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Müşteriye ulaşmak
Satış ve pazarlama yöneticilerinin öncelikli hedefi tüm potansiyel müşterilere
ulaşmaktır. Etkinlikler, fuarlar, televizyon, radyo, gazete, dergi, billboard ve son
zamanların hızla yükselen yıldızı internet bu anlamda öne çıkan iletişim kanalları.

“Platform sektörünün lideri”

Bu kanalların müşteriye erişimdeki etkinliği ürüne göre değişim gösterebiliyor.
Örneğin, geniş bir müşteri kitlesine hitap eden hızlı tüketim mallarının öncelikli tercihi
televizyon iken, araç kiralama firmaları hemen her otomobilde dinlenen radyoyu
reklamları için tercih ediyor.

Yükselmek hedefinizse,
yükseltmek bizim işimiz

Yer alınacak iletişim kanalını belirledikten sonra sıra hedef kitleye uygun, doğru
zamanlamayı bulmaya geliyor. Bundan sonra ise müşteriyi ikna edecek yaratıcı bir
reklam çalışması gerekiyor.
İnşaattan madenciliğe, tarımdan sanayiye kadar oldukça geniş bir kitleye hizmet
veren, birebir iletişimin büyük ölçüde belirleyici olduğu iş ve inşaat makineleri sektörü
açısından ise satış ekibi ile nispeten az sayıdaki nihai müşteriyi bir araya getirebilmek
hayati önem taşıyor.
Otomotiv ve hızlı tüketim mallarına (FMCG) kıyasla pazarlama bütçelerinin daha
mütevazi olduğu sektörümüzde televizyon, radyo ve gazete gibi kitlesel iletişim
kanallarının kullanımı oldukça sınırlı düzeyde kalıyor. Satın alma karar sürecinin uzun
ve birçok değişkene bağlı olması sebebiyle zaten bu alanlardaki reklamlar daha çok
marka bilinirliğine hizmet ediyor.
Yeterli üretim kapasitesi ve düşük toplam sahip olma maliyeti idealine odaklanan
müşteriler, bir makine alım sürecinde öncelikle farklı markaların muadil makinelerini
masaya yatırıp teknik özelliklerini karşılaştırırlar. Mümkünse makineyi sahalarında test
etmek ve ayrıca satış sonrası süreçte etkin destek alacaklarına ikna olmak isterler.
Bu süreçte müşteriler önceki zamanlarda kulaktan dolma bilgiler yerine son model
makineleri hep bir arada bulup inceleyebildikleri fuarlara gider, hatta pazarlığı
bitirirlerdi. Sektörel yayınlar da alıcı ile satıcı arasında bağ kurmak anlamında hep
önemli bir misyona sahip olmuştur.
Ancak başta internet olmak üzere iletişim araçlarının baş döndürücü gelişimi, her
alanda olduğu gibi sektörümüzde de önemli değişimlere yol açıyor. Artık bir cep
telefonu üzerinden her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Yoğun tempo içerisinde zaman
eskisinden çok daha kıymetli ve bir fuara gitmek için gerçekten motive edici sebepler
olması gerekiyor. Bu sebeple bazı fuarların artık düzenlemediğine tanık oluyoruz.
Sektörel yayınlar tarafında ise dijitalleşme ve içerik kalitesi ön plana çıkıyor.
İnsanlar tüm markaların yeni ürünlerini, yeni teknolojilerin kendilerine nasıl bir fayda
sağlayabileceğini, sektördeki gelişmeleri ve nihai kullanıcı tecrübelerini en kısa yoldan
sektörel dergilerden öğrenmekten vazgeçmeyeceklerdir. Bu basılı veya dijital olabilir.
Yeter ki bu alandaki uzmanlığın dolu, güncel, ilgi çekici ve tarafsız bir ürünü olsun.
Bizim vizyonumuz da budur…
Saygılarımla,
Gökhan Kuyumcu
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sektör

İş ve istif
makinelerinde
yeni yıla güçlü
başlangıç
Kazıcı yükleyici satışlarındaki
kayda değer azalmaya rağmen 12
bin adedin üzerinde bir rakamla
2017 yılını tamamlayan Türkiye
iş makineleri sektörü, yeni yıla da
olumlu bir başlangıç yaptı. Devam
eden büyük inşaat projeleri, küresel
ekonomideki canlanmaya paralel
şekilde hareketlenen madencilik
sektörü ve ihracattaki artış iş
ve istif makinelerine olan talebi
güçlendiriyor.

Not: İMDER’e üye olan firmaların toplam iş makineleri pazarının yaklaşık yüzde
93’ünü, İSDER’e üye firmaların ise toplam forklift pazarının yaklaşık yüzde
70’ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

2018 ayı içerisinde satılan yeni iş
makinesi sayısı, geçen yılın aynı
ayına kıyasla yüzde 45,5 oranında
artarak 588 adede ulaştı.

İMDER (Türkiye İş Makinaları
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği)
tarafından açıklanan tahmini pazar
rakamlarına göre, Türkiye’de Ocak

İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri
ve İmalatçıları Derneği) tarafından
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açıklanan tahmini rakamlara göre
ise Ocak 2018 ayında Türkiye’deki
toplam istif ve depolama
ekipmanları pazarı, geçen yılın aynı
ayına kıyasla yüzde 61,8 oranında
artarak 699 adet oldu.
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İSKİ makine parkına 10 adet yeni HİDROMEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) makine
parkını Türkiye’de üretilen HİDROMEK iş makineleri ile genişletti. İSKİ’nin makine ve araç
parkını genişletirken yerli ve milli üretime katkı sağlamak üzere HİDROMEK’i tercih ettiği
açıklandı.
İSKİ, HİDROMEK’ten 5 adet paletli ekskavatör, 4 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet lastikli ekskavatör olmak üzere
toplam 10 adet iş makinesi alımı gerçekleştirdi. Makine ve araçlar İSKİ Merkez Kampüsü’nde gerçekleşen törenle
teslim edildi. Tanıtım töreninde HİDROMEK Marmara Bölge Satış Müdürü Levent Bildik, İSKİ Genel Müdürü Fatih
Turan’a yerli ve milli üretime desteklerinden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.
İSKİ’nin alınan iş makinesi ve araçları içme suyu, atık su ve dere ıslahı gibi alanlarda gerçekleştirilen hizmetlerde
kullanacağı belirtildi.

www.mst-tr.com - 444 2 767
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HMF Makina’nın
yeni Genel
Müdürü Reyhan
Uğurlu Yücel
oldu
1993 yılından bu yana
Hyundai marka iş makinaları
ve forkliftler ile sektörde
faaliyet gösteren HMF
Makina’nın Genel Müdürlük
görevine Reyhan Uğurlu
Yücel atandı.
2005 yılında HMF Makina ile iş ve
istif makinaları sektörüne katılan
Reyhan Uğurlu Yücel, 13 yılı
aşkın geniş sektör deneyimi ile
2016 yılına kadar HMF Makina’da
Pazarlama, İş Geliştirme ve
Endüstriyel Ürünlerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdürmekteydi. 2016 yılında STFA
Holding grup şirketlerinden olan
ve 1988 yılından bu yana makina
sektöründe faaliyet gösteren
Universal Handlers’a Genel Müdür

1990 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesi’nden
mezun olan Reyhan Uğurlu Yücel,
1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi
İşletme programını, 2011 yılında
da Koç Üniversitesi Executive
MBA programını tamamladı.
Profesyonel hayatına Türk Philips
şirketinde başlayan Yücel, hızlı
tüketim, tüketici elektroniği, bilişim
sektörlerinde Canon ve Eveready/
Energizer Pil şirketlerinin dâhil
olduğu çok uluslu ve yerli firmalarda

SİF İş
Makinaları
Genel Müdürlük
görevine Tolga
Atmaca atandı

yürüten SİF İş Makinaları’nın
Genel Müdürlük görevine, 19
Şubat 2018 tarihi itibariyle
Tolga Atmaca atandı.

1956 yılından bu yana
Türkiye’de iş makinaları
sektöründe faaliyet
gösteren, 1974 yılından beri
de dünyanın önde gelen iş
makinası üreticilerinden
JCB’nin distribütörlüğünü

8

olarak atandı. 1 Ocak 2018 tarihi
itibariyle de 11 yıl görev aldığı HMF
Makina’da Genel Müdür olarak
yeniden başladı.

STFA Grubu CEO’su Yetik
Kadri Mert, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“STFA grubu olarak kurumsal
yapımızı doğru yetenek yönetimi ile
güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu
kapsamda SİF İş Makinaları Genel
Müdürlüğünü üstlenen Sayın Tolga
Atmaca’nın sektördeki uzmanlık
ve deneyimi ile grubumuza önemli
katkılar sağlayacağına inanıyor, yeni
görevinde başarılar diliyorum.”
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pazarlama, satış ve iş geliştirme
konularında üst düzey yöneticilik
yaptı.
HMF Makina, Hyundai İş Makinaları
Türkiye distribütörlüğünü ülke
çapında 40’tan fazla noktada,
yaygın satış ofisleri ve servis
istasyonları ile 1993 yılından beri
sürdürüyor. Yine Hyundai marka
LPG, akülü ve dizel forkliftleri ile
2003’ten bu yana endüstriyel
ürün gamıyla da hizmet veriyor.
Unicarriers marka depo içi
ekipmanlar ve iş makinalarında
kullanılan D&A kırıcılar da hali
hazırda firmanın ürün gamında yer
alıyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Makina Mühendisliği Bölümü’nde
lisans eğitimini tamamlayan
Tolga Atmaca, çalışma hayatına
1997 yılında Polinas’ta Üretim
Mühendisi olarak başladı. Ardından
1998-2002 yılları arasında Opel
Türkiye’de Müşteri İlişkileri,
Pazarlama ve Satış’tan sorumlu
Müdür olarak çalışan Atmaca,
2002-2011 yılları arasında General
Motors Merkez Doğu Avrupa ve
Rusya operasyonlarında Satış ve
Pazarlama Müdürlüğü ve Satış
Sonrası Hizmetler Direktörlüğü
pozisyonlarında bulundu.
2011-2014 yılları arasında
Chevrolet Türkiye Genel
Müdürü, 2016’dan bugüne
kadar Mahle Doğu ve Orta Asya
organizasyonundan sorumlu Genel
Müdür olarak çalıştı. Tolga Atmaca;
Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya,
Doğu ve Orta Avrupa ve Rusya
gibi bölgelerde, otomotiv, taşıt ve
yedek parça sektöründe, satış, iş
geliştirme, pazarlama, satış sonrası
hizmetler, marka ve strateji ve
bölgesel yapılandırmalar gibi birçok
alanda deneyime sahip.

haber

Maden ve doğal
taş ihracatı
yüzde 24 arttı
İstanbul Maden İhracatçıları
Birliği, 42. yılını doğal taş
ve maden sektörlerinde
faaliyet gösteren birlik ve
derneklerin davet edildiği
bir çalışma toplantısıyla
kutladı. Sektörün öncelikli
konularının ele alındığı
toplantının, çok sayıda
madenci örgütü yöneticisini
bir araya getirerek hedeflere
ulaşmak için görüşlerin
geliştirildiği bir platform
işlevi gördüğü belirtildi.
Toplantının açılışında yaptığı
konuşma ile diyalogun önemine
değinen İMİB Başkanı Aydın Dinçer,
madenlerin ekonomiye yaptığı
katkıyı vurgulayarak şu konulara
değindi:
“Ekonomiye yaklaşık 40 milyar
Dolarlık bir katkı yapan stratejik bir
sektörün mensuplarıyız ve dünyanın
en büyük mermer rezervleri yüzde
33 ile Türkiye’de. Şu anda dünya
doğal taş pazarının işlenmiş üründe
yüzde 24’ünü blok mermerde
yüzde 34’ünü karşılayabiliyoruz.
İşlenmemiş doğal taşta en büyük
pazarımız 296 milyon Dolarlık
satış ile ABD’dir. Blok mermerde
ise Çin’in ithalatının yüzde 56’lık
kısmını biz karşılıyoruz. Hindistan ise
yüzde 29’luk ithalatını Türkiye’den
gerçekleştirirken yüzde 49’unu
İtalya’dan gerçekleştiriyor. Maden
ve doğal taşta bu pazarları
korumanın yanı sıra yeni pazarlarla
sektörümüzü büyütmek için
sektörümüzün birlik içinde olması
önem kazanıyor.”

Doğal taş ihracatı toplam
maden ihracatının yarısını
oluşturdu

YENİ NESİL. YENİ KURALLAR.

2017 yılının maden ve doğal taş
sektörü açısından başarılı bir yıl
olduğuna değinen Dinçer, yılı
yüzde 24’lük bir artış ile 4,7 milyar
Dolar ihracatla kapattıklarını;
doğal taş ihracatının ise toplam
maden ihracatının yarısını (2,04
milyar Dolar) oluşturduğunu
belirtti. Bir önceki yıla göre doğal
taş ihracat artışının yüzde 13,43
oranında kaldığını ifade eden
Dinçer, 2018 yılının kritik bir yıl
olduğunu vurgulayarak “Her yıl için
yüzde 20 ile 25 arasında bir artış
sağlayabilirsek maden sektörü için
15 milyar Dolar olarak hedeflenen
2023 hedeflerimize ulaşabiliriz.
Üretimi ve ona bağlı olarak ihracatı
artırmamız, işletme izinlerinin
gecikmeye mahal vermeden
sağlanıyor olmasına bağlıdır.” dedi.

