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Uzun süredir lityum akü Ar-Ge’sin-
de önemli aşamalar katettiklerini 
dile getiren Baykal, “Çalışmalarımı-
za büyük bir titizlikle devam ediyo-
ruz. Manlift, eklemli platformların 
lityum akülerinde çok güçlü bir 
performans elde ettik” ifadelerini 
kullandı.

HBA Akü’nün  manlift sektörüne yö-
nelik üreteceği yerli lityum akülerle 
sektöre büyük bir ivme kazandıra-
caklarını iddia eden Baykal, “Lityum 
akülerde performans oldukça 
yüksektir. Makaslı platformlar için 

örnek vermek gerekirse; kurşun 
asit akümülatörlerde %80 deşarja 
kadar çalışma voltaj aralığı yaklaşık 
24V-20V iken lityum pil gruplarında 
25.6V-24V’tur. Lityum gruplarda 
voltaj deşarj eğrisi yataya yakın 
olduğundan dolayı, günlük kullanım-
da, makinada performans düşüşü 
olmamaktadır. Bununla birlikte kur-
şun asit akümülatörlerden yaklaşık 
1/3 oranında daha az hacme sahip 
olduklarından dolayı talebe göre 
günlük kullanımda büyük akülü ma-
kinaların ulaştığı kullanım süresine 
de kolaylıkla ulaşılabilinir”.

Lityum akü üretimine başlayan 
HBA Akü bu alanda oldukça 
başarılı bir performans 
sergileyerek piyasadan önemli 
talepler alacağının sinyalini 
verdi. Konuyla ilgili HBA Akü 
Genel Müdürü Ali Baykal’la 
konuştuk.
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HBA Akü’den
LITYUM PILLER

Baykal şu şekilde devam etti: 
“Lityum akü ihtiyaçları her ge-
çen gün artmaktadır. Yaklaşık 
beş yıldır lityum aküler tasarla-
yıp üretmekteyiz. Kullanmış ol-
duğumuz ürünlerde önceliğimiz 
kalite ve performans. Kurşun 
asit akülerde her zaman ürü-
nümüzün ve yapmış olduğumuz 
işlerin arkasında olduğumuzu 
müşterilerimiz bilmektedir. 
Lityum akülerde de aynı özveri 
ile hareket edeceğimizden kim-
senin şüphesi olmasın.”

“Lityum Akülerde de 
Aynı Özveri ile 
Hareket Edeceğiz”  
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TKU (Taşıma Kaldırma Üniteleri 
Magazin) Dergisi’nin 58. sayısını 
tamamladık. Baskı fiyatlarını yük-
selmesine rağmen dergimizi 14 

yıldır sizlere sunuyoruz. “Baskısı 
olmayan mecranın dijitali olmaz” 
mottosuyla yolumuza prensipleri-

miz dahilinde devam ediyoruz.

Net Medya olarak birçok firmanın bugünlere gelmesi-
ni sağladık; “Bugünlere gelmenizde hakir gördüğünüz 
yazılı basının sizlere faydası olmadı mı?” diye sormak 
istiyorum! “Artık zaman değişti, tanıtımımızı sosyal 
medyayla yapıp yazılı basınla yapmayacağım” demek 
nasıl bir söylemdir anlaşılır gibi değil. Yazılı basının 
kuvvetini bilmek gerekir. Sistemi, organik bir bağla 
kurmalı ki bu kurumsal tanıtımın belkemiği olan pa-
zarlama ve satışın ana unsurudur.

TKU Magazin Dergimizi içerik ve haber röportajları, 
önemli makalelerle bilgilendirdik.

Net Medya Yayıncılık olarak çıkardığımız Taşıma 
Kaldırma Üniteleri Magazin Dergimizde yer alan 
firmalarımızı sosyal medya adreslerimizde reklam, 
haber ve video paylaşımlarını yaparak markalarına 
katma değer yaratıyoruz.

1Konu 1Konu ile sayfalarımıza taşıdığımız sektörün 
önemli çatı derneği İsder Başkanı Serkan Karataş’ı 
konuk ederek planlarını dinledik.

Yerli üretime ciddi bir katma değer katan Üretimpark’ın 
Genel Müdürü Tacettin Ünlü’yle yaptığımız röportajı-
mızda gemi, tersane, liman ve endüstride “Hidrolikyük 

Kaldırma ve Taşıma” ekipmanlarının gemi, tersane ve 
limanlarda kullanılan, ülkemizde yapılması düşünü-
lenleri dile getirerek Üretimpark Mühendislik Know-
How ve Ar-Ge’ye değer verdiğini röportajında belirtti. 
Türkiye’nin teknoloji üssü olan Elfatek Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin Düzgün’le röportajımız oldukça önemli; 
Konya’da örümcek vinç platform imalatı ve ar-ge ile 
yapılan standartlara uygun sepetli platform üretimi 
gerçekleştirip bir ilki gerçekleştiren Vesa Platform Genel 
Müdürü İbrahim Başçı’yla söyleşimiz çok değerli.

 TÜREB (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği) Başkan Yrd. 
Ebru Arıcı, sektörünün geçtiğimiz ve içinde bulun-
duğumuz yıllarını, ardından da beklentilerini anlattı. 
Ağır Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Yasin Bayraktar ise yaptığımız röportajda, yönetmelik 
hakkında açıklamalarda bulundu. Ağır Nakliyeciler 
Derneği (AND) Başkanı Yasin Bayraktar ve yönetim 
kurulu bu süreçte elini taşın altına koydu. Yönetmelik-
ten bir haber olan bazı dernek yöneticilerinin üst per-
deden yaklaşımı, göle maya çalmaya çalışan Nasrettin 
Hoca’nın hikayesi gibi düşündürücüdür.

Bizden bu kadar, sağlıcakla kalın…
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İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL MÜDÜR
Elif Şendil
elif@netmedyareklamcilik.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
H. Metin Şendil
metin@netmedyareklamcilik.com

KURUMSAL İLETİŞİM VE HABER MÜDÜRÜ
Ahmet Berk Şendil
info@netmedyareklamcilik.com

MUHASEBE SORUMLUSU
Melike Acıran
muhasebe@netmedyareklamcilik.com

EDİTÖR
Gizem Keklik

SOSYAL MEDYA VE WEB YÖNETİMİ
Enes Erkul

GRAFİK TASARIM
Burhan Akan

BASKI
RİTİM BASKI SANATLARI MATBAACILIK 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Cad. 
No: 44 Keyap Çarşısı F1 Blok 92 
Ümraniye / İstanbul
T:0216 508 20 20

DAĞITIM
ETKİN DAĞITIM-YURTİÇİ KARGO

www.tkumagazin.com

Taşıma Kaldırma Üniteleri Dergisi’ne, 
tkumagazin.com adresinden ulaşabilirsiniz

Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan 
yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden 
tam veya özet alıntı yapılamaz.

M
ET

İN
 Ş

EN
Dİ

L

Net Güncel Medya Reklam Yayıncılık
Gıda İnşaat Ve Tekstıl̇ Tıċaret Ltḋ. Şti.
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10 ton - 12 ton Kiralık Kule Vinçler
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İÇİNDEKİLER
KONYA’DAN
TÜM DÜNYAYA
Sektörel yolculuğuna 
Konya’dan başlayıp 
önce ülkemiz sonra 
da dünyanın en büyük 
markalarından biri 
haline gelen HİDROKON

RE
KL

AM
 İN

DE
KS

İ

03 TUNCEL VİNÇ 37 AYHANLAR

05 SARAL VİNÇ 39 DEKA

10 AKTAŞ 41 YİĞİT GLOBAL

11 ÇEVRE VİNÇ 43 HELİ

15 ASİMATO 44 BACANAKLAR VİNÇ

17 ELFATEK 45 MAKSER

19 AKYÜZLÜ 46-47 ÇETİNLER SÜRÜCÜ KURSU

21 HİDROKON 49 ABS VİNÇ

25 VESA 52-53 AYDIN VİNÇ

27 HC LOJİSTİK 56 ZENGİNLER

28-29 BALCI FORKLİFT 57 SFS MAKİNE

30-31 TİBET 59 ZENGİNLER

33 ACARLAR 60 NET MEDYA

35 AND FİLTRE
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BİR Konu BİR Konuk

Bu hafta Elif 
Şendil’in konuğu 
İSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Serkan Karataş 
oldu.

ELFATEK  
“AKİBA”NIN
SERI ÜRETIMINE
BAŞLIYOR

Uygulamaya ilişkin  
Usul ve Esasları

HEYECANLA
BEKLEMEKTEYİZ

T Ü R E B  B A Ş K A N  Y R D . 
E B R U  A R I C I :AKYÜZLÜ’DEN 

4.5 MİLYON 
EUROLUK

DEV 
YATIRIM

DOLPHİN’LE 
ÇOK GÜÇLÜ

YUNTES 
MAKİNE

İlklerin 
Firması

VESA
Platform

ÖMÜR ŞEKER
HELMET SİGORTA 
VE REASÜRANS 
BROKERLİĞİ

Bursa Ağır Vasıta’nın DAF 
Yetkili Satış ve Servis Merkezi, 
Bursa Gemlik’te Açıldı



T K Ü  M A G A Z I N - S A Y I  5 8 / M A Y I S - H A Z İ R A N

5



T K Ü  M A G A Z I N - S A Y I  5 8 / M A Y I S - H A Z İ R A N

6

BU SAYIMIZIN 1KONU 1KONUK KÖŞESİNİN MİSAFİRİ İSDER 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERKAN KARATAŞ OLDU. 

18 HAZİRAN 2021’DE GERÇEKLEŞEN 8. OLAĞAN GENEL 
KURULU’NDA İSDER’İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ 

DEVRALAN KARATAŞ’LA SEKTÖR HAKKINDA KONUŞTUK.

İSDER’DEN YENİ PROJELER

“İSDER olarak 2023 yılı projelerinizden 
bahseder misiniz?” 

“Devraldığımız bayrağı her zaman daha ileri 
taşıma motivasyonumuz sayesinde üyelerimiz, 
komitelerimiz ve yönetim kurulumuz ile birlikte 
sektörümüz adına kıvanç ve başarı dolu bir 
seneyi geride bıraktık. Çıktığımız bu yolda 
taşıma, kaldırma ve istif makinaları sektö-
rünün yerli ve milli gücünü çok daha ileri bir 
noktaya taşıyabilmek ve sektörümüzün sesini 
tüm dünyada duyurmak adına; hedeflerimizi, 
faaliyet planımızı ve stratejimizi yolun başında 
belirledik. İlk olarak çalışmalarımızı yürü-
türken birçok alanda örnek aldığımız ve bize 
rehberlik eden üst kuruluşumuz FEM’i (Euro-
pean Materials Handling Federatinon) (Avrupa 
İstif Makinaları Federasyonu) organizasyonel 
anlamda da rehber alarak başkan yardımcılığı 
sistemimizi yeni bir yapıya kavuşturduk. İSDER 
bünyesinde; platform sektöründen sorumlu 
bir Başkan Vekili, Forklift ve İstif, Vinç&Mobil 
Vinç, İmalat ilişkileri, Eğitim ve Akademik İşler, 
son olarak Üye İlişkilerinden sorumlu olmak 
üzere beş başkan yardımcılığı pozisyonu ile 
göreve devam edilmektedir. Her bir başkan 

yardımcımız dernek çatısı altında uzman 
oldukları alt sektörler ve alanlardan sorumlu 
en üst yetkili olarak görev almaktadır. Sektöre 
hakimiyetimizi ve hizmetimizi bu şekilde yo-
ğunlaştırdık. Daha uyumlu çalışma, daha hızlı 
reaksiyon alma ve farklı dinamiklere hakim 
olma adına böyle bir uygulamaya geçildi. Her 
bir alt sektörün birbiri ile yüksek uyum ve 
verimlilik içerisinde yol almasını hedefliyoruz. 
Çünkü farklı alanların kendilerine göre farklı 
dinamikleri ve farklı beklentileri oluyor. Bu 
sayede hem üyelerimize hem ilgili sektörle-
re daha iyi hizmet verebilmeyi, onlarla daha 
sağlıklı ilgilenebilmeyi hedefliyoruz. Bizler 
adımlarımızı istif makinaları sektörünü daha 
ileriye taşımak, sağlam ve sürekliliği olan bir 
aile kültürü oluşturabilmek, sektörümüze ve 
ülkemize fayda sağlamak adına atıyoruz. Her 
geçen gün artan üye sayımız ile birlikte daha 
da kenetleniyoruz. 2023 yılının Mart ayına 
kadar her biri birbirinden değerli olan üyele-
rimizin sayısını 60’a çıkartmayı hedefliyoruz. 
İSDER ve kardeş derneğimiz İMDER olarak ku-
ruluşumuzdan itibaren çalışmalarımızı sürdü-
rürken; Türkiye’nin yeni dünyanın gereklerine 
uyum sağlayabilmesi için hızla inovatif eğitim 

BİR Konu BİR Konuk
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modüllerine uyum sağlaması gerektiğini her zaman vurguladık. 
Her daim ülke genelinde birçok ufku geniş eğiticiye ve öğrenciye 
ulaşma misyonuna sahip olup bu kapsamda çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz. Kamuoyuna verdiğimiz mesajlarda, hiçbir mali 
kazanımın, eğitimde ilerleme sağlanmadan ve zeminini sağlam 
oluşturmadan kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını belirttik. 
Tüm bunların doğrultusunda; uzun yıllardır devam ettiğimiz “7 
Coğrafi Bölge 7 Okul” projemizden bahsetmek isterim. Nitelikli 
eleman yetiştirmeyi ilke edinmiş ve bu konuda öncülük ediyor 
olan 7 Bölge 7 Okul Projesi kapsamında, İstif makinaları sektör 
mensuplarına eğitim verilmesini amaçlıyoruz; Milli Eğitim 
Bakanlığı, Meslek Liseleri, Üniversiteler dahil ilgili tüm resmi ku-
rumlar ve ulusal ve uluslararası dernekler, federasyonlar, kon-
federasyonlar ile iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Gelecekte; sektörümüzün öncü ve lider konumunda olacak olan 
kuşaklarını yetiştirmek adına tohumlar ekmeye devam edeceğiz. 
Kuruluşumuzdan itibaren ektiğimiz tohumlar yeşerdi, filiz verdi, 
güçlendi ve artık kendi ayakları üstünde durmaya başladılar, 
bununla gurur duyuyoruz. 

“Nitelikli Eğitimciler Yetiştirilip Türk Sanayisine Katkı 
Sağlanacak”

Bunun haricinde yeni dönemde Avrupa Birliği Kalkınma Fo-
nu’nun hazırladığı İSDER ve Liman-İş Sendikası’nın birlikte hibe 
faydalanıcısı olduğu “Makine Teknolojileri ve Denizcilik Alanında 
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi’ni ha-
yata geçireceğiz. Altında imzamız bulunan bu değerli proje kap-
samında ihracatın ve ithalatın belkemiğini oluşturan limanlarda 
kullanılan makine ve makine teknolojileri mercek altına alınacak 
olup; online platformda ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde mü-
kemmeliyet merkezleri kurulacak, 175 meslek lisesi öğretmeni 
eğitim alacak, nitelikli eğitimciler yetiştirilip Türk sanayisine 
katkı sağlanacak. 

Ajandamızda gündem maddesi olarak belirlediğimiz bir diğer 
husus ise Online Eğitim Portalı’nı hayata geçirmek. Portal saye-
sinde istifleme, taşıma ve kaldırma makinaları operatörlerine 
donanımlı bir eğitim sağlanacak olup sektörümüze katkı sağ-
layacağız. Eğitim faaliyetleri bizler için oldukça mühim. Çünkü 
İSDER olarak pazarda mevcut ticari şartlar dışında uzun yıllar iz 
bırakmak ana hedefimiz.

Malumunuz olduğu üzere günümüzün sürekli gelişen teknolo-
jisi, pazarda her geçen gün artan rekabet, yatırımların finans-
man modeli seçimine çok büyük önem kazandırdı. Firmaların 
gelişmeleri ve karlılıkları ancak yatırımlarında doğru finansman 
seçimi ve yönetimlerindeki verimliliğin artırılması ile mümkün 
olabilmekte. Dünyada iş ve istif makinaları yatırımlarının finans-
manında yaygın olarak kullanılan leasing yöntemi, firmaların 
yatırım ihtiyaçlarını karşılamada büyük avantajlar sağlıyor.

