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Türkiye, Avrupa’nın 3. büyük
iş makineleri pazarı olacak

editör

Mini makine ve telehandler satışları
artıyor
6 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmine sahip olan ve yaklaşık
17.500 kişiye doğrudan iş imkânı sağlayan Türkiye iş makineleri sektörü,
soru işaretleri ile dolu bir yılı daha olumlu şekilde tamamladı. Her ne
kadar yüzde 13’lük bir daralma yaşansa da, 11.520 adetlik toplam pazar
yüzleri güldürdü.

Kazıcı yükleyici, ekskavatör ve lastikli yükleyici gibi pazarın büyük bir
bölümünü oluşturan ürün gruplarında ortalama yüzde 20’lik bir düşüş
yaşanırken; mini makine (kompakt yükleyici, kompakt ekskavatörler,
vb.) ve telehandler satışlarında kayda değer artışlar yaşandı. Gelişmiş
ülkelerde yoğun şekilde kullanılan bu makinelerin Türkiye’deki kullanım
alanları da hızla artıyor. Yüksek hareket kabiliyetine sahip olan bu
makinelerle birlikte sunulan sayısız ataşman seçeneği, yıkımdan kaldırım
taşı döşemeye, seracılıktan toprak sıkıştırmaya kadar
hemen her alanda kullanma imkânı sağlıyor. Özellikle
tarımdaki iş makinesi kullanımının gerek
üretimde gerekse depolama alanlarında
her
geçen gün yaygınlaştığına tanık oluyoruz.
Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda da mini makine pazarının gelişimini izlemeye devam
edeceğimiz aşikâr…
2015 yılı medya planımız çerçevesinde hazırlayacağımız özel dosya
konularımızla, siz değerli okuyucularımıza kaynak olabilecek, güncel ve
güçlü içeriğe sahip dergiler hazırlamayı planlıyoruz. Gerçek bir sektörel
yayın olmanın gereği de bu değil mi zaten! Sizler de bu içeriğe bilgi, görüş
ve tecrübelerinizle katkı sağlamak isterseniz büyük memnuniyet duyarız.
Ocak sayımızda, Türkiye’nin ekskavatörlerle birlikte en çok kullanılan
iki makine tipinden birisi olan kazıcı yükleyicileri mercek altına aldık.
Günümüzde 100 yılı aşkın bir tecrübenin ürünü olan bu makinelerin
gelişim hikâyesini ve Türkiye pazarına sunulan tüm marka ve modellerini
teknik özellikleri ve sağladıkları avantajlarla birlikte ilginize sunuyoruz.

Hibrid teknolojisini otomobillerde sıkça duyuyoruz. Artık iş makinelerinde
de görmeye alışacağız. ‘Hibrid Ekskavatörler’ dosyamızı incelerken her ne
kadar hepsi hibrid olarak adlandırılsa da, her markanın kendine has bir
teknolojiye sahip olduğuna tanık olacaksınız.
Saygılarımla,

Gökhan Kuyumcu
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2013 yılında 13.200 adet ile rekor
rakama ulaşan Türkiye’deki yeni
iş makinesi satışları, 2014 yılı
genelinde yüzde 12,73 oranında
azalarak 11.520 adet olarak
gerçekleşti. Forklift pazarı ise
geçen seneye kıyasla yüzde 13
oranında büyüyerek 11.030
adetten 12.460 adede yükseldi.
Özellikle teleskopik yükleyici ve
kompakt makine satışlarındaki
artış dikkat çekti.

Türkiye iş makinesi sektörü 2015 yılına moralli girdi
İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları
Birliği) tarafından açıklanan tahmini pazar rakamlarına göre
Türkiye’de Aralık 2014 ayı içerisinde 1.252 adet yeni iş
makinesi satıldı. Bu rakam geçen senenin aynı ayında 997 idi.
İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları
Derneği) tarafından açıklanan tahmini rakamlara göre Türkiye
forklift pazarı ise Aralık 2014 ayını geçen yılın aynı dönemine
(1.280 adet) göre yüzde 5,5 büyüyerek 1.350 adetle kapattı.
Geçtiğimiz yılı beklentilerin üzerinde tamamlamanın sektör
adına sevindirici olduğunu belirten İMDER Genel Sekreteri
Faruk Aksoy, “2014 yılı başladığında sektörün heyecanı
yüksek safhadaydı. Fakat Ocak ayı yüzde 40 civarında bir
daralmayla başladı, Nisan ayına kadar bu daralma yüzde
30’lara kadar düştü. Ekonomik gelişmeler, yatırımlar,
komşu ve diğer ülkelerdeki durumlar bizi maalesef olumsuz
yönde etkiledi. Bu etkenlere rağmen tahminlerimizin
üzerinde bir rakama ulaşmamız, sektörümüze moral verdi.
Çünkü Türkiye’deki satış adetlerinin 10 binin üzerinde
olması her zaman olumlu bir atmosfer yaratıyor. Geçen
seneye kıyasla bir düşüş olmasına rağmen Avrupa’daki
en önemli dördüncü pazar olma özelliğimizi de devam
ettiriyoruz.” şeklinde konuştu.
Yılın ikinci yarısında gerçekleşen hareketlenmede kamu
satışlarının da etkili olduğunu vurgulayan Aksoy, 2013
yılında DMO aracılığıyla yapılan satışların yaklaşık 680 adet
olduğunu, 2014 yılında ise 1.000 adet civarına yükseldiğinin
bilgisini verdi.

*İMDER üyesi olmayan firmaların tahmini satış rakamları Aralık ayı değerlerine eklenmektedir.
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Faruk Aksoy
İMDER ve İSDER Genel Sekreteri

“Teleskopik yükleyicilerde yüzde 30, kompakt makinelerde
yüzde 10 artış var”
Ürün grupları bazında da bilgiler veren Genel Sekreter Aksoy,
teleskopik yükleyici satışlarının 400 adet seviyesinden 500
adetlere yükseldiğini kaydederek yaklaşık yüzde 30’luk bir
artış yaşandığının altını çizdi. Aksoy, “Teleskopik yükleyici
ürün gamının yanı sıra kompakt makine satışları 1.600
adetlerden 1.800 adetlere yükselerek yaklaşık yüzde 10’luk
bir artış sağlandı. Kompakt makine kullanımı, bir ülkenin
ne kadar geliştiğini göstermektedir. Dar çalışma sahalarında
artık bu ürünler kullanılmaya başlandı. Avrupa’ya
baktığımızda sektörün yaklaşık yüzde 35’ini kompakt,
yüzde 15’ini ise beko loder satışları oluşturuyor. Türkiye’de
bu sayıların 3.500 seviyesine çıkmasını öngörüyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Beko loder ürün grubunda hafriyat sektörünün
yavaşlamasından dolayı bir düşüş olduğunu söyleyen Aksoy,
sözlerini şu şekilde tamamladı: “3.350 civarında bir
beko loder satışı olduğunu tahmin ediyoruz. Hafriyat
sektöründeki yükseliş ve düşüşler beko loder satışlarını da
etkiliyor. Aynı şekilde lastikli yükleyici tarafında da yüzde
20 civarında bir daralma var, satışlar 1.400’lü adetlerden
1.100’lere kadar düştü. Paletli ekskavatör 4.000’den
3.100’lü adetlere düştü, yüzde 22 azaldı. Lastikli ekskavatör
ise bir önceki seneyle aynı seviyede kaldı. Öte yandan
silindirlerde de bir düşüş görülüyor.”

Sayı 41 • Ocak 2015

global

Dünyanın en büyük endüstriyel
ekipman açık arttırma firması
Ritchie Bros, 2014 yılı genelinde
düzenlediği 349 rezervsiz açık
arttırma ve online ekipman
pazarı aracılığıyla 4,2 milyar
dolar tutarında ekipman satışı
gerçekleştirdi. Firma tarihinde
yıllık bazda bir rekor olan bu
rakam, 2013’e kıyasla da yüzde
10,5’lik bir artışı ifade ediyor.

Ritchie Bros’tan 2014’te rekor ekipman satışı
Rekor iş hacminden duydukları
memnuniyeti dile getiren Ritchie
Bros CEO’su Ravi Saligram, internet
üzerinden gerçekleşen 1,8 milyar
dolarlık satışın da bir rekor olduğunu
belirterek, “Farklı sektörlerin kendine
has ihtiyaçlarına ve öncelilerine
odaklanıyor; müşterilerimizle olan
ilişkilerimizi geliştirmenin yeni
yollarını arıyoruz” dedi.
Dünya genelinde düzenlenen Ritchie
Bros rezervsiz açık arttırmalarına
2104’te ortalama 1.990 kayıtlı

alıcı katıldı. Ortalama rakamlara
göre 190 kişi ve kuruluşun 1.370
ekipmanını satışa sunduğu bu açık
arttırmalarda 16,4 milyon dolarlık
satış gerçekleştirildi.
İnternet üzerinden sağlanan satışlarını
2013’e kıyasla yüzde 17,5 arttırarak
1,8 milyar dolara taşıyan firmanın bir
yıl önce kurulan www.equipmentone.
com online ekipman pazarı da 100
milyon dolar iş hacmine ulaşarak
geleceğe yönelik olumlu sinyaller
verdi.

Ravi Saligram / Ritchie Bros. CEO’su

Volvo Penta, Gradall’ın motor tedarikçisi oldu
ABD merkezli Gradall, yeni XL
Serisi ekskavatörlerinin ‘Tier 4
Final’ sınıfı dizel motorlarının
tedariki konusunda Volvo Penta
ile anlaşmaya vardı. Teleskopik
bomlu bu ekskavatörlerde
kullanılacak 5 ve 8 litrelik
Volvo motorlar, 2015’in ikinci
çeyreğinden itibaren teslim
edilmeye başlanacak.

Volvo’nun sektörde oldukça iyi bir
imaja sahip olduğunu belirten Gradall
ekskavatörlerin satış ve pazarlamasından
sorumlu başkan yardımcısı Mike
Popovich, “Volvo Penta motorları
bize uygun, çünkü zor koşullarda
çalışan ekskavatörlerimizi
güçlendirebilecek kadar dayanıklılar.
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Çelikten sonraki en önemli tedarik
konumuz motordur. Birlikte
güvenerek çalışabileceğimiz ve
sorunlarımız üzerinden ekibimizle
işbirliği içerisinde çalışarak
gelebileceğimiz bir tedarikçi
arıyorduk. Volvo Penta’nın felsefesi
ve çalışma tarzı bize çok benziyor.
Bizim adımıza hızlı kararlar almak
için yeterince çevikler” dedi.
Volvo Penta’nın endüstriyel
satışlardan sorumlu başkan yardımcısı
Sayı 41 • Ocak 2015

Shawn Sweet, sağladıkları teknik
çözümlerin Gradall ürünleriyle çok
iyi uyum sağlayacağını belirterek,
“Ürünlerimizin Gradall’ın hizmet
verdiği sektörlerdeki müşterilerinin
ihtiyaçlarını karşılayacağına
eminiz. Tüm OEM müşterilerimizle
olduğu gibi Gradall ile de yakın
şekilde çalışarak onlara ihtiyaç
duydukları ürün, hizmet ve
tecrübeyi sağlayacağız” diye
konuştu.
www.forummakina.com.tr
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 			
Borusan Makina’nın hizmet kalitesine güveniyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ (Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi), kaliteli ve zamanında hizmet
vermek için makine parkını DMO aracılığıyla satın aldığı 17 adet Caterpillar marka makineyle güçlendirdi.
Makineler taş ocaklarında, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak.
3 adet 140 M greyder, 3 adet CS54 B
silindir, 3 adet 444 F kazıcı yükleyici,
2 adet 329 D paletli ekskavatör, 1
adet 336 D paletli ekskavatör, 1
M316 D lastikli ekskavatör, 1 adet
962 H lastikli yükleyici, 1 adet 966
H lastikli yükleyici, 1 adet 303.5 E
mini ekskavatör ve 1 adet 305 E CR
mini ekskavatör olmak üzere toplamda
17 adet makineyi parkına dâhil eden
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
makinelerin tanıtımını Başkan Ahmet
Edip Uğur’un katılımıyla Makine
İkmal Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen
törenle gerçekleştirdi.

Ayhan Arık / Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı

altyapıyı yapalım sonra asfaltı
dökelim. Altyapısı olmayan yol
kalıcı olmuyor. Bu kapsamda genel
sekreterimiz ve daire başkanlarıyla
yaptığımız toplantılar sonucunda iş
makinelerine ihtiyacımız olduğuna
karar verdik.” ifadelerini kullandı.

açısından bölünmemesi, tek bir
noktadan servis hizmeti almak
ve hizmet kalitemizden ödün
vermemek adına Caterpillar’da
karar kıldık. Daha önceki yıllarda
farklı markalarla da çalıştık fakat
servis noktasında bazı problemler
yaşandı. Borusan Makina ile bu
döneme kadar herhangi bir sorun
yaşamadık. Mal alımından sonraki
kullanım sürecinde ortaya çıkan
arızalar minimum boyutta. Arıza
çıktığı takdirde ise firma, yedek parça
temininde hiçbir sıkıntı yaratmıyor.
Tek marka olarak yolumuza devam
etmek istiyoruz.”

“Kalitesinden emin olduğumuz
Caterpillar markasını tercih ettik”

Ahmet Edip Uğur / Balıkesir Belediye Başkanı

Törende bir konuşma yapan Başkan
Uğur, “Balıkesir, büyükşehir
belediyesi olmasıyla birlikte
sorumluluğumuz da arttı. İlçelerden,
5 bin metrekarelik kırsal alandan
artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
sorumlu. Fen İşleri Müdürlüğümüz,
yol yapmasını öğrendi. Yollarımız
artık daha geniş ve altyapısı
da var. Biz de istiyoruz ki önce

Balıkesir ilinin yaklaşık 18 bin
metrekarelik bir yüzölçümüne sahip
olduğunu söyleyen Fen İşleri Dairesi
Başkanı Ayhan Arık, bundan sonraki
süreçte özellikle kırsal mahalle
yollarının standartlarını yükselterek
daha konforlu ve sürüş güvenliği olan
yollar elde edeceklerini belirtti. Arık,
“Ortalama hedefimiz yılda 800 ile
1.000 kilometre yolu rehabilite edip
düzeltmek. Bu konuda güvendiğimiz,
kalitesinden emin olduğumuz
Caterpillar markasını tercih ettik.
Bugün de 17 tanesini teslim alarak
hizmete sokuyoruz. Önümüzdeki yıl
içerisinde ödenek noktasında müsait
olursak makine alımına devam
edeceğiz.” diye konuştu.
48 adedi kiralık olmak üzere toplamda
181 adet iş makinesine sahip
olduklarını belirten Yol Yapım Bakım
ve Onarım Şube Müdürü Gökhan
Mit, Caterpillar tercih sebeplerini şu
sözlerle ifade etti: “Parkımızda daha
çok Caterpillar markası yoğunlukta.
Biz de makine parkımızın marka
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Gökhan Mit / Balıkesir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve
Onarım Şube Müdürü

2 adet taş ocaklarının da bulunduğunu
vurgulayan Şube Müdürü Gökhan Mit,
konkasör tesislerinden birini müteahhit
tarafından, diğerini ise kendilerinin
işlettiğini söyledi. Mit, “Kendi
işlettiğimiz ocağımızda günlük 1.500
ton civarında malzeme çıkarıyoruz.
Ayrıca 60 tonluk plent tesisimiz
mevcut. Buradaki malzemeleri şehir
içindeki yama, bakım ve onarımlarda
kullanıyoruz. Diğer taş ocağımızda
ise yıllık 1 milyon ton ihale ettik,
plent tesisimiz de 160 ton kapasiteli.
Günde 1.200 ton civarında sıcak
asfalt üretimimiz var. Bunları da
yol yapım işlerindeki üstyapıda
değerlendiriyoruz.” dedi.

yeni ürün

Yeni Hyundai R27Z-9 mini ekskavatör Türkiye’de
Şehirlerin dar sokaklarında kolaylıkla çalışabilmeyi sağlayan sıfır kuyruk özelliği, yüksek motor gücüne
paralel yüksek arm ve kova kazma gücüyle Hyundai R27Z-9 mini ekskavatör, HMF Makina güvencesiyle
Türkiye pazarına sunuldu.
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Mitsubishi S3L2 motoruna sahip R27Z9’nin, 25 beygirlik motor gücü ve güçlü
değişken deplasmanlı piston pompasıyla
kendisinden beklenen gücü fazlasıyla
sağladığı belirtiliyor. 2.880 kilogramlık
çalışma ağırlığıyla kolayca nakliye
edilebilen R27Z-9’da standart olarak
sunulan dozer bıçağı farklı uygulamalarda
operatörün işini kolaylaştırıyor.
Güçlü ve verimli olmasının yanı
sıra geniş standart donanımıyla da
operatörlerin beklentilerini karşılayarak
çalışmayı keyifli ve rahat hale getirdiği
vurgulanıyor.

Standart özellikler:

Off-Set bom özelliğiyle arm ve bom
grubunun sola 75, sağa 50 derecelik
açıyla kabin sabit kalarak dönebilmesi,
dar alanlarda rahatlıkla çalışma imkânı
veriyor.

- Tek anahtar sistemi

Bom ve dozer bıçağı silindir korumaları
ile silindirlerin herhangi bir durumda
hasar görmesi engellenmiş. Ayrıca tüm
önemli bileşenlere kolay bir şekilde
ulaşılmasına imkân veren geniş motor
kapağı sayesinde de servis ve bakım için
kolaylık sağlanmış.

- Farklı ebatlarda içecek tutacakları

- ROPS, FOPS, TOPS özellikli kabin
- Kayabilir ön ve yan camlar
- Merkezi kontrol
- AM/FM radyo
- Süspansiyonlu koltuk ve emniyet kemeri
- Kauçuk paletler
- Otomatik dönüş freni
- Çift etkili hidrolik tesisat

Operatör konforu:
- Katlanabilir kontrol pedalları

- Kilitli saklama gözü
- Kol dayamaları
- Kayabilir ön cam
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İZSU, 2015 yılında 350 adet iş makinesi alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İZSU Genel Müdürlüğü,
yatırımlar için 2015 yılı
bütçesinden 593 milyon lira
kaynak ayırdı. Bu yıl planlanan
yatırımlar arasında ise yeni
ilçeler için 350 adet iş makinesi
alımı dikkat çekiyor.
Büyükşehir sınırlarına bağlanan
9 yeni ilçeyle birlikte hizmet
sınırları genişleyen İZSU (İzmir Su
ve Kanalizasyon İdaresi), alacağı
350 adet iş makinesiyle hizmet
kapasitesini artıracak. 2004-2014
yılları arasında kente 1 milyar

586 milyon liralık yatırım yapan
İZSU’nun 2015 toplam bütçesi
1 milyar 605 milyon TL olarak
belirtiliyor.
İZSU Genel Müdürlüğü
yetkililerinin verdiği bilgiye göre
2015 yılında Yeni Foça, Tire ve
Türkelli atık su arıtma tesislerinin
temeli atılacak. Çiğli Atık Su Arıtma
Tesisi’nin kapasitesini artıracak
4. faz inşaat çalışmaları ise bu
yıl tamamlanacak. Kentin artan
nüfusunun su ihtiyacını karşılamak
için yatırımların aralıksız sürdüğünü
belirten yetkililer, “Hizmetlerimize

her geçen gün bir yenisini ekleyerek

çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İzmirlilere kesintisiz ve güvenli su
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

ifadelerinde bulundu.
2015 yılında Gördes Barajı
Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma
Tesisi ve Menemen, Çandarlı,
Foça, Mordoğan ve Halkapınar’da
yeni içme suyu arıtma tesisleri,
kanalizasyon bakım, onarım ve
yenileme hizmetleri, içme suyu
şebeke ve iletim hattı yapımı,
dere ıslah ve korkuluk yapımı,
kanalizasyon şebeke ve toplayıcı
hatların yapımı gibi yatırımlar da
bulunuyor.

Fuar İzmir, 2015 Marble Fuarı’na yetişecek
Kentin kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu üyeleri, İzmir
fuarcılığına yeni bir boyut kazandıracak Gaziemir’deki Fuar İzmir şantiye alanını ziyaret etti. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Marble Fuarı’nın 25 Mart’ta burada düzenleneceğini açıkladı.
Gaziemir’de Çevreyolu ile ESBAŞ arasında 337
bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden
yeni fuar kompleksinin Marble 21. Uluslararası
Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na yetiştirebilmek
için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten
Başkan Kocaoğlu, Fuar İzmir’de ilk etapta 50
fuar düzenleneceğini, bu sayının artması için
her kesimden görüş ve öneri aldıklarını belirtti.
Başkan Kocaoğlu, “İzmir’e, bölgemize, ülkemize
ve yakın coğrafyamıza uygun fuar yaratmak
için yoğun çaba harcıyoruz. Fuar tek başına
çok büyük bir değer. Fuar alanının yanında
45 dönüm rezerv alanımız bulunuyor. Burada
otel ve kongre merkezi yapma düşüncemiz
var. Fuar alanı 500 milyon liralık bir
projedir ve Büyükşehir belediyesi, kredi
kullanmadan sadece kendi öz kaynaklarıyla
gerçekleştirmiştir.” dedi.
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337 bin metrekarelik arazi ve 240 bin metrekarelik inşaat alanı ile toplam 50
futbol sahası büyüklüğünde olan fuar kompleksi, 7 bloktan oluşuyor. 2.500
araçlık kapalı otoparkı, ofisleri, restoranları, meydan ve amfi tiyatrosuyla
sadece fuar zamanlarında değil haftanın her günü faaliyet gösterecek bir
yaşam ve etkinlik alanı olarak tasarlanan yeni fuar alanı, Türkiye’nin en
büyük fuar kompleksi olacak. Ayrıca 20 bin 500 metrekarelik fuar meydanı
ve 12 bin metrekarelik fuar platosu da proje çerçevesinde hayata geçiyor.
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Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği (İMSAD)
tarafından hazırlanan Aralık Ayı
Sektör Ekonomi Raporu açıklandı.
Buna göre özel sektör inşaat
harcamaları 2014 yılı üçüncü
çeyrekte yüzde 3,8, inşaat sektörü
ise yüzde 1 büyüme gösterdi.

Özel sektör inşaat harcamaları yüzde 3,8 arttı
Geçen yıl yüzde 7 büyüyen inşaat sektöründe büyüme 2014
yılında yavaşladı. Yüzde 7’lik büyümenin tamamı kamu inşaat
harcamalarından kaynaklanırken özel sektör inşaat harcamaları ise
yüzde 1 daralmıştı. Özel sektör inşaat harcamalarında iki yıl üst üste
yaşanan küçülmenin ardından 2014 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 3,8,
dokuz ay toplamında ise yüzde 5,3 büyüme gerçekleşti.
Aralık ayında mevsimselliğin etkisiyle mevcut inşaat işleri, Kasım
ayına kıyasla yüzde 10,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1
geride gerçekleşti.
2014 yılında yeni alınan inşaat işleri yıl genelinde dalgalı bir seyir
izlerken Haziran ayında en yüksek seviyeye ulaştı. Kasım ayında
yüzde 0,2 artış yaşanırken Aralık ayında da yüzde 1,5 puanlık bir
artış gerçekleşti.
İnşaat malzemeleri ihracat ve ithalatında gerileme yaşandı
İnşaat malzemeleri ihracatı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 2,3 gerileyerek 1,66 milyar dolar oldu. Ekim ayı sonu
itibariyle yıllık ihracat ise 21,68 milyar dolardan 21,64 milyara
geriledi.
İthalat ise Ekim ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı ayına kıyasla
yüzde 8,3 geriledi, yıllık ithalat ise 9,59 milyar dolardan 9,53 milyar
dolara düştü. Döviz kurlarındaki artışlar ve inşaat sektöründeki
yavaşlama ithalatta belirleyici rol oynadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 2014
yılında yaklaşık 130 bin adet birimin risk tespitinin
yapıldığını ve risk tespiti yapılan binalardan yaklaşık
12 bin 500’ünün yıkıldığını ifade etti.
Kentsel dönüşüme 2014 yılı içerisinde 79 bin
başvuru olduğunun altını çizen Bakan Güllüce, 6306
sayılı kanun kapsamında idarelere toplamda 40 proje
için 110 milyon TL kaynak aktarıldığını kaydetti.
Bugüne dek toplam 152 adet riskli alanın Resmi
Gazete’de yayımlanarak ilan edildiği bilgisini
veren İdris Güllüce sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Bu alanlarda 392 bin adet bağımsız birim
bulunmakta ve yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiyi
kapsıyor. Bunun dışında riskli alan ilan edilmek
üzere dosyası hazırlanan ve bakanlığımızda
inceleme aşamasında olan 172 alan var. Kentsel
dönüşümde belediyelere çok büyük sorumluluk
düşüyor. El birliğiyle vatandaşlarımızın riskli
binalardan hak ettikleri güvenli ve kaliteli
binalara geçmelerini sağlayacağız.”

Kamu ve özel sektör inşaat harcamalarında büyüme yüzdeleri

İnşaat sektörü büyüme yüzdeleri
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2014 yılı kentsel dönüşüm rakamları açıklandı

Dönem

İnşaat

Gayrimenkul

GSYİH

Kamu sektörü inşaat

Özel sektör inşaat

Genel İnşaat

2011 Toplam

11,5

9,3

8,8

Dönem
2011 Toplam

-1,0

16,7

11,5

2012 1. Çeyrek

2,5

2,0

3,1

2012 1. Çeyrek

-2,8

3,7

2,5

2012 2. Çeyrek

-0,7

2,0

2,7

2012 2. Çeyrek

3,7

-2,2

-0,7

2012 3. Çeyrek

-0,8

1,7

1,5

2012 3. Çeyrek

0,4

-0,9

-0,8

2012 4. Çeyrek

1,5

2,0

1,3

2012 4. Çeyrek

9,0

-0,9

1,5

2012 Toplam

0,6

1,9

2,1

2012 Toplam

2,8

-0,1

0,6

2013 1. Çeyrek

5,8

1,3

3,1

2013 1. Çeyrek

47,4

-5,0

5,8

2013 2. Çeyrek

7,5

1,3

4,8

2013 2. Çeyrek

25,3

0,5

7,5

2013 3. Çeyrek

8,5

1,7

4,2

2013 3. Çeyrek

21,9

3,3

8,5

2013 4. Çeyrek

6,1

2,3

4,5

2013 4. Çeyrek

30,2

-2,3

6,1

2013 Toplam

7,0

1,7

4,1

2013 Toplam

29,9

-1,0

7,0

2014 1. Çeyrek

5,2

2,1

4,6

2014 1. Çeyrek

5,2

6,0

5,2

2014 2. Çeyrek

2,7

2,1

2,2

2014 2. Çeyrek

-,17

6,1

2,7

2014 3. Çeyrek

1,0

2,4

1,7

2014 3. Çeyrek

-1,9

3,8

1,0

2014 9. Ay İtibariyle

2,9

2,2

2,8

2014 9. Ay İtibariyle

0,2

5,3

2,9
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Araç şasi teknolojisinin lider
şirketleri arasında yer alan ZF,
dünya çapındaki 120’den fazla
merkezinde 72 bin çalışanı ile
100. yılını kutlayacak.

ZF Friedrichshafen AG, 100. yaşını kutluyor
1915 yılının Eylül ayında faaliyetlerine
başlayan Zahnradfabrik GmbH, yıl
içinde ayrıca tarihinin en büyük satın
alımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
ZF’nin Amerikan şirketi TRW’yi
gruba katmasının ardından dünya
tedarikçileri listesinde ilk 3 arasına
gireceği ve küresel ihtiyaçlara yeni ürün
yelpazesi ile daha iyi hizmet sunacağı
belirtiliyor.
Günümüzde aktarma ve şasi
teknolojileri için şanzıman, komple
aks sistem ve modülleri de üreten
şirket; binek ve ticari araçlar, iş ile
tarım makineleri, raylı sistemler ve
marin uygulamaları, rüzgar enerjisi ve
elektronik bileşenler alanında faaliyet
gösteriyor.

edileceği ve şirketin tarihçesini
anlatan bir gezici serginin de büyük
merkezlerdeki kutlamalarda görücüye
çıkacağı bilgisi verildi.

100. yıl kutlamaları hakkında açıklama
yapan ZF CEO’su Dr. Stefan Sommer,
“ZF tarihi, fırsatları girişimci
ruhu ile değerlendirmenin en güzel
örneklerinden biridir.’’ ifadelerinde
bulundu. 72 bin çalışan ve aileleri için
dünya çapındaki tüm ZF merkezlerinde
Family Days aktivitelerinin organize

Çalışanlar için özel olarak organize
edilecek ve 4 Temmuz 2015 tarihinde
Friedrichshafen Zeppelin hangarında
yapılacak festivalde ise hip-hop
müziğinin önemli gruplarından Die
Fantastischen Vier ile Rea Garvey’in
sahne alacağı bildirildi. Büyük
kutlamaların ise Eylül ayında yapılacağı
kaydedildi.

TMB Başkan Vekili Emre Aykar, 				
CICA başkanlığına seçildi
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Emre Aykar, dünya inşaat sanayinin en yüksek temsil
organı Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu (CICA) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.
Aykar, toplam 63 ülkenin üye olduğu, 5 trilyon ABD Doları iş hacmi ve yarattığı 150 milyon istihdamla dünya
ekonomisinde önemli bir söz hakkına sahip kurumun başkanlığını yürütecek.
Paris’te gerçekleşen CICA Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Emre Aykar,
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren görevine resmen başladı. Kararın oy birliğiyle
alındığını vurgulayan Aykar, “Kişisel olarak çok mutluyum ancak Türkiye inşaat
sektörünün bir temsilcisi olarak uluslararası düzeyde en üst kuruluşunun
başında olmak çok daha büyük bir gurur. Bu görevin bana verilmesi, Türk
müteahhitlerinin yurt dışında gösterdikleri başarıların da bir sonucudur.” diye
konuştu.
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin girişimleri ile Türkiye, 2012 yılında sektörün
Avrupa çapındaki çatı kuruluşu olan Avrupa İnşaat Sanayi Federasyonu (FIEC)
yönetiminde Almanya, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra daimi üyelik hakkını elde eden
dördüncü ülke olmuştu. Yapılan seçimlerde TMB Başkan Vekili ve Yapı Merkezi
İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar, 29 ülkeden 33 birliği temsil
eden FIEC’in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, ardından FIEC’i temsilen Dünya
Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu - CICA’nın Kıdemli Başkan
Yardımcılığı görevini üstlenmişti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;
mevzuata aykırı iş yapan, can ve
mal güvenliğini tehlikeye atan yapı
müteahhitlerini meslekten men
edecek. Konuyla ilgili tebliğ ise
Resmi Gazete’de yayınlandı.