Turkish Stones markası
dünyaya tanıtılmalı

Yeni pazarlar

Bir ilk: Bilim Kurulu

İMİB’te hem yeni pazarlar
oluşturmak hem de pazar payını
artırmak üzere üyelere pazarların
durumuna ilişkin detaylı bir bilgi
gönderdiklerini belirten Dinçer,
2016 rakamlarına göre ülke
pazarlarını incelediklerini aktardı.
Çalışma sonucunda dünyada
işlenmiş mermer ve traverten
ithalatı yapan ancak Türkiye’nin
yüksek oranlarda ihracat
yapamadığı ve/veya rakiplerimiz
olan İtalya, İspanya ve Çin’den
daha az ihracat yaptığı, dünya
ithalatından yüksek oranda pay alan
ülkeler hedef olarak belirlendi. Bu
çalışma sonucunda hedef olarak
belirlenen ilk 10 ülke Hindistan,
Güney Kore Cumhuriyeti, Kanada,
Katar, Meksika, Lübnan, Hong Kong,
Rusya, Singapur ve Malezya oldu.

320 GC

Doğal taş özelinde gündemlerindeki
en önemli konunun Turkish Stones
markasını dünyada tanıtmak
olduğunu kaydeden Dinçer, son
kullanıcının markayı tanımasının
sektörü düşük fiyat sıkıntısından
kurtaracağını, bu doğrultuda yüksek
nitelikli taşlara özel tanıtımlar
yapılabileceğini sözlerine ekledi.

320

Aydın Dinçer, Türkiye’de ilk defa
İMİB tarafından bir ihracatçı
birliğinde Bilim Kurulu oluşturulduğu
bilgisini de sektör mensuplarıyla
paylaştı. Özellikle çevreci
madencilik için bilimsel rapor
hazırlamak üzere farklı disiplinler
ve farklı disiplinlerden uzmanların
yer alacağı Bilim Kurulu’nun kamu
ve kamuoyuna madenciliğin
çevreci madencilik bakış açısı ve
uygulamalarıyla da yapılabileceğini
bilimsel olarak anlatacağı belirtildi.
Bilim Kurulu ile ayrıca madenciliğin
çevreye etkilerinin doğru ve
rakamsal verilerle değerlendirilmesi
ve diğer sektörlerin çevreye
etkilerinin karşılaştırılmalarının
yapılacağı kaydedildi.

Borusan CAT’in teknoloji, ekonomi ve performansı bir araya getiren
yeni nesil ekskavatör serisi ile sektörde kurallar yeniden yazılıyor.

/borusan_cat
/borusan_cat
/borusancat
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sektör

İMDER’de yeni
Yönetim Kurulu
belirlendi
Üyesi olan 40 firma ile iş ve
inşaat makinaları sektörünün
yüzde 93’ünü temsil eden
Türkiye İş Makinaları
Distribütörleri ve İmalatçıları
Birliği (İMDER)’nin 9.Olağan
Genel Kurul Toplantısı
21 Şubat 2018 tarihinde
gerçekleştirildi. Yapılan
Genel Kurul Toplantısı
sonucunda İMDER’in yeni
Yönetim Kurulu Başkanı
Merih Özgen oldu.
İMDER 9. Olağan Genel Kurul
Toplantısı 21 Şubat 2018 tarihinde
Divan Asya Otel’de gerçekleştirildi.
İMDER’ in 2014-2015 ve 20162017 dönemleri başkanı olan Halil
Tamer Öztoygar konuşmasında 4
yıllık başkanlık göreviyle birlikte 15
yıldır İMDER çalışmalarının birebir
içerisinde bulunmaktan büyük bir
memnuniyet duyduğunu paylaştı.
İMDER’in sektöre ilham veren bir
dernek olduğunu belirten Öztoygar,
başkanlık dönemi boyunca birlikte
çalışma şansı bulduğu Yönetim
Kurulu üyelerine, dernek üyelerine,
komite başkanları ve genel
sekreterlik çalışanlarına özverili
çalışmaları için teşekkürlerini
sundu.
Genel Kurul Toplantısında, yeni
dönem başkanlık görevine daha
önce İMDER çatısı altında İmalat
Komitesi Başkanlığı, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi
çeşitli aktif görevlerde yer alan
Merih Özgen seçildi. Türkiye’nin
önde gelen iş makinaları
üreticilerinden olan ve Türk
makine sanayiine büyük katkıları

olan HİDROMEK’te Strateji
Yönetimi Direktörlüğü görevini
yürüten Merih Özgen, sektördeki
güçlü yapısı ve hız kesmeyen
başarılı faaliyetleriyle adından söz
ettiren İMDER’in Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini devralmaktan
gurur duyduğunu belirtirken,
kendisine güvenerek bu göreve
layık gören üyelere teşekkür
etti. Uzun yıllara dayanan sektör
tecrübesi ile İMDER’in gelecek
dönemdeki yol haritası için büyük
destekler sağlayacak olan Özgen,
sektörün ve Türkiye’nin dünyadaki
konumunu sağlamlaştıracak
ve üst sıralara taşıyacak olan
İMDER çalışmalarının katlanarak
artacağını vurguladı. Sektörel
çalışmalardan, eğitim faaliyetlerine,
uluslararası ilişkilerden, resmi
kurumlarla ilişkilere ve mevzuat
çalışmalarına kadar her alanda
milli ekonominin ve sektörün
büyümesi ana gayesiyle çalışma
rotası izleyeceklerinin altını çizen
Özgen, Türkiye’nin kalkınması için
üstlendikleri görevin büyük bir
sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.
İMDER’in 9. Olağan Genel Kurul
Toplantısında oy birliği ile seçilen
Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:
Merih Özgen - Yönetim Kurulu
Başkanı / HİDROMEK HİDROLİK VE
MEKANİK MAKİNA İMALAT SAN. VE
TİC. A.Ş.
Serkan Karataş – Başkan Vekili /
Sayman / ÇUKUROVA İTHALAT VE
İHRACAT TÜRK A.Ş.
Aydın Karlı - Başkan Yardımcısı / MST
İŞ VE TARIM MAK. SAN VE TİC. A.Ş.
Nadir Akgün - Başkan Yardımcısı /
ENKA PAZARLAMA İHRACAT VE
İTHALAT A.Ş
Ediz Calapoğlu – Yönetim Kurulu Üyesi
/ ÇUKUROVA ZİRAAT ENDÜSTRİ
VE TİC. A.Ş.

Mahir Hocaoğlu - Yönetim Kurulu
Üyesi/ ASCENDUM MAKİNA TİC.
A.Ş.
Özgür Günaydın - Yönetim Kurulu
Üyesi / BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Reyhan Uğurlu Yücel - Yönetim Kurulu
Üyesi / HMF MAKİNA VE SERVİS
SAN.VE TİC.A.Ş.
Levent Büyükmurat - Yönetim Kurulu
Üyesi / SANKO MAKİNA PAZ. VE
TİC. A.Ş.
Tolga Atmaca - Yönetim Kurulu Üyesi /
SİF İŞ MAK.PAZ.SAN.VE.TİC.A.Ş.
Eşref Zekâ - Yönetim Kurulu Üyesi /
TEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT
PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Mustafa Cüneyt Aksu - Yönetim Kurulu
Üyesi / UYGUNLAR DIŞ TİC.A.Ş.

Merih Özgen kimdir?
1953 Diyarbakır doğumlu olan
Merih Özgen, Ankara Atatürk
Lisesinden sonra ODTÜ Makina
Mühendisliği bölümünden 1976
yılında B. Sc, 1981 yılında M. Sc
diplomalarını aldı. 1981 – 1995
yılları arasında çeşitli ABD, Japon
ve Avrupa menşeili iş ve hafriyat
makinası üreticilerinin Türkiye
mümessillerinde yöneticilik
görevlerinin yanı sıra 1981 -1984
yılları arasında Makine Mühendisleri
Odası Genel Sekreterliği görevinde
bulundu. 1995 yılından bu yana
HİDROMEK bünyesinde çalışan
Merih Özgen, halihazırda Strateji
Yönetimi Direktörü olarak görev
yapıyor.
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Tekfen Holding 2017’de
rekorlarını tazeledi
Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi,
limancılık ve gayrimenkul geliştirme alanlarında
62 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, 2017 yılı
mali performans sonuçlarına göre konsolide bazda
7.487 milyon TL ciro ve 770,7 milyon TL net kâr elde
etti. Grubun aktif büyüklüğü 9.367 milyon TL’ye,
özkaynak büyüklüğü ise 3.008 milyon TL’ye ulaştı.
Taahhüt Grubu iş hacminden
yüzde 65 pay aldı

gaz ve petrol yatırımlarını da
yakından takip ediyor.

Tekfen markasının yurtdışındaki
en önemli temsilcisi ve 2017 yılı
iş hacmi içinde yaklaşık yüzde
65 pay ile önemli bir yere sahip
olan Taahhüt Grubu ise 2017
yılında 4,86 milyar TL ciro ve 391
milyon TL net kâr elde etti. Elde
edilen sonuçları değerlendiren
Tekfen Grup Şirketler Başkanı
Osman Birgili, ekonomik ve politik
belirsizliklerin egemen olduğu
küresel ortamda kararlı fakat
ihtiyatlı yaklaşım ile kararlaştırılmış
tüm hedeflerin üzerine çıkmayı
başardıklarını belirtti.

Faaliyetlerini halihazırda yaklaşık
17 bin çalışanıyla Türkiye’nin yanı
sıra Azerbaycan, Kazakistan, Suudi
Arabistan ve Katar’da sürdüren
Tekfen Taahhüt Grubu, 2017 yılı
içerisinde Türkiye’de Türk Akım
Gaz Boru Hattı Kıyıköy Gaz Kabul
Terminali Projesi’ni; Kazakistan’da
Tengiz Petrol-Gaz Sahası Geçici
İnşaat Üniteleri ve Tengiz PetrolGaz Sahası Gelecek Gelişim
Projelerini; Katar’da ise Doğu
Endüstriyel Yolu ve Al Thumama
Stadyumu Projelerini portföyüne
dahil etti.

“Gidilebilen her nokta
pazarımızdır”

Yurtiçinde devam eden projeler:

Tekfen Taahhüt Grubu, “Gidilebilen
her nokta pazarımızdır” anlayışıyla
başta doğal kaynaklar bakımından
zengin Afrika kıtası ve rekabetin
daha az olduğu alternatif
pazarlardaki iş olanaklarının
değerlendirilmesine 2017 yılında da
devam etti.

TANAP Kompresör ve Ölçüm İstasyonları

Tekfen İnşaat’ın 1978 yılında ilk
yurtdışı projesini gerçekleştirdiği
Kuveyt, şirketin gelecek planları
arasında öncelikli bir yere sahip
bulunuyor. Şirket, bir dönem
önemli projeler gerçekleştirdiği
Kazakistan’daki varlığını 2017
yılında alınan iki projeyle yeniden
güçlendirdi. Firma Azerbaycan’da
2018 yılında başlaması beklenen
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Grubun mühendislik ayağında
hizmet veren Tekfen Mühendislik
ise, 2017 yılında 1915 Çanakkale
Köprüsü ve Malkara-Çanakkale
Otoyolu Projesi’nin mühendis
müşavirlik ve kontrollük ihalesini
yabancı ortağıyla kazanarak,
bugüne kadar üstlendiği en büyük
müşavirlik sözleşmesine imza attı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Lot 3
BTC Onarım ve İyileştirme İşleri
STAR Ege Rafinerisi
TürkAkım Gaz Boru Hattı, Kıyıköy Gaz Kabul Terminali
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi
Yurtdışında devam eden projeler:
Azerbaycan / Şah Deniz Faz 2 - Sangaçal Kara Terminali
Azerbaycan / Deniz Platformları
Azerbaycan / Vergi Bakanlığı Yönetim Binası
Katar / Al Khor Expressway Otoyol Projesi
Katar / Doğu Endüstriyel Yolu Projesi
Katar / Al Thumama Stadyumu Projesi
Kazakistan / Tengiz Petrol ve Gaz Sahası Gelecek Gelişim Projesi
Kazakistan / Tengiz Petrol ve Gaz Sahası Geçici İnşaat Üniteleri Projesi
Suudi Arabistan / Yanbu-Cidde Boru Hattı Projesi
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Makine sektörü “Kadın
Mühendislerle, Var
Gücümüzle” dedi
Makine İhracatçıları Birliği’nin kadınların iş yaşamına
eşit katılımını teşvik etmek ve onların yaratıcı gücünü
Türkiye sanayiine kazandırmak üzere hayata geçirdiği
“Kadın Mühendislerle, Var Gücümüzle” projesi
kapsamında, Sakarya Üniversitesi’nde öğrenciler ile
buluştu. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Dalgakıran da katıldığı etkinliğin
ardından Sakarya’da bulunan Türk Traktör fabrikasına
bir gezi organize edildi.
Etkinlik kapsamında konuşma yapan Dalgakıran,
kadınların iş yaşamına katılımını artırmanın yolunun
bir kültür değişimi gerektiğini belirterek “Türkiye,
kadınların iş yaşamına katılım oranı en düşük OECD
ülkesi. Ülkemizde bu oranların düşüklüğü, hem eğitim
sistemimizde bir farkındalık eksikliğinden hem de
birçok sektörün kapısının kadınlara yeterince açık
olmamasından kaynaklanıyor. Erkeklerin yoğun olduğu
bir sektör olarak kadınların iş hayatındaki varlığını,
özellikle de mühendislik eğitimi alan kadınların sanayi
üretimine katılımını çok önemsiyoruz.” dedi.