Makine kiralama yöntemi bünyemizde bulunan istif makinele-
ri ve personel yükseltici platformlar sektörlerinin var olduğu 
bütün pazarlarda çok önemli bir yerde bulunuyor. Türkiye’de 
istif makineleri sektöründe kiralama yöntemini en fazla kurum-
sal müşteriler kullanıyor. Bu yöntemde talep ve ihtiyaçlara göre 
kısa dönem veya uzun dönem kiralama opsiyonları sunuluyor. 
Türkiye’de kiralama yöntemi, ilk olarak bizim sektörümüzün ça-
lışmalarıyla yer edindi. Bu doğrultuda İSDER olarak daha önce 
iki farklı Kiralama Kongresi yaptık. Çünkü kiralama sektörüne 
verdiğimiz önem ve ciddiyet tüm uluslararası platformlarda 
büyük önem arz ediyor. 2023 yılının Mart ayında 3. Uluslara-
rası Kiralama Kongresi’ni düzenlemeyi planlıyoruz. Kongreyi 

TOBB Bünyesinde yönetiminde olduğumuz Kiralama Alt Çalışma 
Grubu, MAKFED ve ERA (AB Kiralama Federasyonu) desteği ile 
organize edeceğiz. Kongreye kiralama sektörüyle ilgili Avrupa, 
Amerika ve Çin’den büyük firmalar ve üyesi olduğumuz orga-
nizasyonlardan katılım sağlanacak. Etkinliğimizi 3 gün sürecek 
şekilde planlıyoruz. Etkinliğimizde kiralamanın öneminin, sektör-
deki yerini ve son kullanıcılara faydasının tekrar altını çizeceğiz.” 

“Mevzuatlarla ilgili yeni çalışmalarınız var mı? Bu ko-
nuda devletin ilgili kurumuyla görüşmeleriniz var mı?”

 “Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ihracat odaklı 
üretimin arttırılmasına katkıda bulunmak ve uluslararası 
doğrudan yatırımları ülkemize çekmek için kamu ve özel sektör 
iş birliğinde projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız ça-
lışmalar ile amacımız istihdam imkanlarının yaratılmasına fayda 
sağlamak, rekabet gücünü arttırarak daha kaliteli bir piyasa 
oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Türk sanayisinin kalkınma-
sına katkıda bulunarak; sektörümüzün üretici kimliğini, katma 
değerli gücünü ve inovatif büyüme hamlesini tüm dünyaya du-
yuracak her projede aktif rol alarak ilerledik, ilerlemeye devam 
ediyoruz. İSDER olarak ticari diplomasi çalışmalarımıza da yeni 
dönemde ağırlık verdik. Çünkü kurduğumuz ve kuracağımız 
her yeni ilişki, sektörümüz adına önemli bir kazanım olacaktır, 
bunun bilincindeyiz.

“YEŞİL PROJELER HAKKINDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?”
Türkiye’nin yeni yatırımlarla yükseldiği, üretim ve ihracata 
odaklandığı bu dönemde çevreci yatırımların son derece 
önemli olduğunun İSDER olarak farkındayız. Kaliteli üretim 
ve hizmet altyapısı inşa etmek kadar, bu yapıyı sürdürülebi-
lir kılmak da en önemli misyonlarımızdan biri. İSDER üyesi 
firmalarımız ile birlikte üretimden hizmet ağına kadar her 
süreçte sürdürülebilirliği desteklemek adına önemli adımlar 
atıyoruz. Nitekim enerji tasarrufunu artırmak, düşük kar-
bonlu enerji ürünleri kullanmak; doğadaki kaynaklarla veya 
hâlihazırda var olan teknolojilerle karbonu yakalamak ve 
sıfır emisyona ulaşmak için kendi yol haritalarını çizen üye-
lerimizin olduğunu belirtmek isteriz. Paris İklim Anlaşması, 
iklim krizi ile mücadele kapsamında bir dizi uygulama ile 
sektörümüze önemli sorumluluklar yüklemekte. Bu kapsam-
da İSDER olarak iki temel hedefimiz bulunuyor: Birincisi her 
alanda sürdürülebilirliği desteklemek; ikincisi ise sektö-
rümüzün üretim zincirinde oluşabilecek karbon ayak izini 
azaltmaya yönelik projelerin öncüsü olmak.
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Firmanızın kuruluş ve gelişim sü-
reçleri hakkında okuyucularımızı 
bilgilendirir misiniz?

Üretimpark 2015 yılında aktif olarak 
kuruldu. Gemi, tersane, liman ve endüst-
ride “Hidrolikyük Kaldırma ve Taşıma" 
sistemlerinde mühendislik gereksi-
nimlerini karşılamak üzerine faaliyet 
göstermektedir. Bunlar gemi, tersane 
ve limanlarda kullanılan mevcut haliyle 
ülkemizde yapılmayan ve/veya yapıl-
ması düşünülen ürünlerdir. Üretimpark 
Mühendislik Know-How ve Ar-Ge’ye çok 
değer verdiğinden hızlı bir büyüme katet-
miş ve dünya piyasasına açılmıştır.

Üretimpark Mühendislik olarak, şu an 
dünyada Norveç-Bangladeş, Pakis-
tan-Hırvatistan olarak birçok noktada 

distribütörlük oluşturup, dünya pazarına 
sağlam adımlarla girmiş bulunmaktayız. 
Kendi ürünlerimizi kendi bünyemizde, 
kendi mühendislerimizle gerçekleştir-
mekteyiz. Teknoparkistanbul’da Ar-Ge 
birimimiz ile birlikte birçok projenin 
üstesinden gelmekteyiz. Üretimpark 
olarak, mühendisliğe önem veriyoruz ve 
büyük projelerin üstesinden rahatlıkla 
gelebiliyoruz. 

2015 yılında 1 kişiyle başlayan sektörel 
yolculuğumuza, 5 sene içerisinde,1 fab-
rika, 15 çalışan, mekanik-elektronik ve 
hidrolik departmanız ile devam ediyoruz. 
En büyük özelliğimiz, müşteri istekleri-
ni en hızlı bir şekilde karşılamamız ve 
projelerimizi 3 parti denetiminde üretiyor 
olmamız. Her türlü klass kurulus ile çalı-
şabilmekteyiz.

TÜRKIYE’DEN DÜNYA PIYASASINA; 
ÜRETİM PARK MÜHENDİSLİK
2015 yılında sektörel yolculuğuna 
başlayan Üretimpark Mühendislik, 
Ar-Ge çalışmalarındaki başarısıyla 
birçok firmanın çözüm ortağı olarak 
piyasanın aranan firmalarından. 
Üretimpark Mühendislik Genel 
Müdürü Tacettin Ünlü’yle firması 
hakkında konuştuk.

Ta
ce

tt
in

 Ü
nl

ü

ÖZEL
HABER

www.tkumagazin.com
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Yaptığınız başlıca ürünler ve proje-
ler hakkında bilgi verir misiniz?

Spmt ( Transporter) – Dizel motor tahrikli 
hidrolik yürüyüş ve direksiyon sistemine 
sahip, 500 tona kadar yapılabilmektedir.

Travellift ( Mobil Boat Taşıma Sistemi) : 
Limanlarda ve tersanelerde bakım ona-
rım için kullanılan, lastik tekerli taşıma ve 
kaldırma amaçlı kullanılmaktadır.

Jib Crane ( Raylı Gantry Crane) : Özellikle 
tersanelerde kullanılan ray üzerinde çelik 
teker ile hareket eden, yükü alıp başka 
noktalara taşıyan bir üründür.

Romorkor ve Guverte üstü ekipmanlarda 
birçok ürün yaparak bu alanda kendimize 
de yer edinmiş durumdayız.

2020 yılında Lastik tekerler üzerinde 
hareket eden, Dizel motor -Hidrolik-Elekt-
ronik otomasyon disiplinlerini içerisinde 
bulunduran SPMT – Transporter üreti-
mini yaparak ilk büyük projemizi gerçek-
leştirdik. Bunun yanı sıra balıkçı gemile-
rine özel teleskopik crane de ürettik ve 
Norvecli bir gemiye teslim ettik.

2020 son çeyrekte yine LR onaylı 8 adet 
Irgat yaptık ve ürünü testleri ve perfor-
mansı çok başarılı geçti. Ürünü Uzakdo-
ğu’ya ihraç ettik.

2021 yılında Römorkör ekipmanlarında 
arge yaparak bir römorkörün güverte-
sinde bulunan 3 ekipmanı (Hatch-Tow Pin 

-Rope Reel) gibi ekipmanların üretimini 
ve montajını gerçekleştirdik

2021 yılınının son çeyreğinde, DNV onaylı 
Norveçli bir firmaya Gantry Crane ima-
latını gerçekleştirdik ve dünyada önemli 
bir mühendislik firması olduğumuzu 
kanıtladık.

2022’ye girdiğimizde 10 katlı bir iş mer-
kezine mimari bir proje ürettik; 10 metre 
çapında hidrolik-elektronik bir hareketli 
yapı inşa ederek ürünü teslim ettik.

2022’nin ve ülkemizin en büyük projesi 
sayılabilecek bir ürünün de projesi bitti 
ve imalatlarımıza başladık. Bu ürün 350 
ton kaldırma kapasiteli mobil yat taşı-
ma ve transfer etme aracı. Dizel motor 
-Lastik Teker-Halat tamburu-Kantar-
ma-Loadpin-Elektro hidrolik sistemleri-
nin Üretimpark Tesisleri’nde üretimine 
devam etmektedir.
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YÜK TAŞIMA VE KALDIRMA 
SİSTEMLERİNDE YURTDIŞI İT-
HALATIN ÖNÜNE GEÇMEK ZOR 
AMA BİZİM GAYRETLERİMİZ 
VE BAŞARILARIMIZ SONRA-
SINDA BİR ÖLÇÜDE İTHALATIN 
ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR. TÜR-
KİYE İÇİN ÜRETİYOR, RAKİP 
DEĞİL ALTERNATİFİZ.



T K Ü  M A G A Z I N - S A Y I  5 8 / M A Y I S - H A Z İ R A N

10



T K Ü  M A G A Z I N - S A Y I  5 8 / M A Y I S - H A Z İ R A N

11



T K Ü  M A G A Z I N - S A Y I  5 8 / M A Y I S - H A Z İ R A N

12

 Açıklamalarına piyasalara olumsuz yan-
sıyan olağanüstü durumlara dair değer-
lendirmeler yaparak başlayan Kütükcü, 
“Pandeminin etkilerini tam olarak atlatama-
dığımız 2021 yılından sonra 2022 yılında 
da enflasyon artışı ve Rusya – Ukrayna 
savaşı Dünya ekonomisini negatif etkile-
meye devam ediyor. HİDROKON olarak bu 
süreçte de yoğun çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Firmamızın kuruluşundan bu yana 
katlanır bomlu vinçlerle başlayan üretimi-
mize bu yılda da ürün gamımızı genişletmek, 
müşterilerimize mobil kaldırma ekipman-
larında daha geniş bir ürün yelpazesi 
sunmak, teknolojimizi sürekli geliştirmek 
için çalışıyoruz. 2021 yılı itibariyle yurt içi 
pazarında ilk ürün grubumuz olan katlanır 
bomlu vinçlerimizde pazar payımızı artırır-
ken, insan kaldırma platformu ve marin vinç 
ürün gruplarımızda da pazarda daha büyük 
bir paya sahibiz. Küresel pazar taleplerini 
ve ekonomiyi gözeterek ürün geliştirmeleri-
mizi devamlı olarak güncelliyoruz. Böylece 
müşterilerimizin ihtiyaç duyduklarından 
daha büyük makinelere yönelmelerini ön-
leyerek dünya ekonomisinin stabil olmadığı 
günümüz koşullarında bütçelerine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarında 
yeni yapılanmalara giderek ülkemizi ve HİD-
ROKON markasını Dünyada da tanıtabilmek 
adına faaliyetlerimize ara vermeden devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HİDROKON’un adımlarını yarının dünyasının 
gereksinimlerine ve taleplerine göre attığını 

kaydeden Kütükcü, “Yarının dünyasının 
inşasında yer alacak modellerimizin do-
nanımlarını ve teknolojilerini daima Dünya 
standartlarına uygun kalite ve teknolojide 
üretiyoruz. Yalnızca satış rakamlarına 
bakarak analiz yapmak sizi yanlış sonuçlara 
götürecek ve yerinizde saymanıza neden 
olacaktır. Daima yarını düşünmeli, yarı-
na hazırlanmalı ve yarının taleplerine ve 
teknolojilerine uygun ürünler geliştirmeniz 
gerekmektedir. Sektör, pazar, talepler ve 
gereksinimler doğru bir şekilde analiz edil-
meli ve buna uygun yatırımlar ve teknoloji-
ler edinilmelidir” şeklinde konuştu.

“Üretim Kapasitemizi Daha da  
Arttıracağız”
Üretim sahamızda bazı güncellemeler ve 
teknolojik yatırımlar ile yıllık üretim kapasi-
temizi arttırmaya hazırlanıyoruz. Mevcutta 
yer alan üretim kapasitemizin %40 üze-
rine ulaşmayı hedefliyoruz. Her ne kadar 
yatırım ve teknolojik gereksinimler üretimi 
arttırmak için gerekli olsa da aslında bu 
tam bir ekip işi. HİDROKON olarak birimler 
arası iletişim, eğitim ve koordine alanında 
da gerekli eğitimlere imkân sağlıyor ve 
gereksinimleri yerine getiriyoruz. Yaptığımız 
yatırım alanlarından bahsetmek gerekir-
se, yatırımlarımızın ana odağını yurt dışı 
oluşturmakta. Yurt içinde kendini kanıtlamış 
bir marka olarak Dünya pazarındaki yeri-
mizi güçlendirmek ve daha da yukarılara 
çekmek istiyoruz. Bu vizyona ulaşabilmek 
adına yurt dışı bayiliklerinde yeni yapı-
landırmalara gittik ve İstanbul’da yeni ve 
dinamik yurt dışı satış ekibimizi oluşturduk. 
Ekibimizle beraber yurt dışı pazar araştır-
malarına hız kesmeden devam ediyoruz. 
2022 yılına kadar Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtalarında birçok fuar katılımımız var. Bu 
fuarlar sayesinde bilgilerimizi pekiştirdik 
ve yeni bilgiler edindik. Dünyanın en büyük 
İnşaat Malzemeleri ve İş Makinaları Fuarı 
olan ve üç senede bir Münih, Almanya’da 
gerçekleşen BAUMA fuarı katıldığımız en 
önemli fuarlardan bir tanesi. 614.000 m²’lik 
bir alanda gerçekleşen ve bütün dünyadan 
yaklaşık 620.000 ziyaretçinin katıldığı fuar 
üç senede bir bütün dünyadan sektörün 
ilgililerini bir araya topluyor. HİDROKON 
olarak son dört BAUMA’da olduğu gibi 2022 
yılında da BAUMA fuarına katılacağız. Bütün 
fuarlarımızda olduğu gibi BAUMA Fuarı’nda 
da ziyaretçilerimizin isteklerini dinledik, 
gelişen teknolojiyi takip ettik ve hedef pa-
zarlarımızın regülasyonları hakkında bilgi 

Konya’dan Tüm Dünyaya; 
HİDROKON

Yıldırım Esat Kütükçü

SEKTÖREL 
YOLCULUĞUNA 
KONYA’DAN BAŞLAYIP 
ÖNCE ÜLKEMİZ SONRA 
DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 
MARKALARINDAN 
BİRİ HALİNE GELEN 
HİDROKON BÜTÜN 
OLUMSUZ KOŞULLARA 
RAĞMEN YOĞUN BİR 
ŞEKİLDE BAŞARILI 
FAALİYETLERİNE DEVAM 
EDİYOR. HİDROKON 
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ YILDIRIM 
ESAT KÜTÜKCÜ’YLE 
FİRMASININ SON 
DÖNEM YATIRIMLARI VE 
FAALİYETLERİ HAKKINDA 
KONUŞTUK.
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topladık. Edindiğimiz tecrübelerle Dünyada, özellikle Avrupa Paza-
rı’nda, daha çok tercih edilen Tam Katlanır ürün grubumuzun global 
rakiplerimizin ürünlerine denk konfigürasyonlarda tasarım ve üre-
timini gerçekleştirdik. Üretimini yapmış olduğumuz 110 ton/metre 
kaldırma kapasitesine sahip HK 110 E8 + J12E6 tam katlanır vinç 
tipinde yüksek kaldırma kapasitesine sahip modeller arasında yer 
alıyor. Modelimiz yeni özellikleriyle yurt dışı pazarının da isterlerine 
uymakta ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu gücü hafiflikle beraber 
sunabilmekte. HK 110 E8 + J12E6 birinci kırma ve ikinci kırmada 
yüksek ters açı kabiliyeti ile de geniş bir kullanım alanına sahip. Yo-
ğun bir Benchmark çalışması ve Ar-Ge faaliyetleri sonrası üretilen 
65 ton/metre kapasiteye sahip HK 65 E8 + J12E4 modelimiz ise 
araçta daha fazla yük taşınabilmesini sağlıyor. Sonsuz kule dönüş 
açısına ve operatör güvenliğini ön planda tutan teknolojik donanım 
ve yazılıma sahip tam katlanır modellerimizin kontrolü uzaktan ku-
manda ile de sağlanabiliyor. Geliştirmelerine devam ettiğimiz HK 30 
E8 Tam Katlanır vincimiz daha hafif operasyonlarda hızı ve emniyeti 
aynı anda müşterilerimizin kullanımına sunuyor. 2022 yılında bu üç 
Tam Katlanır modelimizi de ziyaretçilerimizle buluşturmayı planlı-
yoruz. Ayrıca yeni bir Katlanır Bomlu modelimizi de kullanıcıların 
beğenisine sunacağız. Vinç modellerimizle birlikte yenilenen ve Tür-
kiye’de ilk 60 m İnsan Kaldırma Platformu olma özelliğini taşıyan HK 
60 TPK da sergilenecek makineler arasında. 24 - 30 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşecek olan BAUMA Münih fuarında açık alanda 
FN 827/2 no’lu standımıza bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. 