Müteahhitlik sektörüne yeni düzenlemeler geliyor
Bakanlık talimatı doğrultusunda müteahhitlik sektörünün
bilgi, beceri, teknoloji, kurumsallaşma ve yüksek verimlilik
ekseni üzerinde gelişebilmesi amacıyla yeni düzenlemeler
yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, tüm
sistemin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi konusuna
verilen önemin, sektörde yetkinliğin sağlanmasına yönelik
önemli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Güllüce,
“Sürdürülebilir gelişmeyi güvence altına almak ve sektörü
insanlarımıza daha yüksek yaşam kalitesi sunacak bir
yapıya kavuşturmak amacıyla Bakanlığımızca başlatılan
Yetki Belgesi Numarası uygulamasıyla bugüne kadar
yaklaşık 307 bin Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi verildi.
E-devlet portalında yer alan ve nüfus vatandaşlık sistemi ile
entegre olan Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi (YAMBİS)
ile yetki belgesi numarası olmayan tüzel veya gerçek kişinin
yapı ruhsatı alması tamamen engellenmiş oldu.” diye
konuştu.
Projesine aykırı imalat yapan müteahhitler yetki
numarasını kullanamayacak
Öte yandan Yetki Belgesi Numarası uygulamasının bir
başka adımı olarak “Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi
Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında
Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ”
kapsamında hata yapan ve hatasını düzeltmekten kaçınan
müteahhitlerin belirli sürelerle müteahhitlik hizmeti yapması
engelleniyor.

Bu çerçevede projesine aykırı imalat yapan müteahhitler
verilen süre zarfında bu aykırılıkları gidermediği sürece
yetki numarasını kullanamayacak, yapılan hatalar can
güvenliğini tehdit ediyorsa cezalar ağırlaştırılacak. Ruhsat
düzenleyen idareler, uyguladıkları imar cezalarına bağlı olarak
hata yapan müteahhitleri yayımlanan tebliğde yer aldığı
şekliyle bakanlığa bildirecekler. Bakanlık, müteahhitlerin
kayıt altına alındığı YAMBİS üzerinden bu müteahhitlerin
yeni iş almalarını engelleyecek. Yapı müteahhidinin yapım
işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi
nedeniyle iskân ruhsatı alınamayan binalarda İmar Kanunu
gereği idareler, vatandaşın mağduriyetini gidermek için iskân
ruhsatını düzenlemekle birlikte mağduriyete neden olan yapı
müteahhidini bakanlığa bildirecek. Bu müteahhitler de aynı
şekilde engellenecek.
Bakan İdris Güllüce, “Uygulamayla birlikte uzun süreden
beri müteahhitlik derneklerinin de gündeme taşıdığı
önemli bir düzenleme hayata geçirilmiş, sadece yapılar
değil zamanlar, mekânlar ve insanlar arasında ilişkiler
inşa eden bir meslek grubunun hakları kadar vatandaşın
hakları da korunmuş olacak.” dedi.
Bakanlık, yapı müteahhitlerinin uluslararası alanda hak
ettiği saygınlığa ve niteliğe sahip olmaları için gereken yasal
düzenlemelere devam ederek çalışma usul esasları, yetkileri
ve uzmanlık alanlarına göre bir tanımlama çalışmalarını da
sürdürmeyi hedefliyor.

Yenigün İnşaat, Ankaralı dostlarıyla buluştu
İş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim, Yenigün İnşaat’ın davetinde bir araya geldi. Yenigün’ün yeni
yıldaki ilk özel etkinliğinde sahne alan Kürşat Başar ve orkestrası, büyük ilgi gördü.
Yenigün Yönetim Kurulu Başkanı ve
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı
Mithat Yenigün’ün ev sahipliği yaptığı
davete Mithat Yenigün ve ailesinin yakın
dostları katıldı. Son 6 yıldır dünyanın en
büyük 250 müteahhit firması arasında yer
alan Yenigün’ün son projesi The House
Residence Bomonti geceye damgasını
vurdu. Yenigün’ün İstanbul’daki ilk projesi
olan The House Residence Bomonti’nin
farklı ve özel konsepti konuşuldu.
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CNH ile 10 yıl süren iş
ortaklığını 2012 yılında
sonlandırdıktan sonra dünya
genelinde bir yeniden yapılanma
sürecine giren Kobelco, 42
milyon dolarlık yatırım ile
ABD’de ekskavatör fabrikası
kuruyor.

Kobelco, ABD’de ekskavatör fabrikası kuruyor
Pazarın beklenenden hızlı büyümesi sebebiyle yaşanan kapasite
yetersizliği sebebiyle yapıldığı belirtilen yatırım ile ilk aşamada
yılda 20 ton sınıfında 1.800 adet ekskavatör üretilecek.
Üretimin Ocak 2016’da başlaması planlanan tesisteki ürün
çeşitliliği, pazarın ihtiyaçlarına bağlı olarak zaman içerisinde
artırılacak.

ortaklıktan önceki yüzde 10 seviyelerine taşımayı hedefliyor.

Kobelco, 2015 yılında yüzde 7’nin üzerinde gerçekleşmesini
beklediği ABD’deki pazar payını yeniden CNH ile yapılan

Kobelco’nun Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetlerini,
2014 yılından itibaren Hasel İstif Makinaları sağlıyor.

South Carolina eyaletine bağlı Spartanburg’da, 340.000
metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesisteki üretim alanı
ilk aşamada 14.560 metrekare olacak. Kobelco’nun hâlihazırda
başta Japonya olmak üzere Çin, Tayland ve Hindistan’da üretim
tesisleri bulunuyor.

Wacker Neuson ile Wirtgen Group’tan
stratejik işbirliği
Firmalar arasında varılan anlaşma çerçevesinde Wirtgen Group, Şubat 2015 ayından itibaren Wacker
Neuson’a toprak ve asfalt silindirleri tedarik edecek.
Wirtgen Group’a bağlı Hamm AG’nin Almanya
Tirschenreuth’daki tesislerinde üretilecek olan silindirler,
Wacker Neuson markası ile firmanın Almanya, Avusturya ve
İsviçre’deki satış kanalları aracılığıyla pazara sunulacak.

1,8 – 4,5 ton arası tandem silindir ve 7 tona kadar olan
toprak silindiri sınıfında ürün hattımızdaki boşlukların
tamamlayıcısı olacaktır.” dedi.

Wirtgen Group Başkanı Jurgen Wirtgen yaptığı açıklamada,
Bu uzun vadeli işbirliğinin sıkıştırma sektörünün güçlü iki
Wacker Neuson ile yapılan anlaşmanın firmalarının üretim
markasını bir araya getirdiğini belirten Wacker Neuson CEO’su hacmine ve ölçek ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacağını
Cem Peksağlam, “Hamm ile yapılan bu anlaşma özellikle
ve birlikte daha çok müşteriye ulaşacaklarını belirtti.
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Atıl Özbek, STFA Yatırım Holding
grup şirketlerinden SİF İş
Makinaları bünyesinde Ocak 2015
itibariyle Servisler Müdürü olarak
göreve başladı.

SİF İş Makinaları’na yeni Servisler Müdürü atandı
İş hayatına 2005 yılında Borusan Makina’da
İstanbul Bölge Servis Mühendisi olarak
başlayan Atıl Özbek, 2006 – 2009 yılları
arasında Teknik Eğitim Uzmanı olarak görev
aldı. 2009’da Volvo İş Makinaları’nda Ağır
İş Makinalarından Sorumlu Müşteri Teknik

Destek Ürün Uzmanı olarak çalışmaya başlayan
Özbek, son olarak Volvo İş Makinaları’nda
Yedek Parça Satış Müdürü olarak görev yaptı.
ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan
Özbek, Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA
programına devam ediyor.

Atıl Özbek / SİF İş Makinaları Servisler Müdürü

SSAB, Güven Makine’nin ‘en iyi tedarikçisi’ oldu

Türkiye’nin önde gelen treyler ve üstyapı firmalarından Güven Makina, bu yıl en iyi tedarikçi ödülünü
SSAB’ye verdi. SSAB Bölge Satış Müdürü Halim Karaoğlan, Güven Makina ile uzun soluklu ve güvene dayalı
işbirliklerinin yanı sıra bu ödülü almanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
Güven Makina’nın İskenderun fabrikasında
gerçekleşen ödül töreninde SSAB Türkiye Ülke
Müdürü Lemi Özden ve Bölge Satış Müdürü
Halim Karaoğlan, ödülü firma adına Güven
Makina Genel Müdür Yardımcısı Metin
Kirmit’ten aldı.

SSAB’yi iş ortağı olarak gördüklerini belirterek
sözlerini şöyle sürdürdü: “Güven Makina olarak
nakliye sektöründeki eğilimleri ve müşteri
beklentilerini yakından takip ediyoruz. Sürekli
yenilik ve müşteri talebine uyan esnek üretim
bandımız sayesinde Türkiye’de kendi alanımızda
ilk beş firma arasında yerimizi koruyoruz.
Tedarik süresi, fiyat ve kalite anlamında bizim
beklentilerimize en yakın firma olarak kendi
alanının lideri SSAB’yi görüyoruz. SSAB’den
tedarik ettiğimiz yüksek dayanımlı çelikler
sayesinde üretilen araçların boş ağırlığını azaltıp
araç yükleme kapasitesini maksimum seviyelere
çıkarma imkânına sahibiz. SSAB’nin satış sonrası
teknik destek ekibiyle de yakın ilişkiler içinde
olmamız bizim için önem arz ediyor. Bu sebeple
en iyi tedarikçi ödülümüzü sahibi SSAB’dir.”

Birlikte çalıştıkları firmalarla uzun soluklu
çalışmayı bir felsefe haline getirdiklerini söyleyen
Bölge Satış Müdürü Halim Karaoğlan, her iki
tarafa da maksimum verim sağlayacak çalışmalara
her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de
devam edeceklerinin altını çizdi.
Güven Makina Genel Müdür Yardımcısı Metin
Kirmit, SSAB’den Domex, Docol ve Hardox
çeliklerini temin ederek silobas, damper ve
trans mikser imalatında kullandıklarını ve
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DBM İnşaat Firma Sahibi Eyüp Ensarioğlu:

“Sektörümüzde karşılıklı dürüstlük
olunca maddi unsurlar önemini
yitirir”
Eyüp Ensarioğlu’nu ziyaret ederek
DBM İnşaat’ın sektördeki faaliyetleri ve
Caterpillar hakkındaki görüşlerini aldık.
Hangi alanlarda faaliyet
gösteriyorsunuz?

Ağırlıklı olarak dekapaj işlerinde
faaliyet gösteriyoruz. Barajların,
maden ocaklarının dekapaj işlerini
yapıyoruz. Öte yandan yol işlerinde de
faaliyetlerimiz var, bu bölgedeki yerel
firmalara agrega temini yapıyoruz.
Bunların dışında madencilik sektöründe
çalışıyoruz. Diyarbakır’da yaklaşık
olarak 10-12 bin ton aralığında kum ve
çakıl olmak üzere agrega üretimimiz
var. Bitlis Baykan’da yılda yaklaşık 1
milyon metreküp üretim yapan çinko
ocağımız var. İşlerimizin yüzde 10’u
Diyarbakır bölgesinde, yüzde 90’ı da
diğer bölgelerdedir. Tamamen özel
sektörle çalışıyoruz, ihalelere girmeyi
tercih etmiyoruz.
Devam eden projeleriniz
hangileridir?

Kahramanmaraş’ta Doğuş Holding’in
sulama kanalında dekapaj işi
yapıyoruz. Niğde’de Çiftlik yolunun 28
kilometresinde ve Muğla Yatağan’da
11 milyon 650 bin metreküplük kömür
üstü dekapaj işimiz devam ediyor.
Biten örnek projeleriniz nelerdir?
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İzmir’de DSİ’nin sulama barajında
çalıştık, orada yaklaşık 3 milyon

metreküplük bir dekapaj yaptık. Hızlı
tren projesinde 2 milyon metreküplük
dekapaj gerçekleştirdik. Ilısu Barajı’nda
çalıştık.
Sektörde neden tercih
ediliyorsunuz?

Piyasada kimse sizinle durduk yere
ticaret yapmaz. Diyelim ki bir iş yaptık,
işvereni hiçbir yönden üzmedik, işini
de gününden önce teslim ettik. Yarın
başka bir işte bizi tercih etmemeleri
demek risk almak demektir. Çünkü
biz hangi projede yer aldıysak hepsini
gününden önce teslim ettik. Piyasada
bizim tabirimizle “çantacı” çok. Yani
makine araç parkı olmadan işlere talip
oluyorlar, o işi daha düşük fiyatlarla
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başkalarına pazarlıyorlar. Şantiye ve
makine parkını da kuramadıkları zaman
işler iyice durma noktasına geliyor. Bu
tür sıkıntılar maalesef çok yaşanıyor.
Örneğin bizim en son yer aldığımız
projede 4-5 taşeron firma sürekli
değişti, işin süresi 13 ayken 8 ayda
bitmesi gereken bir pozisyona düştü.
Ayrıca çalıştığımız firmaların bugüne
kadar bizden yana hiçbir sıkıntısı
olmadı. Bu zamana kadar üst taşerona
gidip işçilerimizin maaşını istemek
ya da yakıt istemek gibi taleplerimiz
olmadı. Verilen sözleri her zaman
tutuyoruz, aksi takdirde bu piyasada
tutunamazsınız. Sözlerin tutulmasına
ve çalışma performansına çok dikkat
etmeniz gerekir.

“

Bir dekapajda 1 milyon metreküplük
bir iş gerçekleştirdiğinizde
ortaya çıkan iş gücü ve metreküp
başına yakılan yakıtı hesaplarken
Caterpillar’ın daha avantajlı
konumda olduğunu görüyoruz.
Ayrıca dayanıklılık ve servis ağının
geniş olması da dikkat ettiğimiz diğer
noktalardır.

“

Yaklaşık 15 yıllık bir mazisi
bulunan Diyarbakır merkezli
DBM İnşaat, 2005 yılından
itibaren inşaat sektörüne giriş
yapmasıyla birlikte kuruluş
amacı olan bilgisayar sistemleri
ve güvenlik kameraları
alanındaki faaliyetlerini
yavaşlattı. 2007 yılında tamamen
inşaat sektörüne ve dekapaj
işlerine yoğunlaştıklarını
ve yaklaşık 2 yıl önce de
Borusan Makina ile çalışmaya
başladıklarını dile getiren firma
sahibi Eyüp Ensarioğlu, makine
tercihlerinde ikili ilişkilerin
ve karşılıklı güvenin ne kadar
önemli olduğunu vurguluyor.

Eyüp Ensarioğlu / DBM İnşaat’ın Sahibi

Makine ve araç parkınız hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Bilgisayar hizmetlerindeki işlerimizi
yavaşlatıp inşaat sektörüne odaklanınca
ister istemez iş makineleriyle tanıştık.
Makine parkımızda ilk dönemlerde
marka çeşitliliği vardı, son 2 yıldır
Borusan Makina ile çalışmaya
başladıktan sonra parkımızda
yüzde 70 oranında Caterpillar
ağırlığı oluşmaya başladı. Toplamda
yaklaşık 25 makinemiz bulunuyor.
Ekskavatörlerden 4 tanesi 2014
model Caterpillar 349D, 2 tanesi 2013
model 336D ve loderlerden 1 tanesi
2014 model 950H. Bunların dışında
kiralık olarak çalıştırdığımız hepsi
2014 model olmak üzere 1 tane D8T
dozer, 1 tane 140H greyder, 1 tane
434F kazıcı yükleyici, 1 tane CS54B
silindir ve 1 tane de 966H lastikli
yükleyicimiz bulunuyor. Ayrıca 2 tane
349D ve 2 tane 336D ekskavatörler için
Borusan Makina ile görüşmelerimiz
hâlihazırda devam ediyor. 2013 model
makinelerimizin hepsini önümüzdeki
zaman içerisinde yenileyeceğiz.
Kamyon grubunda ise yaklaşık 70 tane
aracımız bulunuyor.

Satış sonrası hizmetler ve
performans açısından neler
söyleyebilirsiniz?
Bu zamana kadar işlerimiz hiç durmadı.
Bir arıza olduğu zaman kesintisiz
destek alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde
geç saatte aramamıza rağmen ertesi
gün servis bize ulaştı. Kimi firma
temsilcisini hafta sonu ararsınız, cevap
vermezler. Biz her zaman aradığımızda
karşılık bulabiliyoruz. Hafta sonu
bir kardeşinizin yardımına nasıl
koşarsanız, bizim de Borusan Makina
ile diyaloglarımız bu şekilde devam
ediyor. Özellikle bu bölgede ikili ilişkiler
iyi olmadan hiçbir işi yürütemezsiniz.
Burada da bir sıcaklık görmeseydik
Borusan Makina ile çalışmazdık.
Ticaretten ve hizmetten ziyade hitap,
davranış, idarecilik, güven ve dostluk
çok önemlidir. Bizim sektörümüzde
karşılıklı dürüstlük olunca uçuk
rakamlar olmadığı sürece maddi
unsurlar önemini yitirir. Bizim Borusan
Makina ve Diyarbakır Şubesi’ne
güvenimiz tam, burayı evimiz gibi
hissediyoruz.

Performans olarak da bir problem
yaşamadık, makineler şimdiye kadar
zarar anlamında bir geri dönüş
yapmadı. Her makine için günlük
raporlar tutulduğundan dolayı
performans konusunda gayet verimli
olduğunu tespit ediyoruz.
Makinelerin bakımlarını Borusan
Makina’ya mı yaptırıyorsunuz?
Bakım konusundaki tecrübelerine
güvendiğimiz için bakımlarımızın
tümünü Borusan Makina yapıyor.

Makineleriniz ayda ortalama kaç
saat çalışıyor? Buna bağlı olarak
yakıt gideriniz ayda ne kadar?
Günlük en az 18 ile 20 saat çalışıyoruz.
Bu da ayda yaklaşık 600 saate tekabül
ediyor. Tüm şantiyeler dâhil olmak
üzere makine ve araçların yakıt
giderleri ise 1-1,5 milyon litre arasında
değişiklik gösteriyor.
Makinelerinizi ne kadar sürede
yeniliyorsunuz?

Bizim yaptığımız iş arızayı kabul
edecek işler değil, taahhütlü işlerdir.

Caterpillar tercihinizin sebebi
nedir?

Borusan Makina’dan ilk aldığımız
makineler 336D ekskavatör ve 950H
loderdi. Borusan Makina yetkilileri
ocaklarımızda gerekli fizibiliteleri
yaptılar ve biz de bu makinelerin o
zamanki mevcut makinelerimizden
daha performanslı olduğunu gördük ve
Caterpillar’da karar kıldık. Örneğin bir
dekapajda 1 milyon metreküplük bir
iş gerçekleştirdiğinizde ortaya çıkan
iş gücü ve metreküp başına yakılan
yakıtı hesaplarken Caterpillar’ın daha
avantajlı konumda olduğunu görüyoruz.
Ayrıca dayanıklılık ve servis ağının
geniş olması da dikkat ettiğimiz diğer
noktalardır.

www.forummakina.com.tr
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Eski model makineler, zaman zaman
iş kaybına sebep olabiliyor. Bir makine
arıza verince arkasındaki 5 kamyon
da doğal olarak duruyor. Biz o riski
göze almıyoruz, bu yüzden tüm
ekipmanlarımızı azami 3 yıl içerisinde
yeniliyoruz. En eski makinemiz şu an
2011 model, 6 bin saatte.

Bu da zaman ve yakıt kaybına neden
olur. Bu anlamda Türkiye’de bir
operatör eksikliği hissediliyor. Bir
şoförü veya operatörü bünyenize
katarsınız, dört dörtlük eğitirsiniz fakat
onlar işten ayrılır, başka firmalara geçiş
yaparlar. Sektörde bu tür sorunlarla
sıkça karşılaşıyoruz.

Dekapaj işinde çoğunlukla büyük
tonajlı makineler kullanılıyor fakat bu
makinelerin de seri olması gerekiyor.
Zaten koparma gücü yüksek olan
makine, seri makine demektir. Büyük
çaplı işlerde faaliyet gösterdiğimiz
için öncelikle bir makinenin ne kadar
yakıt sarf ettiği ve kaç metreküplük
iş çıkardığı bizim için önemli olan
özelliklerdir. Konfor ve bunun gibi diğer
özellikleri arka planda tutuyoruz.

Bizim bölge açısından baktığımızda
fazla bir gelişme olmadı, bu sene
oldukça durağan geçti fakat
önümüzdeki yıl seçim yılı. Hükümet
gerekli yatırımları yaptığı takdirde
2015 yılında bir kıpırdanma olabilir.
Günümüz itibariyle inşaat sektörü,
Türkiye’nin en önemli sektörüdür.

Bir makinenin dekapaj işindeki en
önemli özelliği sizce ne olmalıdır?

İyi ve kötü bir operatör arasında
verimlilik yönünde ne tür farklar
vardır?

İyi bir operatör kamyona 45 derecelik
bir açıyla yükleme yapar, kötü bir
operatör ise 90 dereceyi bile bulabilir.

İnşaat sektörü piyasası ne
durumda?

DBM İnşaat olarak hedefleriniz
ve geleceğe yönelik yatırımlarınız
nelerdir?
Bizim sektörümüz maliyeti hayli
yüksek bir sektördür. Yeni makine ya
da araç filosu almanız ciddi maliyetler
doğurur. O yüzden bu tür hedefleri
önceden öngöremiyoruz. Neticede
bir talep olmadan yatırıma girmek,

hedefler koymak çeşitli zararlar verebilir.
Biz elimizdeki mevcut makine araç
parkımızı koruyup onları aktif halde
tutmaya çalışıyoruz. Yeni bir projeye
başladığımızda işin yüzde 70’ini mevcut
makine araç parkımızla gerçekleştiririz,
geri kalan yüzde 30’unu da yeni makine
ve araçlarla bitiririz. İş esnasında bir
sorun olduğu takdirde ise yüzde 30’luk
kısmı da diğer şantiyelere dağıtırız.

Başka bir konuya gelecek olursak, bir
projede faaliyetlerimiz sürerken aynı
esnada ikinci bir projeye başladığımızda
Borusan Makina’dan makine kiralayıp
sonrasında o makineleri satın alma
yöntemine başvuruyoruz. Bu da
firmamızın önünü görebilmesi açısından
çok önemli bir etkendir. Projenin sonunda
neler olacağını, ülkenin durumunu,
ekonomik durumların netliğini görene
kadar ilk yatırım maliyetinin yükünü
üzerimizden atıyoruz.
Bunların dışında maden sektörüyle ilgili
çeşitli hedeflerimiz var. Diyarbakır’da
bulunan ocağımızın konkasör tesisini
büyütmeyi düşünüyoruz. Bitlis
Baykan’daki çinko ocağımıza ise flotasyon
tesisi kurmayı planlıyoruz.

Borusan Makina Satış Temsilcisi Nevzat Kayaokay:

DBM İnşaat her şeyden önce bilinçli, anlayışlı ve araştırmacı bir
firma. Hem alım yaparken hem de üstlendiği projeleri devam
ettirirken gayet bilinçli yaklaşıyor. Sektörde amatör bir şekilde
ilerleyen bir firmadansa gelecek vadeden bir firma bizim için her
zaman daha önemlidir. Piyasada bu tür firmaların azlığından dolayı
biz de onların değerini biliyoruz. Amaç sadece ürün satmak değil,
önemli olan bir ürün satarken ürünün ne kadar faydalı olacağını,
müşterinin işini sekteye uğratacak bir konumda olmadığını tespit
etmektir. Bu konuları iyi bir şekilde araştırmak gerekiyor. Sadece
satış odaklı ilerlemek, Borusan Makina’nın kültüründe olan bir
kavram değildir.
Borusan Makina Satış Temsilcisi Nevzat Kayaokay ile
DBM İnşaat’ın Sahibi Eyüp Ensarioğlu
(soldan sağa)
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Öte yandan bu bölgede satış sonrası hizmetler konusunda müşteri
memnuniyetine her zaman önem veriyoruz. Onun dışında kiralama
ve ikinci elde de destek oluyoruz. En büyük hedefimiz, firmaların
çözüm ortağı olabilmek. Herhangi bir projede sadece iş makinesi
açısından değil şantiyenin kurulumundan işin yapılış şekline kadar
her alanda mutlaka müşterinin yanında olmaya gayret gösteriyoruz.
Biz müşterilerimizi korumazsak, müşterilerimiz için uygun olan
noktaları belirleyemezsek var olma amacımızın pek bir önemi
kalmaz.
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Ülke ekonomisinin ve sektörel
faaliyetlerin ele alındığı İMDER
Genişletilmiş Yönetim Kurulu
Toplantısı, The Green Park
Pendik Hotel’de 20 Ocak 2015
tarihinde gerçekleştirildi.
İMDER Yönetim Kurulu
Başkanı H. Tamer Öztoygar’ın
konuşmasıyla başlayan
toplantıda, geçmiş dönemdeki
faaliyetlerin yanı sıra geleceğe
yönelik hedeflere de değinildi.

Türkiye, Avrupa’nın üçüncü büyük 					
iş makineleri pazarı olacak
Daha önce 2015 yılında yapılması
öngörülen 2. Uluslararası İş Makinaları
Kongresi’nin 2016 yılında yapılacağını
söyleyerek konuşmasına başlayan
Başkan Öztoygar, 2002 yılında kurulan
İMDER’in (Türkiye İş Makinaları
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği)
2017 yılında hedefinin 60 üye firmaya
ulaşmak olduğunu söyledi. Öztoygar,
“Önümüzdeki dönemde sektörde iş
ve inşaat makinelerinin tamamlayıcı
unsurları olan yedek parça, yan
sanayi, motor, lastik ve ileriye
dönük olarak da kiralama sektörü
ve hizmet sağlayıcılarını tıpkı nihai
ürün üreten firmalar gibi kademeli
olarak İMDER ailesine dâhil etmeyi
planlıyoruz.” dedi.
“Eğitim konusu destek olmamız
gereken milli bir meseledir”
İş makineleri sektörü için kalifiye
insan gücünün önemine değinen
Öztoygar sektör için eğitim
konusunun önemini şu sözlerle ifade
etti: “Globalleşen dünyada artık
sermayeye ve bilgiye ulaşmak çok
kolay hale geldi. Ancak dünyada
artık yeni trend insan gücüdür
diyebiliriz. İmalattan satışa, satış
sonrası hizmetten teknik personele
kadar tüm firmalar bir arayış
içerisindedir. Bu arayışın en önemli
kaynağı olan meslek liseleri bizlerin
vazgeçilmez kaynağıdır. Ülkemizde
iş makineleri bölümlerinden mezun
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olan tüm öğrencilerin sektörü tercih
etmeleri halinde ihtiyacı karşılama
oranı yüzde 5’tir. Bu oran bile
sektörün ihtiyacının ne kadar fazla
olduğunun göstergesidir. Buradan
yola çıkan eğitim komitemiz, çok
güzel faaliyetlere imza atmaya devam
edecektir. Bu konu hepimizin çözmesi
gereken ve destek olmamız gereken
milli bir meseledir. 2015 yılı içinde
mesleki eğitim konusunda Milli
Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim
çalıştayı yapmayı planlıyoruz.”
En istikrarlı pazar İç Anadolu
Bölgesi
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
H. Tamer Öztoygar, yaptığı
konuşmada 2014 yılına dair ekonomik
değerlendirmelerde bulunurken dünya
ekonomisinde büyümenin beklentilerin
altında gerçekleştiğini ifade etti.
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“ABD Merkez Bankası’nın para
politikasında belirleyici olduğunu
gördük.” diyen Öztoygar, “Doların
güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki
beklenmedik gerileme de 2014 yılının
en önemli olaylarıdır diyebiliriz.
2015 yılı içinse öngörüler, büyümenin
yüzde 2,8 civarında olacağı ve
petrolün 50-60 dolar arasında olacağı
yönündedir. Avrupa Birliği’ndeki
ekonomik duruma baktığımızda
büyüme ivme kaybederken
deflasyon endişesi artmakta ve euro
zayıflamaktadır.” diye konuştu.
2015 yılında 2014’e paralel satış
adetlerine ulaşmayı beklediklerinin
altını çizen Öztoygar, bölgelerdeki
satış oranlarına bakıldığında İstanbul
Anadolu Yakası’nın payının düştüğünü,
İstanbul Avrupa ve İzmir’in payında
artma gözlemlendiğini ve en istikrarlı
pazarın İç Anadolu Bölgesi olduğunu
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Tamer Öztoygar / İMDER Yönetim Kurulu Başkanı

belirtti. Tamer Öztoygar sektörle ilgili
rakamsal tahminleri ise şu şekilde
sıraladı: “Önümüzdeki 4 yıl boyunca
Avrupa’da 125 bin adet yıllık
satış tahmin edilmektedir. Kuzey
Amerika’da bu rakam ortalama 160
bin adet, Japonya’da 80 bin adet,
Çin’de 250 bin adet, Hindistan’da 55
bin adet ve diğer ülkeler için de 200
bin adet olarak tahmin edilmektedir.
2018 yılı için beklenen toplam satış
ise 104 milyon dolar olarak tahmin
edilirken 2015 yılı için bu değer 96
milyon dolar olarak öngörülmektedir.
Vizyon 2023 kapsamında
Türkiye’nin, dünyanın altıncı,
Avrupa’nın ise en büyük üçüncü iş
makineleri pazarı olacağını ve satış
adetlerinin 20 bin adet seviyesine
ulaşacağını öngörmekteyiz.”
Yeni dönem projeleri
Sektörün daha modern bir fuar alanına
ihtiyacı olduğunun altını çizen Yönetim
Kurulu Başkanı Öztoygar, 2017 yılında
sektörün hak etmiş olduğu modern
bir fuar alanında ürünlerini sergileme
fırsatı bulabileceğini söyleyerek
yeni dönemdeki projeler hakkında
şunları söyledi: “Piyasa gözetim ve
denetimle birlikte satış sonrası hizmet
konusunda daha etkin çalışılması
gerekmektedir. Bu konuda Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü’yle birlikte hareket
etmekteyiz. Ekonomi Bakanlığı’yla
beraber yürüttüğümüz Ur-Ge
projesiyle birlikte imalat zirvesi,
dernek bünyesinde imalat biriminin
kurulması, belgelendirme ve test
merkezi konusunda daha etkin
rol üstlenme için çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Sektöre ait
istatistiksel veri toplama, yayınlama
çalışmaları ve etik değerler için
rekabet kurumu danışmanlığıyla
çalışmalara başlayacağız. Öte yandan
sektörümüze ait bir mevzuat portalı
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ve birimi oluşturma çalışmalarına da
önümüzdeki dönemde başlayacağız.”
Sektörün beklentileri ve talepleri
Öztoygar, KDV’de uygulanan farklı
oranların sektörün olumsuz yönde
etkilediğini vurgulayarak beklenti ve
taleplerini şöyle sıraladı: “Bu konuda
devletin ilgili kurumlarından
konuyu tekrar incelemelerini,
yatırım mallarında KDV ve leasing
uygulamalarının yeniden gözden
geçirilerek sabitlenmesini talep
ettik. Model yılı uygulamasının
artık tamamen kaldırılarak
sektörün önünün açılmasını
istiyoruz. Bu konuda 2015 yılında
gerekli girişimlerde bulunacağız.
Mevcut ve yeni yatırım stratejisi
ve politikasının Vizyon 2023
hedefleri doğrultusunda yeniden
revize edilmesi gerekmektedir. 10
milyar dolar ihracat hedefi için iş ve
inşaat makinaları sektörüne en az
6 milyar TL değerinde yeni/yabancı
yatırım yapılması gerekmektedir.
Hem yurtdışı hem yurtiçi finansal
kredi ve destek çalışması için
Eximbank desteğinin genişletilmesi ve
güçlendirilmesi önemlidir. Burada iki
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ayrı konu belirtilebilir. Birincisi,
İhracat sigorta kapsamının
genişletilmesi, limitlerin artırılması
ve primlerin azaltılması, ikincisiyse
doğrudan yurtdışı müşterilere
kredi tesis edilmesidir. İkinci el
ithalat kısıtlamasının yerli üretim
olan ürünlerde AB üyeliğine kadar
devam etmesi, ülkemizde imalatı
yapılan makinelerin ikinci ellerinin
ithalinde ise kısıtlamanın devam
etmesi gerekmektedir. Bu konuda
taviz verilmesi imalat sektörüne
zarar verebilir.”
Genişletilmiş Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda Başkan H. Tamer
Öztoygar’ın konuşmasının ardından
kırma eleme sektör komitesi,
vinç sektör komitesi, asfalt ve
yol ekipmanları sektör komitesi,
beton santral ve ekipmanları
sektör komitesi, kiralama sektör
komitesi, mini, kompakt makine
ve ekipmanları sektör komitesi
sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca
toplantıda İMDER’in düzenlediği
eğitim faaliyetlerine destek veren
sponsorlara da teşekkür plaketleri
verildi.

www.forummakina.com.tr
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Gediz İnşaat Firma Sahibi İsmail Eryiğit:

“Yeni makine alsam yine 			
Alpha Serisi’ni tercih ederim”

“

2007 yılında Hidromek almaya karar
verdiğimde çok yönlü araştırmalar
yaptım ve Hidromek markasının
dayanıklılığına şahit oldum. Alpha
Serisi’nden önceki aldığım makinelerde
beni üzecek, işimi aksatacak hiçbir olay
yaşamadım. Hidromek’i vazgeçilmez
kılan sebeplerden bir diğeri de
ülkemizin ürünü olmasıdır.”