Limak’ın rekor projesine
yabancı finansman
Limak, 4,3 milyar Dolarlık ihale bedeliyle Türk müteahhitlerin
ülke dışında tek kalemde aldığı en büyük iş olan Kuveyt
Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatı için
Kuveyt’in en önde gelen iki bankası National Bank of Kuwait
(NBK) ve Kuwait Finance House’tan (KFH) toplam 249,2
milyon Kuveyt Dinarı (yaklaşık 823 milyon Dolar) finansman
sağladı. Limak böylece bir Türk müteahhitlik firması olarak
Türkiye dışında üstlendiği bir projede, uluslararası finans
kuruluşlarıyla çalışarak önemli bir başarı daha sağlamış
oldu.

20181261
20181261
For:2
For:1

KONFORUNUZ

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Kuveyt’te yapılan imza töreninde konuşan Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Kuveyt’e geldiğimiz
ilk günden bu yana son derece sıcak karşılandık ve
kendimizi her zaman evimizde hissediyoruz. İmzaladığımız
bu finansman paketi sayesinde, Kuveyt’te yürüttüğümüz
havalimanı terminal projesinin daha hızlı ilerleyebilmesinin
de önü açılmış olacak” dedi.
Limak İnşaat yer teslimi Ağustos 2016 tarihinde yapılan ve
proje süresi 6 yıl olmasına rağmen 4 yılda tamamlanması
hedeflenen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal
binası inşaatında hafriyat çalışmalarını büyük ölçüde
ilerleterek beton temellerin yüzde 80’ini tamamladı. Sahada
çalışan sayısının ise 3,000’in üzerine çıktığı belirtiliyor.

Katar Heyeti işbirliği fırsatlarını değerlendirmek
üzere Türkiye’ye geldi
Katar Bayındırlık İdaresi
(ASHGHAL) heyeti ve Türkiye
Müteahhitler Birliği Ankara’da
bir araya geldi. Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Yenigün
başkanlığındaki TMB Heyeti
ve ASHGHAL Başkanı Saad
bin Ahmad Al Muhannadi
başkanlığındaki Katar Heyeti,
önümüzdeki dönemde işbirliği
yapılabilecek muhtemel
projeleri görüştü.

Volvo olarak üretken bir çalışma için konforun öneminin farkındayız. Operatörler için geniş görüş
açısı ve rahat bir ortam sağlayan Volvo, konforun tam karşılığını sizlere sunuyor.

Katar’da bugüne kadar Türk müteahhitlik firmaları tarafından 14,3 milyar Dolar tutarında 131 proje üstlenildiğini
hatırlatan TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve 2022 FIFA Dünya Kupası
ev sahipliği çerçevesinde Katar’da yaklaşık 150 milyar Dolar tutarında alt ve üstyapı projesi gerçekleştirilmesinin
öngörüldüğünün altını çizerek her türlü işbirliği modeline açık olduklarını bildirdi. Ashghal Başkanı Saad bin Ahmad
Al Muhannadi ise mevzuat değişiklikleri gerçekleştirerek Türkiye’nin pazara girişini kolaylaştıracaklarını ve Türk
teknik müşavirlik hizmetlerini, Türk inşaat malzemelerini de Katar’da görmek istediklerini belirtti.
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ASCENDUM yeni
merkez üssünü
Antalya’da
devreye aldı

personel ağıyla dikkat çekiyor.
3 bin 500m²’si kapalı olmak
üzere 6 bin 500m²’lik alana
sahip olan şubede; makina
satış, yedek parça satış ve
servis hizmetleri, 15 araç ve 25
personelle gerçekleştiriliyor.
Sahip olduğu kapalı alan ile aynı
anda çok sayıda iş makinasına
ev sahipliği yapabildiği belirtilen
şubenin Burdur-Isparta çevre
yolu üzerinde olmasının, yakın
bölgede yer alan çok sayıda
ocak ve şantiyelere verilecek
hizmetin kalite ve hızını da
artırdığı bildirildi.

ASCENDUM Makina, AKÇA
Makina Antalya şubesi
ile hizmet ağına yeni bir
zincir daha ekledi. Yeni
yatırımın sahip olduğu geniş
alan ve personel ağı ile
ziyaretçilerine hız, kalite ve
güç sunacağı vurgulanıyor.
Antalya, Isparta ve Burdur,
sahip oldukları zengin maden
yatakları ve geniş maden
ocakları ile iş makineleri
sektörü için adeta bir cazibe
merkezi. Özellikle mermer
ocak işletmecilerinin
makine ve ekipman
yatırımlarında büyük bir hız
gözlemlenirken iş makineleri
pazarı hiç olmadığı kadar
hareketleniyor. Köklü birikimi
ve uzman kadrosuyla AKÇA
Makina, Antalya’da açılan
yeni şubesiyle sektör
temsilcilerinin hem satış hem
de satış sonrasında ihtiyaç
duyduğu her an ve koşulda
en hızlı desteği sağlamayı
hedefliyor.

ASCENDUM Makina’nın
bölgedeki hizmet
kalitesini artıracak

İ

ş makineleri sektöründeki
liderliğini pekiştirmek ve
diğer sektörlerdeki müşteri
memnuniyetini daha üst
seviyelere çıkarmak adına
yatırımlarına devam ettiği
belirtilen ASCENDUM Makina ve
AKÇA Makina’nın yeni şubesi,
sahip olduğu geniş alan ve

Yeni şube ile birlikte
ASCENDUM Makina’nın Türkiye
genelindeki gücünün Antalya
bölgesinde de hissedileceğini
vurgulayan ASCENDUM Makina
CEO’su Tolga Polat, “AKÇA
Makina Antalya şubesi, uzun
zamandır gündemimizde olan bir
projeydi. İş makinaları sektöründe
böylesi büyük öneme sahip olan
konumda AKÇA Makina ile birlikte
kaliteli hizmet ve tecrübelerimizi
sektör temsilcileriyle paylaşmak
bizler açısından çok değerli.
Yarınlarda çok daha büyük işlerin
başarılmasına ön ayak olacağına da
güvenim tam” dedi.

AKÇA Makina Antalya şubesinin, bölgedeki hizmet faaliyetlerini
bir adım ileri taşıyarak ihtiyaçların ivedilikle giderilmesine
olanak tanıyacağını belirten AKÇA Makina A.Ş. Genel Müdürü
Murat Evcin de ilerleyen dönemler için beklentilerini şu şekilde
açıkladı: “17 yıldır Çanakkale’den Antalya’ya kadar olan
bölgede Volvo İş Makinaları bayiliğimizde hizmet kalitesini
arttırma adına yatırımlarımızın devam edeceğine, bu denli
kaliteli bir markaya bu nitelikli tesislerle hizmet verilmesi
gerektiğine inanıyoruz.”
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TürkTraktör,
Türkiye’de
beko loder
üretecek mi?
Hindistan, Çin ve Kuzey
Amerika’dan sonra 2017’deki
72 bin 949 adetlik hacmi
ile dünyanın dördüncü
en büyük traktör pazarı
olan Türkiye’nin toplam
traktör üretiminin %67’sini,
ihracatının da %87’sini
gerçekleştiren TürkTraktör,
2017 yılına ilişkin finansal
sonuçlarını açıkladı.
Son 11 yıldır kesintisiz olarak
Türkiye pazar lideri olan
TürkTraktör, 2017’yi de başarılı
sonuçlarla kapatarak traktör
üretimi ve satış adetlerinde
yeni rekorlara imza attı. Firma,
Ankara ve Erenler’de bulunan
fabrikalarında 2017’de toplam 48
bin 302 adet traktör ve 38 bin 620
adet motoru üretim bantlarından
indirdi. Rekorlarını tazeleyen firma
böylece traktör üretimini %5, motor
üretimini ise %4 oranında artırmış
oldu.
Yurt içi satışlarını %12’lik bir artışla
tarihinin en yüksek adedi olan 37
bin 590’a taşıyan şirketin yurt dışı
satışları ise 2017 yılında 12 bin 023
adet olarak gerçekleşti. Bu adetlerle
TürkTraktör 2017’yi yeni bir rekor
sonuç olan 49 bin 613 adetlik
toplam satış ile kapattı. Firma bu
sayede pazardaki payını da artırarak
%49,3’e çıkardı. 2017 senesini 4
milyar 215 milyon TL toplam ciro
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ile kapatan TürkTraktör; bu sonuçla
cirosunu geçtiğimiz yıla göre %22
artırmayı başardı.

Yeni Tier 4 emisyon
standartlarında motor ve
TürkTraktör Finans hizmeti
Düzenlenen basın toplantısında
konuşan TürkTraktör Genel Müdürü
Marco Votta, 2017’yi hedeflerini
gerçekleştirdikleri bir sene olarak
tamamlamış olmaktan büyük
bir gurur duyduklarını belirterek;
“Türkiye traktör pazarı 2017’de
%4 oranındaki bir artış ile 72 bin
949 adede çıktı. Biz de pazarın
üzerinde bir büyüme yakalayarak
%7’lik bir artış ile yeni bir rekora
imza attık. Sektörde bugüne kadar
elde ettiğimiz başarılarımızın
ardında daima tarımı ve çiftçimizi
geliştirmek üzere farklı birçok
alanda yaptığımız yatırım ve
çalışmalarımız yatıyor.

2017 de bu açıdan öncü
çalışmalarla dolu bir yıl olarak geçti.
Çiftçilerimizin talep ve ihtiyaçlarını
dinleyerek; bu beklentileri gelişmiş
teknolojiyle harmanladık ve
pazara New Holland ve Case IH
markalı yeni traktör serilerimizi ve
markalarımızın ekipmanlarına ek
olarak TürkTraktör markalı yeni
tarım ekipmanlarını da sunduk.
Traktör, ekipman ve iş makinelerine
sahip olma imkanını artırmak
ve alternatif bir yol sunmak için
sektörde bir ilk olan TürkTraktör
Finans hizmetimizi de 2017 yılında
devreye aldık.
Dünya Klasında Üretim metodolojsi
ile sürdürdüğümüz çalışmalarımız ile
Erenler fabrikamız sadece 3 yıl gibi
çok bir kısa süre de Bronz Fabrika
unvana sahip oldu. Türkiye’de
sektöründe yine bir ilk olan ve Türk
mühendisleri tarafından geliştirilen
yeni nesil Tier 4 traktör motoru
üretimini de gerçekleştirdik. Bu
motorların olduğu traktörlerimizi
de 2018’in ilk çeyreğinde ihraç
edeceğimizi gururla söyleyebilirim.”
açıklamasında bulundu.
İş makineleri sektöründe de temel
hedeflerinin marka bilinirliğini ve
pazar payını artırmak olduğunu
ifade eden TürkTraktör Mali
İşlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet Canbeyli,
“Sattığımız iş makinelerinden de
bir tanesini Türkiye’de üretmek
istiyoruz. Bu, traktörler ile
benzerlikler gösteren beko loder
olabilir. Ancak bunun için de belli
bir ölçeğe ulaşılması gerekiyor.”
ifadelerini kullandı.
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iş makineleri sektöründe

küresel yılsonu coşkusu
Küresel ekonomideki canlanmanın etkisiyle artan inşaat, madencilik ve endüstriyel
faaliyetlerdeki olumlu gelişmelerin iş makineleri sektörüne olan katkısı merakla bekleniyordu.
Önde gelen markaların açıkladığı yıl sonu rakamları ile sektörün yatırımlardan olumlu şekilde
etkilendiği ortaya çıktı. Özellikle son çeyrekte ivme kazanan satışlar, tüm markaların yılı
yüksek rakamlarla kapatmasına yardımcı oldu.
Üçüncü çeyrekte başlayan kıpırdanmaların dördüncü çeyrekte doruğa ulaşması, sektörün
2018 yılına da umutla başlamasını sağladı. Gelişmiş ülkelerdeki ve özellikle ABD ve Çin’deki
artan inşaat ve madencilik faaliyetleri büyük ekipman satışlarını etkiledi. Kaldırma ekipmanları
sektörü ise özellikle yüksekte çalışma platformlarına olan talep ile seneyi olumlu kapattı.
Sektörün önde gelen firmalarının 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını sizler için derledik:

2017’yi
başarıyla
tamamlayan
Caterpillar’dan
2018’e de güçlü
başlangıç
Sektörün lider markalarından
Caterpillar, yılın son çeyreğini de
kapsayan 2017 finansal raporunu
yayımladı. Dördüncü çeyrek satış
ve gelirlerinde yüzde 35 artış elde
eden şirket, 2017 genelinde de
cirosunu yüzde 18 artırarak 45,5
milyar Dolar iş hacmine ulaştı.