Mobil vinç sektörünün her ne kadar iş makineleri sektörünün bir 
parçası gibi kabul edilse de aynı zamanda kamyon üst yapı sektörü-
nün de bir parçası olduğunu dile getiren Kütükcü; “Bu nedenle 2022 
yılında Hannover, Almanya’da gerçekleşecek olan IAA TRANSPOR-
TAION (IAA Ticari Araç) Fuarı’na da katılıyoruz. 560.000 m² lik bir 
alanda gerçekleşen fuarı yaklaşık olarak 250.000 kişi ziyaret ediyor. 
20 – 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek IAA Hannover fuarın-
da açık alanda K44 no’lu standımızda ziyaretçilerimizle buluşmayı 
dört gözle bekliyoruz. BAUMA Fuarı’nda olduğu gibi IAA Hannover 
Fuarı’nda da üç tam katlanır modelimizi ve yeni katlanır bomlu 
modelimiz ile geliştirilen HK 60 TPK model İnsan Kaldırma Platfor-
mumuzu sizlerle buluşturacağız.

Kütükcü son olarak şunları ifade etti: “HİDROKON olarak çalışmala-
rımızla Dünya’da gelişen olumsuz durum ve olayları bir engel olarak 
değil tam aksine firmamızda itici bir unsura çevirdik. İster istemez 
pandemi, enflasyon ve savaş, üretim ve tedarik zincirlerini yavaş-
latsa bile biz daha fazla çalışarak daha fazla araştırarak bu süreci 
geçirdik. Kendimizi ve teknolojimizi daha da ileriye götürmek için bir 
fırsat oldu diyebiliriz. Biz 2022 yılını daha da güçlenerek tamamla-
mak için gerekli planlamaları yaptık ve daha da güçlü bir HİDROKON 
olarak Dünya pazarında yer almaya devam etmek için emin adımlar-
la ilerliyoruz. Dünya’nın ve ülkemizin covid, savaş, ekonomik daral-
ma gibi durumlarla bir daha karşılaşmaması ve en kısa zamanda bu 
felaketlerden kurtulmasını diliyoruz”.
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2021 yılını, rüzgar enerjisi sektörü 
bakımından değerlendirir misiniz?

2021 yılı öncelikle rüzgar kurulu gücünün 
10.000 MW’a ulaşmasını kutladığımız, gurur 
yıllarımızdan biri. Türkiye’de rüzgarın yolcu-
luğu 1998 yılında başlamakla beraber, 2005 
yılında 20 MW olan kurulu gücümüz aynı yıl 
yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun ve bu kanunla tanımlanan çok 
doğru kurgulanmış teşviklerle birlikte büyük 
bir ivme kazanmış ve 21 Ağustos 2021 
tarihinde 10.000 MW seviyesine ulaşmıştır. 
Bu çok onurlandırıcı bir başarı hikayesi. Bu 
hikayenin devamında da potansiyelimiz olan 
100 GW güce ulaşmak için aynı hızla üret-
meye devam edeceğiz. Aynı zamanda 2021 
yılında covid19 pandemisine rağmen yaklaşık 
1.800 MW devreye alarak tüm zamanların 
rekorunu da kırdık. 2021 rüzgar projelerine 
yardımcı kaynak olarak güneş enerji santral-
lerinin kurulmasına olanak verecek düzenle-
meler ile de son derece önemli bir yıldı.

2022 yılı nasıl bir yıl olacak? Yeni 
projeler mevcut mu?

2022 yılına baktığımızda 4 önemli konu 
dikkatimizi çekiyor. Öncelikle TEİAŞ 

tarafından işletmede olan projelere 
kapasite artışları verildi. Açıklanan son 
kapasitelerle birlikte izin aşamasında 
olan kapasite artışlarının yaklaşık 3.900 
MW civarında olduğunu söyleyebiliriz. 
İkinci olarak 2022 yılında ihalesi yapılan 
850 MW YEKA RES 3 yarışması ile toplam 
2.850 MW YEKA projesinden 2.000 
MWı  izinler aşamasında, 850 MW ı ise 
bu yıl içinde önlisanslarını alacak. 5500 
MW izin aşamasında 1000 MW inşaat 
aşamasında, 2.850 MW YEKA projeleri 
ile 2023 yılında proje lisans gücü olarak 
20.000 MW olacağımızı söyleyebiliriz. 
Ayrıca yaklaşık 2.000 MW hibrit güneş 
projesi de izin süreçlerini yürütmekte-
dir. Üçüncü gelişme de lisanssız rüzgar 
projelerine çok fazla talep olması. Zaman 
içinde yapılacak mevzuat düzenlemeleri 
ile lisanssız rüzgar kurulu gücümüz de 
artmaya devam edecektir. Son olarak 
elektrik depolama tesisleri yatırımlarının 
teşvik edilmesi kapsamında yarışmasız 
önlisans verilmesini ve mevcut santralle-
re depolama tesisi ilave edecek yatırımcı-
lara da bu tesisin gücü kadar ek kapasite 
hakkı verilmesini son derece heyecan 
verici bir gelişme olarak değerlendiriyo-
ruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu tarafından çıkarılacak Yönetmelik ile 
belirlenecek olan Uygulamaya ilişkin Usul 
ve Esasları heyecanla beklemekteyiz. Bu 
şekilde hem yeni önlisanlar verilecek hem 
de mevcut tesislerimiz sahalarının imkan 
verdiği oranda maksimum gücü devreye 
alabilecekler. 

Uygulamaya ilişkin 
Usul ve Esasları
HEYECANLA BEKLEMEKTEYİZ

T Ü R E B  B A Ş K A N  Y R D .  E B R U  A R I C I : TÜREB (TÜRKİYE RÜZGAR 
ENERJİSİ BİRLİĞİ) BAŞKAN 
YRD. EBRU ARICI, SEKTÖRÜNÜN 
GEÇTİĞİMİZ VE İÇİNDE 
BULUNDUĞUMUZ YILLARINI VE 
BEKLENTİLERİNİ ANLATTI.
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Son 2.5 yılda pandemi, Rus-
ya-Ukrayna savaşı ve artık göz 
ardı edilemeyecek bir iklim krizi 

ile karşı karşıya kaldık. Elekt-
rik fiyatları da bu süreçlerden 

fazlasıyla etkilendi. Enerjide dışa 
bağımlılığımızı ve bu kapsamda 

oluşacak fiyat dalgalanma-
larını bertaraf etmenin tek 

yolu yerli, milli ve yenilenebilir 
enerji üretiminin olması. Şu anda 
elektrik üretiminin ve tüketiminin 
yaklaşık %10 kısmı rüzgar ener-

jisinden kaynaklanmaktadır. Dev-
reye girecek hem 1 MW elektrik 
üretim maliyetini azaltacak, bu 

da faturalara yansıyacaktır.
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2006 yılında vinç uzaktan kumanda ürün-
lerle sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını be-
lirten Düzgün, “2012-2013 yıllarında da 
joystick kumandalar olan Huma serimizle 
sektörde çok önemli bir ivme yakaladık. 
Tabi bu ivmeyi yakalamak öyle kolay bir 
şey değil. Üretimin bütün aşamalarına 
hakim olmamız dünyanın hemen her 
yerine ihracat yapmamızda etkin bir rol 
oynamakta” ifadelerini kullandı.

“En İyi ve En Hesaplı Ürünleri Biz 
Üretiyoruz!”

 ‘Hayalin Ötesi’ mottosuyla sektöre yeni 
bir bakış açısı kazandırdıklarını kaydeden 
Düzgün, “Bu mottomuzla müşterilerimi-
ze farklı sunumlar ve en son teknolojik 
ürünler sunmaktayız. Huma markamız 
için yaklaşık 6 yıl çok ciddi bir emek sarf 
ettik. Öyle ki bu ürünümüzü deneme sü-
recinde mobil vinç bulamadık.2.el mobil 
vinç alarak denedik. Huma, Türkiye’de 
olduğu gibi dünyanın dört bir yanında 
kullanılıyor. Öyle ki Çin’e bile satıyoruz. 
Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. 
Huma’yı dünyanın her yerine rahatça 
sattığımız halde maalesef ülkemizde bu 
konuda zorlanıyoruz. Bu gerçekten de 

düşündürücü bir durum. Millilik kavramı 
ne yazık ki ülkemizde hak ettiği karşılığı 
bulmuyor. Buradan sizin aracılığınızla 
yabancı markaları tercih eden firmaları-
mıza seslenmek istiyorum; vinç kuman-
daları sektöründe en iyi ve en hesaplı 
ürünleri biz üretiyoruz! Sanayi Bakan-
lığı’nın onayladığı ve denetlediği Türki-
ye’deki 75 AR-GE merkezinden biriyiz. 
Ürünlerimiz %100 Türk mühendislerinin 
geliştirdiği ürünlerdir” dedi.

“AKİBA Sahaya İniyor”

Açıklamalarında yeni ürünleri AKİBA 
hakkında da bilgi veren Düzgün şunları 
söyledi: “İnsansız yük taşıma robotu AKİ-
BA’nın AR-GE çalışmalarına 2016 yılında 
başlamıştık. Nihayet ürünümüzün saha 
denemelerini de başarıyla gerçekleş-
tirdik. Zorlu geçen bir süreçten sonra 
gelinen noktada gerçekten de yerli ve 
yabancı pazarlar için çok önemli bir ürü-
nü sektöre sunmuş olduk. Yaklaşık bir yıl 
sonra ise AKİBA’yı uluslararası piyasa-
larda yüklü miktarlarda satış yaparken 
göreceğiz.  Bu ürün lojistik sektörü başta 
olmak üzere üretimin olduğu tüm sektör-
lere hitap edecek”.

ELFATEK  “AKİBA”NIN
SERI ÜRETIMINE BAŞLIYOR
MOBİL VİNÇ UZAKTAN KUMANDALARIYLA SEKTÖRÜNÜN ZİRVE 
FİRMASI OLAN ELFATEK, TASARIM VE YAZILIMIYLA TÜRK 
MÜHENDİSLİĞİ ÜRÜNÜ OLAN, İNSANSIZ YÜK TAŞIMA ROBOTU 
“AKİBA”NIN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYOR. FİRMA BU ÜRÜNÜYLE 
TAŞIMA VE KALDIRMA SEKTÖRÜNDE YİNE BİR ÖNCÜLÜĞE 
İMZA ATIYOR. ELFATEK  GENEL MÜDÜRÜ BAHATTİN DÜZGÜN’LE 
AKİBA’YI VE FİRMASINI KONUŞTUK.

Bahattin Düzgün

ÖZEL
HABER
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Akyüzlü Dövme ve Kaldırma Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti 
Fabrika Müdürü Oğuz Türen’le yaptıkları dev yatırım hakkında 
konuştuk. 2022 yılı haziran ayında devreye aldıkları yeni karşıt 
vuruşlu 35 tonluk çekiç ile ihracata yönelik üretim kapasiteleri-
ni arttırdıklarını kaydeden Türen, “Açık kalıp üretim kapasitemizi 
650 kg seviyesine çıkardık ki gerçekten yüksek bir seviye. Artan 
makine yatırımlarımızdan dolayı mevcut fabrika binamız yetersiz 
kaldı. Bu sebepten dolayı İmes Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni 
bir kurulu fabrika satın aldık. Özellikle zincir sapan ürünleri 
üretimini ve ihracatını arttırmaya yönelik ciddi bir yatırım oldu” 
ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına yatırımları hakkında bilgi vererek devam eden 
Türen, “Büyüyen sanayi ve müşteri taleplerine yanıt verebil-
mek adına yapmış olduğumuz yatırımı 1 sene gibi kısa bir süre 
içerisinde faaliyete alıp, seri üretime başladığımızı bildirmekten 
gurur duyduğumu belirtmek isterim. Yapmış olduğumuz bu ya-
tırımda emeği geçen, Genel Müdürümüz Kadir Akyüzlü’ye, tüm 
çalışma arkadaşlarıma ve ekibime sizin vasıtanız ile de ayrıca 
teşekkür etmek isterim” dedi.

O
ğu

z 
Tü

re
n

AKYÜZLÜ’DEN 4.5 MİLYON EUROLUK

DEV YATIRIM
ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRME 
PRENSİBİNDEN ASLA ÖDÜN VERMEYEN, KALDIRMA EKİPMANLARI, VİNÇ 

KANCASI, ZİNCİR AKSESUARLARI SEKTÖRLERİNİN LİDER FİRMALARINDAN 
AKYÜZLÜ DÖVME 4.5 MİLYON EURO TUTARINDAKİ DEV YATIRIMI İLE ÜLKE 

EKONOMİSİNE ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER SUNUYOR. 
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“Dövme Kapasitemizi Artırdık”
Yeni kurmuş olduğumuz bu makine ile 
kapalı açık dövme kapasitemizi 650 
kg çıkardık. Yıllık dövme kapasitemi-
ze bu makinanın %30 gibi bir artış 
sağlamasını bekliyoruz, tabii bu artışı 
tek bir makine sağlamıyor, dövme çok 
komplike bir iş bu nedenden dolayı 
indüksiyon, eksantrik pres vb. başka 
makinalara da ihtiyaç duyuyorsunuz 
ve bu makinaları da satın alıp faali-
yete geçirdik. Bu yatırım ile beraber 
içinde bulunduğumuz 4.000m2 alan 
yetersiz kaldı, yatırım planımızda 
üretim sahamızı da genişletmek 
vardı. Bu plan çerçevesinde mevcut 
bulunduğumuz lokasyonda 5000m2 
açık 3.500m2 kapalı alana sahip bir 
fabrikayı AKYÜZLÜ olarak bünyemize 
kattığımızı duyurmak isterim. Talaşlı 

imalatımızı bu alana taşıyıp, mevcut 
bulunduğumuz alanda sadece dövme 
işlemini gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Yeni fabrikada talaşlı imalat kapa-
sitelerini arttırmak istediklerini dile 
getiren Türen, “Mevcutta 5 adet farklı 
ölçülerde işleme merkezimiz 5 adette 
CNC tornamız bulunmakta, bunların 
sayısını 2023 yılının sonuna kadar en 
az iki katına çıkarmayı planlamaktayız. 
Ülke şartları malum ve tüm sanayi-
cileri zorlamaya devam ediyor. Ülke 
olarak sorunları çözmenin tek yolu-
nun üretimden geçtiğinin bilincindeyiz 
bu nedenle hedeflerimize ulaşmak için 
var gücümüz ile buradayız. Inşallah 
ülke olarak bu dönemleri de aşıp, 
daha büyük yatırımlar hakkında yine 
burada buluşuruz” şeklinde konuştu.
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DOLPHİN’LE ÇOK GÜÇLÜ

YUNTES 
MAKİNE

Endüstriyel takım tezgâhı dendiği zaman akla 
ilk gelen firmanın Yuntes Makine olduğunu kay-
deden Derebağ, “Sanayiciyle hep iç içe olduk. 
Üreticilerin üretimlerinin daha kaliteli ve hızlı 
olabilmesi için 1996 yılından itibaren yoğun bir 
faaliyet içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Yerli Dolphin
Endüstriyel ürünlerin ülkemizde genellikle ithal 
ürünler olduğunu belirten Derebağ, “Biz ise 
Türkiye'nin geleceği bakımından tabii ki kendi 
imalat sürecimizi planladık. Bu yüzden forklift 
ithalatı yaparken, yerli ve milli duygularımızın 
rehberliğinde imalat yapmak istedik. Bunun için 
Spartek Firması’nı kurduk. Hemen akabinde de 
Dolphin Forkliftleri'nin üretimine başladık. 2015 
yılında başladığımız bu imalata her yıl pazar 
payını artırarak devam ediyoruz” dedi.