“

İsmail Eryiğit / Gediz İnşaat’ın Sahibi

Pistonlu tip hidrolik pompa
özelliğinin güce yansıması ve yakıt
tasarrufu

Gaziantep merkezli Gediz İnşaat, il sınırları içerisinde kanal kazı ve elektrik altyapısı işlerinde faaliyet
gösteriyor. Bunundışında arazi temizleme işlerinde de uzmanlaşan firmanın makine parkında 2014 yılının
Haziran ayında aldıkları 2 adet HMK 102 B Alpha A8 kazıcı yükleyici bulunuyor.
Alpha A8 paketinin diğer serilere kıyasla saatte ortalama 1 litrelik yakıt avantajının bulunduğunu dile getiren firma sahibi İsmail
Eryiğit, makinede olan tüm özelliklerin, operatörlerin rahat ve verimli çalışabilmesi için birebir olduğunu belirtiyor. Yeni makine
alımı söz konusu olduğunda Alpha Serisi’nden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Eryiğit, Hidromek’in dayanıklılığına güvenlerinin
tam olduğunu ifade ediyor.
2002 yılında gittiği Japonya’da yaklaşık 1,5 yıl operatörlük yaptıktan sonra 2004 yılında ilk makinesini alan İsmail Eryiğit,
Hidromek HMK 102 B Alpha A8 hakkındaki görüşlerini bizimle paylaştı.

Gediz İnşaat’ın parkında Alpha Serisi
dışında 3 adet Hidromek Maestro
serisi kazıcı yükleyici ve 1 adet 2007
model HMK 220 LC paletli ekskavatör
bulunuyor. İsmail Eryiğit, bugüne
kadar toplamda 8 adet makine alımı
yaptığını, makineleri yaklaşık 4 yılda
bir değiştirdiklerini ve 4 yıl içerisinde
makinelerin 15 bin saate yaklaştığını
söylüyor.

“Hidromek 15 bin saat garanti verse
de şaşırmam”
İsmail Eryiğit, iş makinesi tercih
sebeplerindeki en önemli etkenleri
şöyle sıralıyor: “İlk özellik makinenin
dayanıklılığı ve her parçasının
sağlam olmasıdır. Diğer markalardan
vazgeçip Hidromek’i tercih etmemin
sebebi de budur. 2007 yılında
Hidromek almaya karar verdiğimde
çok yönlü araştırmalar yaptım ve
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Hidromek markasının dayanıklılığına
şahit oldum. Alpha Serisi’nden
önceki aldığım makinelerde beni
üzecek, işimi aksatacak hiçbir olay
yaşamadım. Hidromek’i vazgeçilmez
kılan sebeplerden bir diğeri de
ülkemizin ürünü olmasıdır.”

2014 yılının Haziran ayında Alpha
Serisi’yle tanışan Gediz İnşaat firma
sahibi İsmail Eryiğit, A8 paketi tercih
sebeplerini sorduğumuzda şunları
söylüyor: “Alpha Serilerinde diğer
serilere kıyasla yakıt sarfiyatının
düşük olduğunu söylediler. Biz
de makineyi denerken bu özelliği
fark ettik. 1 depo yakıtla ortalama
25 saat çalışıyoruz. Bu da saatte
5,2 litre yakıt tüketimine tekabül
ediyor. Tercih etmemizdeki bir diğer
özellik de makinenin pistonlu tip
hidrolik pompaya sahip olmasıdır.
Kamyonla malzeme indirip kanal
kapattığımızda Alpha Serisi’nin ne
kadar güçlü olduğunu görüyoruz.

Makineye gazı çok verirseniz yakıt
tüketiminiz fazla olur. Önemli
olan gaza yüklenmeden bu gücü
alabilmektir. Pistonlu tip hidrolik
pompa sayesinde gaza fazla
basmadan yüksek güç alabiliyoruz.”
“Kanal kazı işlerinde hızımız yüzde
30 arttı”
Alpha Serisi makineler gelir gelmez
makineyi 2-3 saat bizzat denediğini
ifade eden İsmail Eryiğit, “Makine
1.200 devirde dâhi hızlı bir şekilde
çalışıyor. Bunu dışarıdan bakan
bir insan değil de makineyle
çalışan bir insan fark edebilir. Aynı
anda 3 hareketi birden rahatlıkla
yapabiliyorsunuz ve dönüş açıları
dar alanda çok daha rahat. Operatör
kanala girdiğinde kovayla malzemeyi

Hidromek’in müşterilerine sunduğu
5 yıl/7.500 saat çelik konstrüksiyon
garantisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda
bulunan Eryiğit, “Hidromek çelik
konstrüksiyona 15 bin saat garanti
verse de şaşırmam, güvenirim. Çünkü
parçalara zarar gelmeyeceğinden
eminim. O kadar ağır işlerde
çalışmamıza rağmen bu zamana
kadar bomu ne çatlattık ne de kırdık.”
diyor.

Gediz İnşaat, servis konusunda bölgenin
yetkili servisi olan ECM Makina ile
çalışıyor. Servis konusunda hiçbir
sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren
İsmail Eryiğit, ufak tefek problemler
için servise başvurmadıklarını ancak
makineye müdahale edemeyecek
durumda oldukları zaman servisle
çalıştıklarını söylüyor. Operatörlerin
makinelerin periyodik bakımlarını
kesinlikle aksatmadıklarını da ekliyor.

www.forummakina.com.tr
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doldurması ve kaldırıp kamyona
yüklemesi saniyelerle ölçülebilecek
durumlar. Yeni makine alsam yine
Alpha Serisi’ni tercih ederim. Çünkü
kanal kazı işlerinde hızımız yüzde 30
oranında arttı.” diye konuşuyor.
Kabin konforu ve sarsıntısız
yürüyüş sisteminin getirdiği
avantajlar

Kabinin ne kadar konforlu olduğunu bir
örnekle anlatan Eryiğit, A8 paketinin
konfor avantajlarını şöyle açıklıyor:
“Görev aldığımız bir işi yıl sonuna
kadar bitirmek zorundaydık. Tatil
günleri de dâhil olmak üzere 57 gün
boyunca çalıştık. Ben makine alırken
genelde full donanımlı almaya gayret
gösteririm. Çünkü operatörlerin rahat
ve verimli bir şekilde çalışmalarını
istiyorum. Kabin diğer makinelere
göre çok rahat, göstergeler ve
joystickler daha kullanışlı. Normal
şartlarda operatörün sağ eli sağ
tarafta ön bomun levyesinde, sol
eli direksiyonda olur. Bu esnada
vites atması gerekir ama zorlanır.
Bu zorlanmalardan dolayı sıkça
arızalar yaşadık fakat makinede
bulunan TIPSHIFT kontrolü sayesinde
elini direksiyondan bırakmadan
çalışabiliyorsun. Bu sistem çok
mantıklı ve operatörler çok rahat
ediyor.”

Ön bomda bulunan sarsıntısız yürüyüş
sisteminin Maestrolar da dâhil olmak
üzere tüm makinelerinde bulunduğunu
anlatan İsmail Eryiğit, sistem olmadığı
takdirde seyahat esnasında makinenin
sürekli sallandığını fakat bu özellik
sayesinde çok rahat ettiklerini belirtiyor
ve şunları ekliyor: “Özellikle engebeli
yollardan hiç yavaşlamadan geçmeye
çalıştım ve kabinde hiçbir sarsıntı
hissetmedim. Makineleri buradan
ilçelere gönderiyorum ve ilçelerin
en yakını 40 kilometre. Operatörler
sarsıntısız yürüyüş özelliği
sayesinde otomobil sürüyormuş gibi
hissettiklerini söylüyorlar. Bunun
dışında A8 paketinde standart olarak
klima, ön arka joystick levye, uzar
bom ve kırıcı hattı bulunuyor. “

Gediz İnşaat’ın Sahibi İsmail Eryiğit ile
Operatörleri Burak Eryiğit, Halil Eryiğit ve Cuma Eryiğit
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Eventuum tarafından düzenlenen
etkinlik, 13 Ocak 2015 tarihinde
İstanbul Marriott Hotel Asia’da
sektörün profesyonellerini bir
araya getirdi. İnşaat ve konut
sektörüne dair çeşitli konuların
tartışıldığı organizasyonda
uluslararası platformda ün
yapmış uzman konuşmacılar yer
aldı.

İnşaat ve Konut Konferansı, 					
3’üncü kez sektör uzmanlarına kapılarını açtı
İNDER, İMSAD, ÇEDBİK, İSEDA,
BACADER, ÇATIDER, BİTUDER,
TİMDER, Yapı Denetçileri Derneği
ve Türkiye Değerleme Uzmanları
tarafından desteklenen 3. İnşaat ve
Konut Konferansı, İNDER (İstanbul
İnşaatçılar Derneği) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Teknik Yapı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi
Durbakayım’ın açılış konuşmasıyla
başladı.

Nazmi Durbakayım / İNDER Yönetim Kurulu Başkanı

“Yüzde 15’lik büyümeyi
koruyacağız”
Haziran ayında yapılacak genel
seçimlerden dolayı 2015 yılının inşaat
ve konut sektörü için bir dönüm
noktasını olacağını belirten Nazmi
Durbakayım, her seçim dönemi altyapı
ve üstyapı olarak birtakım yatırımlara
girildiğini ve inşaat sektörünün bundan
dolayı bir ivme kazanacağını kaydetti.
Durbakayım, “Ancak biz konut
sektörü adına fazla ümitlenmeyelim
diye düşünüyorum. Çünkü konut
sektöründe daha uzun vadeli işler
yaptığımız için en kısa süreli inşaatın
bitmesi 3 yılı da bulabiliyor. Seçim
dönemleri ve dünyadaki ekonomik
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çalkantılar bu araya girebilir.”
şeklinde konuştu. Konut sektörüyle
ilgili balon iddialarına da değinen
Nazmi Durbakayım, bu tür senaryoları
uzun süredir duyduklarını fakat
netice itibariyle firmaların süratle
toparlanabildiğinin altını çizerek şu
açıklamalarda bulundu: “Gayrimenkul
artan bir değer olduğu için çabuk
toparlanabiliyor. Önümüzdeki yılda
da Mütekabiliyet ve Afet Yasaları
sayesinde yüzde 15’lik büyümeyi
koruyacağız. Bu sektörde daha çok
oyuncuya ihtiyaç var. Sektörümüze
muhakkak yeni gelenler olacaktır
fakat gelenler köprüleri yaksın
gelsin, bir daha da dönmesin. Geçici
katılımlar sektöre zarar veriyor.”

vurgulayarak başladığı konuşmasında
kalkınma hızının ülkemizde yüzde
4’ün üzerinde seyredeceğini söyledi.
Rahvalı, “Şimdiye kadar Körfez
ülkelerinde kendimizi tanıttık
ve 2 milyar dolarlık yabancıya
satış gerçekleştirdik. Doğu Asya
ve Çin yüzde 7,5’lik büyüme payı
ile önümüzdeki dönemde en hızlı
büyümeyi gösterecek pazarlar
arasında ilk sırada yer alıyor. Bu
pazarlar, inşaat sektörü için de
çeşitli fırsatlar sunuyor. Siz bir adım
attığınız zaman pazar da size birkaç
adım atar. Uluslararası pazarda
kendimizi daha iyi tanıtma, sektöre
katma değer yaratma hedefini
gütmeliyiz.” dedi.

“İş güvenliğinde eğitim çok önemli”

Sektördeki vergi yükünün ağır
olduğunu ifade eden Hasan Rahvalı,
ekonominin lokomotifi olan inşaat
sektöründe inşaat ruhsatı, damga
vergisi ve tapu devri harçları gibi
pek çok giderin üreticiyi olumsuz
etkilediğini belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ülkemizde kamusal
fayda tanımında mutabık kalınması
lazım. Şu anda altyapı çalışmalarını
tamamladığımız İstanbul Finans

İnşaat sektörü olarak iş güvenliği
açısından en tehlikeli sınıfta olduklarını
vurgulayan Başkan Durbakayım,
hedeflerinin sıfır kaza olduğunu
söyleyerek, “Her türlü tedbiri
aldığımız halde tam anlamıyla bir
eğitim verilemediği için kazalar
yaşanabiliyor. Eğitim çok önemli.
Tabi ki denetim had safhada olsun,
en ufak bir hata affedilmesin fakat
eğitimlerin yapılabilmesi için de
gerekli teşvikler sağlansın.” ifadelerini
kullandı.
“İstanbul Finans Merkezi, ülkemize
değer katacak bir proje”
Ağaoğlu Şirketler Grubu Ceo’su
Hasan Rahvalı, 2015 yılının
2014’ten daha iyi bir yıl olacağını
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Merkezi projesinden örnek verecek
olursak, burası bir gayrimenkul
projesi olmanın çok ötesinde. Ülkemiz
için stratejik önemi olan, dünyanın
sayılı finans merkezlerinden biri
olacak ve ülkemize değer katacak bir
proje. Dolayısıyla kamusal faydası
iyi tanımlanmalı. Sektörümüzün bu
gibi projelerde vergisel avantajlara
ihtiyacı var.”

“2023 yılına kadar 7,5 milyon yeni
konuta ihtiyaç var”

ruhunun olduğunu söyledi. Genel
Müdür Gacemer, “Türkiye’de 2023
yılına kadar 7,5 milyon yeni konuta
ihtiyaç var. Bunun 4,5 milyonu nüfus
artışı ve kentleşmeden, 2 milyonu
da kentsel dönüşümden geliyor. 1
milyon konut da standart yenileme
ihtiyacımızdan kaynaklanıyor.
Özellikle kentsel dönüşüm ve
Mütekabiliyet Yasası’ndan kaynaklı
talebin karşılanması nedeniyle konut
sektörünün önünün açık olacağını
öngörüyoruz. Ülkemizin birtakım
ekonomik çalkantılarına rağmen
2014 yılını 2013’e paralel olarak
kapatacağını tahmin ediyoruz. Öte
yandan çok sayıda proje 2015 yılında
vizyona girmiş olacak.” diye konuştu.

İnşaat sektörünün desteklediği
istihdamın ve yan sektörlerin
yaşayabilmesi adına inşaat ve
konut sektörünün ayakta tutulması
gerektiğinin altını çizen Sinpaş GYO
Genel Müdürü Seba Gacemer ise
sektördeki rekabet ortamında bir savaşçı

Konut sektöründe aynı ürün üzerinden
defalarca alınan damga vergileri ve
harçlarla karşı karşıya olduklarını
belirten Seba Gacemer, yüzde 18
KDV’li satışlar tamamen başladığında
konut sorununun oluşacağını sözlerine
ekledi.

Enka Pazarlama Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu
Direktör Yardımcısı Arda Doğanay:
İnşaat sektörü, 200’e yakın alt sektöre iş kaynağı yaratıyor.
Önümüzdeki yıllara dair inşaat sektörünün bir ihracat
hedefinin olması ve yıllık ortalama 1 milyona yakın
konutun satılabilir duruma gelmesi gibi konular umut
verici. Bu konular, iç yapılanmamız anlamında da bize çeşitli
fikirler verdi ve burada bulunmamızın doğru bir hareket
olduğunun sağlamasını yapmış olduk. Bu tür etkinliklerde
bulunmanın hem ürünlerin farklı sektörlerde yer bulması
hem de kullanıcının da bu tür firmaları göz önünde tutması
anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz.

Betonstar Satış ve Pazarlama Direktörü 		
Turgay Çalıker:
Markamızın bilinirliğini hatırlatmak ve müteahhit
kesime hitap eden ürünlerimizi tanıtmak adına bu
konferansta yer almayı tercih ettik. Burada gösterilen
ilgiden gayet memnunuz. Betonstar olarak dünya
markası olma yolunda çok önemli adımlar attık.
Şu andaki üretimimizin yüzde 40’ını yurtdışına
satıyoruz, Türkiye’de de yüzde 25 pazar payına
sahibiz. Çünkü yetkili servislerimiz, yedek parça ve
servis ağımızla her zaman ürünlerimizin arkasında
duruyoruz ve kalitemiz dünya standartlarının
üzerinde. Örnek verecek olursak Rönesans İnşaat
firması, Rusya’da çok ciddi projelere imza atıyor
ve tüm makine ekipmanlarında Betonstar’ı tercih
ediyor. Buradaki diğer müteahhit grupları da
Betonstar’ı tüm bu saydığımız sebeplerden ötürü
tercih ediyorlar.
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Ülkemizin 2023 hedefi çerçevesinde en önemli
lokomotiflerden olan inşaat sektörünün uluslararası
projelere imza atacak olması, doğal olarak kaliteli ürünleri
ve tedarikçileri içerisinde barındırmasını da sağlayacaktır.
Bu anlamda Enka gibi sektöründe markalaşmış bir firma
olarak önemli bir pay elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü
uluslararası arenaya çıktığınızda sadece yapılan işin güzel
olması değil, her bir detayın da konuşulduğu ve satışa artı
değer kattığı bir noktaya doğru geliyoruz. Bu anlamda Enka
da bu alanda önemli bir konumda olacaktır.
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2014 yılında elde ettiği toplam
54 bin 118 adetlik satış hacmiyle
tarihinin en yüksek araç satışını
gerçekleştiren Mercedes-Benz
Türk, üretime başladığından bu
yana 72 binin üzerinde otobüs ve
203 bini aşkın kamyon üretimi
gerçekleştirdi. 2014 yılında
ürettiği 18 bin 519 adet kamyon
ile de pazardaki liderliğini
sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk, 							
kamyon pazarındaki liderliğini 2014’te de korudu
Sektörde 47’nci yılını dolduran
Mercedes-Benz Türk, 2014 yılının
değerlendirilmesiyle ilgili 22 Ocak
2015 tarihinde Çırağan Sarayı’nda
basın toplantısı düzenledi. Toplantıda
bir konuşma yapan Mercedes-Benz
Türk Direktörler Kurulu Başkanı
Rainer Genes şunları söyledi:
“Mercedes-Benz Türk olarak
yaptığımız yatırımlar, üretim,
ihracat ve yarattığımız istihdamla
Türkiye ekonomisine katkıda
bulunuyoruz. Ayrıca kalifiye
mühendis ve uzmanlarımızla ana
şirketimiz Daimler’in Ar-Ge ve IT
üssü konumuna geldik. 2014 yılını
satış hacmi açısından tarihi bir
rekora imza atarak kapattık, 2015
yılında da ürün gruplarımızda pazar
konumumuzu güçlendirmeye ve hem
ekonominin hem de sektörümüzün
gelişimine katkı sağlamaya devam
edeceğiz.”
Kamyon grubunda 18 bin 353
adetlik rekor satış

da sürdüren Mercedes-Benz Türk,
bu kapsamda 2014 yılında Aksaray
Kamyon Fabrikası’na 21 milyon
euroluk yatırım yaparak kurulduğu
günden bugüne kamyon fabrikasına
toplamda 311 milyon euroluk yatırım
gerçekleştirmiş oldu.
“Her işin başı eğitim” prensibini
benimseyen Mercedes-Benz Türk,
sürdürdüğü sosyal sorumluluk
çalışmalarıyla da Türkiye’nin geleceğine
katkıda bulunmaya devam ediyor. Hem
şirket içinde hem de dışında eğitim
ve kişisel gelişimin desteklenmesi,
Mercedes-Benz Türk’ün sosyal
sorumluluk felsefesinin temelini
oluşturduğu belirtiliyor.
Mercedes-Benz Türk, bayi satış
müdürleri toplantısında bayileriyle
buluştu
6 ton ve üzeri kamyon
segmentlerindeki pazar analizi ve satış
rakamlarının mercek altına alındığı
toplantıda ikinci el birimi TruckStore,

13 yıldır 6 ton ve üzeri kamyon
piyasasının lideri konumunda bulunan
Mercedes-Benz Türk, 2014 yılındaki
18 bin 353 adetlik rekor satışla
tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı.
Üretilen kamyonların 500 adedini
2014 yılı içerisinde ihraç eden şirketin
kuruluşundan bu yana ihraç ettiği
toplam kamyon sayısı böylece 31 bin
500 adede ulaştı.
Müşteri talep ve beklentileri
doğrultusunda ürünlerini geliştirmeye
yönelik yaptığı yatırımların dışında
üretim tesislerine olan yatırımlarını
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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler,
Satış Sonrası Hizmetler yöneticileri ve
bayi satış müdürleriyle birlikte 2015
yılı beklenti ve hedefleri değerlendirildi.
Mercedes-Benz Kamyon Pazarlama
ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır
etkinlik sırasında yaptığı konuşmada,
“Başarılı bir yılı geride bıraktık
ancak başarı tesadüf değildir ve her
defasında yeniden titizlikle çalışmayı
gerektirir. Markamızın kamyondaki
geleneksel başarı çizgisini
önümüzdeki yıl içerisinde daha da
yükseğe taşıyacağından kuşkumuz
yok, Mercedes-Benz kamyon ekibi
olarak 2015 yılına hazırız.” şeklinde
konuştu.
Öte yandan Mercedes-Benz Türk,
oluşturduğu stratejik plan ve
projeleriyle 2015 yılında da pazar
paylarını artırıp daha da güçlenmeyi,
yatırımlarını sürdürmeyi, müşteri ve
pazar beklentileri doğrultusunda ürün
portföyünü geliştirip genişletmeyi
hedefliyor.

sektör

dosya

2014 yılında gerçekleştirdiği
üretim yatırımları ve Ar-Ge
projeleri ile Türkiye treyler
pazarında önemli bir konumda
bulunan Tırsan, Avrupa’nın da
en büyük üç treyler üreticisi
arasındaki yerini korudu.

Tırsan, 37 yılda 37 birincilik elde etti
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD)
verilerine göre, 2014 yılında yüzde 35
pazar payı ile sektörde öncü durumuna
gelen Tırsan, böylece 37 yılı 37
birincilikle kapatmış oldu. Avrupa’daki
satışlarını 2014 yılının ocak-kasım
döneminde yüzde 15 artıran firmanın
en çarpıcı yükselişi Almanya’da
görüldü. Trafiğe kayıt verilerine göre
2014 yılının ilk 11 ayında Tırsan’ın
Almanya’daki satışları yüzde 87,7
oranında arttı. Türkiye’den Almanya’ya
yapılan treyler ihracatının neredeyse

tamamı, dünyanın dört bir yanında 57
ülkeye ihracat yapan Tırsan tarafından
gerçekleştirildi. İstanbul Sanayi Odası
(İSO) tarafından 2014 yılı haziran
ayında açıklanan 2013 yılı Türkiye’nin
500 büyük sanayi kuruluşu listesinde
firma, 178’inci sıradan 159’uncu sıraya
yükseldi.
10 milyon € yatırım yaparak son
teknoloji tam otomasyonlu kataforez
tesisi kuran Tırsan, ekim ayında
Türkiye’nin en büyük treyler üretim
merkezi olan Adapazarı tesisinde son

10 yılda üretilen 50 bininci aracının
teslimatını gerçekleştirdi. Firmanın,
Almanya ve Rusya’da da üretim yaptığı
belirtildi.
2018 yılında yıllık üretimini 20 bin
adede çıkarmayı hedefleyen, 2014
yılında tanker ve silo üretim tesisini
yüzde 40 büyüterek, alüminyum tanker
ve silo üretim kapasitesini yüzde 48,
paslanmaz tanker üretim kapasitesini ise
yüzde 42 artıran Tırsan’ın, 2015 yılında
kapasitesini 2013’e göre iki katına
çıkarmayı planladığı bilgisi verildi.

Doka, Türkiye’nin prestijli projelerine hız katıyor
Türkiye’deki önemli projelerde yer alan kalıp uzmanı Doka, hem projelerin maliyetlerini düşürüyor hem de
kullandığı kalıp sistemlerinde üst düzey güvenlik önlemleri sağlıyor.
Doka kalıp sistemleri, önceden hesap edilmiş kalıp
kurulum ve kalıplama sürelerine sadık kalıyor. Türkiye’nin
önde gelen projelerine çözüm ortağı olmaya devam eden
Doka’nın sağladığı katma değer, işin planlanan zamandan
önce bitirilmesi şeklinde gerçekleşiyor.
Hidrolik tırmanma kalıp teknolojileri sayesinde
kule projelerinde, vinçten tam bağımsız ve beton
yüzeyinden hiçbir zaman ayrılmadan çekirdek perdesi
dökümleri sağlanıyor. Böylece kule bloklarında daha
az işçi yoğunluğu ve hızlı demir imalatı gerçekleştiği
ifade ediliyor. Bu durum, planlamada 9-10 gün hesap
edilen döşeme beton döküm işlemini 7-8 günlere kadar
düşürüyor ve kat başına ortalama 2 gün kazandırıyor.
50 katlı bir kule projesinde kat başına 2 gün kazanmak,
projenin toplamda 100 gün önce bitmesini sağlıyor.
Günlük şantiye giderlerinin ortalama 25 bin dolar olduğu
esas alınırsa, 2 milyon 500 bin dolar gibi bir rakam
ekonomiye kazandırılmış oluyor.
Rüzgâr koruma perdesi kullanılan projelerde ise iş akışının
hava şartlarından etkilenmemesi sağlanıyor ve ağır kış
şartlarında dâhi inşaat faaliyetlerine devam edilerek ilâve
gün kazanılıyor.
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Akeroğlu Hafriyat Firma Sahibi Samet Akeroğlu:

“Caterpillar 432 F, 								
güçlü bir üretim makinesidir”

“

İlk olarak sarsıntısız yürüyüş sistemi
ve görüş açısının kusursuz olması
beni etkiledi. Yakıt konusunda
da iddia edileni tutturduklarını
görünce Caterpillar’da karar kıldık.
İyi bir kazıcı yükleyici Caterpillar
gibi olmalı. Borusan Makina’yı
her ziyaret edişimde de bu ifadeyi
kullanıyorum.