EAME bölgesinde de artan talep
sayesinde yüzde 38 artış yaşandı.
Asya/Pasifik bölgesinde de yüzde
22 artış kaydeden şirketin bu
bölgedeki büyümesi, özellikle bina
ve altyapı yatırımları ile gelişen Çin
sayesinde oldu. Latin Amerika’da
düzelmeye başlayan ekonomik
koşullar sebebiyle artan talep,
Caterpillar’ın bu bölgede yüzde 39
büyüme kaydetmesini sağladı.
Bu olumlu sonuçlarla ilgili bir
açıklama yapan Caterpillar CEO’su
Jim Umpleby, “Zorlu dört yılın
ardından 2017 yılında birçok

Caterpillar, 2016 yılının dördüncü
çeyreğinde 9,6 milyar Dolar
olan cirosunu 2017 yılının aynı
döneminde yüzde 35’lik bir artış
ile 12,9 milyar Dolara taşıdı. 2017
yılı toplam satış ve gelirlerde ise
yüzde 18’lik bir büyüme ile 45,5
milyar ABD Dolarına ulaşıldı. Şirketin
gelirlerindeki artışta özellikle iş
makineleri segmentinde yaşanan
son kullanıcı taleplerindeki artışın
etkili olduğu açıklandı. Caterpillar,
dünya genelindeki tüm bölgelerde
satış hacmini artırmayı başardı.
İnşaat makinelerine olan talep
artışında bayrağı Kuzey Amerika’nın
çektiği belirtildi. Kuzey Amerika’da
satışlar hem ekipman hem de
satış sonrası parça talepleri ile
yüzde 46 arttı. Avrupa, Afrika ve
Orta Doğu pazarlarını temsil eden
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anahtar pazarda iyileşme kaydettik
ve küresel ekibimiz güçlü sonuçlar
elde etti. Bu süreçte operasyonel
mükemmelliğe odaklandık ve
yeni stratejimizi uygulamaya
başladığımız andan itibaren kâr
elde edeceğimiz yeni yatırımlarımızı
gerçekleştirdik. 2018 yılına artan
siparişler ve erimiş satıcı stokları ile
güçlü bir başlangıç yaptık. Dünyanın
birçok bölgesinde ve Caterpillar’ın
aktif olduğu pazarların çoğunda
göstergeler olumluyu işaret
ediyor. Yeni stratejimiz ile bu sene
de yüksek oranlarda büyümeyi
hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

global

CNH Industrial hem tarım hem de inşaat
alanındaki satışlarını artırdı
Bünyesindeki Case, New Holland, Iveco, Steyr, Magirus ve FPT gibi
markalar başta olmak üzere tarım, otomotiv, inşaat ve endüstriyel
alandaki ürünleriyle küresel arenada ön plana çıkan CNH Industrial, 2017
yılında konsolide gelirlerini yüzde 10 artırarak yaklaşık 27,4 milyar Dolar
ciro elde etti.
Firmanın iş hacminde en büyük payı alan tarım faaliyetlerinden
sağladığı konsolide gelir yüzde 10 artarak 11,1 milyar Dolar, ticari
araçlardan sağladığı gelir yüzde 9 artarak 10,4 milyar Dolar, güç
aktarma organlarından sağladığı gelir yüzde 18 artarak 4,3 milyar Dolar
ve iş makineleri gelirleri ise yüzde 14 artarak 2,6 milyar Dolar olarak
gerçekleşti. İş makinesi satışlarındaki artışta EMEA bölgesi (Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika) dışında dünya genelinde artan talebin etkili olduğu
belirtildi. Yıl sonunda artan bu canlılık neticesinde son 3 aylık dönemdeki
satışların yüzde 36 arttığı açıklandı. 2018’de 27-28 milyar Dolar toplam gelir hedefleyen firma tarımda yüzde 5’lik
bir büyüme öngörüyor. İş makinesi satışlarında LATAM ve APAC bölgelerinde yüzde 5-10 artış, EMEA ve NAFTA
ülkelerinde stabil bir pazar bekleniyor.

Haulotte yükseklerdeki gücüne güç kattı
Haulotte Group, 2017 yılındaki konsolide satışlarını yüzde 12 artırarak 510,0 milyon Euro’ya
çıkardı. 2017 yılının son çeyreğinde ise satışlardan bir önceki çeyreğe göre yüzde 31, 2016
yılının aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 139,3 milyon Euro gelir elde etti.
Haulotte, ekipman (yüzde 13) ve kiralama faaliyetleri (yüzde 16) başta olmak üzere tüm
faaliyetlerinde büyüme kaydetti. Yapılan açıklamada Avrupa bölgesinin ticari dinamizminden
etkilenerek bu bölgede yüzde 19 satış artışı yaşandığı bildirdi. Asya-Pasifik bölgesinde
yüzde 7,5 büyüyen Haulotte, Orta Doğu ve Asya’nın dördüncü çeyrekte yüksekte çalışma
platformlarına büyük bir talep göstermesi ile gelirini artırdı. Personel yükseltme platformları
talebinin oldukça yüksek olduğu Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğini de artıran Haulotte, bu
bölgede yüzde 21 artışa imza attı. Meksika pazarındaki daralmaya rağmen Latin Amerika’da da
yüzde 6 büyüme kaydedildiği belirtildi.
Firma küresel organizasyon yapısının güçlenmesi ve alınan mevcut siparişler çerçevesinde
2018’de cirosunu yüzde 10 artırmayı hedefliyor.

Hitachi’nin satışları beklentileri aştı
Hitachi Construction Machinery, Japonya’nın genelden farklı mali takvimi çerçevesinde açıkladığı 1 Nisan 2017
ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasını kapsayan 9 aylık dönemdeki konsolide gelirlerini yüzde 34,9’luk bir artışla
683,9 milyar Yen’e taşıdı. Artan makine talebiyle birlikte küresel çapta
başlatılan ve makine sahiplerine ekstra güvenlik, üretkenlik ve verimlilik
sunması için geliştirilen “ConSite” adlı servis çözümü ve parça tedarik
ağının bu artışta önemli bir rol oynadığı belirtildi.
Hitachi’nin satışları Japonya ve Orta Doğu dışındaki tüm bölgelerde
çift haneli oranlarda arttı. Firmanın en büyük pazarı olan Japonya’daki
satışları yüzde 10 azalarak 142,3 milyar Yen’e gerilerken, madencilikle
birlikte şahlanan Okyanusya’daki satışları yüzde 74 artarak 110,6 milyar
Yen’e, Kuzey Amerika’daki satışları yüzde 89 artarak 103,3 milyar Yen’e
ulaştı.
Artan talebe bağlı olarak 2017 geneli için küresel ekskavatör pazarı
tahminini 201.000 adede yükselten Hitachi, 12 aylık dönem için ciro
hedefini de 23 artışla 930 milyar Yen’e çıkardı. Yıl sonu raporu ile ilgili
değerlendirmede bulunan HCM Group, “Nisan ayında başlattığımız
yönetim planımız ile ICT ve IoT’yi kullanan çözümler sunuyoruz. Gelir kaynaklarımızı genişletmek için yeni ekipman
satışlarının yanı sıra maden ekipmanlarına özel yedek parça ve servis ağı kurmaya odaklandık. Buna ek olarak
küresel bir destek sistemi kurduk ve müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artırmayı hedefledik. 1 Nisan 2017
ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında elde ettiğimiz konsolide gelir, başta Çin’de yaşanan satış artışı ve HE Parts ve
Bradken'in konsolide edilmesi ile sağlandı.” dedi.
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Komatsu’nun cirosu yüzde 47,2 arttı
Komatsu, yenilikçilik temelli büyüme stratejileri ve şirketin temelini
güçlendirecek yapısal reformlar üzerinde yoğunlaşmaya devam ederken 1
Nisan – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 47,2’lik bir konsolide büyüme kaydetti.
Çin, Endonezya ve birçok ülkeden gelen taleplerin keskin bir şekilde artması,
Komatsu’nun cirosunu bu dönemde 1.805,8 milyar Yen’e çıkardı. Şirketin
büyümesinde ABD’nin önde gelen madencilik ekipmanları üreticisi olan Joy
Global ile gerçekleştirilen satın alma işleminin de katkısı olduğu belirtildi.
Komatsu, dokuz aylık dönemde inşaat, madencilik ve kamu hizmetleri
ekipmanları sektöründe bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,9 artış
ve 1,658,9 milyar JPY büyüme elde ederken, satışlardan elde edilen kârı
yüzde 90,5 artırmayı başardı ve 183,9 milyar JPY gelir elde etti.
Japonya’daki yeni emisyon yönetmeliği, kiralama sektörünü merkez alan bir talep artışı yaşattı ve şirketin bu
ülkedeki satışlarını artırmasını sağladı. ABD ve Kanada’da altyapı ve enerji sektörlerinin Komatsu’ya yoğun
talep gösterdiği, özellikle Latin Amerika bölgesinde bulunan Arjantin ve Meksika’da satış artışı kaydedildiği
belirtildi. Avrupa’da ise başta Almanya olmak üzere inşaat ekipmanlarına gösterilen yoğun talep, kömür ve altın
madenlerindeki satışlar firmanın başarılı bir ivme yakalamasına yardımcı oldu. Çin’de altyapı gelişimine yapılan
yatırımlar ile iş makinelerine olan talepler sürekli artarken Asya’da ve özellikle Endonezya’da maden ekipmanlarına
yönelik talep kömür fiyatları sayesinde artarak Komatsu’nun cirosunu artırdı. Son olarak Orta Doğu ve Afrika’da da
Komatsu’nun başarılı bir yıl geçirdiği paylaşıldı.

Manitou kiralama
sektörü ile büyüdü
Manitou Group, tüm coğrafi bölgelerde büyük
bir gelişme kaydederek 2017 yılını pazar payını
güçlendirerek tamamladı ve satış gelirlerini yüzde
19’dan fazla artırdı.
Telehandler, forklift, personel yükseltici platform ve
depo içi ekipmanları alanında hizmet veren Manitou
Group, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde gelirini yüzde
35 artırarak 432 milyon Euro’ya yükseltti. Böylece
Manitou’nun 2017 yılı genelindeki cirosu da yüzde
19’luk bir artışla 1,6 milyar Euro’ya ulaştı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Manitou Group
Başkanı ve CEO’su Michel Denis, “Sektörlere tek
tek baktığımızda, inşaatın en canlı büyümesini
yaşayarak Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kiralama
şirketlerinin faaliyetlerini artırdığını görmekteyiz. Tarım
sektöründe ise yeni teleskobik yükleyicilerimiz büyük
bir başarıya imza attı ve tekrar canlanan bu pazardaki
konumumuzu güçlendirdi. Endüstriyel alanda da
arazi tipi ekipmanlarımız ile buradaki konumumuzu
sağlamlaştırdık. Siparişlerimizdeki yoğunluk ve tüm
coğrafyalardaki pazar büyümeleri 2018 yılına umutla
bakmamızı sağlıyor. Bu sene 2017 yılına kıyasla
gelirlerimizde yüzde +10 artış bekliyoruz.” dedi.

Michelin, cirosunu 22
milyar Euro’ya taşıdı
2017 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Michelin, yılı
tarihi bir rekor ile 1 milyar 693 milyon Euro net gelir
elde etti. Faaliyet gelirini yüzde 12,5 oranında artıran
Grup, bu alanda da 2 milyar 631 milyon Euroya ulaştı.
Firmanın yıl genelindeki cirosu yaklaşık 22 milyar Euro
oldu.
2017 yılında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla bütün
segmentlerde büyüme kaydeden Michelin, binek araç
ve kamyonet lastikleri pazarında satışlarını yüzde 3
oranında artırdı. Kara yolu taşımacılığında yaşanan
talep artışının etkisiyle global anlamda radyal ve çapraz
katlı kamyon lastiklerinin sayısının yıl boyunca yüzde
4 arttığı da açıklamalarda yer aldı. 18 inç ve üzeri
lastiklerde ise satışlar yüzde 19 arttı.
Özel ürün grubu lastik satışlarında özellikle maden,
iş makinesi ve zirai lastiklerde artan talep etkisiyle
satışlarını yüzde 18,4 artıran Michelin, 2016 yılında
2,8 milyar Euro olan hacmini 2017 yılında 3,4 milyar
Euro’ya çıkardı. Michelin yeni bir organizasyon yapısına
girdiği 2018 yılında faaliyet gelirini artırarak 1,1 milyar
Euro’yu aşkın serbest nakit akışına sahip olmayı
hedefliyor.
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Hızla büyüyen
Asya pazarı
Volvo’ya yaradı

Palfinger
istikrarlı
büyüme
trendini
sürdürdü
Son 7 senedeki büyüme trendini
sürdüren Palfinger Group, satışlarını
yüzde 8,4 artırarak 1,5 milyar Euro
gelir sağladı.
Palfinger’in başarısında Avrupa’daki
inşaat sektörünün olumlu gidişatının
ve Bağımsız Devletler Topluluğu
bölgesindeki satışların etkili olduğu
belirtildi. Arazi segmentinde yüzde
6,6’lık bir artış sağlandı. Büyümenin
başta Avrupa olmak üzere
Danimarka dağıtım ortağı Danmark
A.Ş.’nin satın alınmasıyla birlikte
başarıldığı belirtildi. Avrupa’daki
ekonomik toparlanmanın Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika bölgesinde
de hissedildiği, Palfinger’in
bu bölgede özellikle inşaat ve
altyapı alanlarındaki yatırımlarda
aktif rol oynadığı belirtildi. Kuzey
Amerika’daki yeniden yapılanma
sürecinin 2017’de kamyon üstü
vinçlere olan talep artışı ile başarılı
geçtiği, Güney Amerika’da ise
düşüş yaşandığı saptandı. Asya
bölgesinde ise SANY ile ortaklık
kuran grup, önemli bir gelir artışı
sağladı. Harding Group’u bir önceki
yıl satın alan Palfinger’in can
kurtaran ekipman segmentine yeni
ürünler ekleyerek deniz ticaretini
genişlettiği, bu segmentte yüzde
18,6’lık büyüme yaşadığı da göze
çarpan detaylar arasında yer aldı.
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Volvo İş Makineleri, 2017 yılının
dördüncü çeyreğinde güçlü bir
performans sergileyerek Volvo Group
ana şirketinin tarihindeki en yüksek
satış ve işletme gelirlerine ulaşmasına
yardımcı oldu.