Lityum Pilli Elektrikli Forkliftler Yolda!
Açıklamalarında forklift sektörünün Pazar 
hareketliliğine de değinen Derebağ, “İSDER'in 
raporuna göre ülkemiz pazarına giren yıllık 
ithal forklift sayısı yaklaşık 15 bin adeti bul-
makta. Bu çok yüklü bir paranın dış piyasaya 
akması demek. Tecimsel olmayan, tamamen 
ülkemiz için bir şeyler yapmak adına çok zorlu 
bir sürece girip yerli imalata imza atmayı 
başardık ve Dolphin'i piyasalarla tanıştır-

dık. Demin de belirttiğim gibi pazar payımızı 
her yıl yüksek oranlarda artırıyoruz. AR-GE 
departmanımız bizim için çok önemli. Bu bi-
rimdeki arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma 
içerisinde. Çok kısa bir zamanda lityum pilli 
elektrikli forkliftlerimizi piyasaya süreceğiz. 
Bu forkliftlerimizi artık istediğimiz zaman hızlı 
şarj edebileceğiz ve bu şarjla ürünler çok 
daha uzun süre çalışabilecek. Ürünlerimiz şu 
an test aşamasında ve yaklaşık 3 ay sonra da 
seri üretime başlayacağız” şeklinde konuştu.

Avrupa ve Japon menşeli forkliftlerin şu an 
dünya piyasalarını ele geçirmiş olduğunu 
söyleyen Derebağ, “Bu markaların çok yüksek 
adetlerde üretimleri söz konusu. Çok büyük 
teşvikleri bulunmakta. Bu konuda biz devlerle 
yarışıyoruz diyebilirim. Çin menşeli ürünlere 
gelince, bunlarla da fiyat konusunda rekabet 
zorluğu yaşıyoruz. Yani yerli piyasada bir 
yandan pahalı ama kaliteli Avrupalı markalarla 
yarışırken bir yandan da altyapılarından dolayı 
ucuz Çinli markalarla amansız bir rekabet içe-
risindeyiz. Türkiye'nin her bölgesinde forkliftle-
rimiz çalışmakta. 30 tane bayimiz bulunmakta. 
Markamıza olan yoğun talep bayi ağımızı da her 
geçen gün büyütmekte. Bu konuda yoğun bir 
talep alıyoruz. Ama bu konuda çok hassasız. De-
taylı bir inceleme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

1996 yılında Konya’da sektö-
rel yolculuğuna çıkan takım 
tezgâhı konusunda uzman 
Yuntes Makine gelinen süreçte 
birçok ülkeye ihraç ettiği Dolp-
hin markası ve Ankara, İzmir, 
İstanbul, Bursa, Mersin gibi 
piyasanın önemli bölgelerinde 
açtığı şubelerle kurumsal bir 
firma olmanın gerekliliğini yeri-
ne getirirken aynı zamanda da 
uluslararası bir marka olmayı 
da başarmış durumda. Yuntes 
Makina Genel Müdürü Yunus 
Derebağ’la firması ve sektör 
hakkında konuştuk.
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“VESA Platform olarak firmanızın 
faaliyet konularından bahseder 
misiniz? Yerli imalata verdiğiniz 
katma değer hakkında neler söyle-
mek istersiniz?”

“VESA PLATFORM, ulusal ve uluslarara-
sı alanda ‘Personel Yükseltici Platform’ 
sektörüne yenilikçi ve kaliteli çözümler 
getirmek amacıyla Şubat 2019’da Kon-
ya’da kurulmuştur. Personel yükseltici 
platformlar için oluşturulmuş EN 280 
standardını referans alarak; rekabet-
çi, teknolojik ve yenilikçi ürünler üretip 
personel yükseltici platform pazarında 
kendine yer edinmeyi planlamaktadır. 
Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak adına; 

çeşitli çalışma yüksekliklerine sahip 
paletli, araç üstüne montajlı ve kendinden 
yürüyüşlü-lastik tekerlekli gibi modellerle 
sektöre hizmet verme amacındadır. KOS-
GEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Progra-
mı ile Türkiye’de bir ilk olan; tek kişilik ka-
pıdan geçebilen, palet yürüyüşlü, eklemli, 
örümcek platform projesi olan T18AJ’yi 
ortaya çıkararak ürünü ticarileştirmiştir. 
Daha sonra 28m çalışma yüksekliğine 
sahip araç üstü V28 modelini üretmiştir. 
Yakın zamanda tasarımını ve imalatını 
gerçekleştirdiği SPR serisi 4x2 kendin-
den yürüyüşlü 18m ve 22m platformları 
İSTANBUL SHIPYARD’a teslim ederek özel 
projelere uygun çözümler sunabileceğini 
ispatlamıştır.”

İlklerin Firması
VESA Platform

VESA Platform Çözüm Demek!

VESA Platform, elektrik-elektronik ve 
makine mühendisliği disiplinlerinin 
buluşmasıyla, ürünlerini tamamen 
kendisi tasarlayıp, mühendislik hesap-
lamalarını ve analizlerini yapabilmekte, 
makinelerin yazılımlarını kendi bün-
yesinde geliştirerek sorunsuz (troub-
le-free) ürünler üretebilmektedir. Aynı 
zamanda bu yapı sayesinde sektörün 
gereksinimlerine, müşteri taleplerine, 
ürün üzerindeki özelleştirmelere hızlıca 
çözümler sunabilmektedir.

İb
ra
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Türkiye’de personel yükseltici platform sektörüne yön 
veren firmalardan biri olan VESA Platform, dünyada-
ki en iyi personel yükseltici platform üreticileri ara-
sında ilk 10’a girmek gibi oldukça büyük bir hedefe 
sahip. VESA Platform Kurucu Ortağı – Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisi İbrahim Başcı firmasını anlattı. 

ÖZEL
HABER
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“2022 yılı için hedef ve projeleriniz nelerdir? 
Türkiye pazarınızda nasıl bir yeriniz nasıl olacak?”

Genç bir firma olduğumuz için öncelikli hedefimiz 
VESA Platform’un ismini, ürünlerini ve kalitesini 
sektöre tanıtmak. Ürettiğimiz makinelerle insanların 
yüksekte güvenle çalışmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu noktada ‘insan hayatı’nın hiçbir maddi değerle 
kıyaslanamayacağının bilincinde olarak, emniyet sis-
teminden kesinlikle taviz vermeden ve bu bilinci fiyat 
odaklı yaklaşan müşterilerimize de aşılamaya çaba 
harcamaktayız. Kaldı ki Türkiye’de üretilen her perso-
nel yükseltici platformun EN 280 standardına uygun 
şekilde üretilmesi yasal zorunluluktur ve istisnasız 
şekilde emniyet sistemine sahip olmalı ve bu stan-
darda uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Yurtdışında 
ciddi görüşmeler yürütmekteyiz. Bunun meyvelerini 
yıl sonuna doğru toplayarak ülkemizin ihracatına katkı 
sağlamak ve Türk malının kalitesini dünyaya da gös-
termek istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl için, sektörün 
yurtdışı en az bir fuarına katılmak ve bu fuarlarda 
ürünlerimizi sergilemeyi hedefliyoruz.  Ürün grupla-
rımızda ise tasarımını tamamladığımız T25AJ model 
25m çalışma yüksekliğine sahip örümcek platformu-
muzun imalatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
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PROFESYONEL VE YENILIKÇI 
BIR ANLAYIŞLA PLATFORM 

KIRALAMA SEKTÖRÜNDE 
ILKLERE IMZA ATMAYI ILKE 

EDINMIŞ OLAN AYHANLAR 
PLATFORM, KONYA’DA 

AÇTIĞI ŞUBEYLE YOĞUN BIR 
ÇALIŞMA SÜRECINE GIRIP BU 

BÖLGEDE DE SEKTÖRÜN EN 
ÖNEMLI FIRMALARI ARASINA 

GIRMEYI BAŞARDI. AYHANLAR 
PLATFORM KONYA ŞUBE 

MÜDÜRÜ GÖKHAN TEKIN’LE 
BÖLGEDEKI FAALIYETLERI 

HAKKINDA KONUŞTUK. 
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2016 yılından itibaren Ayhanlar Plat-
form’da görev yaptığını belirten Tekin, 
“Daha önce Kayseri şubesinde çalışmak-
taydım. Yaklaşık dört yıl önce firmamızın 
büyüme politikaları sonucu Konya’da 
şube açma gerekliliğine karar verildi. 
Bu karar doğrultusunda Konya şubemiz 
açıldı ve ben de buraya gelmiş oldum. 
Konya’nın OSB’si Kayseri’ye oranla daha 
da büyük. Oldukça gelişmiş bir sanayi-
si var buranın. Buna rağmen platform 
pazarı Kayseri’de daha büyük Konya’ya 
oranla. Konya bu anlamıyla hala büyüme 
aşamasında. Büyük bir potansiyele sahip 
bir il. Bu potansiyeli harekete geçirmek 
amacıyla Ayhanlar Platform olarak 
yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde 
konuştu.

Ayhanlar Platform olarak 85 makinayla 
Konya’ya hizmet vermekte olduklarını 
kaydeden Tekin, “Makine parkımızda 
akülü makaslı ürünlerin tamamı mevcut. 
Bunun yanı sıra eklemli, dizel ürünlerimiz 
de bulunmakta. Bu ürün çeşitliliğimiz 

Ayhanlar Platform’un tercih edilmesinde 
büyük rol oynamakta. Yine satış sonrası 
servis hizmetlerimizin kalitesi de müşte-
rilerimizin bizi tercih etmesinde önemli 
bir etken” şeklinde konuştu.

Ayhanlar Platform 
Konya’da da Zirveye Tırmanışta

G
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Sektörün en eski isimlerinden biri olduğu-
nun bilgisini veren Arıcı, “1971 yılında Konya 
Sanayisi’nde çocuk yaşlarda çalışmaya baş-
ladım. Tabii o dönem Konya, kendi yağında 
kavrulan, kısıtlı imkânlara sahip mütevazı 
bir karakter profiline sahipti. 1989 yılında 
kendi firmam olan Arıcı Vinç İşletmeciliğini 
kurdum. O dönem sektörden bir abimizin 
tornasında kendi hiyaplarımı yapmak için 
mücadele ettim. Bunu da başardım. 10 
tonluk bir hiyap ürettik. Ürettiğimiz bu hiyap 
o dönem Konya’daki en büyük hiyaptı. Bu 
üretim sürecimiz HİDROKON kurulana ka-
dar devam etti. Konya’da sanayinin çok hızlı 
büyümesi, iş potansiyelinin çok olması ve 
müşteri portföyümüzün zenginliğiyle ARICI 
Vinç İşletmeciliği kurumsal kimliğini ka-
zandı” ifadelerini kullandı. 2004 yılında yeni 
yerimize taşındıklarını belirten Arıcı “Yine bu 

süreçte bir mobil vinç alma fikrimiz gelişti. 
Bu yüzden Almanya’ya gittik ve ürünümüzü 
aldık. Bu ürün 90 tonluktu ve Konya’ya ilk 
gelen mobil vinçti. 2008 yılında da 200tonluk 
vincimizin siparişini verdik. Aldığımız hiyap-
larla, mobil vinçlerle ve forkliftlerle makine 
parkurumuzu ve müşteri portföyümüzü 
oldukça zenginleştirdik” şeklinde konuştu. 

Zengin Makine Parkı
Son olarak firmasının ürün parkı hakkında 
bilgi veren Arıcı şunları dile getirdi: “Makine 
parkımızda 250, 200, 160, 80, 75, 35,20, 
10 tonluk mobil vinç ve hiyaplarımız, 36mt 
sepetli platform, 3-16ton arası çeşitli tipte 
forkliftlerimiz, tırlarımız, dorselerimiz, kayar 
kasalarımız bulunmakta.  Eski ürünleri pek 
tercih etmiyoruz. Bu yüzden ürünlerimizi 
sürekli yenilemekteyiz.”

TECRÜBENİN
SEKTÖRDEKİ ADI;

ARICI Vinç 
İşletmeciliği

DİNAMİK KADROSU VE 
YENİLİKLERE KOLAY UYUM 

SAĞLAYAN TEKNOLOJİK 
ALTYAPISI İLE VİNÇ 

SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ 
ŞİRKETLERİNDEN BİRİ 

OLAN ARICI VİNÇ MAKİNE 
PARKURUNA YAPTIĞI 

YATIRIMLARLA DA BİRÇOK 
SEKTÖRE ÜSTÜN HİZMETLER 

SUNMAKTA. ARICI VİNÇ 
İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ GENEL 

MÜDÜRÜ HİDAYET ARICI 
FİRMASI HAKKINDA KONUŞTU.

Hidayet Arıcı

ÖZEL
HABER

www.tkumagazin.com
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Proje Ve Ağır Yük Taşımalarına İlişkin 
Sorumluluk Sigortası

Lojistik sektörünün en riskli alanların-
dan biri proje ve ağır yük taşımalarıdır. 
Bu sektörde faaliyet gösteren firma 
sayısı diğer lojistik firmalarına göre de 
nispeten daha azdır. Sektörde az sayıda 
kendisine, ekip ve ekipmanlarına güve-
nen firma sektörün bu yükünü çekmeye 
talip olur. Taşınan emtiaların ağırlığının 
yanı sıra bedellerinin de çok yüksek 
olması, üstelik emtianın ağırlığının kanu-
nen sınırlandırılmış olan sorumlulukları 
da  arttırmış olması, firmaların mali 
sorumluluklarını da arttırmaktadır.

Tenteli bir tır ile taşımacılık yapan firmanın 
sınırlı sorumluluğu 20 ton emtiada kilo 
başına 8,33 SDR den toplam 166.600 SDR, 
yani yaklaşık 220.000 EURO civarınday-
ken, 100 ton emtia taşıyan ağır nakliye-
cinin sorumluluğu ise 833.000 SDR yani 
yaklaşık 1.1000.000 EURO civarındadır. 
Taşınan emtianın bedelinin yanı sıra taşı-
ma modeli ve gabari dışı yüklerin boyut-
ları nedeniyle taşıma süreçleri çok daha 
risklidir. Etrafı tamamen açık lowbadler 
ile taşına bu ağır yüklerin olması gerektiği 
gibi sabitlenmemesi durumunda düşme-
leri ve ciddi hasar görmeleri söz konu-
sudur. Ayrıca yükseklikleri ve genişlikleri 
nedeniyle güzergah üzerindeki köprü, üst 
geçit gibi yükseklilere yükü çarpmaları ya 
da dar geçitlerde yükü sürtme nedeniyle 
hasara yol açmaları mümkündür. Devasa 
görünümlü bu emtialar ile dar yollardan 
geçmek ya da basit bir virajı dönmek bile 
bazen saatlerce süren yol kesintileri ya da 

çok sıkı tedbirleri gerektirmektedir. Tabi 
bu yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması 
da başlı başına bir uzmanlık gerektirmek-
tedir. Olması gerektiği profesyonellikte 
yapılmayan yükleme aktarma ve boşaltma 
işlemleri de maalesef çok ciddi hasarlara 
neden olabilmektedir.