“

Samet Akeroğlu / Akeroğlu Hafriyat’ın Sahibi

Borusan Makina Satış Temsilcisi
Kemal Tabur:
Akeroğlu Hafriyat birçok projede
yer almış ve son derece kusursuz
hizmet vermeye çalışan bir firma.
Bu nedenle bizler de elimizden
geldiği kadar yardımcı olmaya ve
çalışmalarına başarılı bir şekilde
devam edebilmeleri için destek
olmaya çalışıyoruz. Borusan
Makina’nın servis gücü, Cat’in
bilinirliği ve personelimizin ilgisi,
tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık semtinde bulunan Akeroğlu Hafriyat firması, bölgede
çoğunlukla çevre düzenleme ve altyapı işlerinde faaliyet gösteriyor. 432 F kazıcı yükleyiciyi 2013
yılının Ağustos ayında Borusan Makina ve Güç Sistemleri’nden aldıklarını dile getiren Samet Akeroğlu,
Caterpillar kazıcı yükleyici ürününü tanıdıklarına tavsiye ederken her zaman güç konusunu ön plana
çıkardığını belirtiyor.
Operatörlük ve yağcılık da dâhil olmak
üzere iş makineleriyle yaklaşık 6 yıldır
içli dışlı olan Akeroğlu Hafriyat Firma
Sahibi Samet Akeroğlu’nu Kocaeli’nin
bu küçük ama güzel semtinde ziyaret
ederek 432 F ile ilgili tecrübeleri
hakkında çeşitli görüşler aldık.

“İyi bir kazıcı yükleyici, Caterpillar
gibi olmalı”
Firma, makineyle Kartepe ve Yuvacık
bölgesinde 50 bin metrekare parke
döşemesi, 17 kilometre asfalt kenarına
v kanal ve karla mücadele gibi işlerde
faaliyet göstermiş. Samet Akeroğlu,
makineyi alım sürecini şöyle açıklıyor:
“Makineyi almaya karar verdiğimizde
bu bölgede bulunan başka bir
Borusan Makina müşterisine gidip
birebir inceleme fırsatı bulduk. İlk
olarak sarsıntısız yürüyüş sistemi ve
görüş açısının kusursuz olması beni
etkiledi. Özellikle sarsıntısız yürüyüş
sistemi olmayan makinelerde seyahat
halindeyken tabir-i caizse beşik gibi
sallanıyorduk. Yakıt konusunda da
iddia edileni tutturduklarını görünce
Caterpillar’da karar kıldık. İyi bir
kazıcı yükleyici Caterpillar gibi
olmalı. Borusan Makina’yı her ziyaret
edişimde de bu ifadeyi kullanıyorum.”
Tam anlamıyla bir üretim makinesi
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Makinenin tüm özelliklerine ne kadar
hâkim olduğunu, diğer markalarla
kıyaslamalar yaparak gözler önüne
seren Akeroğlu, derinlemesine
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yaptığı analizleri şu şekilde anlatıyor:
“Makinede bulunan diferansiyel
kilidi, karlı havada ön teker çukura
düştüğünde 4 tekerin aynı anda
kilitlenmesini sağlıyor. Öte yandan bu
makinelerde yüke duyarlı piston tipi
pompa var, ne kadar iş yapıyorsanız

o kadar yakıt sarfiyatınız oluyor.
Zaten yüke duyarlı piston tipi
pompa özelliği varken makine boşta
olduğunda ne kadar yakıt sarfiyatı
olabilir ki?”
Manevra kabiliyeti açısından en iyi
makinenin Caterpillar olduğunu

vurgulayan Samet Akeroğlu, bunun
sebebini lastiğin dar olmasına bağlıyor.
Kazıcı tarafının seriliğine de değinen
Akeroğlu, “Arka tarafta tek pompaya
sahip olan makineler hızlı çalışır
fakat hidrolik ısındıktan sonra bu
makineler yavaşlamaya başlar.
Burada da Caterpillar’ın koparma
gücü ve seriliği ön plana çıkıyor.
Bizim yaptığımız işlerde güç çok
önemlidir. Bu anlamda 432 F güçlü
bir üretim makinesidir. Zaten
tanıdıklarımıza Caterpillar’ı tavsiye
ederken güç, güç, güç derim başka
hiçbir şey demem.” diye konuşuyor.

Bakım kolaylıkları ve kabin konforu
Makinenin bakım, servis ve konfor
avantajları hakkında bilgiler veren
Akeroğlu, ön tarafta bulunan radyatörün
peteklerine yapılan sistemi beğendiğini
belirterek sözlerine şöyle devam
ediyor: “Ön tarafta hava filtresi ya
da radyatörler tıkandığında makine
hava alamadığı için yakıt gideri
daha fazla olur. 432 F’te ön tarafı
biraz daha uzun yapmışlar. Böylece
klima filtresinin ve radyatörün peteği
ayrı şekilde olduğu için rahat bir
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şekilde açıp temizleyebiliyorsunuz.
Makinenin hava filtresini 1.000
saatte bir değiştiriyorsunuz ve
8 kilo toz kapasitesi var. Zaten
kapasite aşıldığında kabinde de
size uyarı veriyor. Borusan Makina
yetkilileri, satış sonrası hizmetlerde
erişilebilirlik ve hızlı çözüm
konusunda her zaman yanımda
olmuştur. En ufak bir parça için
bile Borusan Makina yetkilileri bize
ulaşıyor.”
Samet Akeroğlu,“432 F, kabin olarak
diğer makinelerden daha geniş.
Koltuğa oturduğunuzda elinize
direkt olarak levyenin gelmesi çok
iyi ayarlanmış. Direksiyonu da
istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.
Ayrıca kabinin içini yıkayın ve
makineyi yarım saat çalıştırmayın
hiçbir problem olmaz. Kabini yıkayan
biri için teybin üst tarafta olması
da güzel olmuş.” diyerek sözlerini
tamamlıyor.
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İş makinelerinin jokeri:

Kazıcı Yükleyiciler
Kompakt tasarım, yüksek manevra kabiliyeti, uygun satın alma maliyeti, karayolunda
kullanım özgürlüğü ve çok amaçlı kullanım imkânı gibi özellikleriyle hemen her iş
alanında kullanılan kazıcı yükleyiciler (diğer adıyla beko loderler), kuşkusuz günümüzün
en yaygın iş makineleri arasında yer alıyorlar.
Bir ekskavatör gibi kanal kazabilen, bir yükleyici gibi kamyon yükleyebilen, bir dozer gibi
tesviye yapabilen, bir forklift gibi palet taşıyabilen ve bir greyder gibi kar küreyebilen bu
makinelerin hikâyesi 1900’lü yılların başına kadar uzanıyor.

Traktörden kazıcı yükleyiciye
Yirminci yüzyılın başlarında geliştirilen ve tarımda devrim yaratan
traktörler, kazıcı yükleyicilerin atası olarak sayılabilir. Mucitler önce
1920’li yıllarda traktörlerin ön tarafı için bir yükleyici mekanizması,
1940’ların sonlarında ise arka tarafına bir kazıcı mekanizması
geliştirdiler. Bu ikisinin aynı araç üzerinde bir araya gelişi 1950’lerin
başında gerçekleşti.
Kazıcı yükleyicilerin gelişim süreci, ABD ve İngiltere’de birbirine
paralel şekilde gelişti. ABD merkezli Wain-Roy Corporation firması,
1947’de kazıcı dönüş şase yapısını geliştirerek patentini aldı. Bu
devrim yaratan özellik sayesinde hidrolik kazı kolu yana doğru
dönerek doğrudan kamyona yükleme yapabiliyordu. Wain-Roy, Ford
Model 8N traktör üzerine monteli tamamen hidrolik ilk kazıcısını
1948 yılında üretti.
Aynı yıl içerisinde İngiltere’de Joe C. Bamford (JCB’nin kurucusu),
Avrupa’nın ilk hidrolik yükleyicisi olan “Major” modelini üretti.
De monte olarak satılan bu yükleyiciler dönemin tüm popüler
traktörlerine takılabiliyor ve çiftçilere yükleyicinin yanında gübre
çatalı, torba kaldırıcı ve vinç kolu da veriliyordu.

İngiliz Whitlock Brothers firmasının, 1951’de Fordson Major
traktör üzerine uyguladığı kazıcı mekanizmasına bir yıl sonra bir de
yükleyici ekleyerek dünyanın ilk kazıcı yükleyicisini ürettiği iddia
ediliyor.

Joe C. Bamford, 1953’te yaptığı Norveç seyahatinde, Eik Hauskins
tarafından üretilen hafif hidrolik kazıcıdan bir tane satın alarak
İngiltere’ye getirdi. Hafif yapısı sebebiyle kazı işlerinde zayıf
kaldığını gördüğü bu modeli daha güçlü ve dayanıklı olacak şekilde
geliştirerek 1954’te Mk.1 model kazıcı mekanizmasını geliştirdi.
Major yükleyici ve Mk.1 kazıcı mekanizmalarının aynı traktör
üzerine uygulanması ile de aynı yıl içinde ilk JCB kazıcı yükleyici
doğmuş oldu. Her ne kadar Joe C. Bamford bir arada satın alınmasını
tavsiye etse de, iki mekanizma hala ayrı olarak satılıyordu.
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1957 yılında Case, tüm komponentleri aynı firma tarafından
üretilerek garanti edilen dünyanın ilk bütünleşik kazıcı yükleyicisini
ABD’de üretirken; JCB, “Yeryüzünü oynatan makine” sloganı ile
duyurduğu, daha geniş bir boma ve kepçeye sahip olan ve belki daha
önemlisi artık araç üzerine sabitlenmiş yeni Hydra-Digga modelini
geliştirdi. 1958’de yeni hidrolik kepçeli Loadall versiyonu pazara
sunuldu. Günümüzün bilinen kazıcı yükleyici görüntüsüne kavuşan
bu güçlü makinede artık operatöre ısıtıcılı ve rahat bir kabin de
sunuluyordu.
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Ford 8N Traktör

Fordson Major Traktör
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Hydra-Digga
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Özel tasarım ile bütünleşen
gelişmiş kontrol özellikleri
Eğimli arka bom yapısı, daha iyi kazı
ve yükleme performansı sunuyor. Özel
bom tasarımı nakliye yüksekliğini 3,5
metreye kadar azalttığı gibi operatöre
daha iyi görüş açısı sağlayan ince bir
yapıya sahip bulunuyor. Bom ve arm
silindirlerindeki yastıklama sistemi
daha yumuşak ve hassas kullanım
sağladığı gibi parça ömrün uzatıyor.
Tüm hidrolik hatlar darbelere karşı
koruma altına alınmış.

Eğimli ön yükleyici kolları her türlü
yüklemeyi kolaylaştırırken; otomatik
seviyeleme ve otomatik kazıya dönüş
özellikleri operasyonu kolaylaştırıyor
ve hızlandırıyor. Güçlendirilmiş
yükleyici kolu 4,6 tona varan kaldırma
kapasitesi sağlıyor.

Ön kova süspansiyon sistemi (ride
control), engebeli arazi koşullarında
ve 40 km/saate varan sürüş hızlarında
dahi kovanın tepkimesini azaltarak
iş çevirim sürelerini kısaltıyor; kova
içindeki malzemenin dökülmesini
önlüyor ve operatör konforunu
arttırıyor.

CASE
Case T Serisi’nde kullanıcılara dört
farklı seçenek sunuluyor. Ön tekerleri
küçük 580T, 580ST, 590ST modelleri
ve dört büyük eşit tekerli 695ST
modeli şantiyelerdeki farklı ihtiyaçlara
cevap veren çeşitli özelliklere sahip
bulunuyor.

ST modellerinde bulunan değişken
debili pistonlu tip hidrolik pompa ve
yüke duyarlı hidrolik sistem, sadece
o anda yapılan iş için ihtiyaç duyulan
debi ve basınçta yağ üretilmesini
sağlıyor. Böylece yakıt tüketimi ile
birlikte gürültü seviyesi azaltılıyor ve
daha uzun parça ömürleri elde ediliyor.
Akış dengelemeli sistem sayesinde
eş zamanlı hareketlerde herhangi bir
performans kaybı olmuyor.

Ekonomik motor, güçlü şanzıman
ve akıllı hidrolik sistem

Dört modelde de 4 silindirli, 4,5 litre
silindir hacminde, turbo şarjlı ve Stage
IIIA egzoz emisyon standartlarını
karşılayan CNH 445TA motor
kullanılıyor. Ancak diğer modellere göre
daha mekanik bir yapıda olan 580T’deki
motorda mekanik yakıt püskürtme
sistemi bulunurken; diğer modellerde
ise yüksek basınçlı common rail sistemi
kullanılıyor.
İşi hızlandıran ve operatör konforunu
artıran powershift şanzıman, tek
düğmeyle otomatik vites küçültme
özelliği sayesinde yüke girişte hem daha
yüksek çekiş gücü hem de daha yüksek
kova doldurma oranları sağlıyor.
Model

Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

580T

580ST

590ST

695ST

7.950 - 8.050

7.950 - 8.050

8.020 - 8.120

8.740 - 8.840

97

97

110

110

powershuttle

powershuttle / powershift

powershuttle / powershift

powershift

ikiz dişli

pistonlu

pistonlu

pistonlu

151

156

165

165

ön 20 / arka 30

ön 20 / arka 30

ön 20 / arka 30

ön 28 / arka 28

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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1872’den bu yana iş makineleri
üreten Case’in kazıcı yükleyici
pazarına girişi ise 1957’de
American Tractor Corporation (ATC)
firmasını almasıyla başlıyor. Geniş
bir paletli traktör ürün hattına sahip
olan ATC, bir hidrolik kazıcı ve
bunun üzerine uygulanabileceği
özel bir traktör de geliştirmişti.
Aynı yıl içerisinde hidrolik kazıcı
ve yükleyicinin standart bir traktör
yerine buna özel bir şase yapısına
sabitlendiği dünyanın ilk fabrikasyon
kazıcı yükleyicisi Case 320 modeli
üretildi.
Case, takip eden yıllar içerisinde
kazıcı yükleyicilerin gelişimindeki
birçok teknolojik yeniliğe de imza
attı. Daha uzun erişim imkânı
sağlayan uzatmalı bom özelliği
1964’te ilk kez geliştiren firma oldu.
Daha sarsıntısız bir yürüyüş sağlayan
ilk yükleyici kolu süspansiyon
sistemini (Ride Control) ve daha
konforlu bir sürüş için powershift
şanzımanların kazıcı yükleyicilere
uygulanması da ilk kez Case
tarafından gerçekleştirildi.

Dört tekerden çekiş özelliği ve arka
aks üzerindeki %100 diferansiyel
sistemi (limited-slip diferansiyelli
695ST modeli hariç) zorlu zemin
koşullarındaki çekişi arttırıyor. 11
derece salınım yapabilen ön aks zemine
daha iyi tutunuyor. Dört tekerden
dönüşlü 695ST, büyük lastiklerinin de
etkisiyle operatöre daha fazla güç, çekiş
ve manevra kabiliyeti sunuyor.
Kullanım ve bakım kolaylığı

Bom indirme/kaldırma, kova boşaltma/
toplama, açılır-kapanır kovanın oransan
kontrolü, diferansiyel kilidi, şanzıman
ayırma, kazı pozisyonuna otomatik
dönüş gibi hemen tüm yükleyici
işlevleri tek bir joystick kumanda
üzerinden kontrol edilebiliyor.

CATERPILLAR
100 yılı aşkın bir süredir iş makineleri
üreten Caterpillar, ilk kazıcı
yükleyicisini 1985’te geliştirdi. 62
hp gücündeki 416 modelinin azami
kazma derinliği 4,3 metre idi.
Yılların tecrübe ve teknoloji birikimi
ile kısa zamanda bu alandaki
etkinliğini arttıran Caterpillar, 1989’a
gelindiğinde artık müşterilerine 6 farklı
model sunuyordu.
Caterpillar’ın Türkiye distribütörü
Borusan Makina ve Güç Sistemleri
(BMGS), Türkiye pazarına 428F,
432F,434F ve 444F model CAT kazıcı
yükleyicileri sunuyor. 4 büyük eşit
tekere sahip 434F ve 444F modelleri,
manevra kabiliyeti ve ekstra çekiş
gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılara
avantaj sağlıyor. CAT kazıcı yükleyicileri,
konforlu ve rahat kullanımları,
ekonomik işletme maliyetleri ve yüksek
performansları ile müşterilerinin tüm
beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Yüksek üretkenlik ve düşük işletme
maliyetleri bir arada
CAT kazıcı yükleyiciler; gelişmiş
teknolojileri, özel olarak tasarlanan
komponentleri ve çalışma
esnasında operatörün işini
kolaylaştıran sistemleri sayesinde
yüksek performans ve düşük
işletme maliyetlerini bir arada
vaat ediyor. Birim saatte yapılan
işin daha fazla, üretilen ton başına
yakıt tüketiminin ise daha az olması
hedefleniyor.

Operatör koltuğunun yüksekliği, salınım
sertliği, kontrol levyeleri ve kolluklar
operatörün ihtiyaçlarına göre kolayca
ayarlanabiliyor. Kabindeki titreşim
ve gürültü seviyeleri yeterli yalıtım
ve süspansiyon özellikleri ile oldukça
azaltılmış.
Günlük bakım ve doldurma noktalarının
yer seviyesinde olması, zaman ve güç
kazancı sağlıyor. Yüksek kapasiteli
yakıt deposu ile şantiyelerdeki vardiya
süreleri arttırıyor. Yekpare olarak açılan
motor kaputu, bakım için yandan ve
yukarıdan kolay şekilde erişim sağlıyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.caseismakineleri.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.forummakina.com.tr
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Kullanım kolaylığı ve güvenlik
CAT Ride Kontrol Sistemi, operatörlere
yükleme ve taşıma, yol veya sadece
iş sahasında seyahat gibi her türlü
uygulamada daha hassas bir sürüş
sağlıyor ve makinenin ani hareketlerini
azaltıyor. Sistem ön konsoldaki bir
anahtarla çalıştırılıyor.
Dört tekerle frenleme, tüm CAT
kazıcı yükleyicilerde standart olarak
sunuluyor. Bu özellik tehlikeli, kaygan
ve eğimli zemin koşullarında büyük
avantaj sağlıyor. Fren modları, fren
etkililiğini geliştirip lastik aşınmasını
azaltan, erişimi kolay bir dört tekerden
çekiş anahtarı ile kontrol ediliyor. CAT
kazıcı yükleyicilerdeki tork konvertör
kilidi, yakıt tüketimini geliştirmesinin
yanı sıra seyahat süresini de azaltıyor.
Caterpillar motor, pistonlu tip hidrolik
pompa ve yüke duyarlı kapalı merkezli
hidrolik sistemin ideal uyumu ile
güç ve debi, yapılan işin ihtiyaçlarına
göre hassasiyetle ayarlanıyor. Böylece
ister kanal açarken isterse dikkatli bir
şekilde hassas kazı yaparken olsun
operatör tam kontrole sahip olabiliyor.
Hızın ön plana çıktığı yükleme ve
taşıma gibi uygulamalarda da daha
yüksek verim için gerekli debi sistem
tarafından otomatik olarak ayarlanıyor.

CAT kazıcı yükleyiciler, standart
olarak Kazıya Geri Dönüş sistemi
ile donatılıyor. Bu sistem, kollar
indirildiğinde yükleyici kepçesini
otomatik olarak kazma pozisyonuna
getirerek yükleme ve çevrim sürelerini
kısaltıyor. Beko kolları zemin seviyesine
indirildiğinde, kova sonraki yükleme
için doğru pozisyonda hazır şekilde
bekliyor.

Daha iyi kazma ve yükleme
kapasitesi

Performans odaklı olarak tasarlanan
CAT kazıcı yükleyiciler, kamyon
yüklerken veya boşaltırken kolaylık
sağlayan daha yüksek koparma
kuvvetine, yüksek mesafelerden
yükleme ve erişime sahip bulunuyor.
F Serisi ile birlikte yeniden tasarlanan
ve güçlendirilen ön bom, daha fazla
yük taşıma kapasitesi ve kaldırma
yüksekliği sağlıyor.
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Ön yükleyici bomdaki Paralel Kaldırma
Sistemi, paletli yüklerin güvenli ve
kolay şekilde kaldırılmasını sağlıyor.
Ayrıca ön kaputun özel tasarımı
sayesinde kovanın en üst çizgisine
kadar mükemmel bir görüş açısı
sunuluyor. Genel amaçlı veya çok
amaçlı kurtağzı kova seçenekleri ile
makine farklı işlerde çok amaçlı olarak
kullanılabiliyor.

Model
Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

CAT ekskavatör tipi beko, güzel
görünümden çok daha fazlasını
sağlıyor. Çok yönlülüğü güçlü
koparma kuvvetleri, yük algılama
kontrolü ve akış paylaşımlı hidrolik
sistem ile birleştiren CAT kazıcı
yükleyiciler, operatörü yormadan
yüksek verimlilik düzeylerine
rahatça ulaşabiliyor. Özel tasarımlı
bom, ataşman kullanımı için çok iyi
bir görüş alanı sağlıyor. Standart
olarak sunulan uzatılabilir stik
özelliği, kazı derinliğini ve yer
seviyesinden uzanma mesafesini
arttırıyor. Kızaklı iç bölüm tasarımı
aşınma yastıklarını dış etkenlerden
koruyarak ayarlama ve yenileme
sürelerini uzatıyor.

Arka kazıcı için levyeli ve joystick
kontrollü olarak iki farklı kumanda
kolu seçeneği sunuluyor. Özel joystick
teknolojisi ile sektörün en rahat ve
en uzun süreli olarak arıza yapmadan
sorunsuz kullanılabilen kumanda
kolları olduğu belirtiliyor. Kumanda
kolları kabin içerisinde, iki konum
pozisyonlu bölmelere monte edilmiş.
Bu sayede operatör, koltuğunda çok
geniş ve konforlu bir alan içerisinde
rahat hareket ederken, hendekleri daha
iyi görebilmek için kabinin içinden
makinanın arkasına doğru hareket
edebiliyor.

Kabin konforu ve ergonomisi
Modern tasarımlı ve ferah kabin, konfor
ve kullanım kolaylığı sağlayarak en zor
beğenen operatörleri dahi memnun
ediyor. Kabinin geniş iç hacmi sayesinde
operatör, hiçbir engelle karşılaşmadan
ön yükleyiciye bakan oturur konumdan,
arka bekoya bakan oturur konuma
rahatlıkla geçebiliyor.
CAT havalı süspansiyonlu koltuk,
uzun çalışma saatleri sonrasında bile
operatörün vücut yorgunluğunu ve
eklem ağrılarını azaltıyor. Kolayca
açılabilen yekpare arka pencere
operatöre daha geniş görüş açısı ve
sıcak havalarda daha iyi havalandırma
imkânı sağlıyor. Arka silecek camın
geniş bir alanına ulaşabiliyor.
Ekskavatör tarzı kumanda kolları
operatör konforunu en üst düzeye

Aşınma yastığı, kolayca erişilebilen
ayarlama cıvatalarıyla uzatılabilir
stik’i sökmeye gerek kalmadan
dakikalar içinde ayarlanabiliyor.
Ataşmanların çalıştırılmasında
kullanılan hidrolik hatlar, en
dar alanlarda çalışırken dahi
zarar görmeyecek şekilde
konumlandırılmış.

428F

432F

434F

444F

8,400 - 10,200

8,900 - 10,900

8,400 - 10.900

8,700 - 11,000

101

101

101

101

powershuttle / autoshift

powershuttle / autoshift

powershuttle / autoshift

powershuttle / autoshift

pistonlu

pistonlu

pistonlu

pistonlu

125

150

125

150

ön 20 / arka 28

ön 20 / arka 28

ön & arka 28

ön & arka 28

F Serisi CAT kazıcı yükleyiciler, her
bir metal parçayı tamamen özel
yöntemlerle kaplayarak hasara veya
korozyona karşı üstün koruma sağlayan
elektroliz astarlı bir taban boyası
ile korunuyor. Yüksek sertlikteki
poliüretan üst kaplamaya da sahip olan
bu makineler, uzun yıllar boyunca iyi
durumda kalabiliyor.
CAT kazıcı yükleyicilerdeki hidrolik
olarak kolayca açılan motor kaputu
sayesinde tüm gündelik bakım ve
kontrol noktalarına (doldurma
noktaları, hava filtresi, cam suyu
haznesi, göstergeler, vb.) kolayca
erişilebiliyor. Düzenli bakımı operatör
için daha da kolay hale getiren, çok özel
bir menteşeli soğutma paketi içeriyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.bmgs.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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çıkaracak şekilde ergonomik olarak
tasarlanmış. Uzaktan stabilizör
kontrolleri, kabindeki geniş
ayarlanabilir havalandırma kanalları,
net göstergeler ve standart renkli cam
gibi daha pek çok özellik, operatör
verimi artırıyor. Joystick kolların isteğe
göre çapraz veya artı kullanımı için
ise sadece tek bir tuşla yapılabilen
derecesinde bir kolaylık olarak
sunuluyor.

www.forummakina.com.tr
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Özel olarak tasarlanan ROPS/FOPS
güvenlik standartlarına sahip kabin,
operatöre konfor, güvenlik ve geniş
bir görüş alanı sağlıyor. Kullanıcıların
takdirini kazandığı belirtilen kabin
içerisindeki tüm kumandalar
ergonomik olarak yerleştirilmiş.
Direksiyon kolonu ihtiyaca göre
ayarlanabiliyor.

Çukurova kazıcı yükleyicilerin satış
ve satış sonrası hizmetlerini sağlayan
Çukurova Ziraat A.Ş. tarafından kayıt
altına alınan nihai kullanıcı bilgilerine
göre (yapılan işe göre değişkenlik
gösteriyor) makinelerin yakıt tüketimi
6,4 ila 7,8 litre/saat aralığında
gerçekleşiyor.

Firma, kullanıcılara ihtiyaçlarına bağlı
olarak klima, uzatmalı bom, kırıcı hattı,
forklift çatalı, hidrolik kırıcı, kar küreme
ataşmanı, vb. birçok isteğe bağlı özellik
sağlıyor.

ÇUKUROVA

1,1 metreküp kova hacmine sahip
ön yükleyici tarafının kontrolleri
mekanik levyeler aracılığıyla sağlanıyor.
Buradaki otomatik kazıya dönüş ve
seviyeleme sistemleri operatörün işini
kolaylaştırıyor ve serilik kazandırıyor.

Firmanın Mersin tesislerindeki üretim
hattında dört farklı kazıcı yükleyici
modeli üretiliyor. 880, 883 ve 885
modellerinin ön tekerlekleri küçük, 888
modeli ise dört eşit ebatta büyük tekere
sahip bulunuyor.

Açık merkezli hidrolik sistemde dişli
tip pompalar kullanılıyor. Pim ve
burçlar keçelerle korunarak hidrolik
sisteme yabancı maddelerin girişi
engelleniyor ve böylece hidrolik yağ
ve sistem parçalarının ömrü uzatılıyor.
Yastıklamalı döndürme ve bom
silindirleri sarsıntısız ve hızlı çalışma
imkânı ile maksimum operatör konforu
sağlıyor.

Türk mühendisleri tarafından
geliştirilen Çukurova kazıcı
yükleyicilerinde her biri kendi alanında
kalitesi dünyaca kabul gören ana
komponentler kullanılıyor.

Çukurova kazıcı yükleyici modellerinde
makinaların kapasite ve özelliklerine
uygun güç ve tork sağlayan Perkins
motorları tercih edilmiş. 880 modelinde
yarı otomatik “Carraro”, 883 ve 885
modellerinde tam otomatik “ZF”, 888
modelinde ise yine “Carraro” marka
tam otomatik şanzıman sunuluyor.
Arka diferansiyel üzerinde bulunan
ve ihtiyaç anında devreye alınabilen
%100 diferansiyel kilidi, yüksek çekiş
gerektiren zorlu arazi koşullarında
operatörlere avantaj sağlıyor.
Model

Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman

1968 yılından günümüze Türkiye’de
traktörden biçerdövere kadar çok
çeşitli araçlar üreten Çukurova
Grubu, günümüzde iş makinaları
sektörüne yönelik olarak çeşitli
kapasitelerde kazıcı yükleyici,
ekskavatör ve lastikli yükleyici
modelleri üretiyor.

880

883

885

888

7.100 - 8.500

7.800 - 8.750

8.000 - 8.950

8.700 - 9.750

94

100

100

100

powershuttle

powershift

powershift

powershift

Hidrolik pompa

dişli

dişli

dişli

dişli

Hidrolik sistem - lt/dak

136

136

154

154

ön 18 / arka 28

ön 18 veya 20 / arka 28

ön 20 / arka 28

ön / arka 16.9x28

Lastikler - inch

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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Arka kazıcı bölümünün kontrolleri 880
ve 883 modellerinde mekanik levyeler,
885 ve 888 modellerinde ise hidrolik
joystick’ler aracılığıyla yapılıyor. Azami
kazma derinliği standart kol ile 4,6
metre iken uzatmalı kol özelliğiyle 5,8
metreyi buluyor.

Daha detaylı bilgi için 		
www.cukurovaziraat.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

HİDROMEK
Dünyanın en donanımlı ve en gelişmiş
kazıcı yükleyicisi olarak tanıtılan
Supra Serisi, dört eşit tekere ve dört
tekerden dönüş özelliğine sahip HMK
102 S ile küçük ön tekerli HMK 102 B
modellerinden oluşuyor.
“Farklı ihtiyaçların ortak çözümü”
sloganı ile pazara sunulan yeni Alpha
Serisi’nde de kullanıcılara, yapılan
işin önceliklerine göre hazırlanmış
özel paket seçenekleri (A1, A5 ve A8)
sunuyor.
Perkins motor ve 6 vitesli tam
otomatik şanzıman

Alpha ve Supra Serisi Hidromek kazıcı
yükleyicilerde kullanılan turbo şarjlı
ve intercoolerlı, 1104D-44TA model
Perkins dizel motor, düşük devirlerde
dahi yüksek tork ve dolayısıyla yakıt
ekonomisi sağlıyor.
6 ileri 3 geri vitesli tam otomatik
şanzıman, vites geçişlerini otomatik
ve hassas şekilde gerçekleştirerek
operatör konforunu ve iş hızını
arttırıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan
tork konvertör kilidi, beşinci ve altıncı
viteslerde otomatik olarak devreye
girerek yakıt tasarrufu sağlıyor.