Terex’te
dönüşüm
süreci
rakamlara
yansıdı
Terex Corporation, önceki yıla
kıyasla yüzde 1,8 kayıpla, 2017’de
4,4 milyar Dolar ciro elde etti. Artan
talep ve şirketin içinde bulunduğu
dönüşüm sürecinin olumlu etkisiyle
yılın son üç aylık dönemindeki
satışları ise yüzde 9,1 artarak 1,1
milyar Dolar’a ulaştı.
Terex tarafından yapılan
açıklamada, temel faaliyet
alanı dışında kalan iş birimlerini
satılmasının ve mobil vinç
segmentindeki durgunluğun
satışlarda düşüşe neden olduğu
bildirildi. Bununla birlikte yılsonu
itibarı ile alınan siparişlerin yüzde 56
artması olumlu bir gelişme olarak
değerlendirildi.
Terex AWP bünyesinde yer alan
Genie® markasının, net sonuçlara
güçlü bir katkı sağladığı; markanın
satışlarının dördüncü çeyrekte
yüzde 18,6, yılın tamamında ise
yüzde 4,7 arttığı bildirildi. Konu ile
ilgili açıklama yapan Terex Başkanı
ve CEO'su John L. Garrison,
“Dördüncü çeyrekte gelirlerimiz
önemli ölçüde artarak bizim için
önemli olan bir yılı mükemmellik
ile noktaladı. Verimliliği artırmak
ve müşterilerimize daha kolay
hizmet sunabilmek için Terex’i
sadeleştirmeye devam ettik.
Yatırımlarımızı artırırken idari
masraflarımızı düşürdük ve 2018’de
iyileşen AWP pazarında yerimizi
alıyoruz.” dedi.
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Perkins® My Engine Uygulaması

fikirler edinin

2017 yılının son çeyreğinde yaşanan
talep artış sayesinde Volvo CE satışları
yüzde 28’lik büyüme ile 16,7 milyar
Kron'a çıktı. 2017 yıl genelinde ise
yüzde 31’lik bir büyüme ile 66,5 milyar
Kron'a ulaşıldı. Geliştirilmiş rekabet
gücü ve özellikle Asya’dan gelen
taleplerin, Volvo İş Makineleri’nin
satışlarda güçlenmesine ve işletme
gelirlerinde artış elde etmesine
yardımcı olduğu bildirildi.
Sektördeki küresel gelişmeleri
bölgelere ayırarak bir değerlendirme
yapan şirket, Avrupa bölgesinde
başta İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa
ve hızla büyüyen Rusya pazarının
etkisiyle Kasım sonunda yüzde 16’lık
bir büyüme olduğunu açıkladı. Kuzey
Amerika’da ekskavatörlere olan yoğun
talep ile geçen yıla göre yüzde 10
talep artışı yaşandığı; düşük seyreden
Güney Amerika’da ise çoğunlukla
Brezilya dışındaki pazarlardan yüzde
17’lik artış olduğu bildirildi. Orta Doğu
piyasasında, Suudi Arabistan’da
yaşanan zayıf talebin etkisiyle
yavaşlamanın devam ettiği ifade
edilirken Asya pazarında göstergelerin
olumlu seyrettiği belirtildi. Gelişen
madencilik sektörü ile Çin dışındaki
Asya ülkelerinde yüzde 11, Çin’de ise
yüzde 74’lük büyük bir artış yaşandığı
vurgulandı.
Çin’deki bu yükselişte ekskavatörler
ve lastik tekerlekli yükleyicilere olan
talep etkili oldu. Büyük ekskavatörlere
olan talepte yüzde 121’lik, kompakt
ekskavatörlerde ise yüzde 83’lük bir
artış yaşandı. Lastikli yükleyicilerde ise
pazar yüzde 50 artış gösterdi.

Perkins® My Engine Uygulaması, Perkins motorlarınıza
ait ayrıntılı bilgilere erişmenizi sağlayan bir akıllı telefon
uygulamasıdır. Tüketim parçalarının numaralarını bulun,
genişletilmiş motor montaj şemalarını, bakım kılavuzlarını
ve parça kitaplarını görüntüleyin ve motorunuzun servis
zamanı geldiğinde bildirim alın.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
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Manitou yeni test merkezi ile
Ar-Ge çalışmalarına hız verdi
Arazi tipi elleçleme ürünleri ile dünyanın önde gelen markaları arasında
yer alan Manitou Group, geliştirdiği ürün prototiplerinin dayanıklılığını
ve kapasitesini test etmeyi mümkün kılacak yeni Ar-Ge Test Merkezi’ni
devreye aldı. Merkezde yer alan yenilikçi ve yüksek performanslı test
alanlarının Manitou’ya makinelerin ortalama ömrü süresince test etme
imkânı sunduğu belirtildi. Yeni merkez sayesinde Manitou’nun yeni
ürün geliştirme süresinin azalacağı ve makinelerin revizyon süresinin
uzayacağı da vurgulanıyor. Testler aynı zamanda ana parçaların ya da
komponentlerin analiz edilmesini mümkün kılıyor.
2017 yılının Mayıs ayında yapımına başlanan 1,5 milyon Euroluk yatırım,
RT 2012 sertifikalı ve bir sürüş alanı da içeriyor. Yeni test merkezinde
uzman 16 personelin yer aldığını belirten Manitou Group Ar-Ge Direktörü
Jean-Yves Augé, “Test aşamalarını otomatikleştirerek kullanıcılarımıza
daha güvenli makineler sunmak istedik. Yeni test merkezimiz gelecekteki
yenilikçi ürünlerimizin kapasitesini ve dayanıklılığını belgeleyecektir.” dedi.

Michelin
sektörün en
değerli lastik
markası seçildi
Yüzyılı aşkın sürede inşa ettiği
marka kimliği ile dünyanın en büyük
lastik üreticilerinden gösterilen
Michelin, bağımsız danışmanlık
kuruluşu Best Finance tarafından
lastik sektörünün en değerli
markası seçildi. Bütün dünyadan
binlerce şirketin katıldığı ve 500
global markanın listeye girmeye
hak kazandığı listede Michelin,
sektörünün lideri konumunda yer
almayı başardı.
Best Finans, her yıl binlerce
şirketi pazarlama yatırımları,
hissedarların değerlendirmeleri
ve iş performansı kriterlerinde
değerlendirerek pazarın liderlerini
seçiyor. Michelin, geliştirdiği
lastik teknolojilerinin yanı sıra
marka değerine yaptığı yatırımlar,
sürdürülebilirlik çalışmaları, çalışan
memnuniyetini merkeze alan
faaliyetleri sayesinde bir yılda
listede büyük bir sıçrama elde etti.
Sadece bir yılda 54 sıra birden
yükselerek listede 207’inci sıraya
çıkan Michelin, marka değerini de
yüzde 30 artırarak 7,9 milyar Dolara
ulaştırdı.
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Seza Çimento çevre
duyarlılığında Avrupa Birliği
standartlarını geçti
Elazığ’da bulunan fabrikalarında günlük 5 bin 500 ton klinker ve 7 bin 500
ton çimento üreten Seza Çimento, 1 miligram/Nm3 toz emisyon değeri ile
Avrupa Birliği ülkelerindeki yasal standartların üzerine çıktı.
Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Seza Çimento Genel Müdürü
Efkan Hayati Eroğlu, “Toz emisyon değerinin yasal sınırı, ülkemiz için
50 miligram/Nm3, Avrupa Birliği ülkeleri için 30 miligram/ Nm3’tür. Seza
Çimento olarak 1 miligram/Nm3’ü geçmeyen bir değer yakalıyoruz.
Öncelikli hedefimiz, sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemek ve
bölgenin kalkınmasına destek olmaktır.” dedi.
Cumhuriyet tarihi boyunca Elazığ’da yapılan en büyük özel sektör yatırımı
olan fabrikanın 855 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğu bilgisini
vererek devam eden Eroğlu, “Bir ton klinker ya da çimento üretirken
harcamış olduğumuz enerji, sektörün en düşük değerleri arasında.
Yani üretim yapmak için daha az elektrik ve fosil yakıt tüketiyoruz. Baca
gazını geri dönüştürerek farin ve çimento üretiminde kullanıyoruz. Tüm
ünitelerimizde Jet Pulse tipi torbalı filtreler kullanıyoruz.” ifadesinde
bulundu.
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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki
büyümesine güç katmayı
hedefleyen BAOLI, 2017 yılına yeni
organizasyon yapısı ile başlayarak
86 pazarı kapsayan EMEA planını
harekete geçirdi. BAOLI’nin bu
planında kilit noktada bulunan
Türkiye pazarındaki ortağı ise STILL
ürünlerini başarıyla temsil eden
STILL ARSER oldu. Yeni ortaklık
hakkında açıklamalarda bulunan
BAOLI EMEA Başkanı Giovanni
Culici, tüm Türkiye’ye hizmet
verebilecek bayi ve servis ağını

Fransa iş
makineleri
sektörü
çöküşten
sonraki en iyi
yılını geçirdi
200’den fazla üyesi ile Fransa
iş makineleri sektörünün
temsilcisi olan CISMA, 2017
yılı pazar verilerini açıkladı.
Rapora göre Fransa’daki iş
makinesi satışları yüzde 21
oranında arttı.
Geçtiğimiz yılda 21.630 adet iş
makinesi satışına ulaşan Fransa,
Avrupa’nın üçüncü büyük pazarı
olma niteliğini sürdürüyor. CISMA,
2008’deki iş makinesi piyasası
çöküşünden bu yana sektörün en
iyi yılını geçirdiğini vurgulayarak
satışların nispeten güçlü geçtiğini
belirtti.
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“BAOLI, Uzak Doğu’daki ilk forklift
üreticisidir ve Çin’in en iyi 5 forklift
üreticisi arasında yer alıyor. KION
Group’un global markalarından
olan BAOLI, pazardaki markalardan
kullanıcılarına kalite ve ekonomiyi
bir arada sunması ile ayrılıyor.
KION Group’tan ürün portföyü,
Ar-Ge geliştirmeleri, tedarik zinciri,
satış ve servis know-how’ı gibi kilit

Güçlenen Türkiye pazarındaki
ortağımız ise STILL ARSER oldu.
STILL ürünlerini bu pazarda en iyi
şekilde temsil eden; en yüksek
kalitede satış hizmeti ve servis
desteği sunan STILL ARSER ile
olan işbirliğimizde, ihtiyaç duyulan
güvenilir ve ekonomik segmenti
tamamlayarak yüksek başarılara
imza atacağımıza inanıyoruz.”

Two worlds, one goal

Fransa pazarında 2017 yılı
ekipman satışı artışı, yüzde 22 ile
paletli ekskavatörler tarafından
gerçekleştirildi. Bu oranların içinde
en popüler ürün grubu olan mini
ekskavatörler de bulunuyor. 2017
yılında genel inşaat sektöründeki
büyümenin ve özellikle bina
inşaatlarındaki artışın bu başarıda
etkili olduğunu belirten CISMA,
mini ekskavatörlerin hâlâ tarihsel
rekor düzeyine
erişmediğini
de bildirdi.
Fransa’daki
lastikli ekskavatör
satışları ise iyiye
işaret ediyor.
1.800 adetle
lastikli ekskavatör
satışları 2016
yılına oranla
yüzde 31 büyüdü.
Fransa’nın
Almanya’dan
sonra Avrupa’nın
en büyük
tekerlekli
ekskavatör
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pazarı konumunda bulunduğunu
belirten CISMA, bu ürün grubunun
2005 yılı seviyesinde seyrettiğini
açıklamalarına ekledi.
2018 yılı öngörüleri ise pazarın
dinamik kalacağı yönünde.
Fransa’daki ekonomik göstergelerin
hepsine yeşil rengin hâkim olduğu
ve inşaat mühendisliği sektörünün
büyüme ivmesinin makine talepleri
için olumlu olacağı belirtiliyor.

3

Türkiye forklift pazarına STILL
ARSER olarak damgasını vuran
KION-Arkas Holding ortaklığı, şimdi
güvenilir bir alternatif olan BAOLI
ürünleri ile pazardaki etkinliğini daha
da artırmaya hazırlanıyor.

Çin’in girişimci enerjisi ile
birleşen Alman mühendisliği

değerleri miras alan BAOLI, yalın
teknolojiler ile müşterilerine aynı
zamanda kullanışlı ve ekonomik
forkliftler sunuyor. Alman teknolojisi
ve mühendisliğinin eseri olan
forkliflerimiz, yüksek kaliteli KION
malzemeleri ile üretiliyor.

STILL ARSER’in kabiliyetlerinden
faydalanarak oluşturulacağını
vurgulayarak şu açıklamalarda
bulundu:
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BAOLI
forkliftler
STILL ARSER
güvencesi ile
Türkiye’de

20181261
20181261
For:3
For:2

sektör

KGM
projelerinde
yüzde 50’ye
yakın pazar
payı Doka’nın
Kalıp ve iskele sektöründe
70’den fazla ülkede hizmet
veren Doka, 2017 yılında iş
hacminde yüzde 25’e yakın
bir artış elde etti. Büyüme
trendinin alınan siparişler
ile 2018 yılında da süreceği
belirtiliyor.
Kara kalıptan endüstriyel kalıba
geçilmesi ve iş güvenliğinin giderek
ön plana çıkması, daha güvenli
kalıpların tercih edilmesine önayak
oluyor. Bu doğrultuda kalıp ve
iskele sektörü, inşaat malzemeleri
sektöründen daha hızlı büyümeye
devam ediyor. 2017 yılında yeni
yatırımlar ile büyümesini sürdüren
Doka, Kuzey Marmara Otoyolu, 3.
Havalimanı gibi büyük projelerin
çözüm ortağı olarak sektöre paralel
bir ivme yakaladı.
2018 yılına ilişkin beklentilerini
paylaşan Doka Kalıp İskele Genel
Müdürü Ender Özatay, “2017’de
397 adet şantiyemiz vardı ve

çok güçlü çift haneli büyüme
gerçekleştirdik. Ocak ayında
aldığımız siparişler ise bizim
için 2018’in nasıl geçeceğinin
göstergesi oldu. Bu doğrultuda
bizim için 2018, geçtiğimiz seneden
daha bir yıl olacak.” dedi.