Bu operasyonlarda kullanılan ekipler ve 
ekipmanlar da diğer taşımalarda kullanı-
lanlara göre daha pahalıdır. Kullanılan çe-
kici ve dorse grupları, yükleme aparatları 
veya tedarikçileri ile bu işleri yapan insan 
gücü oldukça yüksek maliyetler oluş-
turmaktadır. Bu kıymetli ekipmanlar için 
gerekli poliçelerin düzenlenmesi mutlaka 
gereklidir ancak asıl operasyon süreçleri 
ile ilgili sorumluluk kısımlarının sigorta 
kapsamında olması çok önemlidir.

Böyle riskli ve pahalı emtiaların söz 
konusu olduğu bir operasyonun sigorta 
teminatı olmadan başlaması bile düşünü-
lemez. Taşımış olduğu riskler ve ortaya 
çıkabilecek yüksek maliyetli hasarlar 
nedeniyle son derece dikkatli yapılmış po-
liçelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sürecin en 
başından sonuna kadar teminat sağlayan 
ve bu operasyonları çok iyi bilen sigorta 
danışmanlarınca hazırlanmış, özel temi-
natlar ile genişletilmiş poliçeler düzenlen-
melidir. Diğer taşıma modellerinde belki de 
hiç ihtiyaç olmayacak, ancak proje ve ağır 
taşımalarda çok fazla yaşanan emtianın 
kazasız düşmesi ya da köprü üst geçit gibi 
yüksekliklere çarpması sonucunda göre-
ceği zararların teminata dahil olduğu açık-
ça poliçelerde mutlaka yazmalıdır. Gabari 
dışı taşımaların poliçe içerisinde teminata 
dahil olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. 
Yükleme, aktarma, boşaltma işlemleri için 
teminat verildiği poliçe üzerinde açık bir 
şekilde yazmalıdır. Poliçe içerisinde veri-
lecek olan olay başı yıllık teminat limitleri 
mümkün olduğu kadar yüksek tutulmalı-
dır. Poliçe mutlaka sevkiyatın yapılacağı 
güzergahı kapsamalıdır.

Çok önemli bir konuda poliçeyi düzenle-
yen aracının titizlikle seçilmesidir. Bu tip 
özellikli bilgi gerektiren poliçeleri ancak 
bu operasyonları çok iyi bilen aracılar 
düzenleyebilir. Bunun yanı sıra hasar 
anında  gerekli desteği veren, doğru 
bilgilendirme yapan, sonrasında da 
hasar ödenene kadar kusursuz hizmet 
sağlayan konusunda uzman bir aracı ile 
çalışmak gerekir. Herkese bol kazançlı 
hasarsız işler dilerim.

ÖMÜR ŞEKER
HELMET SİGORTA VE
REASÜRANS BROKERLİĞİ

26

Ömür Şeker

www.helmetbroker.com
info@helmetbroker.com.tr
+90 532 636 48 96 
444 0 116
Som Plaza Kozyatağı Mh. 
İbrahimağa Sk. No: 8/10 Kat:1 
Kadıköy/İSTANBUL
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SATIŞ SONRASI SERVİSLERİN LİDER FİRMASI
ACARLAR MAKİNE 

Satış sonrası hizmet servisleriniz 
hakkında okuyucularımızı 
bilgilendirir misiniz?

Acarlar Makine SSH (Satış Sonrası Hiz-
metler) departmanı olarak önceliğimiz, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kısa 
sürede çözüm bulmak ve onlara her daim 
yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. 
Bu bağlamda müşterilerimiz makinelerini 
ilk teslim aldıklarında ihtiyaç duymaları 
halinde kendilerine kapsamlı bir şekilde 
kullanım eğitimi verilmektedir. Bu eğitim 
sırasında ayrıca makine üzerinde olası 
basit arıza kodlarının anlamları, bunların 
basit çözümleri kendilerine anlatılmaktadır. 
Aynı şekilde eski müşterilerimize ulaşıp, 
dönemsel olarak makinelerinin bakıma 

ihtiyacı olup olmadığı sorulmakta ve talep 
etmeleri durumunda programa alınarak 
makinelerin sağlıklı bir şekilde çalışma-
sı sağlanmaktadır.  Makinelerin sürekli 
çalışması istenen veya arıza durumunda 
bulunduğu noktadan acilen alınması gere-
ken durumlarda ise yapılacak özel bakım 
anlaşmaları ile 7/24 müşteriye hizmet 
verilmektedir. Buna en güzel örnek THY ile 
yaptığımız anlaşmadır. 

Sektörde son dönem yaşanan 
kazaların nedenleri hakkında neler 
söylersiniz?
Son dönemde karşılaştığımız kazaların iki 
ana başlık altında toplayabiliriz:
1-Eğitimsiz kullanıcılar
2-Bakımsız Makineler

HAULOTTE GROUP 
(FRANSA), OMME LİFT 

(DANİMARKA), TEUPEN 
(ALMANYA),  RUTHMANN 

(ALMANYA) VE UNİC CRANES 
(İNGİLTERE) GİBİ DÜNYACA 

ÜNLÜ MARKALARIN TÜRKİYE 
VE TÜRKİYE CUMHURİYETLER 

DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ 
YÜRÜTEN ACARLAR MAKİNE 

ÖZELLİKLE SATIŞ SONRASI 
SERVİS HİZMETLERİNDEKİ 

BAŞARILARIYLA PİYASANIN 
ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUSU. 

ACARLAR MAK. SSH 
MÜDÜRÜ EMRAH GÜNGÖR’LE 
FİRMASININ SATIŞ SONRASI 

VERDİĞİ HİZMETLERİ 
HAKKINDA KONUŞTUK.

EĞİTİMSİZ  KULLANICILAR:

Kullanıcıların hiç eğitim almaması veya 
dönemsel olarak bilgilerinin gün-
cellenmemesi, makineleri yeterince 
tanımaması sonucunu doğurmaktadır. 
Kullanıcı makineni kurulacağı yerden, 
erişim yapabileceği mesafelere ayrıca 
kendi güvenliğine kadar her türlü bilgi-
ye ve eğitime sahip olması gerekmek-
tedir.  Son dönem yaşanan kazalardan 
birisinde, kullanıcı makinenin üzerinde 
bulunan ve yönleri belirten ok işaretle-
rini bilmediği için yanlış yönde hareket 
ettirmiş, bunun sonucunda kendisini 
sepet ile çelik konstrüksiyon arasında 
sıkıştırmıştır. Bakıldığında çok basit 
görünen ok işareti eğitim alınmadığı 
zaman ölümcül kaza ile sonuçlanabilir.

BAKIMSIZ  MAKİNELER:

Bildiğiniz üzere bu makineler çoğun-
lukla ağır şartlarda çalıştırılmaktadır. 
Kaynak noktalarında oluşabilecek 
çatlaklar, bağlantı noktalarındaki cı-
vataların eksik olması ya da kopması, 
hidrolik sızıntılar sonucunda olası 
kazaların görülmesi mümkündür. Bu-
nun için özellikle mekanik ve hidrolik 
aksamlarının dönemsel olarak gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Operatör 
tarafından günlük, haftalık olarak 
yapılacak göz ile muayene, oluşabile-
cek birçok kazanın önüne geçilmesine 
yardımcı olacaktır.

Emrah Güngör

 +90 216 581 49 49

info@acarlarmakine.com

www.acarlarmakine.com
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Kodaman’la
YÜKÜNÜZDEN KURTULUN

Salih Kodaman

Açıklamalarında firmasının 2022 yılı faa-
liyetlerine değinen Kodaman “2022 yılının 
ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Yılın 
ilk yarısında 2021 yılından süregelen ve 
yeni yaptığımız anlaşmalar ile tamam-
ladığımız ve devam eden birçok marka 
projemiz var. Bunlardan en önemlileri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz 
taksilerinin taşınması, 120 mt. süper mo-
tor yat bloklarının taşınması, demir çelik 
sektöründeki fabrikalarının ekipmanla-
rının yenilenmesi gibi önemli projeler,” 
şeklinde konuştu. 

Müşteri memnuniyetinin öncelikleri 
olmasından dolayı, yaptıkları taşımalarda 
verdikleri hizmet kalitesini maksimum 
seviyede tutmaya çalıştıklarını dile ge-
tiren Kodaman, “Bu da müşterilerimizle 
uzun soluklu çalışma yapmamızı ve uzun 
metrajlı projelerde tercih edilmemizi sağ-
lıyor. Müşteri portföyümüzde çok çeşitli 
alanlarda, hepsi de sektöründe öncü 
firmalar bulunuyor. Bu firmaların taleple-
rini yerine getirmek için var gücümüz ile 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yurt Dışından Gelen Taşıma Talep-
leri Bu Yatırımda Etkili Oldu”

İçinde bulunduğumuz yıl makine par-
kına yaptıkları yatırımlar hakkında da 
konuşan Kodaman şunları söyledi: “2022 
yılında makina parkımıza Yalçın Treyler 
marka 8 aks lowbed dorse katıldı. Yıl so-
nuna kadar bir adet 8 aks lowbed dorse 
daha satın almayı planlıyoruz. Ayrıca 530 
bg’lik 6x2 bir çekici de 3. çeyrekte makine 
parkımızda katılacak. Çekici yatırımında 
geçen yıl olduğu gibi yine İveco’yu tercih 
ettik, şu anda Iveco’nun Türkiye’deki en 
fazla ağır nakliye aracı bizim parkımızda 
bulunuyor. Ülkemizde ihracatın artması 
ile yurt dışından gelen taşıma talepleri bu 
yatırımda etkili oldu. İnşallah iş birliğimiz 
artarak devam edecek. Mevzuat konu-
sunda Ağır Nakliyeciler Derneği ve Ağır 
Taşıma ve Kaldırma Derneği’nin yoğun 
çalışmaları var. Bu yıl yetişmesi pek 
mümkün gözükmüyor ancak önümüzdeki 
yıl yeni mevzuatın yürürlüğe girmesini 
bekliyoruz.”

Nakliyat, Ağır Yük, Proje 
Taşımacılığı sektöründe 
kurumsal kimliğiyle ve köklü 
tecrübesiyle her zaman fark 
yaratmış Kodaman Ağır 
Nakliyat ve Proje Taşımacı-
lığı bütün olumsuzluklara 
rağmen geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da çok önemli pro-
jelere imza atmaya devam 
ediyor. Sektörün geleceği 
konusunda oldukça iyimser 
olan Kodaman Ağır Nakliyat 
ve Proje Taşımacılığı Genel 
Müdürü Salih Kodaman’la 
konuştuk.

“Dünya karmaşık bir döneme giriyor. 
Birçok sürpriz ile karşılaşacağımızı 
düşünüyorum. Artan enerji ve emtia 
fiyatları siyasi belirsizlikler durumu 
daha da zorlaştıracaktır. Ayrıca 2023 
yılında ülkemizde yapılacak seçim 
dolayısı ile ekonomide biraz durgunluk 
bekliyoruz. Herkesin gardını alması, 
hazırlıklı olması gerekiyor. Ülke olarak 
müthiş bir potansiyelimiz var. Birlik 
olursak üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiçbir şey, yok yeter ki birlik olalım. Ya-
kın gelecekte dünya üzerinde tekrar 
söz sahibi olacağımız bir döneme 
giriyoruz. Biraz sancılı olsa da güzel 
günler bizi bekliyor.”

“HERKESİN GARDINI 
ALMASI GEREKİYOR”
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Açıklamalarında rüzgar endüstrisine değinen 
firmasının bu alandaki faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Özkan; “Küresel rüzgâr endüstrisi için 
2020, yıllık %53 büyüme ile tarihteki en iyi yıl 
olmuştu. Hem küresel tedarik zincirini hem de 
proje süreçlerini kesintiye uğratan zorlu pan-
demi döneminde bile bir yılda 93 GW’tan fazla 
rüzgâr enerjisi kurulumu, rüzgâr endüstrisinin 
inanılmaz dayanıklılığını kanıtladı. 93 GW’lık yeni 
kurulum küresel birikmiş rüzgâr enerjisi kapa-
sitesini 743 GW’a çıkardı. Bu, yılda 1,1 milyar 
ton CO2 azaltımı anlamına geliyor. Bütün bunlar 
özellikle Paris Anlaşması ve COP 26’da belirtilen, 
2025 ve 2030 hedeflerine ulaşım için çok iyi ge-
lişmeler ancak Climate Action Tracker’ın mayıs 
2021’de yayımladığı analizine göre, bildirilen 
planlar yüzyılın sonuna kadar 1,5 dereceden 
daha çok ısınmaya yol açacak. Hatta planların 
tamamen uygulandıkları durumda bile 2,4 de-
recelik bir artış olacak. Bu tahmin Rüzgar sek-
törünün belirtilen hedeflerin çok daha üstünde 
bir büyümeye sebep olacağını ve Türkiye’nin 
hem yetişmiş insan kaynağı hem de jeopolitik 
konumumuz sayesinde küresel sektörün kilit bir 
noktası haline geleceğini gösteriyor. Genba ola-
rak ülkemizde sektörün ilklerinden olarak yine 
bu büyümeyi desteklemeye ve öncülük etmeye 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında firmasının 2022 yılı hedefle-
rine de değinen Özkan; “2022 yılı için öncelikle 
üretim alanımızı 2’ye katlayarak müşterilerimi-
zin taleplerine daha rahat karşılık verebileceğiz. 
Her zaman inovasyonun önce kalite ve sürekli 
iyileştirme çalışmalarıyla olduğuna inandığımız-
dan hali hazırda mevcut olan ISO 9001 ve diğer 
sertifikalarımızın yanında kalite sistemimizin 
kapsamını IATF 16949 sertifikasını da alarak 
genişletip firma değerlerimiz arasında bulunan 
“Sıfır Hata Yaklaşımını” pekiştireceğiz.  Buna 
ulaşmak için bütün üretim sistemimizi tekrar-
dan ele alıp dijitalleşme çalışmalarına ve yalın 
üretim çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda 

proseslerimizi anlık takip edecek ve maksimum 
verimlilikle en değerli kaynağımız olan insan 
kaynağımızı en verimli şekilde kullanmayı planlı-
yoruz. Her geçen gün ekibimize yeni katılan ekip 
arkadaşlarımız ve mevcut personelimiz için de-
vamlı eğitimler planlıyoruz. Üst yönetimimizin en 
çok üzerine titrediği konulardan biri motivasyo-
nu hep üst seviyede tutmak, dolayısıyla mevcut 
personel motivasyon sistemimizi geliştirmek de 
2022 planlarımız arasında.” ifadelerini kullandı. 

Enerji Odaklı Online Mağaza
Küresel ısınma ile mücadele ve daha yeşil, 
sürdürülebilir bir gelecek çabasına ulaşmak için 
sadece rüzgâr türbinleri, güneş enerji santralleri, 
hidroelektrik santralleri ya da biyo-yakıt tesisleri 
gibi büyük ve endüstriyel çözümler yeterli değildir 
aynı zamanda bireysel önemler de önemlidir. 
Bunun için 2023 yılına aktive edeceğimiz enerji 
odaklı online mağazamızı hazırlıyoruz. Burada 
kişiler solar aydınlatma çözümleri gibi yenilene-
bilir enerji sistemleri ile çalışan teknolojilere tek 
adresten ulaşacak ve Türkiye’nin her yerinden 
yeşil enerji ile çalışan ürünlere sahip olabilecekler.  
Yenilenebilir enerji tamamıyla geleceğe yapılan 
bir yatırımdır. Bir söz vardır “ağaç dikmek için 
en iyi zaman 20 yıl önceydi ikinci en iyi zaman 
bu gündür” diye. Bu bakış açısıyla Genba olarak 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın AB projesi 
olan Re-You (Renewable Youth Energy / Yenilene-
bilir Gençlik Enerjisi) projesine elimizden gelen her 
türlü desteği vermekteyiz. 

Özkan sözlerine şu şekilde son verdi; “Son olarak 
firmamızdan bahsederken üstünden geçtiğim 
gibi Ar-Ge bizim için çok önemli. Bunun için yeni 
üretim alanımızı inşa ederken aynı zamanda Ar-Ge 
merkezimizi de kurarak projelerimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz. Mevcutta zaten bir ekibimiz Ba-
lıkesir Teknokent’te bulunan ofisimizde çalışmala-
rına devam etmektedir. Bu projelerin de 2022 yılı 
içinde tamamlanacak olanlarını tamamlandıkla-
rında sizlerle paylaşıyor olacağız.”