Tüm modellerde ağır hizmet tipi
dayanıklı akslar bulunuyor. Ön akstaki
Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel (LSD)
ve arka akstaki diferansiyel kilidi,
mıcır veya çamur gibi zorlu zemin
koşullarında yüksek çekiş gücü sağlıyor.
Böylece iş verimi arttığı gibi patinaj
olmamasından dolayı lastik ömrü
uzuyor.

www.forummakina.com.tr

Alpha Serisi A8 paketi ve Supra
modellerinde standart olarak bulunan
pistonlu tip hidrolik pompa, operatöre
ihtiyaç duyduğu kadar hidrolik güç
sağlayarak tüm motor devirlerinde yüke
bağlı olmadan hassas kontrol imkânı
sağlıyor ve yakıt verimliliğini arttırıyor.

5 yıl / 7.500 saat çelik konstrüksiyon
garantisi
Makinelerini ileri teknoloji,
kaliteli malzeme ve uzman işgücü
kullanarak üreten Hidromek, kazıcı
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HMK kazıcı yükleyicilerde kullanılan
geliştirilmiş iklimlendirme ve klima
sistemi sayesinde sıcak ve soğuk
havanın kabin içerisindeki her
menfezden (15 adet) verilebilmesi
sağlanmış. Böylece hem operatör
konforu arttırılmış hem de camlardaki
buğulanmanın önüne geçilmiş.

Ayrıca birbirinden bağımsız olarak
ayarlanabilen joystick konsolları, daha
ergonomik çalışma imkanı veriyor.

Hidromek, Karayolları’nda çalışan
genç bir mühendisin, ülkenin
kalkınması için ihtiyaç duyulan
ağır iş makinelerini Türkiye’de
üretmek hayaliyle 1 Mayıs
1978’de Ankara’da faaliyetlerine
başladı. Traktörlere yükleyici ve
kazıcı ataşmanları monte ederek iş
makineleri sektöründe faaliyetlerine
başlayan Hidromek’in ilk seri
üretim tesisi yine Ankara’da 1986
yılında kuruldu.
1989’da Türkiye’de tasarlanan
ve üretilen ilk iş makinesi olma
özelliğini taşıyan HMK 80
Serisi piyasaya sunuldu. Bunu
1990’da HMK 100 Serisi takip
etti. 1991’de üretilen HMK 100
S modeli, dünyanın ilk dört eşit
tekerli ve dört tekerden direksiyon
hâkimiyeti sunan kazıcı yükleyicisi
olma özelliği taşıyordu.
Takip eden yıllar içerisinde
ürün hattına paletli ve lastikli
ekskavatörleri de ekleyen
Hidromek, 2008 yılında Maestro
Serisi kazıcı yükleyicilerini ve son
olarak 2014 içerisinde Alpha ve
Supra Serisi kazıcı yükleyicilerini
pazara sundu.
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HMK 80

yükleyicilerindeki çelik konstrüksiyona
(yükleyici kolu, kazıcı bom, arm, şasi,
dönüş kutusu ve tablası) 5 yıl / 7.500
saat kırılma ve çatlama garantisi
veriyor.
Her iki yönde yüksek güç ve seri
çalışma

Hidromek kazıcı yükleyicilerinin ağır
şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom
yapısı, uzun ömürlü olacak şekilde
tasarlanmış. 1,1 m³ kapasiteye sahip
6 işlevli yükleme kovası (Supra Serisi
HMK 102 S’te 1,2 m³) ile üst düzeyde
yükleme verimliliği elde ediliyor.
Titizlikle tasarlanan kova geometrisi
sayesinde kova kapasitesinin verimli
şekilde kullanılması sağlanıyor.
Operatöre kullanım kolaylığı sağlayan
ön levye üzerinde bulunan oransal
kontrol düğmesi sayesinde çene hızı ve
açısı kolay şekilde ayarlanabiliyor.
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Ağır çalışma şartlarına göre
tasarlanan arka kazıcı grubu, sağlam
konstrüksiyonu ve yüksek verimli
hidrolik sistemi ile üretkenliği arttırıyor.
İyi bir ağırlık dağılımına ve geniş
denge ayaklarına sahip HMK kazıcı
yükleyiciler, engebeli arazilerde dahi
dengeli kazı imkânı sunuyor. Kanal
kazıcı silindirlerindeki yastıklama
sistemi, strok sonlarındaki hareketleri
yumuşatarak darbeleri sönümlüyor.
Böylece hem titreşim azalıyor hem de
makine ömrü uzamış oluyor.
Verim ve konfor arttıran ekstra
özellikler

Ön yükleyici levyesi üzerindeki
ileri/geri yön kontrolü (Tip Shift),
operatörün daha seri manevra
yapabilmesini sağlıyor. Operatör
direksiyon hâkimiyetini kaybetmeden
hem yükleyici hareketlerini hem
de yön kontrollerini tek noktadan
kumanda edebiliyor. Operatörün işine
odaklanarak daha verimli çalışmasını
sağlayan bu özellik, iş güvenliğini ve
konforu da arttırıyor.

Arka joystickler (levyeli Alpha A1
paketi hariç), operatörlere hassasiyet
gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi
işlerde kolay kontrol imkânı sağlıyor.

Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi - MSS
(Alpha A1 paketi hariç), yükleyici
silindirlerine amortisör görevi
görüyor. Yükleyici kovası dolu iken
engebeli arazilerde oluşabilecek şok
darbeleri sönümleyerek operatöre
daha sarsıntısız ve hızlı seyahat etme
rahatlığı sağlıyor.

Arka denge ayaklarında bulunan
emniyet valfleri, makine sabit çalışma
halindeyken iş güvenliği arttırıyor. Fren
sisteminde kullanılan akümülatör;

Güvenli ve konforlu çalışma ortamı

hidrolik desteğin olmadığı (motorun
durması gibi) olağan dışı durumlarda,
az bir pedal kuvvetiyle makinenin
güvenli bir şekilde durdurulabilmesini
sağlıyor.

Uzatmalı bom ve kırıcı hattı özellikleri
Hidromek kazıcı yükleyicilerde standart
olarak sunuluyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.hidromek.com.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.

FOPS ve ROPS güvenlik sertifikalarına
sahip operatör kabinindeki geniş
camlar ve önde 4 arkada 4 çalışma
lambası operatörün çevresine hâkim
olabilmesini sağlıyor.

Alpha Serisi kazıcı yükleyicilerde ön
LCD dijital bilgi ekranı, yükleme ve
sürüş pozisyonundayken operatörün
tüm gösterge ve uyarıları rahatça
görebilmesi için asimetrik olarak
yerleştirilmiş. Kazıcı pozisyonundayken
de tüm bilgi ve uyarılar, sağ konsolun
arka tarafına yerleştirilmiş ikinci
bir LCD dijital bilgi ekranı ile takip
edilebiliyor. Supra Serisi kazıcı
yükleyicilerde ise arka ekran TFT olarak
kullanılmış. Bu donanımın sınıfında
ilk olarak HMK kazıcı yükleyicilerinde
bulunduğu belirtiliyor.
Model

Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

HMK 102B Alpha

HMK 102S Alpha

HMK 102B Supra

HMK 102S Supra

9.000 - 9.100

9.450 - 9.550

9,260

9,640

100

100

100

100

autoshift / autoshift, tork kilitli

autoshift / autoshift, tork kilitli

autoshift, tork kilitli

autoshift, tork kilitli

dişli / pistonlu

dişli / pistonlu

pistonlu

pistonlu

(90 + 57) / 163

(90 + 57) / 163

163

163

ön: 16.70 - 20 / 14.5 x 20
arka: 16.9 - 28

ön: 16.9 - 28
arka 16.9 - 28

ön: 16.70 - 20
arka: 16.9 - 28

ön: 16.9 - 28
arka 16.9 - 28

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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1945 yılında sadece 1 poundluk
bir kaynak makinesi ile iş hayatına
başlayan Joseph Cyrill Bamford
tarafından kurulan JCB, bugün
dünya çapında dört kıtaya yayılmış
organizasyonu ve 22 fabrikası ile
12,000 kişiye istihdam yaratıyor.
Ürünleri, 150’yi aşkın ülkedeki
750’den fazla distribütörü aracılığı ile
kullanıcılara ulaştırılıyor.
Günümüzde 300’ün üzerinde farklı
model makina üreten JCB, mucidi
olduğu kazıcı-yükleyici ürün grubunda
yüzde 50’nin üzerindeki pazar payı ile
açık ara dünya liderliğini sürdürüyor.
JCB’nin ana vatanı olan İngiltere’de,
Oxford Sözlüğü’nde ‘JCB’ kelimesi
kazıcı-yükleyici olarak tanımlanıyor.
Hatta öyle ki, Türkiye de dahil olmak
üzere dünya genelindeki birçok
bölgede kazıcı-yükleyici yerine jenerik
isim olarak ‘JCB’ kelimesi kullanılıyor.

JCB
Kazıcı-yükleyicilerde motor, şanzıman,
aks ve kabinini tamamen kendisi üreten
JCB, yüksek operatör konforu, düşük
yakıt tüketimi, uygun işletme maliyeti
ve yüksek ikinci el değeri gibi birçok
avantajı da beraberinde sunuyor.
JCB üretimi komponentler

JCB kazıcı yükleyicilerin verimliliğinin
ve tercih edilmesinin temelinde,
şirket bünyesinde üretilen ana
komponentlerin kalitesi ve birbiriyle
uyumunu bulunuyor.

- JCB motor: Uzun ömürlü, arıza oranı
düşük ve yedek parçasının uygun
olduğu belirtilen JCB motorlar, düşük
devir ve yüksek tork ile çalışma imkânı
sağlıyor.

Model
Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

3CX / 3CX Site Master

3CX Super / 3CX Super Site Master

4CX / 4CX Site Master

7,370 - 8,070

7,725 - 8,425

7,950 - 8,660

92

92

100

powershift

powershift

powershift

dişli

dişli

dişli

73 + 51

80 + 64

82 + 73

ön 20 / arka 26

ön / arka 16,9 x 24

ön / arka 16,9 x 28

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

- Yükleyici kolu: Görüş açısını
engellemeyen güçlü bir tasarıma sahip
bulunuyor.

- Kazıcı kol: Yüksek kova koparma
gücü ve görüş açısını engellemeyen
üstün tasarımı ile makinanın en dibini
kazabiliyor. Link kolunda bulunan iki
ayrı pim yuvası, koparma kuvvetini veya

toplama açısını en üst düzeye çıkarıyor.
- Şasi: Lazerle kesilmiş saclardan imal
edilmiş olması bir standart sağlıyor.
Dinamik ve statik analizleri yapılarak
kırılma ihtimali en aza indirgenmiş.
Daha hafif malzeme kullanılarak
üretilen mukavemetli yapı, yakıt
tasarrufuna da katkı sağlıyor.

İnovasyon ve tasarım konularında
çok sayıda ödülü bulunan JCB’nin
özellikle 1953 yılından beri ürettiği
kazıcı-yükleyici grubuna ait birçok
patenti bulunuyor. 1993 yılında mini
ekskavatör ve mini yükleyiciyi bir
araya getiren ilk makina olan 1CX
kazıcı-yükleyici modelini de yine JCB
pazara sunarak bir kez daha ‘ilk’lerin
firması olmayı başardı. Yine 1977
yılında üretilen teleskobik yükleyici,
1993 yılında üretimine başlanan mini
yükleyici ve 1997 yılında piyasaya
sürülen Teletruk modelleri kendi
kategorilerinde ilklere imza attı. 2006
yılında üretilen ve iki JCB motoru ile
çalışan JCB Dieselmax, karadaki
en hızlı dizel araç olarak dünya
rekorunu (563,4 km/saat) hala elinde
bulunduruyor.

Üretkenlik ve yakıt tasarrufu bir arada
JCB’nin kendine has 3 pompalı hidrolik
sistemi, yakıt etkin JCB motor ile bir araya
getirildiğinde yüksek verimlilik sağlıyor.
Tüm modellerde, EcoDIG konseptinin
sağladığı avantajlar sayesinde düşük
motor devrinde yüksek kazı performansı
sunuluyor.
Düşük devirde çalışma imkanı, tork
kilidi ve optimum çalışma ağırlığı yakıt
tasarrufu sağlıyor.
Operatör konforu ve güvenlik

Operatör görüş ve ihtiyaçları esas alınarak
tasarlanan JCB kabinleri, yorulmadan daha
uzun sürelerde çalışma imkânı sunuyor.
Geniş iç hacme sahip olan kabine her iki
kapıdan rahatlıkla girilebiliyor. Kolayca
temizlenebilen kabin zemini ağır şartlara
dayanıklı şekilde geliştirilmiş. Kavisli
camları ve alçaltılmış kaput seviyesi ile
oldukça iyi bir çepeçevre görüş açısı
sunuyor.

- Şanzıman: 20,000 saati aşan
sürelerde testlerden geçerek geliştirilen
dayanıklı JCB şanzımanlar, sağladıkları
yüksek performans ve uzun ömürle
dikkat çekiyor. Autoshift / otomatik
vites küçültme özelliği ile elle vites
değiştirmeye gerek kalmıyor; kol
yerine ayak ile kolay müdahale imkânı
sağlıyor.
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- Akslar: Kolayca ısınmadığı için çok
uzun süre yol yapılabiliyor ve ayrıca
servis ve bakım kolaylığı sağlıyor.

Etkili yalıtım ve vibrasyon takozları
ile azaltılan gürültü ve titreşim
seviyesi, çevredekileri ve operatörü
rahatsız etmiyor. Operatöre göre
konumlandırılan 14 havalandırma
kanalı, açılabilen arka camlar, uzun
ömürlü hava filtresi, üç hızlı-havayı
hem içeriden hem de dışarıdan alabilen
ısıtıcı ve 4CX modelinde standart olan
yüksek performanslı klima operatöre
temiz ve ferah bir ortam yaratıyor.

Kolayca erişilebilen kumanda ve
göstergeler, bel destekli-mekanik
süspansiyonlu koltuk, otomobillerdeki
kadar rahat fren pedalı, mükemmel yol
tutuşu ve sarsıntısız yürüyüş sistemi
(SRS) ile operatör konforu ve verimliliği
en üst düzeye taşınıyor.

JCB kazıcı-yükleyicilerde kazıcı kolu için
fabrika montajı olarak ‘easy control’
veya ‘advanced easy control’ opsiyon
seçenekleri sunuluyor. Elektronik
olmayan ve arıza riski düşük olan bu
kontroller üretkenliği arttırıyor.
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ROPS ve FOPS güvenlik standartlarına
sahip olan JCB kabin, kademeli
fren sistemi ile birlikte operatörün
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KOMATSU
Temsa İş Makinaları, Türkiye’deki farklı
müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere dört Komatsu kazıcı yükleyici
modeli sunuyor. WB93R-5 ve WB97R-5
ön tekerlekleri küçük, arka tekerlekleri
büyük olan modellerdir. Dört büyük
eşit tekere sahip modeller ise WB93S-5
ve WB97S-5’tir. Dört modelde de
Komatsu’nun 4 silindirli, 4.5 litre
hacminde, turbo şarjlı ve Avrupa Stage
III-A egzoz emisyon standartlarını
karşılayan dizel motorlar kullanılıyor.

Gelişmiş hidrolik sistem ile saatte 2
litre yakıt tasarrufu

güvenliğini arttırıyor. Stabilizör sistemi,
makine hareket halindeyken dengeleme
ayakları tamamen toplandığında uyarı
veriyor.
Gelişmiş JCB LiveLink Uydu Takip
Sistemi

JCB LiveLink, makinadan bilgisayara
oldukça kapsamlı bilgileri anlık olarak
aktararak makinanın her an takip
edilmesini ve yönetilmesini sağlıyor.
Bu sistem ile makinenin konumu,
kullanımı, servis bakım kayıtları ve acil
müdahale uyarıları gibi birçok bilgiye
ulaşılabiliyor. Kiralama parkına sahip
firmalara gelişmiş filo yönetimi imkânı
sağlayan sistem sayesinde çalınma riski
ile birlikte kasko maliyeti azalıyor, ikinci
el değeri artıyor.
Kolay ve uzun aralıklı bakım

JCB kazıcı yükleyicilerin 250 yerine
500 saat olan periyodik bakım aralığı,
yarı yarıya maliyet ve zaman tasarrufu
sağlıyor. Böylece çevreye verilen zarar

da azaldığı gibi orijinal parça kullanımı
sebebiyle ikinci el değeri artıyor.
Gelişmiş kaput tasarımı sayesinde
filtrelere kolayca erişilebiliyor ve
bakımlar yer seviyesinde yapılabiliyor.
Yüksek kaliteli malzemeden
üretilen hava filtreleri daha uzun
aralıklarla temizlenebiliyor ve uzun
ömürlü hidrolik yağ 2 bin saatte bir
değiştiriliyor.

Kopma ve yanak yırtılma dayanımı
yüksek olan Michelin marka lastikler,
JCB kazıcı-yükleyicilerde standart olarak
sunuluyor. Shell tarafından JCB üretimi
komponentler için özel üretilen motor
ve şanzıman yağları, komponentlerin
ömrünü uzatıyor. 167 çeşit orijinal JCB
ataşmanına ek olarak SİF İş Makinaları
tarafından Türkiye’de tedarik edilen
yüzü aşkın yerli ataşman modeli ile
işlevsellik en üst seviyeye taşınıyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.sif.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Kapalı merkezli ve yüke duyarlı tip
hidrolik sistemde pistonlu tip ana
hidrolik pompalar kullanılıyor. Komatsu
ekskavatör teknolojisi ile üretilen bu
sistem sayesinde, ihtiyaç duyulduğu
anda ihtiyaç duyulan miktarda hidrolik
güç ve dolayısıyla rakiplerine oranla
saatte 2 litreyi bulan miktarda yakıt
tasarrufu sağlandığı belirtiliyor.
Ayrıca, eşzamanlı hareketlerde bile
üstün hassasiyet sağlanıyor. Operatör
yapacağı işin ihtiyaçlarına bağlı olarak
‘ekonomi’ ve ‘güç’ modları arasında
seçim yapabiliyor.

WB93R-5 ve WB93S-5 modellerinde
yarı otomatik şanzıman bulunuyor.
WB97R-5 ve WB97S-5 modellerinde
kullanılan tam otomatik şanzımanlarda,
sadece tek bir düğmeye dokunarak
makinanın ikinci vitesten birinci
vitese geçmesini sağlayan ‘kick down’
fonksiyonu standart olarak sunuluyor.
Bu özellik iş verimini önemli ölçüde
katkı sağlıyor.
Elektro-hidrolik diferansiyel kilidi ağır
hizmet tipi akslarla bir araya gelince,
her türlü olumsuz zemin koşullarında
dahi ekstra çekiş sağlayarak operatöre
güven veriyor ve verimliliğini arttırıyor.
Gelişmiş kabin ve kullanım
özellikleri
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açısına ve etkili havalandırma sistemine
sahip bulunuyor. Ön kova kontrolleri
tüm Komatsu kazıcı yükleyicilerde
standart olarak bulunan tek bir joystick
ile sağlanıyor. WB97R-5 ve WB97S-5
modellerinde arka kazıcı kontrolü de
joystick’ler ile yapılıyor. Operatörün
işine hâkimiyetini arttıran bu
joystickler aynı zamanda geniş bir ayak
hareket alanı sağlıyor. Egzoz borusu
görüş açısını kısıtlamayacak şekilde
konumlandırılmış.

ROPS ve FOPS güvenlik standartlarını
karşılayan Komatsu kabinleri geniş bir
iç hacme, hava süspansiyonlu koltuk,
bombeli cam yapısı ile iyi bir görüş

Kendine özgü ön yükleyici tasarımı
ideal paralel kaldırma imkânı sağlıyor.
S şeklinde yuvarlatılmış arka bom
dizaynı yüksek koparma gücü ile
birlikte makinanın yükleme kabiliyetini
arttırıyor ve engeller arkasından
çalışma imkânı sağlıyor. Hidrolik boru
ve hortumlar zarar görmeyecek şekilde
gizlenmiş.
Komtrax ile etkili filo yönetimi

Model
Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

Komatsu tarafından kazıcı
yükleyicilerde standart olarak sunulan
“Komtrax Uydu Takip Sistemi”

WB93R-5

WB97R-5

WB93S-5

WB97S-5

8,070

8,160

8,550

8,150

99

99

99

99

powershuttle

powershift

powershuttle

powershift

pistonlu

pistonlu

pistonlu

pistonlu

165

165

165

165

ön R18 / arka R28

ön R18 / arka R28

ön R24 / arka R24

ön R28 / arka R28

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

www.forummakina.com.tr

Kuruluşu 1917’ye kadar uzanan
Japonya merkezli iş makineleri üreticisi
Komatsu, kazıcı yükleyici pazarına
1999 yılında geliştirdiği WB140 ve
WB150 modelleriyle girdi. 86 ve 98 hp
motor gücündeki bu modellerde operatör
tek tuşla manuel ve otomatik vites
geçişleri arasında seçim yapabiliyordu.
İlk dört tekerden dönüşlü model olan
WB150 AWS ise 2001’de şantiyelerle
tanıştı.
sayesinde, herhangi bir bilgisayar
veya sisteme uyumlu bir cep telefonu
üzerinden makinanın ne zaman ve
nerede çalıştığı takip edilebiliyor.
Hatta geçmişe yönelik bilgilere dahi
ulaşılabiliyor. Eğer ileri güvenlik
istenirse, ‘motor kilitleme’ özelliği
ile motorun hangi saatler arasında
çalıştırılabileceği programlanabiliyor.
‘coğrafi sınır belirleme’ özelliği
kullanılarak makinanın istenilen alan
dışına çıkması halinde makina sahibi
otomatik olarak sistem tarafından
gönderilen mesaj ile bilgilendiriliyor.

Makine üzerinde 1,03 ila 1,1 metreküp
hacminde 4 fonksiyonlu açılır kapanır
ön kova, uzar bom ve kırıcı tesisatı
standart olarak; klima, forklift çatalı ve
kar bıçağı isteğe bağlı olarak ek bedel
karşılığında sunuluyor.

Daha detaylı bilgi için 		
www.temsaismakinalari.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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2003 yılında, o tarihte sektörde
30 yıllık teknoloji ve tecrübe
birikimine sahip Mastaş Ticaret
A.Ş.’yi satın alarak kazıcı
yükleyici üretimine başlayan
Sanko İş ve Tarım Makinaları
A.Ş., bugün Gaziantep’te
kurulu 42 bin metrekare kapalı
alana sahip üretim tesisinde
MST markasıyla 4 farklı kazıcı
yükleyici modeli üreterek
Türkiye ve dünya pazarına
sunuyor. Firma, bünyesindeki
iki ayrı endüstriyel tasarım
şirketinde piyasanın
ihtiyaçlarını karşılayan yeni
teknolojik modeller üzerinde
çalışmalarını sürdürüyor.
Son teknoloji makinaların
kullanıldığı modern tesislerinde
6 Serisi ve 5 Plus Serisi
olarak iki ayrı seride kazıcı
yükleyici ile 7.40-17.30 metre
aralığında 6 farklı modelde
teleskopik forklift üretimi
yapılıyor.

MST
Her türlü zorlu çalışma koşulları
dikkate alınarak tasarlanan ve üretilen
yeni MST 6 Serisi kazıcı yükleyiciler,
2013 yılı Kasım ayında başlayan MST
Roadshow kapsamında Türkiye’nin 81
il ve ilçelerini gezerek kullanıcıların
beğenisine sunuldu. Gücü ve seriliği
ile operatörlerden tam puan aldığı
belirtilen 6 Serisinin, yapılan iş göre
harcanan yakıt miktarı anlamında da
oldukça tatmin edici olduğu ifade edildi.
Düşük devirlerde yüksek verim

MST kazıcı yükleyiciler, bu işe uygun
olarak geliştirildiği belirtilen 4,4 litre
silindir hacmine sahip, turbo şarjlı,
aftercooler’lı ve Stage IIIA egzoz
emisyon standartlarındaki çevreci
Perkins dizel motor ile güçlendiriliyor.
Bu motor, 400 Nm’lik yüksek tork
değerine 1.400 devir/dakika gibi düşük
bir devirde ulaşarak önemli oranda
yakıt tasarrufu sağlıyor.

iyi yakıt verimliliği ve yüksek çekiş
gücü avantajı sağlıyor. Operatörün
konforunu arttıran modülasyonlu vites
değişimi sayesinde vites değişimleri
son derece hassas şekilde gerçekleşiyor.
Ağır şartlarda çekişi arttıran dört
tekerden çekiş özelliği, 3 üncü ve 4 üncü
viteslerde otomatik olarak devreden
çıkarak yakıt ekonomisini arttırıyor.

MST 6 Serisi’nde sunulan 4 ileri / 4
geri vitesli “Auto powershift” şanzıman,
motorla uyum içerisinde çalışarak daha
Model

Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman

Ağır hizmet tipi aksların kullanıldığı 6
Serisi’nin arka tekerleklerinde sınırlı

MST 642

MST 644

8.450 - 8.840

8.940 - 9.240

M542 Plus

M544 Plus

8.500 - 8.800

8.900 - 9.200

99

99

99

99

powershift

powershift

powershift

powershift

Hidrolik pompa

dişli

dişli

dişli

dişli

Hidrolik sistem - lt/dak

155

155

154

154

ön 20 / arka 28

ön / arka 16,9 x 28

ön 20 / arka 28

ön / arka 16,9 x 28

Lastikler - inch

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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kaydırmalı (limited slip) diferansiyel
özelliği bulunuyor. Böylece zorlu arazi
koşullarında sağ ve sol tekerlere farklı
tahrik dağılımı sağlanarak makinenin
patinaj yapması engelleniyor. 16 derece
salınım yapabilen ön aks, yer ile teması
arttırarak operatöre daha dengeli
çalışma imkânı sağlıyor.

Arka kova silindir çapının büyütülmesi,
mukavemeti ile birlikte sağlanan
koparma gücü de arttırılmıştır.
Operatör konforu ve güvenlik

Operatör konforu ve verimliliği
düşünülerek tasarlanan MST kazıcı
yükleyiciler kullanıcısına; geniş
iç hacimli ROPS ve FOPS güvenlik
özelliği, operatörün ağırlığına göre
ayarlanabilen ve terlemeyi önleyen
operatör koltuğu, derinlik ve yükseklik
ayarlı soft-touch direksiyon sistemi
ile rahat kullanım sağlayan joystick
kumanda kolları ile birlikte sunuluyor.
Gelişmiş iklimlendirme/havalandırma
sistemi, sol konsola yerleştirilen
saklama ve soğutma dolabı, geliştirilmiş
ses ve ısı izolasyonu ile operatör
konforu en yüksek seviyeye çekilmiştir.
MST kazıcı yükleyici modellerinde
kullanılan Power Brake tipi fren
sistemi sayesinde yağ banyolu disk fren
tertibatı makinanın daha emniyetli
şekilde durdurulmasını sağlıyor. Fren
sistemindeki akümülatör desteği,
motorun durması gibi olağanüstü

Ön ve arka kova performansı

Sektörde ilk defa kullanıldığı ifade
edilen MST kazıcı yükleyicilerin
ön yükleyici bom silindiri ve omuz
pistonundaki “küresel mafsal” olarak
tabir edilen özellik sayesinde, çalışma
esnasında ve yüke girerken silindir
üzerine gelen yükler minimize
edilmiştir. 1,2 metreküp hacmindeki ön
kova, azami kaldırma yüksekliği olan
2,76 metrede 3.100 kilogram kaldırma
kapasitesi sağlıyor.

durumlarda dahi fren yapıldığında
makinanın anında durmasını sağlıyor.
Oldukça dar olan dönüş yarıçapı ve
kaygan zeminlerde dönüş kontrolü için
ergonomik çift pedal sistemi operatöre
kullanım kolaylığı ve ekstra güvenlik
sağlıyor.

Kırıcı tesisatı başta olmak üzere klima
ve joystick gibi önemli özellikler MST
modellerinde standart olarak; uzar
bom, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi (SRS),
forklift çatalı, hidrolik kırıcı, yedek kova
ve kompresör tesisatı özellikleri isteğe
bağlı olarak müşterilere sunuluyor.
Daha detaylı bilgi için www.mst-tr.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

NEW
HOLLAND

Bir ekskavatörle bir lastikli yükleyicinin
yüksek performansını bir arada
sunmayı vaat eden New Holland kazıcı
yükleyicilerin B90B, B100B TC, B110B
TC ve B115B olmak üzere 4 farklı modeli
bulunuyor. Her model farklı öncelikleri
olan müşterilere hitap ediyor. Motor,
şanzıman ve hidrolik sistem de dâhil
olmak üzere birçok özellik birbirinden
farklılık gösteriyor.

Dört büyük eşit tekeri ile daha yüksek
çekiş gücüne ve dört tekerden dönüş
özelliğine (AWS) sahip olan B115B modeli,
standart olarak sunulan sınırlı kaydırmalı
(limited slip) diferansiyelleri ile de diğer
modellerden farklılık gösteriyor. Diğer
üç modelde de zorlu zemin koşullarında
hayat kurtaran %100 arka diferansiyel
kilidi bulunuyor.
Dört modelde de 4,5 litrelik, turbo şarjlı
FPT dizel motorlar kullanılıyor. New
Holland gibi bir Fiat Group şirketi olan
FPT (Fiat Power Train), endüstriyel
uygulamalara yönelik motor tasarımı,
üretimi ve satışı alanında lider üreticiler
arasında yer alıyor ve yılda yaklaşık 3
milyon motor üretiyor.

www.forummakina.com.tr

B100B ve üzeri modellerde bulunan yüke
duyarlı pistonlu tip hidrolik pompa, motor
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isteğe bağlı olarak sunuluyor. Kabin içi
gürültü seviyesi 77dB gibi düşük bir
seviyeye indirgenmiş.

Tek parça olarak tamamen kalkan
motor kaputu, bakımları ve periyodik
kontrolleri kolaylaştırıyor. Sistemdeki
hidrolik yağ aynı zamanda fren sistemi
için de kullanıldığından dolayı ayrıca
bir yağ tankı bulunmuyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.newhollandismakineleri.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEREX
Terex iş makinelerinin Türkiye
distribütörü olan Hasel İstif Makinaları
A.Ş., müşterilerine TLB840 ve TLB890
PS kazıcı yükleyici modellerini
sunuyor. Bu 9 uncu nesil Terex
kazıcı yükleyicilerde yüksek güç ve
dayanıklılık ile birlikte yakıt ekonomisi
ve kullanım kolaylığı ön plana taşınıyor.

ile uyum içerisinde çalışarak yüzde
10’a varan oranda yakıt tasarrufu
sağlıyor. B90B modelinde ise dişli
tip hidrolik pompa ile mekanik yakıt
püskürtmeli motorun sadeliği bir arada
sunuluyor.