Türkiye’ye büyük yatırım
bütçesi sağlandı
Açıklamalarına yeni yatırımlar ile
devam eden Özatay, “2017 yılında
200 milyon TL olan kiralama
ürün parkımızı bu yıl 250 milyon
TL seviyelerine çıkardık. Bu da iş
hacminde yüzde 25’e yakın bir
artış yaşadığımızı gösteriyor. 2018
yılında 50 milyon TL yatırım yapmayı
hedefliyoruz. Sermeyesi yoğun
olan sektörümüzde hissedarlarımız
Türkiye’ye 70 milyon nakit
artırımına gittiler. Bu Avusturyalı bir
firmanın 2017 yılında tek seferde
Türkiye’ye yapmış olduğu en büyük
yatırımlardan bir tanesi. Doka
olarak büyüyoruz, sektörümüzün
de büyümeye devam edeceğini
düşünüyoruz.” ifadesinde bulundu.

Kamu projelerinde Doka
2018 yılında dünyanın ve
Türkiye’nin en büyük köprü
projelerinden olan Çanakkale
Köprüsü projesi için çalışmalara
başladıklarını ifade eden Özatay,
“Hâlihazırda inşaatı devam eden
Kuzey Marmara Otoyolu projesinde
ve İkitelli’de yapımına devam edilen
dünyanın en büyük hastanesi olan
İkitelli Şehir Hastanesi projesinde
Rönesans İnşaat’ın tek kalıp ve
iskele tedarikçisi olarak yer alıyoruz.
Çanakkale Köprüsü’nün sahada
ilk kalıp montajlarını Şubat ayında
gerçekleştireceğiz. Özellikle
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
yaptığı uzun köprülerde daha
nitelikli kalıp ve iskeleler gerektiği
için tercih ediliyoruz. KGM’nin
yaptırdığı köprülerde 2017 yılında
yüzde 50’ye yakın pazar payı
aldığımızı söyleyebilirim.” diyerek
konuşmasını sonlandırdı.

röportaj

röportaj

ENKA Pazarlama Genel Müdürü NADİR AKGÜN:

“Hedeflerimize ulaşmak için kadromuz
ve makinelerimiz hazır, inancımız tam”
ENKA Pazarlama, çalışan aidiyetinin çok yüksek olmasıyla sektörde kendini farklı
konumlayabilen şirketler arasında yer alıyor. ‘ENKA kültürü’ olarak tanımlanan bu aidiyeti
1993 yılından beri ENKA Pazarlama’nın her kademesinde görev alarak yaşayanlardan biri de
Nadir Akgün. Haziran 2017 tarihinden itibaren ENKA Pazarlama’nın genel müdürlük bayrağını
devralan Akgün, ENKA çatısı altında edindiği 25 senelik tecrübesi ile var olan güçlü altyapıyı
geliştirmeyi hedefliyor.
Öncelikle, ENKA
kültürü nedir ve
bu süreci nasıl
sağlıyorsunuz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümü mezunu olan
Nadir Akgün, Enka’da bugüne kadar
sırasıyla Satış Temsilcisi, Satış
Müdür Yardımcısı, Satış Müdürü,
Direktör Yardımcısı, Direktör ve
Genel Müdür Yardımcısı görevlerini
üstlenmiş. Hizmet verdiği süre
boyunca zorlu krizleri atlatan ve
edindiği tecrübeler ile sektörün
içinde pişen Akgün ile bir araya
gelerek hedeflerini ve sektörün
geleceğine yönelik öngörülerini
öğrendik.
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‘ENKA kültürü nedir?’
diye kendi kendime
sorduğumda, bunun
tamamen insana verilen
değer ile ilgili olduğunu
fark ettim. Bu kültür, ENKA
İnşaat’ın ve hissedarların
kültüründen gelmektedir
ve her kademedeki
insana, pozisyon farkı
gözetilmeden verilen değer ile
ilintilidir. Şirketlerde çalışanlara
verilen manevi değer bazen
maddiyatın da önüne geçebilir.
Bunu sağlarken adil olmak, herkese
eşit uzaklıkta olmak, insanın
dilinden anlamak, onları dinlemek
ve sorunlarına ortak olmak oldukça
önem taşıyor. Profesyonel bir şirket
gibi görünmekle birlikte aslında aile
şirketine benzer bir yapımız var.
Gücümüz de buradan geliyor çünkü
insanlar burada çalışırken varlarını
yoklarını ortaya koyuyorlar. Çok
kuvvetli rakiplerimizin arasında bu
özelliğimiz ile fark yaratıyoruz.
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“Ürünü ve
ENKA’yı
anlattığımız
zaman, büyük
oranda kabul
görüyoruz.”
ENKA Pazarlama’da sizin
gelişiniz ile birlikte birtakım
değişiklikler söz konusu oldu.

Vinç sektörünün en iyisi olan
Tadano, hem arazi hem de mobil
vinçlerde çok yüksek kaliteye
sahip. Forklift segmentimizde ise
TCM aynı özellikleri bünyesinde
barındırıyor. Ayrıca kalite-fiyat
denkleminde iyi olan Tailift ve
CT Power markaları ile forklift
ürünlerimizi çeşitlendirmeye gittik.
Çünkü forklift pazarı hiçbir pazara
benzemiyor; iki marka arasında iki
kat fiyat farkı bulunabiliyor. Genel
olarak bu pazarda gözlemlediğimiz
fiyat-marka-tonaj denkleminde üçe
bölünmüş olduğu. ENKA Pazarlama
olarak üç alanda da kuvvetli olmayı
hedefliyoruz. Bu doğrultuda
2017 yılının sonunda kaldırma
ekipmanları departmanımızı
oluşturarak organizasyon
aşamamızı tamamladık. Arda
Doğanay’ın Genel Müdür Yardımcısı
olarak yönettiği departmanımızdan
beklentilerimiz büyük.
Şu anda ENKA Pazarlama’nın 3
ana ürün grubu var diyebilirim.
Bunların ilki, ana gemimiz olan iş
makineleri grubu. İkincisi, kaldırma
ekipmanları grubumuz. Üçüncüsü
ise endüstriyel alana ait olan güç
sistemleri grubu.

İş makineleri ürün
grubunuzdaki son gelişmeleri
öğrenebilir miyiz?
Dünya devlerinin yer aldığı bu
sektörde ulaştığımız pazar payı
oldukça tatmin edici ancak
amacımız bu oranları geçmek.
Müşteriye gidip ürünü ve ENKA’yı
anlattığımız zaman, büyük oranda
kabul görüyoruz. Hedeflerimize
ulaşmak için kadromuz ve
makinalarımız hazır, inancımız tam.

Mini, lastikli, paletli ekskavatör
ve lastikli yükleyici ürünlerimiz ile
pazarı yüzde 15,8 adetsel pay ile
kapadık. Bununla birlikte, özellikle
büyük ölçekli ürünlerde tercih
edilen bir firma olduğumuz için
ciromuz pazar cirosal büyüklüğüne
göre yüzde 18’in biraz daha
üzerinde gerçekleşti.

“50 ton üzeri
ekskavatörlerde
yüzde 53 pazar
payına sahibiz”
2016 yılında 790 adet olan toplam
makine satışımızı 2017 yılında 852
adete taşıdık. 50 ton üzerinde ise
yüzde 53 pazar payına sahibiz. 40
ton ve üzeri ekskavatörlerde pazar
liderliğimiz sürmektedir.
Ekskavatör grubumuza ek olarak,
lastikli yükleyici grubumuzda
da iyi bir pazar payına ulaştık.
2016 yılında Kawasaki, yeni
Z6 serisini çıkarmıştı ancak biz
fabrikadan yeterli sayıda makine

getirememiştik. Bu nedenle geçen
yıl 134 adette kalan lastikli yükleyici
sayımızı 2017’de 213’e çıkardık.
Büyümemizdeki esas etkenin yeni
Hitachi ve Kawasaki serisi olduğunu
söyleyebilirim.

Pazarda küresel anlamda bir
canlılık var ve bu Türkiye’yi
de etkiliyor. Projeleri
değerlendirdiğinizde,
iş makinesi sektörünün
geleceği hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
ve Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nün projeleri çok önemli,
özellikle Ankara’daki müteahhitler
açısından karayolları projeleri bir
numaralı önem arz ediyor. Bununla
birlikte, enerji alanındaki yatırımlar
sayesinde madenlerde de büyük
hareketlilik var. Enerjide ithalatı
azaltmak için kömüre pozitif bakış,
ülkemizde 100 milyonlarca ton
kömür rezervlerinin bulunması,
buradaki hareketliliğin artarak
süreceğini göstermektedir. 100
ton üzeri ekskavatörlerimiz ve 180

Evet, yıllardır oldukça emek
harcadığımız ancak sonuçlarından
memnun olmadığımız tarım
grubundan ve ağır vasıta
segmentinden çıktık. Şirketimizi
büyüyen ve iyi hizmet veren bir
şirket olarak koruyabilmemiz
için bu değişikliklere ihtiyacımız
vardı. Bununla beraber
kaldırma ekipmanları olarak
adlandırdığımız forklift ve vinç
ürünlerimize odaklandık çünkü
bu alanda çok iyi pazar paylarına
ulaşabileceğimiz markaları
bünyemizde bulunduruyoruz.
www.forummakina.com.tr
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ENKA Pazarlama kiralama
alanına girecek mi?
Evet, bu alan için yeni bir
departman kurduk. Ancak biz
kiralamada çok farklı bir tarzda
ilerleyeceğiz. Çünkü Hitachi ve
Kawasaki ürünlerimizin ikinci el
değerleri, iş yapma kapasiteleri
ve satış sonrası servisleri çok
güçlü. Buradan aldığımız kuvvetle
kiralamayı sıfır makine ile yapmak
yerine ikinci el makineler ile
yapmayı tercih ettik. Standart
kiralama bedellerine göre
müşterimize avantaj sağlayacak
detayları dizayn ediyoruz. İş
makineleri sektöründeki kiralama
hizmetine yeni bir boyut getirmeye
çalışıyoruz.
ton üzeri kaya kamyonlarımız ile
madencilikte çok kuvvetliyiz ve
makinalarımıza talepler artmaya
devam ediyor.
Maden sektöründeki hareketlilik
yalnızca kömür ile sınırlı değil. Türk
mermerine olan talebe Çin’den
sonra Hindistan da eklendi ve
ruhsatlar ile ilgili problemler
çözülmeye başlandı. Bu durumun
iş makineleri sektörüne olan olumlu
yansıması, Mart ayında yapılacak
olan İzmir Mermer Fuarı’nda ortaya
çıkacaktır ancak ben şimdiden
hareketliliği görebiliyorum.
Mermercilerden 40 ton ve üstü
ekskavatörlere ve mermer
yükleyicisine, özellikle Kawasaki
115 serisine büyük talep var. Bu
siparişler ile mermer sektöründeki
yanlış
boyutta
makine

kullanımının azalacağını ve büyük
tonajlı makinelerin tercih edilmeye
başlanacağını tespit ettik.
Genel inşaat ise zaten Türkiye’nin
büyüme modeli için seçilmiş
bir alan. Buradaki hareketliliğin
süreceği açıktır. Mega projeler
ardı ardına hayata geçiyor ve biri
bitmeden bir diğerine başlanıyor.
Beko loder dahil olmak üzere
yaklaşık 11 bin adet olan Türkiye
iş makineleri pazarının 2018’de
yüzde 5 kadar büyüyeceğini
öngörüyorum. Buna ek olarak,
mermer sektöründe olduğu gibi
genel inşaat sektöründe de büyük
makinelere olan talebin artacağını
düşünüyorum. Çünkü birbiri ardına
tamamlanan projeler büyük bir hız
istiyor ve hızlı olmak için yüksek
tonajlı makinelere ihtiyaç duyuluyor.
Türkiye’de büyük makineye geçiş
olacaktır.

“Büyük tonajlı
makinelerdeki
başarımızı mini
ekskavatörlerde
de göstereceğiz”
Avrupa’da mini
ekskavatörler çok yaygın
ancak bizde satışları
artmıyor, hatta 2017’de
azaldı. Sizce gelecekte
kompakt makine pazarı
büyüyecek mi?
Evet, Çünkü Türkiye’de
genel amaçlı makine
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“Kiralama
rekabetine yeni bir
boyut”
İş makineleri sektöründeki
yeni teknolojileri
ve gelişimleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?

almaya yönelik bir eğilim vardı. Bu
eğilime kazıcı yükleyici örneğini
verebiliriz. Ancak zamanla şu da
görüldü ki kazıcı yükleyiciler kazıda
7-9 litre arasında yakarken aynı
kapasitedeki mini ekskavatör 3-4
litre yakmaktadır. Bu nedenle tek
makine ile birçok işi yapma eğilimi,
özellikle yakıt ekonomisi göz önüne
alındığında değişecektir. İşe özel
makine seçimi mini ekskavatörlere
olan talebi artıracaktır.
Mini ekskavatöre ENKA Pazarlama
da yatırım yapmaktadır. Hitachi’nin
Türkiye mini ekskavatör pazarında
sahip olduğu yüzde 5 pazar payını,
5 sene içerisinde kademeli olarak
yüzde 12,5 bandına çıkardık.
Bununla yetinmeyip yine kademeli
olarak yüzde 15, daha sonrasında
ise yüzde 20 pazar payına ulaşmayı
hedefliyoruz.