CMİ Mühendislik İnşaat’ta 
Durmak Yok

1997 yılında yenilene-
bilir enerji sektöründe 

proje geliştirici yerel ve 
uluslararası firmalara 

imalat, montaj ve servis 
konularında çözüm orta-
ğı olarak kurulan Genba 

Grup’un firmalarından  
CMİ Mühendislik İnşaat, 

temel faaliyet alanları 
AR-Ge ve enerji sektörü 

olmakla birlikte; sek-
törün teknik malzeme, 
mühendislik ve kaliteli 
hizmet ihtiyaçlarını da 

karşılamakta.  Her geçen 
gün büyümekte olan 

şirket, yurtdışında da 
Fas, Romanya, Pakistan, 
Hollanda ve Sırbistan’da 

toplamda 250’i aşkın 
çalışanı ile hizmetleri-
ne devam ediyor. CMİ 
Mühendislik İnşaat İş 

Geliştirme Koordinatö-
rü Can Özkan’la firması 

hakkında konuştuk.

Can Özkan
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Günümüzde artan enerji talebine karşın enerjiyi 
depo ederek büyük avantajlar sağlayan piller, 
kimyasal özelliklerine göre birincil piller ve ikincil 
piller olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Birincil 
piller, şarj edilemeyen pillerdir, başka bir ifadeyle 
içerisindeki kimyasal enerji tükendiği zaman şarj 
edilip tekrar kullanılamayan pillerdir. Bu pillere kuru 
piller de denilip, içerdikleri malzemeye göre adlan-
dırılırlar. Çinko piller, alkalin piller gibi.. İkincil piller 
şarj edilebilir pillerdir. Kullanıldığı malzemeye göre 
adlandırılırlar. Nikel- Kadmiyum pil, lityum pil gibi.

1938 yılında Bağdat yakınlarında yapılan bir kazı-
da M.Ö.  250-650 yılları arasına ait olduğu tahmin 
edilen piller bulundu. Pillerin atası olarak bu BAĞ-
DAT PİLLERİ kabul edilse de ilk pil 1800 yılında 
Alessandro Volta tarafından bulunmuştur.  1802 
senesinde Dr. William Crucikhank seri üretime 
uygun bir pil tasarlar. Crucikhank; bakır ve çinko 
plakaları aynı boyutlarda kare biçiminde keserek 
uçlarından lehimledi. Daha sonra çimento ile 
sıvadı ve içini su ve asitle doldurdu. Daha sonra 
Humphry Davy, Londra Kraliyet Enstitüsünün 
kasasına bir pil yerleştirdi ve böylece yeni keşifle-
rin önü açıldı.Fakat en sonunda 1859 senesinde 
Gaston Plante isimli bir Fransız, şarj edilebilir pili 
icat etti ki bu sanayi çağının en büyük teknolojik 
devrimlerinden bir tanesiydi.

Piller özellikle otomobil piyasasındaki ilerleme ile 
birlikte çok değer kazanmışlardır. Pillerin giderek 

karmaşık sistemlere entegre edilmesi ve kapitalleri-
nin büyümesi nedeniyle bu sayının trilyon dolarlara 
yaklaşacağı düşünülüyor. Bizim sektörümüzde ise 
yıllardır kullanılan bakım gerektiren, sulu, Deep cyc-
le dediğimiz derin döngü  aküler bulunmaktadır. Bu 
aküler piyasada çok fazla değişik markalarda olma-
sına rağmen aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir.  
6-7 saatlik çalışma sonucunda biten aküler 7-8 sa-
atlik şarj süresinde dolar ve kullanıma hazır olurlar. 
Yaklaşık 900 kadar şarj döngüsüne sahiptirler.  

Hızla gelişen teknoloji sektörümüzü de etkilemiş olup 
alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonunda daha önce bilgisayarlarda ve 
cep telefonlarında kullandığımız Lityum-İyon içerikli 
yeni batarya grubunu oluşturuldu. İlk zamanlarda 
sadece golf arabalarında gördüğümüz bu sistem 
bazı platform markalarında direkt olarak üretilmeye 
başlanmıştır. Ayrıca eski sistem akülerden bu sisteme 
geçiş süresi ise fazla zaman almamaktadır.

Hidrojen ve helyumdan sonra en küçük üçüncü 
atom olan Lityum, periyodik tabloda alkali me-
tallerin yer aldığı 1A grubunda bulunur ve atom 
numarası 3’tür. 1A grubu elementlerinin özelliği, 
elektron verme ve pozitif yüklenme eğilimidir. Bu 
özelliklerin haricinde lityum, tüm metal elementle-
ri arasında en büyük elektrokimyasal potansiyele 
ve ağırlık başına düşen fazla enerji yoğunluğu 
sahip olduğundan dolayı piller için kullanılabile-
cek en uygun elementtir.

Genel Bakış (1. Bölüm)

SİSTEM AKÜLERİNE
   GÜNLÜK HAYATTA BİRÇOK ALANDA KARŞIMIZA ÇIKAN PİLLER, KİMYASAL 

ENERJİDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN CİHAZLARDIR. AYNI ZAMANDA 
BU ENERJİYİ DEPO EDEN VE TAŞINABİLİR BİR ŞEKİLDE KULLANMAMIZI 

SAĞLAYAN GÜÇ KAYNAKLARIDIR. 

Makale
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71 YILDIR AĞIR
NAKLİYE

SEKTÖRÜNE
AĞIRLIĞIMIZI
KOYUYORUZ

DEKA
SINCE 1950

DEKA PROJECT TRANSPORT & İRON-STEEL
Gelişmelerin ve yeniliklerin ilk uygulayıcısı olmanın ötesinde, yaratıcı olmak.

Bunun için gerekli olan teknolojileri kullanarak, müşterilerimizin gereksinimlerine,
beklentilerin ötesinde bütünsel çözümler üretmek.

Bireysel değil , TAKIM
Sıradan değil ,FARKLI

Önemli değil , DEĞERLİ
Statik değil DİNAMİK bir grup olarak; ileri teknolojilere dayalı üretim ve hizmetleri,

rekabetçi koşullarda sunmak ve kalıcı değerler yaratmak.
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FMS Akü’nün dünyadaki son teknolojileri 
takip edip bu teknolojiler üstüne yatırım 
yapan yeni bir firma olduğuna işaret eden 
Şimşek, “Yurtdışında akülerin teorik yaşam 
döngülerini gerekli şekilde sağlamadığı 
tespit edilmiş ve bu sorunun giderilmesi 
adına cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlara 
rejenaratör denmekte. İşte biz de bu tekno-
lojiyi Türkiye’ye getirdik. Daha çok, büyük, 
endüstriyel aküler konusunda hizmet 
vermekteyiz. Çünkü bu cihazımız yüksek 
frekanslı pals sistemiyle çalışıyor. Akülerde-
ki sülfat birikimlerini darbeli pals sistemiyle 
parçalayıp, reaktif olmuş ürünü yeniden 
aktif hale getirerek akünün performansını 
artırıyor. Bir benzetme yapacak olursak bu 
cihazımızı diyaliz makinasına benzetebiliriz” 
ifadelerini kullandı.  

“Kendi Rejenaratörümüzü Üreteceğiz”
Dünyada 4-5 tane üst düzey nitelikli rejenara-
tör markası bulunduğunu kaydeden Şimşek, 
“Bunun yanı sıra Çin, Hindistan gibi ülkelerde 
pek çok no-name marka da bu işi yaptığını 
iddia etmekte. Bu arada biz de TÜBİTAK’a 
konuyla ilgili bir AR-GE projesi sunduk. Umut 
ediyorum ki bu projemizle 1 yıl içerisinde ül-
kemizde kendi rejenaratörümüzü üretebilece-
ğiz” dedi. Açıklamalarında hizmet ve fabrikaları 
hakkında da bilgi veren Şimşek şunları dile 
getirdi: “Başta traksiyoner, starter ve stasyoner 
aküler olmak üzere akü satışlarımız da mevcut. 
Ankara İvedik Melih Gökçek Bulvarı üstünde bir 
showroom mağazamız bulunmakta. Bu mağa-
zamızı bir akü market olarak düşünün. Burada 
en küçük pilden en büyük aküye kadar her türlü 
ihtiyacı karşılama potansiyeline sahibiz”.

FMS Akü’yle Aküleriniz Hep İlk Günkü Gibi 
Ankara’da 2019 yılında kurulduktan 

sonra  en son teknolojik sistemleri 
bünyesine katıp, eski ve reaktif 

olmuş aküleri tekrar ekonomiye 
kazandıran FMS Akü, sektöre 

ve ülke ekonomisine önemli bir 
katkı sağlamakta. FMS Akü Genel 

Müdürü Süleyman Şimşek’le firması 
hakkında konuştuk.

“Rakip Firmalardan Daha da Ayrıcalıklı Bir Yerdeyiz”

Uzun yıllar ünlü bir markanın fabrikasında kalite müdürlüğü yaptığım için akü-
nün imalat aşamalarını, laboratuvar aşamalarına oldukça hakimim. Bunun yanı 
sıra  rejenaratörle teknolojik bir iş yatığımdan dolayı akünün içindeki kimyasal 
reaksiyonlarda daha da detaya girerek akünün bütün parçacık ve aşamalarını 
iyi bilmekteyim. Bu durum bizi rakip firmalardan daha da ayrıcalıklı bir yere 
konumlandırmakta. Son olarak sektörün ülke ekonomisiyle olan ilişkisi hakkın-
da örnek sunan Şimşek, “2018 yılı verilerini incelediğimiz de 600milyon dolar 
akü ithalatımız 400milyon dolar da ihracatımız var. Üstelik ithal ettiğimiz aküler 
traksiyoner ve stasyoner olarak katma değerleri yüksek olan ürünler. Ihraç 
ettiğimiz aküler ise starter olup katma değeri sıfıra yakın. Bu da yetmezmiş gibi 
ihraç ürünlerimiz %70’i ithal girdi”.
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2016 yılında yeni bir sektöre adım atmış 
olan ve tüm sektörlere yönelik ihtiyaçlar 
için makine kiralama, satış ve satış sonra-
sı hizmetleri sunan SFS Makine kiralama 
konusunda kendisini bir ileri boyuta taşı-
yor. Konu ile ilgili olarak Taşıma Kaldırma 
Magazin Dergisine açıklama yapan SFS  
Makine Genel Müdürü Seyit Şekerci şöyle 
konuştu, “Sürekli artan ürün ve hizmet 
kalitesinin dürüstlükle, profesyonel bakış 
açısının yüksek ahlaki ve ticari değerlerle 
birleştiği SFS Mekanik, kiralama parkını 
büyüterek hizmete devam ediyor.SFS 
Makine 2022 makine yatırımları; 40 adet 
sineboom ve 3 adet eklemli platform satın 
alındı. Son alınlar ile 350 adet makina 
parkuruna çıkardık. İnşaat sektörünün 
lokomotif olması manlift ve iş makinesi 
sektörünü hızlandırmıştır. Makine üretimi 
ve cip krizi yüzünden makine sektöründe 
de araç sektörü gibi, üretim sıkıntısından 
kaynaklı makinelerin tekelleşmesi söz 
konusu olduğunu” ifade etti.

SFS Makine Manlift Kiralama Parkı Büyüyor

Seyit Şekerci

YiGiT GLOBAL
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TURKIYE'DE VE DUNYA'DA ILK SIVI TEFLON KAPLAMA 
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•

KDV DAHIL 2600 TL
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• iyi Mekanik Kararhhk ve Tutunma • Miikemmel Yiik Ta§1ma
• Yiiksek Seviyede Su Direnci • Sok Yiik Direnci
• Tam Korozyon Korumas1 • Absorve Ustiin ingiliz Teknolojisi ile Uretim

Firmam1z iNGiLTERE'den ithal Ettigi Exol Yagm Spesifik Born Gresinin Ti.lrkiye'de ki Tek Yetkili Sat1c1s1d1r. 
MADE IN ENGLAND 

Adres: 5enlikkoy Mah. Ya§ar Kemal Sok. No:1/3 FI0rya/Bak1rkoy/iSTANBUL 
Tel: 0212 599 50 79 - 0533 685 00 83 https://www.yigitglobal.com - info@yigitglobal.com 
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Hamme Makine’nin bir Seçkinler Group 
firması olduğunu belirten Kepir, “Seçkinler 
Group’un  4 ana faaliyet alanı bulunmakta. 
Bunları makine grubu, boru profil, çelik ürün-
ler ve sac çeşitleri oluşturmakta. Hamme 
Makina, makina grubunda kesici teknoloji-
lerde müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ana 
ürünlerimiz şerit testere tezgâhlarıdır. Bu 
tezgâhlar, imalatın olduğu her alanda hizmet 
vermektedir; torna atölyelerinden üst yapı 
üreticilerine kadar. Bir başka ürün grubumuz 
CNC testereler dediğimiz hızlı kesim daire tes-
tere tezgâhları. Bu daire testereler çok kısa 
sürede makinaları kusursuz bir şekilde kesen 
teknolojik ürünler” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Her Yerine Hizmet 
Sunuyoruz” 
Firmasının 22bin m2’lik bir üretim üssünde 
80 personel istihdam etmekte olduğunu ifade 
eden Kepir, “Aylık 50 makine üretme kapasi-
temiz bulunmakta. Edirne’den Kars’a kadar 
Türkiye’nin her yerine hizmet sunabiliyoruz. 
Yerli pazarda bölgesel bayilerle (Marmara, 

Çukurova, İç Anadolu ) yürüyoruz. Bu bayiler 
bizim adımıza ürünlerimizi satıyor. Gezici ser-
vislerimiz bulunmakta. Yine satış ekibimiz belli 
bölgelere dağılarak  müşterilerimizle yüz yüze 
iletişim haline geçmekteler” dedi.

20 ülkeye ihracat yaptıklarının bilgisi-
ni veren Kepir, “Firmamızın bir sloganı 
bulunmakta; ilk makineyi firma satar, ikinci 
makinayı ise satış sonrası verilen kaliteli 
hizmetler. Biz bu ilkeyle yola çıktık. Gerçek-
ten de işinde uzman, dinamik ve tecrübeli 
bir kadromuz bulunmakta. Alanımızla ilgili 
üretemeyeceğimiz bir ürün yok. Butik ürün-
lerden standart ürünlere kadar her türlü 
makineyi üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kesim Tezgahları Hamme Makine’nin İşi
HER BİRİ KENDİ ALANINDA 

DENEYİMLİ TASARIM VE 
KALİTE MÜHENDİSLERİYLE, 

AR-GE ÇALIŞMALARI 
SAYESİNDE ALIŞILAGELMİŞİN 

DIŞINDA VE KALİTELİ BİR 
ÜRÜN YELPAZESİ OLUŞTURAN 

HAMME MAKİNE ŞERİT 
TESTERE TEZGÂHLARI, BORU 

BÜKME MAKİNELERİ VE HIZLI 
KESİM ELMAS UÇLU DAİRE 
TESTERE TEZGÂHLARININ 

SERİ ÜRETİMLERİYLE 
SEKTÖRÜN EN BÜYÜK ÇÖZÜM 

ORTAKLARINDAN BİRİ. HAMME 
MAKİNE SATIŞ MÜDÜRÜ 

SELÇUK KEPİR’LE FİRMASI 
HAKKINDA KONUŞTUK.

“Bu Yılın Ortalarında Sektörde Hareketlilik Yaşanacak”
Sektörümüzde pandemi döneminde ciddi bir duraklama yaşandı. Buna rağmen bu 
yılın ortalarında ciddi bir hareketlilik beklemekteyiz. Çin’den yayılan virüs yüzünden 
Türkiye’ye olan talepte yoğun bir artış oluşturmakta. Bunun yanı sıra otomotiv sektörü 
ve üst yapı sektöründeki hareketlenmeler piyasayı olumlu yönde etkilemekte.