B110B ve B115B modellerinde standart
olarak sunulan powershift şanzıman,
operatör konforunu arttırıyor. Tam
otomatik mod ile kullanımda halinde
şanzıman, hıza ve yüke bağlı olarak
vitesi otomatik şekilde yükseltip
düşürerek iş çevirimini hızlandırıyor 		
ve yolda sürüşü kolaylaştırıyor.

Kuruluşu 1895’e kadar uzanan ve
özellikle tarım ekipmanları alanında
günümüzde dünyanın önde gelen
markaları arasında yer alan New
Holland’ın iş makineleri sektörü ile
buluşması bundan yaklaşık 30 yıl
önce gerçekleşti. Öyle ki, 1967’de
ilk kazıcı yükleyicisini (5500) üreten
Ford, 1986’da New Holland’ı
satın alarak Ford New Holland
şirketini kurdu. Bu tarihten sonra
Ford modelleri B,C,D ve E Serileri
ile gelişerek devam etti. 1991’de bu
şirketi Fiat Group’un satın almasıyla
New Holland’ın tarihinde önemli
bir dönüm noktası daha aşıldı.
New Holland kazıcı yükleyiciler
2001’den sonra Ford kökenli
modellerden sonra yeni LB Serisi ile
pazarda yerini almaya devam etti.

şanzıman, yumuşak vites geçişleriyle
operatöre kullanım kolaylığı ve sürüş
konforu sunuyor. Yeni arka dingil ile
geliştirilen fren sistemi yumuşak ve
emniyetli duruş imkânı sağlıyor. Ön
dingildeki büyük dönüş silindirleri
operatörün direksiyon hâkimiyetini
arttırıyor.

Her iki modelde de4 silindirli,
aftercooler ve turbo şarjlı, 4,4 litre
hacminde, Stage IIIA egzoz emisyon
standartlarını karşılayan1104D44TA model yüksek performanslı
Perkinsdizel motor kullanılıyor. Azami
motor tork değerine 1,400 gibi düşük
devirlerde ulaşılıyor olmasının yakıt
verimliliği ve motor ömrü üzerinde
olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

Tüm yükleyici ve kova hareketleri
tek bir joystick üzerinden kontrol
edilebiliyor. Ön kovadaki kazı
pozisyonuna otomatik dönüş özelliği
operatöre büyük ölçüde kolaylık ve seri
çalışma imkânı sağlıyor.

Geniş iç hacme sahip kabin içerisindeki
tüm kumanda ve göstergelere kolayca
erişilebiliyor. Süspansiyonlu operatör
koltuğu operatörün konforuna ve
ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde
pnömatik olarak ayarlanabiliyor. Ön ve
arka camlar ihtiyaca bağlı olarak kısmen
veya tamamen açılabiliyor. Standart
havalandırma sistemine ek olarak klima
Model

Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

Kapalı merkezli ve akış paylaşımlı
hidrolik sistem sayesinde düşük
devirlerde dahi yüksek koparma gücü

B90B

B100B TC

B110B TC

B115B

7,970 - 8,200

8,120 - 8,350

8,270 - 8,500

8,870 - 9.100

100

100

110

110

powershuttle

powershuttle

powershuttle / powershift

powershift

ikiz dişli

pistonlu

pistonlu

pistonlu

151

156

165

165

ön 18 / arka 26 veya 28

ön 18 / arka 26 veya 28

ön 20 / arka 30

ön 28 / arka 28

ve çalışma hızı sağlanıyor. TLB890 PS
modelinde isteğe bağlı olarak sunulan
pistonlu tip hidrolik pompa sadece
ihtiyaç duyulan zaman ve miktarda
debi üretilmesini sağlayarak yakıt
verimliliğini arttırıyor. Firmadan
verilen ortalama saha rakamlarına göre
TLB840 saatte 5,5 – 6 litre, TLB890 PS
ise 6,5 – 7 litre mazot tüketiyor.
Her iki modelde standart olarak
sunulan otomatik “PowerSynchro”

Ön kova silindirleri üzerinde etkili olan
yastıklama sistemi (RCS), engebeli arazi
koşullarında hareket ederken kova
içerisindeki malzemenin dökülmesini
engellediği gibi çalışma hızını arttırarak
iş çevirim sürelerini kısalttığı gibi
operatöre de konfor sağlıyor.
Ekskavatör tipi kazıcı bom tasarımı,
engeller üzerinden çalışmayı ve
yüklemeyi kolaylaştırıyor. Daha
derin kazma özelliğine sahip içten
kaymalı kazıcı kolu, malzemeyi kova

Her ne kadar teknolojik birikimi
daha eskiye dayanıyor olsa da,
Terex1970’te General Motors (GM)
tarafından kuruldu. Adı, Latince “terra”
(dünya) ve “rex” (kral) kelimelerinden
türetilmişti. Terex’in kazıcı yükleyici
pazarına girişi 2001’de Fermec’i
satın almasıyla başlıyor. Fermec’in
geçmişi ise 1957’de bu adı alan
MasseyFerguson (MF) markasına
dayanıyor.

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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VOLVO
Volvo iş makinelerinin satış ve satış
sonrası hizmetlerini sağlayan Ascendum
Makina, Türkiye’deki müşterilerine
BL61, BL71 ve BL71 Premium kazıcı
yükleyici modellerini sunuyor. Bu
modeller; dinamik görünümü, konforu,
gelişmiş teknolojisi ve kaliteli malzeme
kullanımıyla elde edilen sağlamlığı ile
bir yükleyici ve bir ekskavatörü aynı
makinede birleştiriyor.
Her 3 modelde de Volvo’nun dört
silindirli, doğrudan yakıt püskürtmeli,
turbo şarjlı, 4,8 litre silindir hacminde
ve Stage IIIA egzoz emisyon
standartlarındaki D5D dizel motoru
kullanılıyor. Düşük devirlerde yüksek
tork sağlayabilen bu motor sayesinde
düşük gazla çalışmak mümkün oluyor
ve böylece yakıt tasarrufu sağlanıyor.
ile kol arasına sıkıştırarak tutabilmeyi
sağlıyor. Güçlü kazıcı dönüş sistemi,
yerdeki malzemeyi ötelemeyi ve eğimli
alanlarda kazı yapmayı kolaylaştırıyor.
Alçak bom yüksekliği nakliyede ve alçak
geçitlerden geçerken avantaj sağlıyor.
Dıştan ayarlanabilen denge ayak
aşınma plakaları bakım ve değişimleri
kolaylaştırıyor.

ROPS ve FOPS güvenlik standartlarına
sahip olan kabin konfordan taviz
vermeden, geniş görüş açısı sağlayacak
şekilde tasarlanmış. Her iki modelde
de operatörün ağırlığına göre

Model
Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch

TLB840

TLB890 PS

8,050

8,775

94

100

otomatik power synchro

otomatik power synchro

dişli

pistonlu

80 + 62

152

ön 20 / arka 30

ön 20 / arka 30

Volvo’nun 1832’de başlayan köklü
tarihine kazıcı yükleyicilerin eklenmesi,
üç yıllık bir Ar-Ge süreci sonrasında,
2002 yılında gerçekleşti. Tamamen
firmanın kendi ekibi tarafından
geliştirilerek Polonya’daki tesislerinde
üretilen ve Avrupa’da BL71, ABD’de
ise BL70 model ismi ile pazara sunulan
ilk Volvo kazıcı yükleyiciler 94 hp
motor gücüne sahipti.

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

ayarlanabilen havalı koltuk bulunuyor.
Kapı camları ideal havalandırma ve
gerektiğinde ekstra görüş için tam
olarak veya kısmen açılabiliyor.Arka
kazıcı joystick’in çalışma şekli tek bir
düğme ile değiştirilebiliyor.

Tam olarak açılabilen ön motor kaputu
bakım ve onarımları kolaylaştırıyor.
Döküm olarak üretilen ön burun
makinenin ağırlık dağılımını iyileştirdiği
gibi darbelere karşı koruma sağlıyor.

Makinalar standart olarak 4 ileri /
4 geri vitesli powershift şanzımanla
sunuluyor. Operatör konfor ve verimini
en üst düzeye taşıyan bu şanzıman
sayesinde vites geçişleri tam yerinde
ve hassas şekilde otomatik olarak
gerçekleşiyor. Arka aks üzerindeki
%100 etkili diferansiyel kilidi, fren
pedalının yanındaki bir ayak anahtarı
ile devreye alınabiliyor ve böylece
çekişin zor olduğu zemin koşullarında
bile azami yer tutuşu sağlanıyor. 20
inch jant çapına sahip geniş tabanlı
ön lastik kullanımı çekiş gücü kadar
manevra kabiliyetini de arttırıyor.

Klima, orijinal kırıcı hattı, kazıcı
joystick, forklift çatalı ve 60 santimetre
ağız genişliğindeki arka kova
makinelerde standart olarak sunuluyor.
TLB840 modelinde 1 metreküp,
TLB890 PS modelinde ise 1,2 metreküp
hacminde açılır kapanır tip ön kova
bulunuyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.hasel-terex.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Model
Çalışma Ağırlığı - ton
Motor gücü - hp
Şanzıman

BL61B

Volvo kazıcı yükleyicilerde akış
paylaşımlı hidrolik sistem bulunuyor.
BL61B’de dişli tip, BL71B ve BL71B
BL71B

BL71B Premium

7.080 - 9.120

7.740 - 9.800

7.740 - 9.800

94

100

100

powershift

powershift

powershift

Hidrolik pompa

dişli

pistonlu

pistonlu

Hidrolik sistem - lt/dak

112

160

160

ön 20 / arka 28

ön 20 / arka 26

ön 20 / arka 26

Lastikler - inch

Premium’da ise pistonlu tip ana hidrolik
pompa kullanıyor. BL71B modellerinde
yapılan işin ihtiyaçlarına adapte olan
yüke duyarlı hidrolik sistem, sadece
gerektiği anda ve miktarda yağ sağlıyor.
Böylece makine aksamları ve yağ
gereksiz yere çalışmadığı için daha
uzun ömürlü oluyor ve yakıt tasarrufu
sağlanıyor. Hızın önemli olduğu

Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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yükleme ve taşıma gibi uygulamalarda
sistem gerekli akışı verimli bir şekilde
sağlıyor.
Tek parçalı şasi, ön yükleyici
kolu ve ekskavatör bomu yüksek
kaliteli çelikten ve kusursuz robot
kaynak teknolojisi kullanılarak
üretilmiş. BL71B ve BL71B Premium
modellerinde, tüm ön kova kontrol
hareketleri ile birlikte; ileri- geri yön
değişimi, yüke girişte otomatik vites
düşürme (kick-down), şanzımanı boşa
alma, vb. özellikler için operatörün
sağ yan tarafında çok fonksiyonlu bir
joystick bulunuyor.

Arka kazıcı tarafın kontrolleri BL61B’de
mekanik; BL71B modellerinde ise
joystick kollar ile sağlanıyor. BL71B
Premium modelindeki ISO/SAE tuşu
sayesinde kazıcı tarafı joystickleri farklı
modlarda (klasik ekskavatör veya JCB
tipi kumanda) çalıştırılabiliyor. Bu
şekilde farklı makineleri kullanmaya
alışmış olan operatörler makineye
kolayca adapte olabiliyor. Geniş arka
dengeleme ayakları daha dengeli
çalışma olanağı sağlıyor.

ve uzun yağlama aralıkları da çalışma
süresini artırmaya yardımcı oluyor. Öne
doğru açılabilen Radyatörün öne doğru
açılabilmesi temizliği kolaylaştırıyor.
Tüm modellerde kırıcı hattı, klima
ve CD-radyo çalar standart olarak
sunuluyor. En donanımlı model

olan BL71B Premium’da ön bom
süspansiyon sistemi, ısıtmalı koltuk,
radyal lastik ve forklift çatalı da
standart olarak sağlanıyor.
Daha detaylı bilgi için 		
www.ascendum.com.tr 		
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önceki modellere göre yüzde 15 daha
fazla iç hacme sahip olan ROPS ve FOPS
güvenlik sertifikalı kabindeki koltuk,
kontroller ve cihazlar yorgunluğu
azaltacak ve operatörlerin dikkat ve
kontrol kabiliyetini artıracak şekilde
tasarlanmış. Tamamen açılabilen
ve yüzde 30 artırılmış cam yüzeyle
birlikte inceltilmiş sütunlar ve eğimli
kaput tasarımı, çalışma esnasında her
yönden mükemmel görüş açısı sağlıyor.
Kabin dışındaki ayarlanabilir standart
montajlı lambalar gece çalışmalarında
verimi arttırıyor. Kabinde operatör için
çok sayıda depolama alanı bulunuyor.

72

Tek parçalı motor kaputu ve yer
seviyesinde bir araya toplanmış filtre
ve servis noktalarıyla, B Serisi kazıcı
yükleyiciler servis ve günlük bakımları
kolaylaştırıyor. Daha az yağlama noktası
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İş makineleri sektöründe hibrid devrimi:

Hibrid Ekskavatörler
Yüksek verimliliği ve geniş kullanım alanıyla dünyadaki en yaygın iş makinesi
çeşidi olan ekskavatörlerdeki teknolojik gelişim hız kesmeden devam ediyor.
Bundan 150-200 yıl önce buhar enerjisiyle kontrol edilen halatlar aracılığıyla
çalışan bu makineler günümüzde artık elektronik olarak yönetilen dizel
motorlar ve akıllı hidrolik sistemlerle çalışıyor.

Son yıllarda bir yandan yasaların zorunlu kıldığı egzoz
emisyon sınırlandırmalarını çözmeye odaklanan makine
üretici firmalar, bir yandan da sektörde fark yaratmaya
yönelik yeni teknolojiler üzerinde de çalışmaya devam
ediyorlar. Meyvelerini vermeye başlayan bu çalışmaların
başında ‘hybrid ekskavatörler’ geliyor ve piyasada sıkça
dillendirilen; “Bütün makineler artık birbirine çok benziyor.
Motoru, pompası, valfleri, vb. birçok parçasını aynı yerden
alıyorlar.” şeklindeki yorumlara son verecek gibi görünüyor.
100 yıllık hibrid teknolojisi

Hibrid araç kavramı ile birlikte akıllara öncelikle elektrik
destekli araçlar geliyor olmasına rağmen aslında, en az
iki farklı enerji kaynağı ile güçlendirilen araçlar olarak
tanımlanıyor. Enerji kaynağı fosil yakıtlar, elektrik, hidrolik,
gaz, vb. olabiliyor.

Hibrid araçların ilk hayata geçişi ise 1900’lü yılların
başında, The Lohner-Porsche Elektromobil firması
tarafından geliştirilen elektrikli bir otomobile, tasarımcısı
Ferdinand Porsche tarafından akülerini şarj etmek amacıyla
içten yanmalı bir motor eklenmesi ile gerçekleşti. Zaman
içerisinde farklı enerji kaynakları ile birçok denemeler
yapıldı. Ancak fosil yakıtların bolluğu ve ucuzluğu sebebiyle
yeterince ilgi görmedi.

74

1970’lerde yaşanan petrol krizi sonrasında yükselen
fosil yakıt fiyatları ve artan araç sayısına bağlı olarak
olumsuz etkileri dikkat çekmeye başlayan çevre kirliliği
gibi etkenlerle bu konuya olan ilgi tekrar canlandı.
Elektrik enerjisinin depolandığı batarya teknolojisine
yapılan yatırımlar ile araçların menzilleri artmaya başladı.
1997 yılında Toyota tarafından geliştirilen Prius modeli
önemli bir başarı sağladı. Ve günümüzde artık çok daha
yüksek verimle çalışan çeşitli markalarda hibrid araçlar
(çoğunlukla elektrik-hybrid) ortaya çıktı.
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İlk hibrid iş makineleri
Enerjinin daha verimli kullanımı prensibi ile kurgulanan hibrid sistemlerin iş makineleri alanına sıçrayışı ise ancak 2000’li
yıllardan sonra gerçekleşti.

Japon iş makineleri üreticisi Komatsu, 13 Mayıs 2008 tarihinde dünyanın ilk hibrid iş makinesi olan PC200-8 Hybrid modelini
pazara sundu. Bunu 2013’te Caterpillar’ın 336E Hybrid ve Hitachi’nin ZH200-3 modelleri takip etti. Alman Liebherr ise henüz
pazara sunmadığı prototip R9XX modelini 2013 yılındaki Bauma Fuarı’nda tanıttı.
Her ne kadar hibrid kavramı ortak bir isim olsa da, her birinin ayrı bir yoğurt yiyişi olan bu dört markanın hibrid modelleri
arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Elektrikli hibrid yapısına sahip olan Komatsu ve Hitachi’nin modelleri arasında dahi
önemli farklar var. Sektörü hidrolik hibrid kavramı ile tanıştıran Caterpillar, bu alanda önemli bir yeniliğe imza attı. Henüz
sahalara inmeyen Liebherr R9XX modeli ise hem elektrik hem de hidrolik hibrid özelliklerini taşıyan bir yapıya sahip olacak
gibi görünüyor.

Birçok uluslararası yayında hibrid ekskavatörlerin üstünlüğünün, sadece kule dönüş frenlemesi esnasında oluşan atıl enerjinin
depolanarak tekrar kullanma özelliğinden kaynaklandığı ön plana çıkarılıyor. Hâlbuki bu, buzdağının sadece görünen kısmını
oluşturuyor. Aşağıda detaylarını vereceğimiz her bir modelin arka planında, daha yüksek verimle çalışma olanağı sağlayan
yeni fikirler ve gelişmiş teknoloji ürünü özellikler var.
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Komatsu HB215LC-1 Hybrid Ekskavatör
Komatsu tarafından geliştirilen hibrid
ekskavatör teknolojisi ile yüzde 25’ten
yüzde 40’a varan oranda yakıt tasarrufu
sağlanmasının temelinde 2 ana özellik
bulunuyor. Hibrid sistem ve düşük devir
uyumu.
Komatsu Eğitim Uzmanı Ceyhun
Savut, Komatsu ekskavatörlerdeki
hibrid sistemi şu şekilde açıklıyor:
“Ekskavatörler kule dönüşü yaparken
makinanın azami basıncına yakın
bir basıncı kullanırlar; bu sebeple
en büyük enerji tüketimi kule dönüş
esnasında gerçekleşir. Kullanılan
yakıtın yaklaşık yüzde 40’ı kule
dönüşü için harcanır. Çünkü üst
kulenin çok ağır olması; bom, arm,
kova ve makinanın gövdesini taşıyor
olması sebebiyle dönerken basınç
çok fazladır. Makina kazı yapacak,
dönecek ve bir kamyona yükleme
yapacak. Ekskavatörün çalışmasının
yarıya yakınını dönmekle geçirdiğini
göz önünde bulunduran Komatsu
mühendisleri kule dönüş motorunu
elektrikli yapmaya karar vermişler.
Elektrik için ise bir kaynak gerekiyor.
Çok yüksek bir güç gerektiği için
otomobil veya forklift’lerdeki gibi
akü ile çözmek mümkün olmuyor.
Dolayısıyla motora bir jeneratör
ekliyorlar. Bu jeneratörden elde
edilen elektrik ile de kule dönüş
sistemi tahrik ediliyor.”

Standart bir ekskavatörden farklı olarak
Komatsu Hibrid Ekskavatör’lerinde
bulunan temel parçalar ise şunlar:

1. 4 silindirli daha küçük bir dizel motor
2. Dizel motor ile ana hidrolik pompa
arasında bulunan jeneratör motor
3. Elektrikli kule dönüş motoru

tahrikli diğer fonksiyonların (yürüyüş,
bom, arm ve kova kontrolleri) tam
bir uyum içerisinde yapılabilmesi için
invertör büyük önem taşıyor.

Böylesine düşük devirlerde aynı işin
sağlanıyor olması yakıt tasarrufunun
belki de en önemli sebebini oluşturuyor.
Ancak, daha küçük ve düşük devirli
bir motor kullanıldığı için ilk yüke
giriş anında, hareketlerde gecikme
olmaması ve ideal yük devrine
kolayca ulaşılabilmesi için hidrolik
sistem elektrik ile destekleniyor. İşte
düşük devir uyumu ile sağlanan yakıt
tasarrufunun temeli burada yatıyor.
Teknolojik açıdan oldukça önemli bir
yenilik olan bu desteği sağlayan ise
jeneratör motordur.

Dizel motor tarafından tahrik edilen
jeneratör motor, sistem tarafından
ihtiyaç duyulan tüm elektriği üretiyor
ve motorun rölantide olduğu anlarda
ise kapasitörü şarj ediyor.

4. İnvertör

Yeni geliştirilen elektrikli kule dönüş
motoru aynı zamanda bir jeneratör
görevi de yapıyor. Kule dönüşün
frenlenmesi sırasında oluşan ve
standart makinalarda ısı olarak atılan
kinetik enerjiyi elektrik enerjisine
çevirerek, inverter aracılığı ile
depolanmak üzere ultra-kapasitöre
gönderiyor. Depolanan enerji ihtiyaca
bağlı olarak ya kule dönüş hareketi
için ya da çeşitli çalışma koşullarında
ihtiyaç duyulan ekstra gücü sağlanmak
amacıyla motora destek olarak
kullanılıyor.

Ultra kapasitör ise elektron
depolamakla görevlidir. Elektrik bir
elektron akışıdır ve kapasitörler de
bu elektronları depolarlar. İhtiyaç
anında bir iletken vasıtası ile bu
elektronlar elektrik olarak tüketiliyor.
Hibrid Komatsu Ekskavatörlerinde 6,5
Farad’lık ultra kapasitörler kullanılıyor.
Ceyhun Savut kapasitörle ile ilgili olarak
şunları söylüyor: “Kapasitör hazır
enerjidir, kısa süreli kullanımlar
içindir. 1 dakikada jeneratör
tarafından doldurulur. Kule dönüşe
başladığınız 1,5 dönüşte harcanır.
Kapasitörün amacı ilk harekette
gecikmeksizin elektrik enerjisini
vermektir. Ondan sonra jeneratör
çalışınca zaten kesiksiz bir çalışma
oluyor. Hidrolikte aşınmalardan
sonra gördüğümüz sarsılmalı, kayıplı
hareketler yok. Çok düzgün bir dönüş
hareketi var.”

Ne kadar çok kule dönüş, o kadar
fazla yakıt tasarrufu
Yeni Komatsu HB215LC-1 ile yüzde
25’ten yüzde 40’a varan oranda yakıt
tasarrufu sağlandığı belirtiliyor.
Makina ile yapılan iş, yani motor yükü
ve kule dönüş sıklığı burada belirleyici
etken oluyor. Çünkü motorun sürekli
yüksek devirde çalışması “düşük devir
uyumu etkisini”, kule dönüşün az
olması da “hibrid sistem” verimliliğini
azaltıyor. Dolayısıyla sert kaya kazısı
veya yıkım gibi işlerde yüzde 25’lerde
olan yakıt tasarrufu; kamyona hazır
malzeme yükleme işlerinde yüzde
40’lara varabiliyor.
Daha düşük egzoz emisyonu ve
gürültü seviyesi

Yeni hibrid teknolojisi, egzoz
gazındaki karbondioksit miktarını
yüzde 25 azaltarak çevreye verilen
zararı da azaltıyor. 20 ton sınıfı bir
ekskavatörün çevreye verdiği egzoz
emisyonunun 30 otomobilde karşılık
geldiği belirtiliyor.

Yüksek dönüş hızlarında elektrik
motorundan kaynaklanan yüksek
frekanslı bir ses oluşmasına karşın
toplam gürültü seviyesi standart
modellere kıyasla yaklaşık 2,7 dB
azaltılmış.
Bakım ve kullanımda dikkat
edilmesi gerekenler

Kapasitörlerin en az bir motor revizyon
ömrü kadar değişmeden kullanılması
öngörülüyor. Sistem parçalarının 500
saate bir kontrolü gerekiyor. 1.000
saatte bir ise kule dönüş elektrik
motorunun ve sistemin yağının
değişmesi gerekiyor.
Bir otomobil veya forkliftten daha iyi
izole edilmiş olmasına rağmen yine de
bu makine üzerindeki hibrid sistem
parçalarına dokunurken dikkatli
olmak gerekiyor. Sistemde çok yüksek
bir elektrik gücü bulunuyor. Standart
bakım işleri dışında bir müdahale
gerektiği zaman yetkili servise
başvurmak gerekiyor.

Ayrıca, bu makinaların 45 derecenin
üzerindeki sıcaklıklarda ve 1.800
metreden yüksek rakımda kullanılması
tavsiye edilmiyor. Sıcaklık hibrid
komponentler, yükseklik ise motor
performansı üzerinde olumsuz etkiler
yaratabiliyor.

İnvertör, üretilen elektriğin istenildiği
şekilde kullanılmasını sağlayan
ana hibrid kumanda ünitesi olarak
tanımlanıyor. Tamamen elektrik tahrikli
olarak yapılan kule dönüş ile hidrolik
Ceyhun Savut / Komatsu Eğitim Uzmanı

5. Ultra kapasitör

HB215LC-1 modelinde, standart 20 ton
sınıfı ekskavatörlerinde kullanılan 6
silindirli, 6,7 litre hacmindeki Komatsu
motor yerine; 4 silindirli, 4,5 litrelik,
148 HP gücündeki Komatsu motor
bulunuyor. Asıl ilginç olan, bu motorun
rölanti ve çalışma devirlerindeki
farklılık.
Standart makinalarda 1.400 devir/
dakika olan rölanti devri Hibrid
makinada 700 devir/dakika; 2.050
devir/dakika olan tam yük devri ise
1.800 devir/dakika olarak belirlenmiş.
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Caterpillar 336E H Hibrid Ekskavatör
Dünyanın lider iş makineleri üreticisi
Caterpillar, ilk olarak 2013 Bauma
Fuarı’nda tanıttığı 336E H modelini
pazara sunmadan önce oldukça uzun
bir araştırma ve geliştirme süreci
geçirdi. Öyle ki firma, Ar-Ge sürecinde
hem elektrikli hem de hidrolik hibrid
sisteminler üzerine çalıştı ve uzun süreli
saha testleri ve değerlendirmelerden
sonra hidrolik hibrid sisteminde karar
kılındı.

300’den fazla yeni patent başvurusu
ile geliştirilen 336E H’nin, standart bir
336E’ye kıyasla yüzde 25’e varan oranda
yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor. Yakıt
verimliliği (ton başına yakıt tüketimi) söz
konusu olduğunda ise bir önceki seri olan
336D’ye kıyasla yüzde 50’ye varan bir
avantajdan söz ediliyor.
Yeni Cat 336E H’yi iş makineleri sektörü
açısından bir ilk yapan en temel özelliği
ise mevcut hibrid sistemli makinelerden
farklı olarak elektrik değil, hidrolik gücü
depolayarak kullanıyor olmasıdır. Ayrıca,
şu ana kadar geliştirilen hibrid makineler
20-25 ton sınıfında yer alıyordu.
Caterpillar, 37 ton gibi yüksek kapasiteli,
üretime yönelik bir modelde hibrid
teknolojisini ilk kullanan marka oldu.
Performansın ve tasarrufun
temelindeki üç yeni teknoloji

Yeni 336E H’nin karışık olmayan,
mevcut modellere kıyasla fiyat uçurumu
yaratmayan ancak yakıt tasarrufu, yüksek
performans ve enerjinin geri kazanımını
sağlayan alt yapısında üç ana teknoloji
bulunuyor:
1. Elektronik Standardize
Programlanabilir (ESP – Electronic
Standartized Programmable) Pompa:
Elektronik kontrollü bu büyük pistonlu
tip pompa, yapılan işin ihtiyacına bağlı
olarak sistemin güç kaynakları olan
motor ve hidrolik akümülatörler arasında
yumuşak geçişler sağlıyor. Kule dönüş
sistemi pompadan güç çekmediği için
daha düşük motor devirlerinde aynı
hidrolik akışı sağlayarak yakıt tasarrufu
sağlıyor.
2. ACS (Adaptive Control System) Valfi:
Makinenin bir anlamda beynini oluşturan
bu yeni 12 dilimli (336D’de 6 dilimli)
valf grubu, operatör gücü nerede ve ne
zaman isterse çok daha hassas bir şekilde
yönlendirerek performansı artırıyor.
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3. Hidrolik Hibrid Kule Dönüş Sistemi:
Kule dönüş hareketinin sonuna doğru
operatörün frene her basışında oluşan
kinetik enerji ile şarj edilen hidrolik
akümülatörler, aksi yöndeki hareketin
hızlanması esnasında bu depolanan

enerjiyi kullanarak önemli oranda bir
enerji geri kazanımını sağlamış oluyor.
İçinde yağ ve gaz bulunan iki hidrolik
akümülatör, makinenin arka ağırlık
kısmında konumlandırılmış bulunuyor.
Herhangi bir periyodik bakım ihtiyacı
bulunmayan bu akümülatörlerin sadece
her 5 bin saatte bir içerisindeki gaz
miktarının kontrol edilerek, eksilmişse
tamamlanması gerekiyor. Makine
üzerinde ayrıca, bu akümülatörlerde
basıncın düşmesi halinde destek sağlayan
yardımcı bir akümülatör daha bulunuyor.
Daha büyük ve daha güçlü bir motor

Makinede, 336D’ye kıyasla yarım litre
daha büyük silindir hacmine sahip,
9,3 litrelik, 308 hp gücünde yeni Cat
C9.3 dizel motor bulunuyor. Avrupa
Birliği’nde geçerli olan Stage 3B egzoz
emisyon standartlarını karşılayan
motor, dizel partikül filtresi (DPF) ile
destekleniyor. Yanma esnasında oluşan
partiküller doğaya salınmadan önce bu
filtre üzerinde hapsediliyor. Bu biriken
partiküller belirli bir seviyeye ulaştıktan
sonra makine tarafından otomatik olarak
(rejenerasyon sistemi) yakılıyor. Bu işlem
için makinenin durması gerekmiyor
veya herhangi bir performans kaybı
yaşanmıyor. Ancak operatör çalışma
koşulları gereği isterse bu işlemi devre
dışı bırakabiliyor veya filtre daha erken
doluluktayken devreye alabiliyor. Bunun
dışında, DPF’in her 5 bin saatte bir
temizlenmesi gerekiyor.
Yeni motor üzerinde yakıt tasarrufuna
yönelik iki özellik daha bulunuyor:

1. On Demand Engine Power: Bu sistem
makine hafif işlerde çalışırken veya
rölantideyken motor hızını düşüyor ve bir
yük hissetmesi anında otomatik olarak
artırıyor.
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2. Engine Idle Shutdown: Makinenin,
belirlenen bir süreden daha fazla
rölantide kalması halinde motoru
otomatik olarak durdurarak yakıt
tasarrufu ve emisyon azalışı sağlanıyor.
Kule dönüş ve seri iş çevrimi ile
artan tasarruf

Yapılan her türlü işte yüksek yakıt
verimliliği sağlayan 336E H’nin, özellikle
yüksek hacimli kamyon yükleme ve
kanal kazısı gibi kule dönüşün fazla ve iş
çevriminin seri olduğu işlerde en yüksek
yakıt avantajına ulaştığı belirtiliyor.
Ayrıca bu esnada güç veya üretkenlikten
herhangi bir taviz verilmiyor.