Dünyanın elektrikli motor
teknolojisine döneceği ve akü
sistemlerinin gittikçe gelişeceği
ortadadır. Elektrikli iş makineleri
devreye girmeye başladı ve
özellikle madencilik sektörü için
son derece elverişli sistemler
kuruluyor. Çünkü içten yanmalı
motorlarda hareketi iletmek çok
büyük kayıplar ile gerçekleşiyor
ve mekanik iletimin riskleri de
büyük. Ancak elektrikli sistemlerde
verim, mekanik verime göre çok
yüksek. Bunun yanı sıra elektrikli
motorlar tork değerinde hiçbir
kayıp yaşanmadan aynı gücü
üretebiliyor. Dolayısıyla, dünyadaki
bazı dirençlerin kırılmasıyla
tamamen elektrikli sistemlere
dönüleceğinden kuşkum yok. Bu
değişimden önce mini ürünler,
sonra küçük lastikli yükleyiciler ve
küçük ekskavatörler etkilenecektir.

ENKA Pazarlama Hitachi’nin
elektrikli modellerini
Türkiye’deki müşterilerine
sundu mu?
Maden sektörüne trolley sistemli
makinelerimizi sunduk. Bu
makinelerin tahrikinde elektrik
motorları kullanılıyor. Dizel

Türkiye’deki en büyük makineler: Hitachi EX5600-6 ve EH4000ACII
Bursa Orhaneli ve Uşak’ta çalışan elektrikli EX5600-6 paletli ekskavatör
modeli, Türkiye’nin en büyük iş makinesi. 32 metreküp kovaya ve 3.000
HP/1800 devir motor gücüne sahip olan bu ekskavatör, 560 ton sınıfında.
Türkiye’nin en büyük kaya kamyonu ise yine Hitachi’nin EH4000ACII
modeli. 1864 kW motor gücüne sahip olan kamyon, 230 ton yükleme
kapasitesine ve 385 ton ağırlığa sahip.
motordan gelen hareket şanzımana
iletilmek yerine jeneratörde
elektriğe çevriliyor ve tekerlere
bağlı elektrik motorlarında tekrar
mekanik enerjiye dönüşüyor.
Özellikle yokuş çıkarken 100 litre
ve üstü yakıt tüketimine ulaşan dev
makinelerimiz için oldukça avantajlı
olan bu sistem ile spesifik yollara
döşenmiş elektrik hatları aracılığıyla
yüzlerce arabanın emisyonuna
bedel bir çevreyi koruma kazancı
da sağlanmaktadır.

satış hem satış sonrası süreçte
etkin olan insan faktörü, ENKA
Pazarlama’nın gücüdür. Yönetim
kadememizde 25 senedir bizimle
beraber olan çalışanlarımız var.
Satış sonrası servisteki gücümüzü
gören müşterimiz bize güven
duyuyor ve birçok alternatif
arasından bizi seçmeye özen
gösteriyor.

Bunun yanı sıra yine maden
sektöründe faaliyet gösteren büyük
ölçekli madencilerimize tamamen
elektrikli dev ekipmanlarımızı teslim
ettik. İki madencilik firmasına
Hitachi’nin 550 tonluk EX5600-6
elektrikli modelinden teslim ettik.
İki modelimizin de kovası 30-32
metreküp ve çok başarılı bir şekilde
çalışıyorlar. Elektrikli modelimiz,
dizel maliyetinin 6’da 1’ini harcıyor;
yani 550 tonluk bir ekskavatörü
70-80 tonluk bir ekskavatör yakıt
tüketimi maliyetine eşdeğer bir
elektrik tüketimi ile işletebilme şansı
sunuyor. Bu ölçekte çok büyük
rakamlar.

ENKA Pazarlama’yı sektörde
başarılı kılan nedir?
ENKA kültürü ile uyum içerisinde
olan insan faktörüdür. Hem
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haber
gerekiyor. Çünkü ülkemiz sürekli
hareketli bir gündeme sahip
ve önümüzde neler olacağını
kimse öngöremez. En ufak
dalgalanmalardan etkilenen
sektörümüzde mühim olan
duruşunuzun, politikanızın
bozulmaması. Özellikle daralma
dönemlerinde hemen müşteri
memnuniyetleri ile
ilgili alanlarda
küçülmeye
gidiliyor,
bunun çok
büyük bir hata olduğunu
belirtmem gerekiyor.

“Satış sonrası
servislerdeki
gücümüz, ENKA
Pazarlama’yı
tercih edilir
kılıyor”
2018 yılı ile ilgili
beklentileriniz neler?
Şunu belirtmeliyim ki ne zaman
ne kadar büyüyeceğimizi tespit
ederken birkaç noktaya dikkat
etmeye özen gösteriyorum. Birbirini
desteklemesi gereken birkaç
unsurun ilki ürünün kendisidir.
İkincisi ise ürünün pazardaki fiyat
denklemine uyup uymaması. Bazen
ürün çok kaliteli olabilir ancak pazar
gerçeklerine uymayabilir. Üçüncüsü
ve en önemlisi, ENKA Pazarlama’nın
satış sonrası servislerde bu
ürünü destekleyebilecek olması.
Çünkü ENKA Pazarlama, satış
sonrası desteği planlamadan
satışı planlamaz; organik yapımıza
ve var oluşumuza ters bir durum.
Bu seçimler ile temeli çok güçlü
tutmaya özen gösteriyoruz ve
bu esaslar dahilinde büyümeye
çalışıyoruz.

Çok olumsuz bir senaryo
yaşanmaz ise sektör daha da
büyüyecek. Türk yatırımcısının çok
güçlü olması, finansal yapımızın ve
bankalarımızın eskiye oranla daha
güçlü olması ve leasing firmalarının
ve dış finansörlerin iş makineleri
sektörüne olumlu yaklaşması
bizi umutlandırmaktadır. Biz
de büyüyen bu pazardan daha
büyük bir pay almayı hedefliyoruz.
Ancak çok büyük bir sıçrama
yapmak gibi bir hedefimiz yok,
temkinli bir şekilde büyüyeceğiz.
Pik büyümeler, ani küçülmeleri
beraberinde getirir ve pazar payı
bir noktadan bir noktaya zıplama
şeklinde büyürse, burada bir risk
payı vardır.

ekonomik
büyümenin lokomotifi oldu
Son olarak…
Sektördeki adil yapıdan ve kaliteli
rekabetten çok memnunum
diyebilirim. İMDER bu ihtiyacı
karşılamak için etik değerlere çok
önem veriyor ve bu konularda
çalışmalar yapıyor. Bunun yanı
sıra gençlerimiz kendilerini iyi
yetiştiriyor. Daha bilimsel ve
bilinçli hareket ediyorlar. Tüm bu
gelişmeler beni memnun ediyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektörü ve ekonomi çevrelerini ilgilendiren
ekonomik ve sektörel analizini yayımladı. “Geleceğe Hazırlanmak” başlıklı analizde inşaat
sektörünün bugünü ve yarını tartışılırken, ekonomi çevreleri için “Bugün küresel ekonomi
olumlu seyretmektedir; ancak ileride zorluklar görünmekte ve geleceğe hazırlanmak adına
kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşımaktadır.” denildi.

D

ünya ekonomisinin
ve ticaretinin 2017
yılı analizi ve 2018 yılı
beklentileri ile başlayan
analizde, geçtiğimiz yılda küresel
toparlanmanın güçlendiğine,
küresel krizden bu yana ilk kez
geniş çaplı ve istikrarlı bir büyümeye
ulaşıldığına işaret edildi. Bu pozitif
ortamda finansal koşullara yönelik
beklentilerin 2018 yılında da
destekleyici olacağı kaydedildi.
Analizde yer alan bir başka önemli
nokta ise önümüzdeki dönemde
küresel konjoktür üzerinde
belirleyici olması beklenen riskler
oldu. Ekonomik risklere karşı dikkat
edilmesi gerektiği belirtilen analizde
“Bugün küresel ekonominin olumlu
seyrediyor; ancak ileride zorluklar
görünüyor ve geleceğe hazırlanmak
adına kırılganlıkları azaltacak reform
ajandaları önem taşımaktadır.”
ifadelerine yer verildi.
Türkiye ekonomisine ilişkin
tespitlerde ise Türkiye
ekonomisinin dünya ekonomileri
arasında yüzde 6,5-7 ile en
hızlı büyüyen ekonomi olduğu
belirtilirken “Diğer taraftan
ekonomik büyüme hızlanırken
cari açık ile bütçenin artması ve
enflasyondaki yükseliş trendi
sürdürebilirlik bakımından soru
işaretlerine yol açmaktadır.” denildi.
2018 yılının büyüme rakamlarının

Değinmek istediğim ikinci konu
ise iş makineleri sektörünün
geçirgenliği az, benzersiz ve
ekonomiden hemen etkilenen
bir sektör olması. İyi bir yönetici
olacaksanız bu sektöre senelerinizi
vermiş olmanız ve krizleri yaşamanız
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İnşaat sektörü
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ise daha düşük bir ivme ile yüzde
4-5 bandında gerçekleşmesi
beklendiği kaydedildi.

İnşaat sektörü büyümenin
lokomotifi oldu
Türkiye’nin geçtiğimiz dönemde
büyümesinin tüm sektörler
tarafından desteklendiği ancak
inşaat sektörünün lokomotif
konumda olduğu belirtildi. TÜİK
tarafından açıklanan verilere göre,
2017 üçüncü çeyrek sonu itibariyle
toplam GSYH büyümesinin yüzde
7,4, inşaat sektörü büyümesinin
ise 10,2 olduğu saptandı. Bu
büyümenin yılın ikinci çeyreğinden
itibaren kamu harcamalarının yerini
alan artan yatırımlar ve özel sektör
yatırımları ile sağlandığı kaydedildi.
Önümüzdeki dönemde de kamu
yatırımları ve kentsel dönüşüm
sürecinin inşaat sektörü büyüme
ivmesini desteklemeye devam
edeceği öngörülürken; yüksek
finansman gereksinimi bulunan
altyapı projelerinin seyri açısından
piyasa koşullarının önem taşıdığı
vurgulandı.

Türk müteahhitlik firmalarının
uluslararası pazarda
üstlendiği projeler azaldı
Türk müteahhitlik firmalarının 2017
yılında uluslararası pazarda 14,7
milyar Dolar tutarında 241 proje
www.forummakina.com.tr

üstlendikleri kaydedilen raporda,
bu dönemde en fazla iş üstlenilen
ülkeler başında yüzde 17,3’le
Tanzanya’nın geldiği belirtildi. Türk
firmalarının yurtdışında üstlendikleri
yıllık yeni proje tutarı 2012-2015
döneminde 25-30 milyar Dolar
bandına oturmuş durumdayken,
2016-2017 döneminde yurtdışında
üstlenilen yeni proje tutarı 1415 milyar ABD Doları bandına
indiği belirtilen analizde şu
değerlendirmeye yer verildi:
“Bu durum büyük ölçüde sektörün
ana pazarlarındaki jeopolitik
sorunlar ve aynı döneme
denk gelen enerji fiyatlarındaki
gerilemeden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle önceki yıllarda
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin
son derece güçlü olduğu
enerji ihracatçısı pazarlarda
gerçekleştirilen yatırımların da ivme
kaybettiği gözlenmektedir. Toplam
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin
yaklaşık yüzde 35’ini oluşturan
Rusya, Libya ve Irak pazarlarından
doğan kaybı dengeleyebilecek
yeni fırsatlar için, potansiyel
pazarlar olan Sahra Altı Afrika,
Hindistan, Ağustos 2017 tarihinde
Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortağı
olduğu ASEAN (Güney Doğu Asya
Ülkeleri Birliği) Bölgesi ve Latin
Amerika pazarları yakından takip
edilmektedir.”
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gündem

Sektör,
kiralama ve
ikinci eldeki
sorunlara
çözüm arıyor
İstanbul merkezli olarak 1988’den
bu yana iş makineleri kiralama ve
ikinci el alım satım alanında faaliyet
gösteren Sofuoğlu İnşaat Genel
Müdürü Mehmet Sofuoğlu, her
geçen gün büyüyen sektörde
yaşanan güncel sorunları ve çözüm
önerilerini tecrübeleri ışığında
dergimizle paylaştı:

Kamu kuruluşlarının düzenlediği
ihaleleri alan firmalar genellikle
isi taşeron vasıtası ile
gerçekleştiriyorlar. Bu taşeronlara
hizmet veren kiralama firmaları
tahsilat konusunda sıkıntı
yaşıyorlar. Bu konunun belediyeler
ve ihaleyi düzenleyen kurumlar
tarafından takip edilmesini ve
mağduriyetlerin giderilmesini talep
ediyoruz. Günümüzde bir firmanın
idareden hak ediş alabilmesi
için firmadan vergi dairesi ve
SGK borcu olmadığına dair yazı
isteniyor. Aynı durum firmaların
kiralama tedarikçileri için de şart
koşulmalıdır.

yapılıyor. Noter ve Ticaret Odası
online olarak bağlantılı olmadığı
için, noterler satışını yaptıkları iş
makinesinin üzerinde haciz veya
ceza olduğunu göremiyor. Alıcı,
noter satışından sonra Ticaret
Odası’na gittiğinde makinenin
üzerinde haciz olduğunu
öğreniyor. Bu işlemlerin tıpkı araç
satışlarında olduğu gibi elektronik
ortamda noterler tarafından
görüntülenebilmesi ve olası hacizli
işlemler varsa satışın engellenmesi
gerekiyor. Bu sorundan
dolayı mağdur olan çok fazla
makinecinin olduğunu biliyoruz.
İMDER ve İstanbul Ticaret Odası
yönetimlerinden bu konuda çözüm
talep ediyoruz.