Selçuk Kepir

AĞIR NAKLİYECİLER DERNEĞİ BAŞKANI (AND) YASİN BAYRAKTAR:

“Lojistik sektörü zor bir süreçten geçmektedir”
TÜRKİYE’MİZİN DÜNYA 

LİDER EKONOMİLERİ 
ARASINA GİRME YOLUNDAKİ 

ÇABALARINA EN BÜYÜK 
DESTEĞİ SAĞLAYAN 

LOJİSTİK SEKTÖRÜ ZOR BİR 
SÜREÇTEN GEÇMEKTEDİR.

Pandemi sonrası oluşan küresel ekonomik 
krizin üzerine birde Ukrayna-Rusya sa-
vaşının patlak vermesi ile enerji ve petrol 
fiyatlarındaki artışın maliyetlerimize yan-
sıması taşımacılık sektörünü zor bir sınav 
içerisine sokmuştur. Taşımacılık sektörü-
nün krizleri fırsata çevirebilmesi, haksız 
rekabetin önüne geçilmesi adına her türlü 
desteğin verilmesi gerektiği bir gerçektir. 
Ağır Nakliyeciler Derneği olarak her daim 
üye ve sektör firmalarının gerek bilinir-
liliklerinin artması, gerek dijitalleşme, 
gerek maliyet kalemlerinin azaltılması ve 
personel yetkinliğinin arttırılması, gerekse 
kanun ve mevzuatların güncellenmesi 
konusunda çalışmalarımız hız kesmeden 
devam etmektedir.
2023 yılına dünya standartlarında gün-
cellenmiş, operasyonlarımızın daha net 
organize edilebileceği, maliyetlerimizin ve 
insan gücünün azalacağı, ağır taşımacılık 
yönetmeliği ile girmeyi umut ediyoruz. Bu 
kapsamda uzun yıllardır ağır nakliye sektö-
rün en büyük problemi olan ağır ve gabari 
dışı taşımacılık yönetmeliği konusunda son 

viraja girmiş bulunuyoruz.  22 Haziran 2022 
tarihinde ulaştırma hizmetleri düzenleme 
genel müdürlüğünce gerçekleştirilen, kamu 
kurum ve kuruluşları ile sektör dernekle-
rinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda 
birçok konuda mutabık kalınmıştır. 
Yönetmelik içerisinde öncelikle araç*yük 
kombinasyonu kütle ve boyutlarına göre 
kategorize edilerek operasyonel süreç-
lerin ve maliyetlerin azaltılması hedef-
lenmiştir. Bazı maddeler hakkında örnek 
vermek gerekirse; Kategori sınıfına göre 
gece sürüş serbestisi, otoyol kullanımı, 
destek araç kullanımı, uzun süreli izin 
belgeleri vs. Ayrıca sürecin tamamlanma-
sını müteakip sektör ve firma temsilcileri 
için bilgilendirme toplantıları düzenleye-
ceğimizi de belirtmek isterim. Bu süreçte 
bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın 
Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e, Sayın 
Murat Baştor’a, Sayın Murat Korçak ve 
Sinan Oğuz beyefendilere ve ekibine, yöne-
tim kurulu üyelerimize ve bireysel olarak 
bizlere destek veren üye firmalarımıza 
teşekkür ederim.

Yasin Bayraktar





Our Service

MAKİNE PARKURUMUZ
*100 tondan-220 ton a kadar Mobil Vinç, kiralama hizmeti.
*10 tondan-130 tona kadar çift kırma Hİ-UP VİNÇ, Araç Üstü 
Vinç, kiralama hizmeti.
*18 metreden 45 metreye kadar Sepetli Platform, kiralama 
hizmeti.
*8mt den 22, mt ye kadar Makaslı, (Akülü-Dizel) Eklemli, 
Makaslı, Telehander, Platform, Kiralama Hizmeti.
*Akülü 5 tondan 15tona, Dizel 5 tondan 35 tona kadar Fork-
lift-İstif hizmetlerimiz mevcuttur.

“Vinç İşletmeciliğinde
30 Yıllık Tecrübe”

Gebze’nin Güçlü
Vinç Markası

Bacanaklar Vinç

BACANAKLAR VİNÇ
Aylık, günlük, proje bazlı vinçforklift 

makaslı, eklemli, örümcek vinç
manlift ,telehander, mobil teleskobik 

vinç kiralama hizmeti.

Kirazpınar 2795. Sok. No:6 Gebze/KOCAELİ

www.bacanaklarvinc.com.tr
info@bacanaklarvinc.com.tr

+90 (262) 641 23 18

HİZMETLERİMİZ
*İş güvenliği kurallarına uygunluğu

yenilikçi çizgisi ile,
*Kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine 

hizmet vermeyi öngörmektedir.
*Uzman personeli, teknolojiyi takip eden yeni 

makinaları ile,
*Firmamız olabilecek 3, şahıs kazalarda sigorta 

güvencesi vermektedir.
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ABS Vinç olarak, mobil vinçler, Hi-up’lar, 
ağır nakliye araçları, forkliftler, sepetli 
ve makaslı platformlar olmak üzere 
100’ün üzerinde makine çeşidinde hiz-
met vermekte olduklarını belirten Demir, 
“Genel olarak Ege Bölgesi ve Akdeniz 
Bölgesi’nde sabit hizmet vermeye devam 
etmekteyiz. Ayrıca Türkiye’nin her 
yerindeki projelerden de teklif ve davet 
almaktayız” ifadelerini kullandı.  Tür-
kiye’de, kalıcı bir endüstriyel gelişimin 
ve yatırımın olması için nükleer enerji 
santrallerine ihtiyaç duyulduğunu, 
nükleer santrallerin en büyük tedarik 
kaynaklarını ise ağır kaldırma, taşıma ve 
inşaat aşamasının oluşturduğuna işaret 
eden Demir, “Firma olarak, Rusya ve 
Türkiye arasında en büyük ortak proje 
olan Akkuyu NGS İnşaat Projesi’nde 
en büyük tedarik kaynaklarından biri 
olan kritik kaldırma operasyonlarının 
yaklaşık iki yıldır aktif tedarikçisi rolünü 
üstlenmekteyiz. Bu sebeple rol aldığımız 
büyük projeler gereği de araç parkuru-
muza yeni makine yatırımları yapmaya 
devam etmekteyiz” dedi.

“Yeni Makine Yatırımları Yaptık ve 
Yapmaya da Devam Edeceğiz”
Sektörde yıllardır kazandıkları tecrü-
belerle birlikte çok hızlı ve seri büyü-
dükleri için her geçen gün alt yapılarını 
sağlamlaştırmaya ve geliştirmeye 
devam ettiklerini kaydeden Demir, 
“Kiralama hizmeti verdiğimiz müşteri-
lerimizin memnuniyeti önceliğimizdir. 
Yeni makine yatırımları yaparken müş-
teriye zaman kaybettirmeyecek, bizi 
daha az yoracak ve daha az enerji sarf 
edeceğimiz; güvenlik önlemleri en üst 
seviye donanıma sahip son teknolojinin 
kullanıldığı makine yatırımı yapmaya 
dikkat etmekteyiz. Günümüz şartlarında 
makinelerin fiyatı arttı. Ülkemizin yeni 
teknolojide daha üst segment makine-
lere ihtiyacı var ancak buna uygun ko-
şulların da oluşması gerekmektedir. Biz 
ABS Vinç ailesi olarak kaldıramadığınız 
yüklerinizi kaldırabilmek için doğru 
zamanda, doğru yerde, uygun koşul-
larda yeni makine yatırımları yaptık ve 
elimizden geldiği sürece de yapmaya 
devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ORTAĞI OLDUĞU BÜYÜK PROJELERLE BÖLGESİN-
DE SEKTÖRÜNÜN LOKOMOTİF FİRMALARINDAN BİRİ OLAN 
ABS VİNÇ, YENİ YATIRIMLARA START VERDİ. BÖLGEDE KU-
RULMUŞ VE HALEN KURULUM AŞAMASINDA OLAN BİRÇOK 
BÜYÜK FİRMANIN VİNÇ HİZMETİNİ KARŞILAYAN, FİRMANIN 
YENİ YATIRIMLARINI ABS VİNÇ LOJİSTİK SAN. VE TİC. A.Ş 
MAKİNE MÜHENDİSİ GAMZE DEMİR İLE KONUŞTUK.

Abs Vinç
YATIRIMLARINA HIZ VERDİ
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Forklift, istif makinesi, depolama ekip-
manları sektöründe Yale ürün grubuyla 
faaliyet gösteren Quick Lift Makine, Koç 
Holding Tasarım Entegrasyon ekibiyle 
geliştirilen forklift ve istifleme makine-
lerini tanıttı. WIN Eeurasia Fuarı’nda 
hazırlanan Yale marka otonom cihazlar 
büyük ilgi çekti.

‘’Otonom cihazlar 24 saat  
durmaksızın çalışabiliyor’’

Otonom makinelerin özellikleriyle 
ilgili bilgi veren Yale Türkiye-Quick Lift 
Marka Müdürü Barış Can, “Forklift ve 
istif makinelerin otonom dönüşümünü 
yapıyoruz. Yerli çözüm ortaklarımızla 
birlikte bu dönüşüm için çalışıyoruz. 
Dünyada ve Türkiye’de otonom cihazlar 
son dönemde oldukça yaygınlaştı. İşlet-
meler piyasada olan otonom cihazları 
kullanıyordu, farklı işler içinse manuel 
makinelere ihtiyaç duyuluyordu. Ser-
gilediğimiz ürünler hem otonom hem 
manuel olarak kullanılma özelliğine 
sahip. Böylece işletmelerin farklı türde 
makinelere yatırım yapmasına gerek 
kalmıyor. Otonom cihazlar 24 saat çalı-
şabiliyor” dedi.

Akıllı makineler, akıllı çözümler…

Doğal navigasyon yöntemi kullanan 
sistem, çalışacağı alanı kendisi öğreni-
yor ve ekstra bir yönlendirmeye ihtiyaç 
duymuyor. Sistem ayrıca makinelerin 
anlık olarak takibi, kullanım oranları, 
çalışma esnasında hangi noktalarda 
hangi sebeplerden dolayı durdukla-
rı gibi verileri analiz edip raporlama 
yapabiliyor. Böylece üretim süreçlerin-
de nerelerde iyileştirmeler yapılabilir, 
verimlilik artırılabilir, detaylı analizlerle 
karar vermeniz mümkün olabiliyor.

Otonom cihazların yük pozisyonlama 
hassasiyeti 2 mm’ye kadar sağlanabi-
liyor. Sistem sadece taşımada otonom 
olmanın ötesinde, pek çok entegrasyona 
da açık hale getirilebiliyor. Yerli çözümler 
ve yazılımlarla daha birçok avantajı bir 
arada sunan Yale otonom forklift ve istif 
makineleri, üretim maliyetlerine olum-
lu etki yaparak verimliliği de artırıyor. 
Fabrikada tamamen otonom çalışan Yale 
forklift ve istif makineleri enerji doluluk 
oranlarını kendisi takip ediyor. Bataryası 
azalan istif makinesi, kendini şarj edip 
tekrar çalışma sahasına dönerek kaldığı 
yerden işine devam edebiliyor.

OTONOM FORKLİFT 
VE İSTİFLEME MAKİNELERİ 
TANITILDI

FORKLİFT VE İSTİF 
MAKİNELERİNDE 
OTONOM 
TEKNOLOJİLER QUİCK 
LİFT MAKİNE – YALE 
TÜRKİYE TARAFINDAN 
TANITILDI.

Yale geniş ürün hattıyla 
dikkat çekti
Öte yandan fuarda ikinci bir stantla 
müşterilerine Yale’in dizel ve akü-
lü forklift seçeneklerini sergileyen 
Quick Lift, istif çözümleriyle de dikkat 
çekti. İleri teknolojisi, güçlü ve sağlam 
yapısıyla işletmelerin ihtiyacı çözüm-
leri tek çatı altında toplayan Yale, 
geniş ürün hattı sayesinde avantajlı 
çözümleri bir arada sundu.

Ba
rı

ş 
Ca

n
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6183 sayılı kanunun 102. maddesine 
göre amme alacağı, vadesinin rastladığı 
takvim yılını takip eden takvim yılı başın-
dan itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse 
zamanaşımına uğrar. Kanun ve tebliğde 
tahsil zamanaşımı hükümleri bulunmakla 
birlikte, vergi daireleri tarafından uygu-
lamaya alınan bir konu değildir. Aksine 
tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır düşün-
cesiyle vergi memurları, zamanaşımına 
uğratmamak için tabiri caizse kraldan 
fazla kralcılık yapmaktadırlar.

Oysa 6183 sayılı amme alacakları kanu-
nunda bu konular detaylı olarak açıklandığı 
üzere ödeme gücü olan mükelleflerden 
vergi alacağının tahsili için geniş yetkiler 
verilmiştir. Uygulamadaki aksaklıklar-
dan dolayı veya vergi dairelerindeki icra 
memurlarının görevlerini aksatmalarından 
dolayı yıl sonlarına doğru vergi dairelerinin 
tamamı amme alacağının zamanaşımı-
na uğramaması için gazetelere ilanlar 
vermekte veya vergi dairelerinin ilan 
koymaya mahsus ilan tahtalarına askıya 
çıkarmaktadırlar. Kimi zaman da mükellefin 
borcuna açıktan para yatırılarak tahsilat 
yapılmış havası yaratılmaktadır. 6183 sayılı 
kanunun 102’nci maddesine göre amme 
alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını 
takip eden takvim yılı başından itibaren 5 
yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına 
uğrar ve 1 TL gibi cüzi ödemeler zamanaşı-
mını kesmez!

Maalesef mükelleflerin vergi borcu katla-
narak artmaktadır.  Vergi afları hem vergi 
mükelleflerine hem de Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın vergi tahsil kabiliyetine zarar 
vermektedir. Bu vergi borçlarının takibinde 
vergi daireleri zamanında gerekli çalış-
maları yaparak, mal varlığı bulunanlardan 
tahsilat yaparken, aciz durumda olanları 
gözeterek acze bağlamalı ve zamanaşımı 
süresince takip etmelidirler. Zamanaşımı 
dolduğu zaman terkin cetvelleri düzenle-
mek suretiyle borcun takibinden vazgeç-
meleri gerekmektedir. 

Derneğimizin öncülük ettiği mükellef 
haklarının uygulamalarının yaygınlaştı-
rılması çalışmalarında, önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. Derneğimiz üyesi vergi 
mükellefi savunucuları tarafından açılan 
vergi davalarında önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. Özel esaslara alınma, 
naylon fatura ile ilgili kullanma ve düzen-
leyici olma durumundan kurtulmak için 

inceleme aşamasından başlamak üzere, 
borcun kaldırılmasına kadar tüm aşa-
malarda mükelleflerimize desteklerimiz 
bulunmaktadır. Özellikle uzun yıllardan 
beri tahsilat zamanaşımına uğramış ver-
gi borçlarında ödeme emrine ve e-haciz, 
taşıt haczi ve gayrimenkul hacizlerinin 
kaldırılması için, Edirne’den Van’a, Sam-
sun’dan Antalya’ya kadar binlerce dava 
açıldı. Açılan davaların %90’ dan fazlasını 
kazandık. Kazandığımız davaların vergi 
borçlarını terkin ettirdik. Böylece huku-
kun uygulanmasını sağlayarak, mükel-
leflerimizin vergi yargısı aşamalarında 
destekçileri olduk. Tabii ki her aşamada 
birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ancak bu 
zorlukları mükelleflerimizin destekleri ile 
aşmaya kararlıyız.

Derneğimize gelen şikayetlerden anladı-
ğımız şudur: Yılların birikimi olan, 30-40 
yıllık kangren olmuş vergi borçları bu-
lunmaktadır. Bu borçları vergi daireleri, 
sözüm ona zamanaşımına uğratmamak 
için çaba harcamaktadırlar. 6183 sayılı 
AATUHK’nun 102. maddesinde amme ala-
cağının vadesinin rastladığı takvim yılını 
izleyen yılın başından itibaren 5 yıl içinde 
tahsil edilmeyen alacaklarının zamanaşı-
mına uğrayacağından bahsedilmektedir.