Daha düşük egzoz emisyonuna sahip olan
336E H, azalan gürültü seviyesi ile şehir
içi uygulamaları ve gece çalışmaları için
de avantaj sağlıyor. Motor için ultra düşük
sülfür seviyeli dizel veya B20’ye kadar
biodizel yakıt kullanılabiliyor.
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Liebherr R9XX Hibrid Ekskavatör
Her ne kadar henüz pazara sunulmamış
olsa da, Liebherr’in kendine has
yenilikçi hibrid ekskavatör teknolojisi
2013’te Almanya’da düzenlenen
Bauma Fuarı’nda sırlarıyla birlikte
gözler önüne serildi. Fuarda R9XX
olarak tanımlanan makinenin gerçek
modeli ise resmi lansmanı ile birlikte
netleşecek.

Hibrid kategorisine Caterpillar gibi
40-44 ton gibi yüksek bir tonaj sınıfıyla
giren Liebherr R9XX, hem hidrolik
hem de elektrikli hibrid sistemlerini
bir arada bünyesinde taşıyor. Düşük
yakıt tüketimi ve daha iyi elleçleme
performansı sağlayacağı belirtilen R9XX
‘te tonaj sınıfına kıyasla daha küçük bir
motor kullanılması bekleniyor.
Elektronik kontrol ünitesi, elektrikli
kule dönüş motoru, hidrolik
akümülatör, süper kapasitör, vb. ana
komponentler makineyi emsallerinden
farklılaştıracak. Sistemde hem kule
dönüş hem de hidrolik sistemdeki
atıl enerjilerin kaybedilmeden tekrar
kullanılması sağlanacak.

Hitachi ZH210LC Hibrid Ekskavatör
Hitachi’nin yeni hibrid modeli ZH210LC, temsil ettiği
yeni ekskavatör neslinin ilk üyeleri arasında yer
alıyor ve hidrolik, elektrikli, akülü ekskavatörlerin
gelişmiş özelliklerini birleştirme iddiasını taşıyor.

Firmaya göre, sonuçta ortaya çıkan TRIAS HX sistemi,
melez tahrikle yüksek enerji verimliliği sunan TRIAS
hidrolik sisteminin bir araya gelmesi, son derece
düşük yakıt tüketimi değerlerinin elde edilmesi
anlamını taşıyor.
TRIAS hidrolik sisteminin üç pompa ve üç kontrol
valfinden oluşan tasarımının, daha yüksek hassasiyet
temin ettiği ve basınç kayıplarını azaltarak
enerji tasarrufu sağladığı belirtiliyor. Makinede
bulunan elektrikli güç destek sistemi ise, fazla
güç gerektirmeyen dönüş işlemlerinde devreye
girerek, dizel yakıt kullanımı yerine, elektrikli
dönüş motorlarından gelen enerjinin kullanılmasını
sağlıyor.
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Ansan Hidrolik’ten Gebze’ye teslimat

Dakar Rallisi’nde Iveco imzası

Araçüstü, kendinden yürüyüşlü, çekilebilir, kurtarıcı
ve mobil vinç platformlarından oluşan geniş ürün
yelpazesiyle müşterilerinin çözüm ortağı olmaya
devam eden Ansan Hidrolik, Gebze bölgesine yaptığı
teslimatlara bir yenisini daha ekledi. Firma, haberi
sosyal medyadan duyurdu.

Stacey’nin 6., De Rooy’un 9. ve Vila’nın genel
sıralamada 13. olduğu yarış sonrası Iveco Marka
Başkanı Pierre Lahutte, “Üç aracımız da bitişe
ulaşarak güvenilirlik ve sağlamlıklarını en olağanüstü
koşullarda kanıtladı. Podyumda arzu ettiğimiz
biçimde yer alamadık ancak Dakar’ın son üç etabını
kazandık. Tüm takımı tebrik ederim” dedi.

Mecalac mini ekskavatörlerde kampanya

2014’te kullanıcıların tercihi Kubota oldu

Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Mecalac mini
ekskavatör modellerini 24 ay sıfır faiz kampanyası
ile satışa sunuyor. Firmanın sosyal medyada yer
verdiği haberde detaylı bilginin 444 1 228 numaralı
telefondan ya da http://www.bmgs.com.tr/is-makinalari/
urunler/mecalac/mini-ekskavator/6-MCR.aspx adresinden
alınabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de satışına başlanan 2007 yılından bu yana
her yıl aralıksız olarak mini ekskavatör dalında en
çok satış adedine ulaşan Kubota, 2014 yılında da
aynı başarıyı gösterdi ve “Türkiye’de en çok tercih
edilen mini ekskavatör markası” ünvanını kazandı.
Markanın Türkiye temsilcisi Kale Makina, sosyal
medyadan takipçilerine teşekkür etti.

Brisa’dan halk oylamasına davet

Mercedes, bilgi yarışmalarını sürdürüyor

Türkiye’nin en büyük lastik üreticilerinden Brisa,
Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards)
inovasyon kategorisinde finale kaldı. Şirket, jüri
oylamasıyla birlikte değerlendirilecek halk oylaması
için sosyal medyadan takipçilerine ulaştı.
Oylamanın 24 Şubat 2015 tarihine kadar
yapılabileceği belirtildi.

Mercedes-Benz Kamyon, sosyal medya takipçilerine
yönelik hazırladığı bilgi yarışmalarına devam ediyor.
Kurumun Facebook’ta yayınladığı paylaşımda,
“Türkiye’deki en tehlikeli kavşaklar hangileridir?” gibi
sorulara doğru yanıtı verenlerin, çeşitli hediyelerle
ödüllendirileceği belirtiliyor.

Her marka ikinci el kamyon bu sitede!

MST, Bolu’da kar kürüdü

Ford Trucks, hem Ford hem de diğer marka
kamyonları, ikinci el kalite ve güvencesiyle
müşterilerine sunuyor. Firmanın sosyal medya
hesaplarında yer alan paylaşımda ikinci el araçlara
http://www.fordtrucks2el.com/ adresinden
ulaşılabileceği kaydediliyor.

Bolu İl Özel İdaresi Müdürlüğü’ne geçen ay teslim
edilen MST M644 model kazıcı yükleyicinin, ilde
yaşanan yoğun kar yağışının ardından kar kürüme
ataşmanı ile tüm köy yollarını açmakta kullanıldığı
belirtiliyor. Yetkililer, M644’ün zorlu kış şartlarıyla
başarıyla mücadele ettiğini kaydediyor.

“Hidromek’le karlı havalarda da zor iş yok”

Emin Markoç - Amasya - HMK 102 S Maestro
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Hidromek, sosyal medya takipçilerinin zorlu hava
koşullarında Hidromek iş makineleri ile çektikleri
fotoğrafları “Hidromek’le karlı havalarda da zor iş
yok” adlı albümünde paylaştı. Gönderen bilgilerinin
de yer aldığı fotoğraflar için firma, takipçilerine
teşekkür etti.
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Türkiye’de çalışan en eski JCB aranıyor!
SİF İş Makinaları, Instagram’daki ilk yarışmasını
düzenledi. Türkiye’de çalışan en eski JCB’yi bulup
fotoğrafını #eneskijcb hashtagiyle paylaşan takipçinin
78 model kazıcı yükleyici maketi kazanacağı
yarışmanın kuralları için http://bit.ly/eneskijcb
bağlantısına tıklamak yeterli olacak.
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Merkezefendi’de dev makine parkı yatırımı

Çalışmaların maliyeti 17 milyon TL’yi buldu

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 2015 yılında 17 milyonluk
iş makinesini parkına kazandıracak. Başkan Muhammet
Subaşıoğlu, 5 yıl süre içinde ihtiyaç duyulacak araç, iş
makinesi ve ekipman alımlarına devam edeceklerini, 17
milyonluk yatırımı öz kaynaklarıyla yapacaklarını belirtti.

Konya Meram Belediyesi, yol açma ve düzenleme, sathi
kaplama, bordür ve parke döşeme ile diğer fen işleri
çalışmalarında 2014’e damga vurdu. Bir yıllık dönemde
yapılan çalışmaların yaklaşık maliyeti, 17 milyon TL olarak
gerçekleşti.

Artvin’de alt yol çalışmalarına başlandı

Temizlik İşleri’nde yoğun kar mesaisi

Yusufeli Belediyesi, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu
azaltmak ve ağır tonajlı araçların ilçe merkezinden geçmesini
önlemek amacıyla Kazım Karabekir Mahallesi’nde alt yol
çalışmasına başladı. Başkan Eyüp Aytekin, yapımına başlanan
alt yolun ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kayseri Develi Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü,
ihtiyaç görülen ana cadde ve sokak aralarındaki karı,
makine parkındaki greyderler yardımıyla kürüdü. Ekipler
ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da geç
saatlere kadar sürdürdü.

Adana’da belediye işbirliğiyle yıkımlar yapıldı

Karla mücadelede mini yükleyiciler de kullanıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi’nin
uyumu, hizmete yansımaya devam ediyor. Bu bağlamda
ilçede trafiği rahatlatmak amacıyla Saydam Caddesi’nin
Güney Kuşak Bulvarı ile Ahmet Cevdet Yağ Caddesi
güzergahlarında yıkımlar gerçekleştirildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Fen İşleri, Park ve
Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin
koordineli çalışmalarıyla karla mücadelede kısa sürede
başarı kazanıldı. Çalışmalarda mini iş makinelerinden sıkça
yararlanıldı.

Aralık ayında 1.600 metre sıcak asfalt döküldü

Yeni Hükümet Konağı’nın inşaatına başlandı

Antalya Alanya Belediyesi Yol ve Asfalt Şefliği ekiplerince
Aralık ayında 1.600 metre sıcak asfalt çalışması
gerçekleştirildi. İlçe genelinde Aralık ayında 7.900 metre
yeni yol açıldığını belirten Belediye Başkanı Adem Murat
Yücel, 1.200 metre de sathi kaplama yapıldığını söyledi.

Adıyaman’a modern bir Hükümet Konağı kazandırmak
amacıyla Vali Mahmut Demirtaş tarafından başlatılan
faaliyetler kapsamında, şehre 50 yıldır hizmet veren mevcut
bina yıkılarak, yeni konağın yapımı için çalışmalara
başlandı.

Afşin’e 19 yeni araç kazandırıldı

Tuzla’ya yıl içinde 40.700 ton asfalt döküldü

Kahramanmaraş Afşin Belediyesi, halka daha kaliteli hizmet
vermek amacıyla 2 adet sıkıştırmalı otomatik çöp kamyonu,
1 adet Caterpillar marka kazıcı yükleyici ve 16 adet yeni
hizmet aracı olmak üzere toplam 19 yeni araç aldı. Başkan
Fatih Güven, araçların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İstanbul Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2014
yılında kaplama ve yama çalışmalarıyla ilçenin muhtelif
bölgelerinde 40 bin 700 ton asfalt serdi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin serdiği asfalt ile bu miktar, 52
bin 800 tona ulaştı.
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kiralama

ikinci el
PİYASA KİRALAMA FİYATLARI
İŞ MAKİNELERİ
BÜYÜKLÜK (hp, ton)

LASTİK TEKERLEKLİ
YÜKLEYİCİLER

50 - 149 hp
150 - 249 hp
250 - 400 hp

2.000 - 3.000
3.000 - 6.000
6.000 - 10.000

MİNİ YÜKLEYİCİLER

2 - 3 ton

1.500 - 2.500

70 - 115 hp

1.200 - 2.500

TELESKOPİK YÜKLEYİCİLER

10 - 15 m

2.500 - 4.000

PALETLİ EKSKAVATÖRLER

1 - 20 ton
20 - 30 ton
30 - 40 ton
40 - 50 ton

1.500 - 3.500
3.000 - 4.000
5.000 - 7.000
6.000 - 10.000

LASTİK TEKERLEKLİ
EKSKAVATÖRLER

15 - 25 ton

2.500 - 4.000

BEKOLU YÜKLEYİCİLER

GREYDERLER
DOZERLER
TOPRAK SİLİNDİRLERİ
ASFALT SİLİNDİRLERİ
ASFALT SERİCİLER /
KAZIYICILAR

125 - 150 hp
150 - 200 hp

4.000 - 5.000
5.500 - 7.500

250 - 350 hp
350 - 450 hp

8.000 - 10.000
10.000 - 15.000

10 - 15 ton

2.000 - 3.500

6 - 11 ton

2.000 - 3.500

500 - 1.000 t/saat

8.000 - 15.000

YÜKSELTME EKİPMANLARI
ARAÇLAR

HAFTALIK (TL)

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORMLAR

6 - 12 metre
500 - 700
14 - 22 metre
1.000 - 3.000
			
DİZEL MAKASLI PLATFORMLAR
10 - 18 metre
1.000 - 1.750
22 - 32 metre
3.000 - 7.000
			
AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORMLAR
12 - 16 metre
1.200 - 1.500
			
DİZEL EKLEMLİ PLATFORMLAR
18 - 41 metre
2.000 - 5.000
			
TELESKOPİK PLATFORMLAR
21 - 43 metre
2.250 - 5.000
			
PALETLİ PLATFORMLAR
17 - 37 metre
1.750 - 5.500
			
HAREKETLİ CEPHE İSKELELERİ			
			
CEPHE ASANSÖRLERİ			

AYLIK (TL)
1.500 - 2.000
3.000 - 9.000
3.000 - 5.000
9.000 - 20.500
3.500 - 4.500
6.000 - 14.000
7.000 - 14.000
5.000 - 16.000
3.500 - 7.000
2.500 - 7.000

FORKLİFT & DEPO İÇİ EKİPMANLAR
ARAÇLAR		

86

GÜNLÜK (Euro)

AYLIK (Euro

DİZEL FORKLİFT

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri

45 - 55
55 - 65
70 - 80

700 - 800
800 - 900
950 - 1.000

LPG / BENZİNLİ FORKLİFT

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri

45 - 55
55 - 65
70 - 80

700 - 800
800 - 900
950 - 1.050

AKÜLÜ FORKLİFT

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri

55 - 65
75 - 85
95 - 105

AKÜLÜ TRANSPALET

500 - 2.000 kg
2.000 kg üzeri

20 - 30
25 - 35

250 - 350
300 - 400

PALET İSTİFLEYİCİ

600 - 1.600 kg

25 - 35

400 - 500

REACH TRUCK

1.000 - 2.000 kg
70 - 80
2.000 kg üzeri		
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TİP
MARKA
MODEL
			

AYLIK ( Euro )

800 - 900
1.050 - 1.150
1.350 - 1.450

950 - 1.050

MODEL
YILI

FİYAT

AKÜLÜ DİKEY
PERSONEL
YÜKSELTİCİ
PLATFORM

HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE

STAR 12
STAR 6
QUICK UP 9 DC

2005
2004
2007

20,000 €
5,750 €
4,000 €

HAREKETLİ CEPHE
İSKELESİ

SCANCLIMBER
SCANCLIMBER

SC 1000 ( 70 M )
SC 4000 (50 M )

2005
2005

25,000 €
40,000 €

SCANCLIMBER

SC 1432 (8O M MAST)

2007

52,500 €

HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE

H 15 SX
H 15 SXL
H 18 SXL
COMPACT 12 DX

2007
2007
2007
2007

34,000 €
35,500 €
39,000 €
22,000 €

HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE
HAULOTTE

COMPACT 10 N
COMPACT 8
COMPACT 10
COMPACT 12 RTE
COMPACT 10 N
COMPACT 12
COMPACT 8
COMPACT 10

2006
2006
2006
2004
2007
2007
2007
2007

10,500 €
9,000 €
11,000 €
18,000 €
11,500 €
13,500 €
9,750 €
12,000 €

CEPHE PERSONEL VE
MALZEME ASANSÖRÜ
DİZEL MAKASLI
PERSONEL
YÜKSELTİCİ
PLATFORM
AKÜLÜ MAKASLI
PERSONEL
YÜKSELTİCİ
PLATFORM

“Belirtilen fiyatlar ihtiyaç sahiplerine tahmini bir fikir vermesi amacıyla sektörden alınan bilgilerle derlenmiştir. Rakamlar; marka, model, süre, yer, operatör ve
diğer kiralama koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Nihai fiyatlar için kiralama firmalarına danışınız.”

ARAÇLAR

ACR Platform
Anadolu Mah. Kanuni Cad. No:30 Orhanlı Beldesi 34956 Tuzla/İstanbul
Tel: 0216 970 50 70 - Faks: 0216 970 50 80 / info@rentandrise.com - www.rentandrise.com

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

KAZICI YÜKLEYİCİLER
CAT
428C
CAT
428E
CAT
428E
ÇUKUROVA
883
ÇUKUROVA
888
HİDROMEK
102S
HİDROMEK
102S
HİDROMEK
HMK102B
HİDROMEK
HMK102S
JCB
1CX
JCB
3CXSM4T
JCB
3CXSM4T
JCB
3CX-SM-4T
JCB
4CX
JCB
4CX-4WS
JCB
4CX-SM-4T
JCB
4CXSMEC
NEW HOLLAND LB115B
NEWHOLLAD
B115-4PS
NEWHOLLAD
LB110B
VOLVO
BL71
VOLVO
BL71

1999
2006
2006
2007
2007
2003
2007
2005
1998
2006
2005
2010
2011
2004
1995
2012
2011
2006
2007
2007
2005
2006

23.400
12.000
13.000
7.500
6.907
12.300
15.000
6.855
25.000
2.650
10.000
5.700
4.500
15.200
24.000
3.600
3.790
3.704
9.000
7.000
14.500
11.045

TELESKOPİK YÜKLEYİCİLER
JCB
531-70
MANITOU
731
MANITOU
MLT731T
MANITOU
MT932
MANITOU
MT932

2007
2007
2007
2011
2012

9.500
5.600
5.214
6.600
5.200

LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER
HITACHI
ZW 180
JCB
456E
JCB
456ZX
JCB
TM220FM
KOMATSU
WA450-1
XCMG
ZL30G

2010
2007
2006
2013
1986
2006

9.686
10.800
13.180
1.700
15.000
5.400

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

LASTİKLİ EKSKAVATÖR
SAMSUNG
SE210W

1996

25.500

PALETLİ EKSKAVATÖRLER
CAT
324
CAT
320 CL
CAT
320CL
HITACHI
ZX250LCH-3
HITACHI
ZX280LCH
HYUNDAI
R320LC-7
HYUNDAI
R360LC-7
HYUNDAI
R360LC-7
HYUNDAI
R360LC-7
IHİMER
35 VX2
JCB
8085
JCB
8045Z
JCB
8055 ZTS
JCB
8085ZTS
JCB
JS200LC
JCB
JS200LC
JCB
JS200LC
JCB
JS240LC
JCB
JS240LC
JCB
JS330
JCB
JS330LC
JCB
JS330LC
JCB
JS360LC
JCB
JS360LC
JCB
JS360LC
KOMATSU
PC200-8 T3A
KOMATSU
PC270-8
VOLVO
EC 360BLC
VOLVO
EC140BLC
YUCHAI
YC135-7

2007
2005
2005
2008
2006
2004
2005
2005
2005
2011
2011
2007
2011
2010
2005
2005
2010
2006
2006
2007
2007
2008
2010
2010
2010
2007
2006
2007
2006
2008

8.836
15.228
19.103
10.100
16.683
N/A
12.877
13.574
17.000
3.412
4.450
6.810
561
4.509
8.977
9.370
6.500
6.345
8.141
7.498
7.115
4.651
6.962
7.341
10.500
7.628
15.534
15.700
10.000
7.953

SİLİNDİRLER
AMMANN
HAMM

2006
2007

2.888
2.654

ASC110
HD12

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.
SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:49/1 34956 Orhanlı-Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0 216 352 00 00 - Faks: 0216 352 10 04 / www.sif.com.tr
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ikinci el

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

KAZICI YÜKLEYİCİLER
CASE
695 SR
HİDROMEK
HMK 101S
HİDROMEK
HMK 102B
HİDROMEK
HMK 102B
HİDROMEK
HMK 102B
HİDROMEK
HMK 102S
HİDROMEK
HMK 102S
HİDROMEK
HMK 102S
JCB
4CX-4WS
NEW HOLLAND LB115B
VOLVO
BL71

2010
2000
2012
2012
2012
2010
2010
2011
2002
2005
2006

3.950
N/A
3.900
4.500
4.800
5.000
6.000
2.900
N/A
12.000
9.960

LASTİKLİ EKSKAVATÖRLER
HITACHI
ZX 170W-3
HITACHI
ZX 210W-3
HİDROMEK
HMK 140W
HİDROMEK
HMK 200W
HİDROMEK
HMK 200W
HYUNDAI
170W-7
VOLVO
EW 160

2010
2008
2010
2007
2010
2005
2007

N/A
5.200
6.270
11.000
3.900
7.000
6.000

LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER
HITACHI
ZW310
KAWASAKI
65

2006
2008

8.000
7.000

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

PALETLİ EKSKAVATÖRLER
CAT
330 CLME
CAT
330 D
DAEWOO
130 PEX
DAEWOO
SOLAR340LC-V
FIAT HITACHI
FH 355
FIAT HITACHI
FH 355
FIAT HITACHI
FH 300
HITACHI
ZX 350
HİDROMEK
HMK 220 LC
HİDROMEK
HMK 220LC
HİDROMEK
HMK 300LC
HİDROMEK
HMK 370LC
HİDROMEK
HMK 370LC
HİDROMEK
HMK 370LCH
HİDROMEK
HMK 370LCH
HİDROMEK
HMK 370LCH
HYUNDAI
R210LC-7
HYUNDAI
R290LC-7
HYUNDAI
R290LC-7A
HYUNDAI
R360LC-7A
HYUNDAI
R360LC-7A
KOBELCO
SK 310
KOMATSU
PC300
KOMATSU
PC350
KOMATSU
PC350
SUMITOMO
SH350HD-3
SUMITOMO
SH350HD-3
VOLVO
EC210CL
VOLVO
EC55B

2004
2006
2000
2006
2002
2002
1994
2005
2011
2010
2010
2009
2010
2011
2011
2011
2007
2006
2005
2005
2007
1998
1999
2005
2007
2005
2005
2011
2007

ÇALIŞMA
SAATİ
15.500
14.000
N/A
11.000
20.750
33.800
30.000
12.000
10.500
11.600
8.630
9.500
5.600
9.100
9.500
11.000
18.700
7.883
13.000
N/A
12.730
9.069
N/A
12.358
13.150
15.000
N/A
8.565
6.8100

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

Hidromek Genel Müdürlük
Ayaş Yolu 25. km 1.OSB, Osmanlı Cad. No:1 Sincan/Ankara / Tel: 0312 267 12 60 - Faks: 0312 267 12 39 / www.hidromek.com.tr - www.2.elmakina.com

MARKA
MODEL
		
FORKLİFTLER
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI

25L/7
25L/7
30L/7
30L/7
30L-7A
30L-7A
30L-7A
30L-7A

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

2010
2010
2008
2010
2011
2011
2011
2011

4.300
4.500
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.800

LASTİKLİ EKSKAVATÖRLER
HYUNDAI
R200W-7
HYUNDAI
R200W-7
HYUNDAI
R200W-7
HYUNDAI
R200W-7A
VOLVO
EW160B
VOLVO
EW200B

2004
2005
2006
2009
2006
2006

9.300
11.000
9.600
3.000
8.500
8.500

LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER
HYUNDAI
HL 760-7A
HYUNDAI
HL760-9
HYUNDAI
HL760-9
HYUNDAI
HL770-7A
HYUNDAI
HL770-9
HYUNDAI
HL780-9
HYUNDAI
HL780-9
KAWASAKI
Z95

2007
2011
2012
2008
2012
2011
2011
2006

9.000
2.800
4.300
10.000
4.000
4.300
9.330
17.000

KAZICI YÜKLEYİCİ
VOLVO
BM 4300

1988

N/A

ASFALT SERİCİ
ABG TITAN

1997

N/A

325

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

PALETLİ EKSKAVATÖRLER
CATERPILLAR
325B LME
DAEWOO
300
DAEWOO
SL290LC
HITACHI
ZX 650
HITACHI
ZX280LC-3
HİDROMEK
HMK300LC-3
HYUNDAI
R140LC-7A
HYUNDAI
R210LC-7
HYUNDAI
R210LC-7
HYUNDAI
R210LC-7
HYUNDAI
R210LC-7
HYUNDAI
R250LC-7
HYUNDAI
R250LC-7A
HYUNDAI
R290LC-7
HYUNDAI
R290LC-7
HYUNDAI
R290LC-7
HYUNDAI
R290LC-7
HYUNDAI
R290LC-7A
HYUNDAI
R290LC-7A
HYUNDAI
R290LC-7A
HYUNDAI
R320LC-7A
HYUNDAI
R320LC-7A
HYUNDAI
R320LC-7A
HYUNDAI
R360LC-3
HYUNDAI
R360LC-3
HYUNDAI
R360LC-7
HYUNDAI
R360LC-7
HYUNDAI
R360LC-7
HYUNDAI
R360LC-7A
HYUNDAI
R380LC-9
HYUNDAI
R380LC-9
HYUNDAI
R520LC-9
KOMATSU
PC200-6
KOMATSU
PC300-7
NEW HOLLAND E485
VOLVO
EC290BLC

1996
2005
2000
2005
2007
2011
2008
2006
2007
2204
2004
2007
2008
2002
2003
2004
2005
2007
2007
2009
2007
2007
2007
1998
2003
2003
2004
2005
2007
2010
2010
2010
2000
2007
2006
2008

ÇALIŞMA
SAATİ
N/A
N/A
N/A
27.000
13.000
8.800
8.000
12.000
11.000
12.000
11.000
7.000
11.000
15.000
13.000
12.500
12.000
9.000
11.000
6.700
12.000
12.000
13.000
N/A
13.000
11.000
12.000
12.000
11.000
9.000
N/A
6.500
14.000
12.500
9.700
13.000

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

HMF Makina
Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yan Yol No:15/2 34870 Kartal / İstanbul / Tel: 0216 488 80 00 - Faks: 0216 488 91 91 / www.hmf.com.tr
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MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

PALETLİ EKSKAVATÖRLER
CATERPILLAR
325D
CATERPILLAR
330
CATERPILLAR
330
CATERPILLAR
345
DAEWOO
420
HITACHI
ZX 470 LCH
HITACHI
ZX 470 LCH
HITACHI
ZX350LCH-3
HITACHI
ZX350LCH-3
HITACHI
ZX400LCH-3
HYUNDAİ
290LC-7
KOMATSU
PC300
SAMSUNG
SE280LC-2
SUMITOMO
SH450
SUMITOMO
SH450
SUMITOMO
SH450
SUMITOMO
SH450
SUMITOMO
SH480
SUMITOMO
SH480
VOLVO
EC240BLC
VOLVO
EC240BLC
VOLVO
EC290BLC
VOLVO
EC290BLC
VOLVO
EC290CL
VOLVO
EC290CL
VOLVO
EC360B LC
VOLVO
EC360B LC
VOLVO
EC360BLC
VOLVO
EC360CL
VOLVO
EC460B LC
VOLVO
EC460B LC
VOLVO
EC460B LC
VOLVO
EC460BLC
VOLVO
EC460BLC
VOLVO
EC55C
VOLVO
EC55C
VOLVO
EC360CL
VOLVO
EC360CL
VOLVO
EC360CL
VOLVO
EC460BLC

2007
2003
2005
2005
2005
2007
2007
2009
2009
2010
2006
2008
1999
2006
2007
2006
2008
2009
2011
2005
2010
2007
2008
2010
2011
2007
2010
2002
2011
2006
2008
2008
2008
2008
2009
2011
2010
2011
2011
2006

12.000
29.000
26.000
8.700
9.000
N/A
N/A
10.600
N/A
13.400
14.000
11.000
16.580
13.776
9.004
7.900
15.000
11.459
9.558
13.000
6.500
13.000
6.100
11.163
8.750
13.900
10.387
16.000
3.950
13.849
11.452
13.384
8.168
12.170
4.900
3.716
8.337
7.946
9.328
24.289

DOZERLER
CATERPILLAR
CATERPILLAR

2003
2006

14.000
8.700

D6R XL
D6N

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER
CATERPILLAR
962H
KAWASAKI
80ZV-2
KAWASAKI
92 ZV
KAWASAKI
95 ZV
KAWASAKI
90 ZV-2
KAWASAKI
90ZIV
KAWASAKI
92ZV-2
VOLVO
L110F
VOLVO
L110F
VOLVO
L110F
VOLVO
L110F
VOLVO
L120F
VOLVO
L150E
VOLVO
L150F
VOLVO
L150F
VOLVO
L150F
VOLVO
L150G
VOLVO
L150G
VOLVO
L150G
VOLVO
L150G
VOLVO
L150G
VOLVO
L150G
VOLVO
L180C
VOLVO
L180C
VOLVO
L180E
VOLVO
L180E
VOLVO
L180F
VOLVO
L220E
VOLVO
L220E
VOLVO
L220G
VOLVO
L220G