Zira, aynı yasanın 103. maddesinde ise 
ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip 
işlemleri neticesinde yapılan her çeşit 
tahsilatlar, ödeme emri tebliği, mal beyanı, 
mal edinme ve mal artışlarının bildirilmesi, 
sayılan işlemlerden herhangi birinin şahsi 
kefile veya yabancı kişi ve kurumların mü-
messillerine tatbiki veya bunlar tarafından 
yapılması, ihtilaflı kamu alacaklarında yargı 
organlarından bozma kararlarının gelmesi, 
amme alacağının güvenceye bağlanması, 
yargı organları tarafından yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiş olması, iki 
kamu idaresi arasında mevcut bir borç için 
alacaklı kamu idaresi tarafından borçlu 
amme idaresine borcun ödenmesi için 
yazılı olarak başvurulması, amme alaca-
ğının özel yasalara göre ödemek üzere 
müracaatta bulunulması ve/veya ödeme 
planına bağlanması halinde “zamanaşı-
mının kesileceği” ve kesilmenin rastladığı 
takvim yılını takip eden yılın başından itiba-
ren yeniden çalışmaya başlayacağı hüküm 
altına alınmıştır.

Vergi mükellefleri af kanunlarına göre 
vergilerini ödemek üzere taksitlendirme 

yapmadan önce dikkat etmeleri gereken 
en önemli husus, ödeme gücü olmayan 
vergi mükelleflerin taksitlendirme yap-
mamaları yararlarına olacaktır. Tahsil 
zamanaşımı, vergiler ve bütün kamu ala-
cakları için geçerli olmak üzere, Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda düzenlenmektedir. Bu kanuna 
göre, kamu alacağı, vadesini izleyen yılın 
başından itibaren beş yıl içinde tahsil 
edilmezse zamanaşımına uğramaktadır. 

Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra 
alacaklı kamu idaresinin söz konusu kamu 
alacağını tahsil etme yetkisi ortadan kalk-
maktadır. Vergi borcu eksik bir borç haline 
gelmektedir. Ancak, yükümlünün rızası 
ile yapacağı ödemeler kabul edilmekte-
dir. Tahsilatla ilgili kamu idareleri, amme 
alacağının tahsil edilmesinde zamanaşımını 
kendiliğinden dikkate almak mecburiyetin-
dedir. Çünkü zamanaşımına uğramış bir 
borç eksik bir borçtur.

Zira, zamanaşımı amme düzeni ile ilgili 
bir düzenlemedir. Ancak, zamanaşımın-
dan sonra mükellefin yapacağı gönüllü 
ödemelerin kabul edilmesi gerekmek-
tedir. Ödeme güçlüğü çeken mükellef-
lerimizin Vergi Mükellefi Savunucuları 
Derneğine müracaat etmeleri ve üye 
olmaları halinde, çözüm yolları konusun-
da bilgilendirme yapıyoruz.

Sorunu olan veya olmayan tüm mükellef-
lerimizin hak ve sorumlulukları konusun-
da bilinçlendirmeyi ve başta gelir idaresi 
olmak üzere, kamu kurumlarında temsil 
etmek için Vergi Mükellefi Savunucuları 
Derneği’ne üye olmalarını bekliyoruz.

VERGİ BORCU KADER DEĞİL, 
ZAMANAŞIMI VAR!

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaynak:

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği 
Genel Başkanı Mehmet Kaynak
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“Muhsin Koçaslan, “DAF ile 2006 Yı-
lında Başlayan Birlikteliğimizin 16. Yılı-
nın Heyecan ve Gururunu Yaşıyoruz”
Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhsin Koçaslan, yaptığı açılış 
konuşmasında Bursa Ağır Vasıta ile DAF 
grubunun yıllardır süregelen dostane 
ticari ilişkilerine değinerek şunları dile 
getirdi: “DAF ile 2006 yılında başlayan 
birlikteliğimizin 16. yılının heyecanını 
ve gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. 
Bursa Gemlik’te bulunan tesisimiz 4.200 
metrekare kapalı, 7000 m2 açık alanıyla 
aynı anda 30 araca hizmet verebilme 
kapasitesindedir. İstanbul, Ankara ve 

İzmir illerinin tam ortasında bulunan, 
Gemlik Serbest Bölge’ye, Gemlik Lima-
nı’na ve önemli yol güzergahlarına yakın 
konumda olan tesisimizin iç dizaynı; 
yedek parça bölümünden, ofislerinden, 
atölye bölümlerine kadar, tamamen DAF 
kurumsal kimlik kuralları baz alınarak, 
özenle yapılmıştır. Kalitesi, ürün çeşitlili-
ği, ülkemizdeki yatırımları, satış ve satış 
sonrası hizmetlerindeki başarısı, ikinci el 
organizasyonlarıyla ticari araç segmen-
tinin en önemli oyuncularından olan DAF 
ile birlikte başladığımız bu ticaret yolcu-
luğumuzun, uzun yıllar devam edeceğine 
olan inancım tamdır. DAF Gemlik tesisimi-
zin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bursa Ağır Vasıta’nın DAF Yetkili 
Satış ve Servis Merkezi, 
Bursa Gemlik’te Açıldı

Taşıma ve lojistik sektörünün 
dinamik firması Bursa Ağır 
Vasıta’nın Gemlik’teki yeni 
DAF Yetkili Satış ve Servis 

Merkezi, düzenlenen törenle 
hizmete girdi. Satış, servis, 

yedek parça ve 2. el hizmet-
leri verecek olan merkez 

11.200 metrekarelik alanda 
hizmet verecek. Yoğun ilginin 

görüldüğü açılış töreninde, 
Koçaslanlar Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Muhsin Koças-
lan, Bursa Ağır Vasıta Yöne-
tim Kurulu Başkanı Lokman 

Koçaslan, DAF Türkiye Genel 
Müdürü Gregor Van Der 

Mark ve üst yönetimi, Bursa 
Ağır Vasıta Genel Müdürü 

Ahmet Uğur ile şirket yöneti-
cileri hazır bulundu. Törenin 

ardından Koçaslanlar Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhsin Koçaslan, Bursa Ağır 

Vasıta Yönetim Kurulu Başka-
nı Lokman Koçaslan ve Bursa 

Ağır Vasıta Genel Müdürü 
Ahmet Uğur TKU MAGAZİN 

DERGİSİ  için özel açıklama-
larda bulundu.

Muhsin Koçaslan

DAF ILE 2006 
YILINDA BAŞLAYAN 
BİRLİKTELİĞİMİZİN 

16. YILININ 
HEYECANINI VE 

GURURUNU SİZLERLE 
BİRLİKTE YAŞIYORUZ. 

ÖZEL
HABER
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Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan 
ise okurlarımız için verdiği demeçte; “Bugün hizmete açtığımız 
tesisle DAF ve TIRSAN markalarının satış ve satış sonrası ser-
vis faaliyetlerinde müşterilerimizin hizmetinde olacağız.  Çok 
yakın bir gelecekte Bolu bölgesinde de Bursa Ağır Vasıta’nın 
bir şubesini açacağız. Pandemiden sonra ülke olarak lojistiğin 
ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Lojistiğin yaşamsal 
derecedeki önemini de önümüzdeki yakın süreçlerden öğre-
neceğiz. Bazı dünya ülkelerinin ihracatının büyük bir kısmını 
lojistik sektörü oluşturmakta. Örneğin Polonya; bizden oldukça 
küçük bir ülke. Uluslararası taşımacılıkla lojistik sektörünün 
bu ülkeye kazandırdığı katma değer çok ama çok yüksek.” 

“Lojistiğin Yaşamsal 
Derecedeki Önemini Anladık”

Lo
km

an
 K

oç
as

la
n

“Şirketimizin Bir Çeşit Anayasası Gibi Yazılı Bir 
Aile Yasası Mevzuatı Bulunmakta”
Açılışı töreni sonrası okurlarımız için özel açıklamalar-
da bulunan Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin Koçaslan şunları dile getirdi: “1999 yılında 
Koçaslanlar Otomotiv Ltd. Şti. hem kurucu ortağı hem 
de yönetim kurulu üyesi olarak sektöre adım attım. 
Türkiye’de aile şirketlerinin ömrü maalesef uzun sür-
müyor. Çünkü ülkemizde bir yapıyı kurmak ve büyütmek 
değil onun kurumsal olmasını sağlayıp uzun ömürlü 
bir karakter sahiplenmesi, şirketin 3. hatta 4. nesillere 
aktarılması oldukça zor. Bu zorlukları yakından bildiği-
miz için şirketimizin bir çeşit anayasası gibi yazılı bir aile 
yasası mevzuatı bulunmakta. Burada görev tanımları ve 
kurallar açık bir şekilde yazılmıştır. İçindeki tanımlar ve 
çerçeve net olunca aile firmamızın sürekliliği konusunda 
sıkıntı yaşamıyoruz. 

Pandemiyle birlikte insanların ticarete bakışları ve ticari 
anlayışları da değişti.  Bu değişiklik beraberinde doğal 
olarak ticaretin şeklini de değiştirdi. Firmalar eski, 
geleneksel ticari şekilden uzaklaşıp yeni dönem ticare-
te uyum sağlamak zorunda. Çünkü şunu bir kez daha 
gördük ki, piyasalarda her zaman çok güçlüler ayakta 
kalmaz. Her koşula, zamana, mekâna ve ortama ayak 
uyduranlar ayakta kalır.”

Bursa Ağır Vasıta A.Ş. Genel Müdürü Ahmet 
Uğur da açıklamasında; “17 yıldır Koçaslanlar 
bünyesinde çalışmaktayım. Yapmış olduğumuz 
tüm işler tamamen müşteri odaklı. Holdingimi-
zin yarattığı istihdam, yaptığı yatırımlar ülke 
ekonomisine önemli bir katma değer sağlamak-
ta. Türkiye’nin özellikle batı yakasında öncü bir 
kuruluşuz. Bu tesis DAF için Türkiye’de yapılmış 
olan en büyük tesis. Bu tesis için yaklaşık 40 
trilyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

Ahmet Uğur
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Viyana’da, 2012 yılında Türk girişimci Yusuf Erkara tarafın-
dan kurulan Bulung Logistics, 2015’ten bu yana Türkiye’de de 
faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye ayağı, cirosunu bu yılın ilk 
yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına 
çıkardı.

Bulung Logistics Türkiye Genel Müdürü Savaş Kasap, bu pazar-
dan kazandıklarını bu pazara harcadıklarını, büyük ölçekli filo 
yatırımları yaptıklarını belirtti. Son üç yıldır yıllık yüzde 100’ün 
üzerinde ciro büyümesine ulaştıklarını vurgulayan Kasap, “Bü-
yüme bu yıl daha da hızlandı. İlk yarıda ciromuz, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 140 büyüdü.” dedi.

“Türkiye’nin lojistik potansiyeline güveniyoruz”

Kasap, Türkiye’nin lojistik potansiyeline güvendiklerini ve yatı-
rımlarını daha da artırmaya başladıklarını söyledi. Bu yıl 100 
milyon lira yatırım yapacaklarını anlatan Kasap, 2024 sonuna 
kadar 3 yıllık yatırım bütçelerinin 320 milyon lirayı bulduğunu 
dile getirdi.

Kasap, yatırımın önemli bir kısmının ekipman ve araç alımında 
kullanılacağını, ilave olarak teknolojik altyapıya da harcama 
yapacaklarını ve depo yatırımlarına başlayacaklarını aktardı. 
Tümü ADR özellikli 115 çekici, 230’u tenteli dorse, 30’u swap 
body, 250’si 45’lik box konteyner olmak üzere 600’den fazla 
özmal ekipmanları bulunduğunu vurgulayan Kasap, 250 adet 
daha 45’lik konteyner sipariş vereceklerini söyledi.

Taşımaların yüzde 80’i intermodal

Kasap, hizmet verdikleri sektörlerin başında otomotivin geldiği-
ni, yeşil lojistik uygulamalarına ve Avrupa Yeşil Mutabakat uyum 
çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları da 
kaydetti:

“Çıkışlarımızın yüzde 60’ını Ro-Ro ile Yalova’dan Sete’ye yapıyo-
ruz. Sete üzerinden Fransa, İspanya ve Portekiz’e ulaşıyoruz. 
Yüzde 20’sini de Trieste’ye Ro-Ro ve Halkalı çıkışlı demir yolu 
taşımalarıyla gerçekleştiriyoruz. Avrupa’nın her yerine intermo-
dal taşımalar yapıyoruz.

Kara yolu ekipmanlarımız intermodale uyumlu. Dorselerimizin 
hepsi vagona da gemiye de yüklenebilir, kara yolunda da kulla-
nılabilir. Ayrıca şirketimizin Avusturya, Bulgaristan, Romanya 
ve Sırbistan’da da ofislerinin bulunması, Avrupa’daki gücümüzü 
artırıyor.”

Bulung Logistics % 140 Büyüdü, 
320 Milyon Lira Yatırım Yapacak

Bulung Logistics’in Türkiye’deki cirosu bu yılın ilk yarısında 
yüzde 140 büyüdü. Bulung Logistics Türkiye Genel Müdürü 

Savaş Kasap, bu ülkeden kazandıklarını bu ülke için 
harcayacaklarını, 2024 sonuna kadar 320 milyon liralık 

yatırım yapacaklarını açıkladı.

Sa
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Yurt dışındaki rüzgar türbinlerinin kanat inceleme-
lerini Türk mühendisler raporluyor. Rüzgar enerjisi 
sektöründe geçen yıl dünya çapında 6.000’den fazla 
türbin kanadının drone inceleme raporunu hazırla-
dıklarını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, 
2022 yılında da Türkiye ve birçok ülkedeki yaklaşık 
10 bin türbin kanadının inceleme raporlarının Ülke 
Enerji tarafından hazırlanacağını belirterek rüzgar 
enerjisinde hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini 
vurguluyor.

Dünya, yenilenebilir enerjiye özellikle de rüzgarı 
arkasına alarak geçişini hızlandırıyor. Küresel çapta 
743 GW kurulu güç kapasitesine ulaşan rüzgar 
enerjisinde verimliliğin kilit noktası türbinlere yapı-
lan kontrol, bakım ve onarımlar. Drone teknolojisini 
kullandığı 3DX™ platformu sayesinde rüzgar türbini 
kanatlarına hızlı ve güvenli denetimi otonom şekilde 
uygulanıyor.

Türkler Rüzgarı Arkasına Aldı

Çevreci ve geleceği düşünen yenilenebilir enerjiye 
ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde ve dünyada 
rüzgar enerjisine artarak gerçekleştirilen yatırımlar 
da bunu kanıtlar nitelikte. Sayıları artan rüzgar tür-
binlerinin geleceğini ve verimliliğini ise düzenli ve dü-

zensiz bakımlar belirliyor. Özellikle bu alanda yapılan 
inceleme, bakım ve onarım işlemlerinin son tekno-
lojik araçlarla gerçekleştirilmesi yatırımcılara, ülke 
enerjisine ve ekonomisine büyük kazançlar sağlıyor. 
Rüzgar enerjisi sektöründe tamamen yerli bir mar-
kanın global arenada böylesine önemli bir bilirkişilik 
sürecini üstlenmesinin hem kendileri hem de ülkenin 
sektördeki konumu için gurur verici olduğunu ifade 
eden Aydın, rüzgar enerjisinde hizmet ihracatı ger-
çekleştirdiklerini ve başarılı sonuçlar elde ederek bu 
alanda devam edeceklerini de ekliyor.

Yarım Saatte 1 Türbin Kanadı İnceleniyor

Türbinlerin kanatlarındaki gözle görülen ya da 
görülmeyen birçok hasarın türbinin ömrünü, duruş 
sürelerini ve dolayısıyla enerji üretimini etkilediğini 
belirten Ali Aydın, sundukları 3DX™ inceleme platfor-
mu sayesinde zorlu şartlarda bile rüzgar türbin-
lerinde eksiksiz çalışma yapabildiklerini aktarıyor. 
Özellikle geleneksel yöntem olan iple erişimde günde 
1 türbin kanadının incelenebildiğini dile getiren 
Aydın, otonom uçuşlar gerçekleştirdikleri dronelarla 
yarım saatte 1 kanat incelediklerini, elde edilen veri-
leri de global arenadaki önemli iş ortağı olan Sulzer 
Schmid’in 3DX™ platformu aracılığı ile analiz ederek 
hızlıca raporladıklarına dikkat çekiyor.
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10 Bin Rüzgar Türbini

TÜRKLER YAPIYOR!
KANADININ İNCELEMELERİNİ
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