2011
2008
2010
2004
2007
2006
2011
2008
2009
2009
2010
2010
2004
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
1994
1998
2006
2006
2010
2002
2004
2011
2011

4.000
22.629
8.500
14.245
15.350
19.983
4.580
23.080
21.919
24.667
21.327
13.663
23.562
18.966
16.872
19.856
7.021
11.223
8.300
9.000
12.491
N/A
34.409
34.000
13.000
26.555
8.729
19.600
N/A
8.750
9.520

KAZICI YÜKLEYİCİ
CUKUROVA
880

2012

920

GREYDER
VOLVO

G940

2006

6.000

SİLİNDİRLER
BOMAG
VOLVO
VOLVO

BW213
SD130
SD130

2007
2011
2011

9.022
1.677
2.752

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

Ascendum Makina
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla / İSTANBUL
İstanbul Tel: 0216 581 80 00 - 0216 394 40 57 - 0530 977 32 72 / Ankara Tel: 0312 592 90 00 - 0312 386 28 02 - 0530 874 87 89 / www.ascendum.com.tr
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MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

PALETLİ EKSKAVATÖRLER
PC 300
CATERPILLAR
303CR
CATERPILLAR
305 ECR
CATERPILLAR
305CR
CATERPILLAR
305CR
CATERPILLAR
305E
CATERPILLAR
305E
CATERPILLAR
305E
CATERPILLAR
305E
CATERPILLAR
305E
CATERPILLAR
318BL
CATERPILLAR
320C MH
CATERPILLAR
320CL
CATERPILLAR
320DL
CATERPILLAR
324D
CATERPILLAR
324D
CATERPILLAR
324D
CATERPILLAR
324D
CATERPILLAR
325B
CATERPILLAR
325D
CATERPILLAR
325D
CATERPILLAR
330C
CATERPILLAR
330D
CATERPILLAR
330D
CATERPILLAR
330D
CATERPILLAR
330D
CATERPILLAR
330D
CATERPILLAR
330D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
336D
CATERPILLAR
345C
CATERPILLAR
345C
CATERPILLAR
345CL
CATERPILLAR
345D
CATERPILLAR
345D
CATERPILLAR
345D
CATERPILLAR
345D
CATERPILLAR
345DL
CATERPILLAR
349D
CATERPILLAR
349D
HITACHI
ZX250LCH-3
HITACHI
ZX350LCH
HYUNDAI
R290LC-7
KOMATSU
PC300-7
KOMATSU
PC350LC-7
LIEBHERR
R954C
VOLVO
EC240

2007
2008
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2000
2005
2003
2006
2006
2012
2013
2013
1997
2006
2006
2005
2006
2006
2008
2008
2008
2008
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2013
2013
2006
2005
2005
2005
2005
2011
2001

13681
1196
1390
1944
2468
1406
1105
1484
1288
2582
18842
8850
15930
12535
11858
2554
754
1760
19445
16585
11427
21005
16429
11455
23500
21125
23215
23585
17500
10172
2486
4151
4164
3963
2519
20573
27785
24240
22010
26055
23204
19602
18502
4410
1750
11403
18650
8990
17786
12537
6888
13761

DOZERLER
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR

1985
1986
2000
2007
2008
2013

15000
33954
26290
28490
25055
3568

D8L
D8L
D8R
D8T
D8T
D8T

MARKA
MODEL
		

ÜRETİM
YILI

LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİLER
CATERPILLAR
914G
CATERPILLAR
930H
CATERPILLAR
950H
CATERPILLAR
950H
CATERPILLAR
950H
CATERPILLAR
962H
CATERPILLAR
966G
CATERPILLAR
966GII
CATERPILLAR
966GII
CATERPILLAR
966H
CATERPILLAR
966H
KAWASAKI
90ZV-2
KAWASAKI
90ZV-2
KAWASAKI
95ZV
KOMATSU
WA430-5
NEW HOLLAND 170
VOLVO
L110F
VOLVO
L150G

2001
2012
2008
2012
2013
2011
1999
2004
2004
2011
2012
2008
2011
2006
2006
2011
2010
2011

9292
3066
13227
4789
4005
4452
31695
21276
23974
4871
3411
14953
6909
7316
25693
5972
17852
10359

PALETLİ YÜKLEYİCİLER
CATERPILLAR
963C
CATERPILLAR
973C
CATERPILLAR
973C

2007
2006
2008

19885
15798
18000

KAZICI YÜKLEYİCİLER
CATERPILLAR
428E
CATERPILLAR
428E
CATERPILLAR
428E
CATERPILLAR
428E
CATERPILLAR
428E
CATERPILLAR
428F
CATERPILLAR
432E
CATERPILLAR
432E
CATERPILLAR
432E
CATERPILLAR
432E
CATERPILLAR
432E
CATERPILLAR
432E
CATERPILLAR
432F
CATERPILLAR
432F
CATERPILLAR
434E
CATERPILLAR
434E
CATERPILLAR
434E
CATERPILLAR
434E
CATERPILLAR
434F
JCB
1CX

2011
2011
2011
2011
2011
2012
2008
2008
2008
2008
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2007
2011
2013
2006

3508
5652
6236
7270
4028
5444
11519
5636
7890
9850
6660
4310
3274
1901
7318
9050
3277
3086
700
3313

GREYDER
CATERPILLAR

2008

13233

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR
CATERPILLAR
M318

2002

14233

BELDEN KIRMA KAMYONLAR
CATERPILLAR
740

2004

9577

DİĞER
GENIE
HOIST
HOIST
HOIST

S65
ECH6
P720
P720

2011
2011
2011
2011

302
523
570
2844

ABG325
DF 110C
TITAN 323
AP655D
AP755
CB434D
CB434D
CB534D

2004
1998
1996
2012
2008
2011
2011
2011

8741
17000
11207
3109
3700
1930
885
1296

KOMPAKTÖRLER

CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR
CATERPILLAR

140M

ÇALIŞMA
SAATİ

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER
CASE
721D
CAT
966G
CAT
972GII
CAT
972GII
CAT
972GII
KAWASAKI
KSS85ZV-2
KAWASAKI
KSS95ZV-2
KOMATSU
WA470-3
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-5
KOMATSU
WA470-6
KOMATSU
WA470-6
KOMATSU
WA480-5
KOMATSU
WA480-5
KOMATSU
WA480-6
VOLVO
L120C
VOLVO
L150C
VOLVO
L150E
VOLVO
L180E

2006
2000
2004
2004
2005
2006
2005
1998
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2010
2010
2005
2006
2011
1997
1998
2006
2005

8.500
19.539
14.839
20.895
18.106
22.000
32.921
N/A
16.716
17.581
18.000
18.236
18.719
19.858
20.462
12.036
8.415
12.665
25.201
21.534
5.906
10.602
22.377
19.581
25.180

GREYDER
KOMATSU

GD655A-5

1986

N/A

DOZERLER
CAT
CAT
KOMATSU
KOMATSU

D8R
D8R
D155AX-6
D65EX-15

1998
2000
2010
2010

15.000
9.000
9.396
7.228

KAZICI
YÜKLEYİCİ
CASE

695ST

2011

3.970

MARKA
MODEL
		
PALETLİ EKSKAVATÖRLER
CAT
320D
CAT
325C
CAT
325D
CAT
329D
CAT
330C
CAT
336D
CAT
336D
DAEWOO
SL330LC-5
HITACHI
ZX280LCH-3
HITACHI
ZX500
HITACHI
ZX670
HITACHI
ZX670
HYUNDAI
290LC-7
HYUNDAI
R210LC-7A
HYUNDAI
R250LC-7
JCB
JS330
KOBELCO
330SK
KOMATSU
PC200-7
KOMATSU
PC200-8
KOMATSU
PC200LC-8
KOMATSU
PC200LC-8
KOMATSU
PC270-8
KOMATSU
PC300-5
KOMATSU
PC300-7
KOMATSU
PC300-7
KOMATSU
PC300-7
KOMATSU
PC300-7
KOMATSU
PC300EO-7
KOMATSU
PC350LC-7
KOMATSU
PC350LC-7
KOMATSU
PC350LC-7EO
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC350LC-8
KOMATSU
PC400LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-7
KOMATSU
PC450LC-8
KOMATSU
PC450LC-8
KOMATSU
PC450LC-8
KOMATSU
PC550LC-8
KOMATSU
PC550LC-8
KOMATSU
PC650-5
NEW HOLLAND E305
VOLVO
EC240BLC

ÜRETİM
YILI

2011
2003
2008
2010
2003
2011
2011
2000
2013
2005
2006
2006
2004
2012
2007
1998
2004
2005
2010
2010
2012
2009
1996
2006
2007
2007
2007
2007
2005
2006
2005
2008
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2008
2010
2010
2011
2011
1992
2008
2005

ÇALIŞMA
SAATİ

5.361
15.449
8.129
8.971
20.500
5.646
8.862
N/A
1.604
21.889
22.053
25.411
12.792
2.450
6.349
N/A
12.000
14.921
6.976
5.212
5.190
12.028
N/A
17.993
10.085
10.262
17.833
14.294
16.400
15.488
21.291
14.607
8.981
3.946
5.936
6.037
6.235
6.658
7.207
7.421
7.562
7.671
15.000
15.746
16.700
17.323
18.026
18.434
19.000
14.960
16.572
10.420
9.663
10.340
6.147
7.718
N/A
8.992
15.401

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri
Meclis-i Mebusan Cad. No:35-37 Salıpazarı-Beyoğlu/İstanbul / 0212 393 55 00 - www.bmgs.com.tr
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sektörel rehber

sektörel rehber

ABDÜLKADİR ÖZCAN

Petlas, Starmaxx,
0312 3093030
www.abdulkadirozcan.com.tr						 √				
√
Toyo Tires, Maxxis, Hankook
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ACARLAR MAKİNE

Haulotte Grup, Omme Lift, H.A.B 0216 5814949
www.acarlarmakine.com				 √				√
Ruthmann, Unic Crane, Teupen
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ACR PLATFORM
Rent&Rise
0216 9705070
www.rentandrise.com				 √			√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ADV MAKİNE
FM Gru S.R.L.
0216 5808612
www.advmakine.com.tr			 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
AKEM GROUP
Raimondi Cranes, Maber
0216 3611352
www.akemgroup.com			 √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
AKSA
Aksa, ALT
0216 6810000
www.aksa.com.tr						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ALFATEK

Sandvik, Schwing Stetter,
0216 6600900
www.alfatekturk.com
√
Rammer, Soosan
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DİĞER

FİNANS

YEDEK PARÇA

KİRALAMA

ATAŞMAN

KAMYON

YÜKSELTİCİ

İNTERNET ADRESİ

VİNÇ

TELEFON

FORKLIFT

MARKALAR

ÇUKUROVA MAKİNA
Çukurova
0324 6162678
www.cumitas.com
√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
DAS OTOMOTİV

Terex, Genie, Cimolai, Bronto,
0216 4565705
www.dasoto.com.tr
√		√ √			√
Manitex, Ormig
___________________________________________________________________________________________________________________________________
DELKOM GRUP
Delkom
0312 3541384
www.delkom.com.tr								 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
DEVRAN KEPÇE
Devran
0212 2784763
-					
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
EMSAMAK

Junjin, P&V, Bulroc, Vibro,
4442449
www.emsamak.com
√					√		√
Fadroma
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ENKA PAZARLAMA

Hitachi, Kawasaki, Bell, Tadano, 0216 4466464
www.enka.com.tr
√ √ √ √ √			 √ √ √
Atlas Copco, Dynapac, Schmitz,
Iveco, TCM, Tailift, KCP, Cometto
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ALİMAR
Mitsubishi, Euro Energy
0312 3841580
www.alimar.com.tr		 √				√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Soilmec, PTC, IHC, Sem, Leffer, 0212 3603535
www.erkegroup.com
√		√ √		√ √ √ √
Saici, Locatelli, Fuwa, Faresin,
Grindex, Toyo, Compair
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTA VİNÇ
Tornello Gru
0216 4563038
www.altavinc.com			 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ERKİN İŞ MAKİNELERİ
Erkin
0256 3712933
www.worldpower.com.tr
√		√		 √		 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ANSAN HİDROLİK
Ansan
0262 3414530
www.ansanhidrolik.com.tr			 √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ERKOM

ARLİFT
Palfinger, Skyjack, Niftylift, Dalian 0212 6711921
www.arlift.com		 √ √ √						
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ARSER
Still	0216 4202335
www.still-arser.com.tr		 √					√ √ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ASCENDUM MAKİNA

Volvo, Sandvik, Air Rail
0216 5818000
www.ascendum.com.tr
√					√ √ √
Chicago Pneumatic, Moba
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ATİLLA DURAL
Liebherr, Alimak, Altec,
0212 2809899
www.atilladural.com		
√ √			√			√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ATLAS COPCO
Atlas Copco
0216 5810581
www.atlascopco.com.tr
√					√ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
AYTUĞLU DİZEL

FP Diesel, Cummins,
0216 4108052
www.aytuglu.com								 √
PAI Industries, Pro Power Product
___________________________________________________________________________________________________________________________________

BEMTAŞ KULE VİNÇ
Soima, The Böcker
0216 4945527
www.kulevinc.com			 √ √			√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BETONSTAR
Betonstar
0232 8685600
www.betonstar.com
√							√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BLUMAQ
Blumaq
0216 3668557
www.blumaq.net								 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BORUSAN MAKİNA ve
GÜÇ SİSTEMLERİ

Caterpillar, Metso, Mantsinen,
4441228
www.bmgs.com.tr
√		√ √ √ √ √ √ √ √
Mecalac, Terex O&K, BESyS,
Exxon Mobil, Hoist, Genie, MAK,
Olympian, NGC, Atlas Copco
ClydeUnion, Sitech Eurasia
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSKAR
Caterpillar, Tennant, Baumann
0216 4178189
www.boskar.com.tr		 √						√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BRİSA
Bridgestone, Lassa, Otopratik
0212 3858450
www.brisa.com.tr					
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
CERMAK
Takeuchi, Terex Finlay
0212 6715744
www.takeuchi.com.tr
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
CEYLİFT
Ceylift
0322 3943900
www.ceylift.com		 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
CEYTECH
Ceytech
0322 3943900
www.ceytech.com						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ÇELİKBİLEK MAKİNE
Bestlift, Kito, Lifter, Airpes,
0212 2220156
www.celikbilekmak.com.tr		 √				√				
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ÇESAN
Çesan
0312 2670500
www.cesanas.com
√						√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Carraro, Yanmar, Subaru,
0212 4827818
www.cozum-makina.com		 						√
C.E.E.I., Zob, Kintowe, Orlaco
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ÇÖZÜM MAKİNA

ÇUKUROVA İTHALAT
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FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

DİĞER

FAALİYET ALANI

FİNANS

YEDEK PARÇA

KİRALAMA

ATAŞMAN

KAMYON

İNTERNET ADRESİ

YÜKSELTİCİ

TELEFON

VİNÇ

MARKALAR

FORKLIFT

FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

FAALİYET ALANI
ALANI
FAALİYET

Link-Belt, Clift, McCloskey

0216 3953460

www.cukurovaithalat.com
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√ √ √					√

ERKE GROUP

Everdigm, Mine Master, GHH,
0312 3549300
www.erkom.com.tr
√		√			√		√		√
Famur, Hazemag, Turbosol, Rotair
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ESSA GRUP

Parker Plant, Power Curbers,
0312 3860920
www.parkerturkiye.com
√
Roadtec, Power Pavers
___________________________________________________________________________________________________________________________________
FORD
Ford
4443673
www.ford.com.tr					 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
FORMAK
Formak, Baoli
0216 4526860
www.formakforklift.com		 √					√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
				
FORSEN MAKİNA
Sennebogen, Jenz, Backhus,
0212 3932400
www.forsen.com.tr			 √			√
Ardelt, Kröger, PDI
___________________________________________________________________________________________________________________________________
			
GAMA
Zoomlion, Lonking, Mustang,
0312 2484200
www.gama.com.tr
√ √ √
PrimeTech, Manitex Liftking, EP
___________________________________________________________________________________________________________________________________
GOODYEAR
Goodyear
0212 3295050
www.goodyear.com.tr						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
GÖKER
Gomaco, Fiori, Betonwash,
0312 2670994
www.goker.com.tr
√							√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
GÜRİŞ ENDÜSTRİ
Güriş, Furukawa
0216 3050557
www.gurisendustri.com
√					√		√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HAMAMCIOĞLU
Bobcat, Ingersoll Rand, Doosan 0216 3943210
www.hamamcioglu.com
√					√		√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HASEL
Linde, Terex, Kobelco
0216 6342100
www.hasel.com
√ √				√ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HCS MAKİNA
Liebherr
0216 4925751
www.hcs-liebherr.com.tr			 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HİDROKON
Hidrokon
0332 4448811
www.hidrokon.com			 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

HİDROMEK
Hidromek
4446465
www.hidromek.com.tr
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HMF MAKİNA
Hyundai, Atlet, Airo, D&A,
4444634
www.hmf.com.tr
√ √		√		√		√
Mantovanibenne
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HYTSU
Hytsu
0232 8770044
www.hytsuforklift.com.tr		 √					√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
IMER-L&T
Imer-L&T
0382 2662300
www.imer-lt.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
IMI
Venieri, Astec
0312 4251006
www.imi.biz.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
İLKERLER

Allison Transmission, Omega,
0212 5768080
www.ilkerler.com		 √				√		√		√
Federal Power, CVS Ferrari,
Stanadyne, Delphi
____________________________________________________________________________________________________________________________________
İNAN MAKİNA

MTB, IHI

0212 5492500

www.mtbbreakers.com

www.forummakina.com.tr

√			√		√		√
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İSTANBUL VİNÇ
Starlift, Jekko, Mantall, CTE,
4441629
www.istanbulvinc.com			 √ √			√
Holland Lift, Instant Upright, IPS
___________________________________________________________________________________________________________________________________
JUNGHEINRICH
Jungheinrich
4445864
www.jungheinrich.com.tr		 √					√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
									
KALE MAKİNA
Kubota, Gehl, Ausa, Atlas Copco 0216 5939300
www.kalemakina.com.tr
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Manitowoc, Bauer, Grove, RTG 4442494
www.karun.com.tr
√		√			√		√
Klemm, Prakla, Goldhofer
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DİĞER

FİNANS

YEDEK PARÇA

KİRALAMA

ATAŞMAN

KAMYON

YÜKSELTİCİ

İNTERNET ADRESİ

VİNÇ

TELEFON

FORKLIFT

MARKALAR

PUTZMEISTER
Putzmeister
0282 7351000
www.putzmeister.com.tr
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
REKARMA

Crown, Avant, Leguan, JMG,
0216 5930942
www.rekarma.com.tr
√ √ √ √		√
Dynaset, Ron, Mahr, Rekarm
___________________________________________________________________________________________________________________________________
RENAULT
Renault
0216 5241000
www.renault-trucks.com.tr					 √			 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

KARUN GRUP

TIRSAN
Tırsan, Kässbohrer
0216 5640200
www.tirsan.com.tr					 √			 √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

KARYER TATMAK

SANDVIK
Sandvik
0216 4530700
www.sandvik.coromant.com								 √		
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Bomag, Cifa, Casagrande, Jlg
0216 3836060
www.karyer-tatmak.com
√ √		√			√ √
Heli, Lintec, IPC Gansow, Dulevo
___________________________________________________________________________________________________________________________________
KAYAKIRANLAR
Msb
0216 4664122
www.msbkiricilar.com						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
KENTSEL MAKİNA
Vibrotech
0312 3954659
www.kentselmakina.com
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
KOZA İŞ MAKİNALARI
Merlo, Red Rhino
0216 5278991
www.koza-is.com
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
LASZIRH
Laszırh
0212 7714411
www.laszirh.com						 √		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

SANKO MAKİNA
Doosan, Moxy, Mst, Soosan,
4442767
www.sankomakina.com.tr
√ √			 √ √		√
Donaldson
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SCANIA
Scania
0262 6769090
www.scania.com.tr					 √			 √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SITECH
Trimble
0216 2500001
www.sitech-eurasia.com										 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SİF İŞ MAKİNALARI

Jcb, Powerscreen,
0216 3520000
www.sif-jcb.com.tr
√					√		√
Rubble Master, Vibromax
___________________________________________________________________________________________________________________________________

LIEBHERR
Liebherr
0216 4531000
www.liebherr.com
√		√					√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

SİLVAN SANAYİ
Silvan
0216 3991555
www.silvansanayi.com						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MAATS

SOLİDEAL
Solideal
0216 4891500
www.solideal.com.tr						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Manitou, D'avino, MRT
0312 3543370
www.maats.com.tr
√ √		√			√ √
Atlas Weyhausen, DitchWitch
___________________________________________________________________________________________________________________________________
MAKLİFTSAN
Hangcha
4446553
www.makliftsan.com.tr		 √					√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TEKNİKA
Clark
0212 2502550
www.teknikatas.com.tr		 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MEKA
Meka
0312 3979133
www.meka.com.tr
√							√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Potain, Stros, Bennighoven
0216 5776300
www.tekno.com.tr			 √ √			√			√
Maccaferri
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MERCEDES
Mercedes
0212 8673000
www.mercedes-benz.com.tr					 √			 √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TEKNOMAK
Ammann, Teknomak
0312 8151469
www.teknomak.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

METALOKS
Metaloks
0312 3941692
www.metaloks.com.tr						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TEMSA İŞ MAKİNALARI
Komatsu, Dieci, Omg
0216 5445801
www.temsaismakinalari.com
√ √			 √ √ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MICHELIN
Michelin
0212 3175262
www.michelin.com.tr						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TERA MÜMESSİLLİK
Jaso, Goian
0216 5081800
www.teramak.com.tr			 √ √						
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MTU
MTU
0212 8672000
www.mtu-online.com						 √		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TETAŞ
Chery
0212 8669100
www.tetasmakina.com
√ √				
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MUNDES MAKİNA
Groeneveld, Prreundt, Goo-Far
0216 4596902
www.mundesmakina.com										 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TGM KULE VİNÇ
Tgm
0380 5537414
www.tgmkulevinc.com			 √				√ √		
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NET MAK
Netlift, Netinox, GrabiQ
0216 3642400
www.netmak.com.tr		 √		√ √		 √		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TOYOTA İSTİF MAKİNALARI
Toyota
0216 5900606
www.toyota-forklifts.com.tr		 √					√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

OM MÜHENDİSLİK
Om
0216 3655891
www.ommuhendislik.com.tr						 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TSM GLOBAL
Sumitomo, Hyster, Ammann
0216 5602020
www.tsmglobal.com.tr
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

OYMAN MAKİNA
Oyman
0462 7112425
www.oymanmakina.com.tr
√				√ √		√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TUNÇ FORKLİFT
Yale
0212 2443198
www.tuncforklift.com		 √					√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZİSMAK
Heli, Ferrari, SMZ, Nova
0212 5491339
www.ozismak.com		 √ √ √		√ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TÜNELMAK
Tünelmak
0216 5610990
www.tunelmak.com.tr
√				√ √		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZKARA HİDROLİK
Eurocomach, Faresin, MDB
0312 354 27 33 www.ozkarahidrolik.com
√							√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

TÜRK TRAKTÖR
Case, New Holland
0312 2333333
www.turktraktor.com.tr
√					√		√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZMAK
Xcmg
0216 5450826
www.ozmakmakina.com.tr
√		√		
___________________________________________________________________________________________________________________________________

UYGUNLAR DIŞ TİCARET
Liugong, Dressta
0216 4258868
www.uygunlar.com
√ √ √			√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

PAGE

UZMANLAR PLATFORM
Uzmanlar
0216 5820040
www.uzmanlarplatform.com			 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dillinger Hütte, Sleipner, Durel,
0216 5744497
www.page-ltd.com						 √		√
Yokohama, Dufendofin
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PAKSAN
Paksan
0262 4332453
www.paksan.com			 √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PAKSOY
Topcon Sokkia
0850 3337579
www.paksoyteknik.com.tr										 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PALME MAKİNA
Palme
0216 4660478
www.palmemakina.com
√					√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PENA MADEN

Normet, Schopf, TM, Betek, DSI, 0312 4430070
www.penamaden.com
√					√
Mitsubishi, Protan, MineArc,
Nokian, Nordic Lights, Enelex
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Pİ MAKİNA
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FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

DİĞER

FAALİYET ALANI

FİNANS

YEDEK PARÇA

KİRALAMA

ATAŞMAN

KAMYON

İNTERNET ADRESİ

YÜKSELTİCİ

TELEFON

VİNÇ

MARKALAR

FORKLIFT

FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

FAALİYET ALANI
ALANI
FAALİYET

Pi Makina

0312 4840800

www.pimakina.com.tr
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TEKNO ŞİRKETLER GRUBU

UP MAKİNE
ELS, Palazzani, Mighty Crane
0224 2413090
www.upmakine.com				 √			√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
VOLVO PENTA
Volvo
0216 6557500
www.volvopenta.com								 √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
WACKER NEUSON
Wacker Neuson
0216 5740474
www.wackerneuson.com.tr
√					√		√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
WIRTGEN ANKARA

Wirtgen, Vögele,
Hamm, Kleeman

0312 4853939

www.wirtgenankara.com.tr

√

√		√		 √

www.forummakina.com.tr
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ihale
MAL ALIM SONUÇLARI
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin 3 adet ekskavatör ve 1 adet
yükleyici alımı için açtığı ihaleyi, 1.570.000,00 TRY bedelle
Liebherr Makine yüklendi.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin 1 adet itfaiye ve 1 adet kamyon
alım işini, 235.000,00 ile 177.850,00 TRY bedelle Karba
Otomotiv aldı.

Eskişehir Seyitgazi Belediyesi’nin 2014 model 8 tonluk kamyon
alım ihalesi, 148.000,00 TRY bedelle Karseç Otomotiv
tarafından yüklenildi.
İstanbul Eyüp Belediyesi’nin ihale ettiği 1 adet kamyon
alım işi, 79.500,00 TRY bedelle Jet Kar Turizm tarafından
üstlenildi.

HİZMET ALIM SONUÇLARI
İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin 3 yıllığına kamyonet ve iş
makinesi kiralama ihalesini 13.074.750,00 TRY bedelle Pınartaş
İnşaat Gıda Emlak Nak. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. aldı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 180
günlüğüne iş makinesi kiralama ihalesi 2.166.840,00 TRY
bedelle Çe-Ta Taşımacılık İnşaat’ın oldu.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ihale ettiği
iş makinesi kiralanması işini 921.600,00 TRY bedelle İnmak
Teknik Yapı Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. üstlendi.

Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 1 yıllığına iş
makinesi kiralama işi 621.600,00 TRY bedelle Koru İnşaat Tur.
Müh. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin oldu.

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından
ihale edilen kazıcı yükleyici kiralama işini 552.075,00 TRY
bedelle Mikdat Buldu aldı.

Kocaeli Kandıra Belediyesi’nin 3 yıllığına araç ve iş makinesi
kiralama ihalesini 588.960,00 TRY bedelle Selçuk İnşaat Taah.
Elek. Oto. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. kazandı.

YAPIM SONUÇLARI
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Adana-Mersin istasyonları arasında mevcut hattın yanına 3. ve 4.
Hat ilave edilmesi işini 198.802.001,69 TRY bedelle Dalgıçlar
İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Ulaşım Nakliye ortak girişimi üstlendi.

Sinop Ayancık, Ayancık Helaldı ve Çatalzeytin Helaldı
devlet yollarında bazı kilometreler arası yol yapım işlerini
144.581.038,68 TRY bedelle Akyapı İnşaat aldı.

TKİ’nin ihale ettiği Eynez 13 panosu 19 milyon metreküp
dekapaj işini 71.820.000,00 TRY bedelle Azerbaycan uyruklu
Akkord Senaye Tikinti İnvestisiya Korporası ASC yüklendi.

Sakarya Erenler Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Erenler
Belediyesi kentsel dönüşüm 1 etap 1 kısım yapım işini
28.440.000,00 TRY bedelle Leda Yapı Proje yüklendi.

Yükseköğretim Kurumları’nın ihale ettiği Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakülteleri yapım
işini 26.500.000,00 TRY bedelle Aksu İnşaat aldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından ihalesi yapılan bölge sınırlarında
bulunan tüm kamu binalarının her türlü tadilat işlerini
22.349.627,35 TRY bedelle Byk Yapı üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ettiği Üsküdar Bekar
Deresi ıslahı tamamlama inşaatı işini 13.664.940,00 TRY
bedelle Ömer Akif Yazıcıoğlu, Unitek İnşaat ortak girişimi aldı.

KGM 6. Bölge’nin ihale ettiği Boğazköprü grubu köprüleri
yapım işi 12.168.620,00 TRY bedelle Bekirhan İnş. San. Ltd.
Şti.’nin oldu.

KGM 15. Bölge’nin Kurşunlu şehir geçişi köprülü kavşak ve bsk
yapılması işini 11.577.786,00 TRY bedelle Ankara İnş. Tic. ve
San. Ltd. Şti. üstlendi.

Yükseköğretim Kurumları’nın ihaleye açtığı Türk-Alman
Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu binasını 10.943.000,00
TRY bedelle Birkan Müh. İnş. yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihale ettiği Sincan Etimesgut
tapu kadastro hizmet binası yapım işini 9.835.000,00 TRY
bedelle Tunçay İnşaat San. ve Tur. İşlt. A.Ş. üstlendi.

Adalet Bakanlığı’nın açtığı Gölcük adalet sarayı yapım ihalesi
8.580.000,00 TRY bedelle Yunus İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
oldu.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ihale ettiği
Kahramanmaraş Onikişubat imam hatip lisesi ve pansiyon binası
inşaatını 7.938.000,00 TRY bedelle Mehmet Besni’nin oldu.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye açılan Akpınar
ilçesi 5 yataklı entegre hastane yapım işini 3.727.000,00 TRY
bedelle Uğur Demirdaş, Barış İnşaat ortak girişimi yüklendi.
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