İkinci el satışlarda elektronik
denetim şart

Elektronik parçaların,
beyinlerin çalınması

Taşeronlardan tahsilat
sıkıntısı

İkinci el iş makinesi satışlarında
en sık yaşanan sorun makinelerin
haciz durumları ile ilgili
yaşanmaktadır. İş makinelerinin
kayıt ve ruhsatları Ticaret Odası,
satışlar ise noter vasıtası ile
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İş makinelerine yönelik hırsızlık
olayları artarak devam ediyor ve
özellikle elektronik parçalar ile
makine beyinlerinin çalınması
söz konusu. Kasko firmaları ise
‘kısmi hırsızlık teminat dışıdır’
maddesinden yola çıkarak bu
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zararı karşılamayabiliyorlar. Beyin
ve elektronik sistemler için ise
ortalama 100 bin TL’lik bir bütçe
çıkıyor. Neticede bu mağduriyetin
giderilmesi için iş makineleri
sektörünü ilgilendiren sivil toplum
kuruluşları ile sigorta firmalarının
orta yolu bulmaları ve hırsızlığı
teminat altına almaları gerekiyor.
Ayrıca aynı marka iş makinelerinin
kontak ve kapı anahtarlarının
farklı olması gerekiyor. Yaşanan
tecrübelerle anahtarların bir
diğer makineyi de açmakta ve
çalıştırmakta olduğunu görüyoruz.
Farklı anahtarların olması ve
immobilizer türevi bir sistemin
makinelerde yer alması, hırsızlığa
karşı caydırıcı olacak diğer bir
faktördür.

Makine saatleri ile oynanıyor
Haksız rekabeti arttıran bir diğer
husus ise makinelerin saatlerinin
oynanması ve ayıplarının
gizlenmesidir. Örneğin 12 bin
saatteki bir makine, hile ile 6 bin
saatte gösteriliyor ve müşteri
mağdur edilebiliyor. Sonrasında
ise müşterinin hakkını arayacağı
merci bulunmuyor. Binek
araçlara getirilen km ve ekspertiz
zorunluluğu, iş makinelerine yönelik
olarak da uygulanmalı. Yılda yaklaşık
10-12 bin bandında sıfır iş makinesi
ve 12-15 binler civarında ikinci el
olmak kaydıyla ortalama 25 binlik
bir iş makinesi pazarı söz konusu.
Dolayısıyla ülkemizde denetimlerin
daha sıkı olmasını ve makine
ayıplarının gizlenmesi durumunda
cezai işlemlerin uygulanmasını
diliyoruz. Aksi takdirde haksız
rekabete sebep olan bu konu, ikinci
el satışını dürüstçe yapan esnafları
etkilemeye devam edecektir.

röportaj

röportaj
Her yıl yüklü yatırım
Kamu kısmında işleri ihalelerle
almamız sebebiyle, ihale
şartnamelerinde araçların yaş
ve teknik özellikleri gibi kriterleri
yerine getirmek durumundayız. Bu
sebeple de her yıl filomuzu büyük
oranda yenileriz ve filomuzda 2
yaşın üzerinde araç bulunmaz.

Koşan Tur filosunun ilk motor greyderi:

HİDROMEK HMK 600 MG

Sahip olduğu geniş araç parkıyla kamu ve özel kurumlara kiralama hizmetleri veren Koşan
Tur, özmal filosuna ilk iş makinesi yatırımını HİDROMEK ile gerçekleştirdi. 2 adet HMK 600 MG
motor greyder, İstanbul ilçelerinde yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılıyor.

İstanbul’u çevreleyen ilçelere
doğru genişleyen yaşam alanları
beraberinde yeni yolların yapımını
getirirken; yoğun trafik, ağır araçlar,
iklim ve sosyal koşullardan dolayı
bozulan mevcut yollar için de
sürekli bir yenileme gereksinimini
doğuruyor. Durmadan devam eden
bu faaliyetler ise alanında yetkin,
sorunsuz çalışan ve tedarikçisi
tarafından kesintisiz bir servis
desteği sağlanan greyderler ile
mümkün olabilmekte.
Bünyesinde birbirinden farklı taşıt
tipini barındırarak 190 adetlik geniş
bir özmal kiralama filosu ile hizmet
eden Koşan Tur, aynı zamanda
edindiği iş makineleri ile kamuda
yol çalışmaları gerçekleştiren

44

firmalardan. Bugüne kadar
kiralama greyderlerle
faaliyetlerini sürdüren
Koşan Tur, ilk yatırımını ise
HİDROMEK motor greyderi
alarak gerçekleştirdi.
Bünyesine dahil ettiği iki
adet HMK 600 MG motor
greyder ile yol yapım ve
onarım çalışmalarını 5 aydır
aralıksız sürdüren firmanın
Yönetim Kurulu Başkanı
Bayram Küle, 11 yıldır
kiralama operasyonlarını
profesyonellikle
sürdürdüklerini ve bir hizmet
şirketi olduklarını belirterek şu
açıklamalarda bulundu:

Tam teşekküllü kiralama
filosu
"2007 yılında kurulduktan sonra
gerekli yatırımları hayata geçirerek
altyapımızı oluşturduk. Personel,
okul ve AVM taşımacılığı ağırlıklı
başladığımız iş hayatımız, bugün
birbirinden farklı ticari araçlar ve
iş makineleriyle hizmet alanımızı
genişleterek devam ediyor.
Günümüzde 190 adede ulaşan
filomuzda; minibüs, orta boy
otobüs, hafriyat kamyonları, kar
küreme araçları ve sepetli vinçlerle
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hizmet verirken, toplamda 400’den
fazla ticari araç ve iş makinesini
de dışarıdan tedarik ederek
faaliyetlerimizi özel sektör ve kamu
nezdinde sürdürüyoruz.

“Profesyonel
bir kiralama
şirketiyiz”
Kamu ihalelerindeki şartnamelerde
nasıl bir hizmet isteniyorsa
uygulayabiliyor; gerek kendi
şoför ve operatörlerimizle
gerekse sadece araç bazında
kiralamalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Operasyonu yöneten üst
kademelerde 20 kişilik bir ekibimiz
yer alırken 80’i bulan sürücü
kadrosuna sahibiz. Böylesi büyük
bir araç parkını titizlikle yönetiyoruz.
Araçlarımızın güzergahları belli
olduğu için hangi araç günlük
kaç km yol yapıyor, hangi rotaları
kullanıyor ve ne kadar yakıyor gibi
tüm bilgileri aylık veya haftalık olarak
çıkarıyoruz. Dolayısıyla profesyonel
bir kiralama şirketiyiz.

2017 yılı boyunca yaklaşık
30 milyon TL'lik bir yatırım
gerçekleştirdik. Bu yıla da hızlı bir
giriş yaparak ilk yatırımımızı 45
adetlik minibüs alımıyla sürdürdük.
Araç ve makine tedarikçilerinden
aldığımız satış sonrası desteği
kadar, ikinci el alımları konusunda
da bizimle işbirliği içerisinde
olmalarını ve bizleri bu konuda
desteklemelerini bekliyoruz.
Özellikle bazı otomotiv firmaları ile
sağlıklı ve verimli ikinci el süreçleri
yaşıyoruz. Bu durum bünyemizde
aldığımız iş makineleri için de
geçerli.

Özmal filosuna ilk iş
makinesi: HİDROMEK
Elbette iş makineleri taşıtlardan
daha farklı.. Halihazırda ve daha
önce iş makinelerinin çalıştığı
projelerde yer alarak dışarıdan
makine temin ediyorduk. Bu
makineler arasında motor
greyderler ile de 4 yıla yakın bir
süredir çalışıyoruz. Dolayısıyla
ürüne yabancı değiliz fakat ilk
kez bünyemizde yatırım yaptık ve
alım gerçekleştirdik. Bu açıdan
ele alırsak bizim için bir yenilik
diyebiliriz.

“Bugün tekrar
bir yatırım
yapacak olsam
tercihimi yine
HİDROMEK’ten
yana kullanırım”
İş makinesi satışında faaliyet
gösteren tüm kurumlar bizi bilir
ve bizler de onları bilir, tanırız. Bu
yatırımı yaparken de tüm firmalarla
görüşmelerimiz oldu ve her
markadan greyderi inceledik. Henüz
yeni bir ürün olması ve ilk kez 2017
yılında pazara sunulmasına rağmen
HİDROMEK markasını tercih ettik.
Elbette ki bu tercihimizde markanın
yerli üretim gerçekleştiren bir
kuruluş olmasının rolü büyüktü.

Yatırım yaptığımız zaman paramızın
ülkemizde kalmasını istedik. Bugün
tekrar bir yatırım yapacak olsak
tercihimizi yine HİDROMEK’ten
yana kullanırız. HİDROMEK’e
güveniyor ve kendilerinden yerli
bir marka olarak yatırımlarının,
hizmetlerinin devamını diliyoruz.
Firmanın yeni yatırımlarını duydukça
da gururlanıyoruz.

Yol yapan HMK 600 MG
2017 yılı Eylül ayında filomuza
kattığımız bu iki motor greyder,
İstanbul sınırları içerisinde arsa
alanlar, toprak sahalar ve bozuk
yollarda çalışmaktalar. Sadece
asfalt serimi değil, yol açma
işlerinde de motor greyderlerimizi
kullanıyoruz. Özellikle arazi
alanlarının, tarlaların yoğun
olduğu ve ivedi yol yapımının
gerçekleşmesi gereken alanlarda
verimli bir şekilde çalışıyorlar.
Elbette yoğun kış şartları
oluştuğunda kar küreme ve yol
açma işlerinde de kullanacağız.
Bugüne kadar edindiğimiz
tecrübeler doğrultusunda herhangi
bir problem yaşamadık. Gerek
satış gerek satış sonrasında
HİDROMEK’in desteğini aldık
ve almaya da devam ediyoruz.
En ufak bir sorunda HİDROMEK
satış sonrası ekiplerinin anında
müdahale edeceğini biliyoruz.
Operatör arkadaşlarımıza
sorduğumda kesinlikle HMK 600
MG motor greyderin konforlu
ve iyi manevra kabiliyetine sahip
olduğunu, kullanım esnasında hiçbir
zorlukla karşılaşmadıklarını tarafıma

www.forummakina.com.tr
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Volvo iş makinesine sahip olmanın

en hızlı ve kolay yolu

Volvo Finans’tan geçer!
belirtiyorlar. Öncesinde her marka
greyderi kullanan bu arkadaşlarımız,
HİDROMEK motor greyderin
diğerlerine göre çok daha rahat
olduğunu; gerek joystick teknolojisi
gerekse kabin konforu yönünden
başarılı olduğunu belirtiyorlar.
Kullanım avantajlarının yanı sıra
yakıt tasarrufu sağlayan bir motor
greyder olduğu bilgilerini yine
ekibimizden alıyoruz. HİDROMEK'in
ilk motor greyderi bu kadar başarılı
olduğu için, yapılacak geliştirmelerle
çok daha iyi seviyelere çıkacağını
görüyoruz. Neticede Türkiye’de
inşaat sektörü büyümeye devam
ettikçe motor greyderlere olan
ihtiyaç da sürecektir.

Operatör gözüyle

Nail Köse: “67 yaşıma
girdim, böyle makine
bugüne kadar
kullanmadım”

25 yıllık operatörüm ve
Karayolları’ndan emekliyim.
Uzun yıllardır motor greyder
kullanıyorum ve sertifikalı
operatörüm. HİDROMEK
HMK 600 MG bünyemize
dahil olduğundan beri
kullanıyorum. 67 yaşıma
girdim, böyle makine bugüne
kadar kullanmadım. Balast
serme ve şev kesme gibi
tüm operasyonları rahatlıkla
gerçekleştiriyoruz. Bıçak
kontrolü ise oldukça rahat.
Ayrıca yakıt tasarrufu sağlıyor.
Eskiden motor greyderlerde
125 saatte bir yağ değişimi
oluyordu şimdi 500 saatte
bir değişim gerçekleşiyor.
Daha önce kullandığım motor
greyderlerde geri geri bakarak
çalışıyorduk ama HİDROMEK’te
ekrandan bakarak hiç
yorulmadan geri sürüşü
gerçekleştiriyoruz. Kullanımı
çok rahat ve konforlu. İlk kez
joystickli bir makine kullandım.
Bu yıl İstanbul’da kar yağmadı
ancak kar temizlemede de
oldukça başarılı olacağını
düşünüyorum. Görüş açısı
operatörün rahat çalışmasını
ve iyi iş çıkarmasını sağlıyor.
HİDROMEK ekibinden aldığımız
ürün eğitim de ayrıca çok
faydalı oldu.

Volvo iş makinesi finansman ihtiyaçlarınıza anahtar teslimi çözümler sunuyoruz.
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Komatsu PC200-8 rekora koşuyor:

Revizyonsuz 23 bin saat
Trabzonlu Çapoğlu Hafriyat, makinelerde bakımın önemini gözler önüne seren bir başarıya
imza attı. 23 bin saate gelmiş olmasına rağmen hiçbir revizyona ihtiyaç duymayan Komatsu
PC200-8, duyan herkesi şaşırtıyor.

Ü

lke ekonomimizdeki payı
son yıllarda önemli ölçüde
artan inşaat sektörünün
cazibesi yeni yatırımcıları
kendine çekiyor. Ancak artan
rekabet koşulları da yapılan işlerden
elde edilen kârı azaltmaya devam
ediyor.

2006 yılında aldığı
PC200-8 model paletli
ekskavatörü hâlâ yüksek
kapasiteyle kullanıyor.
Bu başarıyı daha da
ilginçleştiren şey ise,
makineye hâlâ anahtar
vurulmamış olması.

Bu sektörün başlıca sermayesi
olan iş makineleri, bu anlamda
kilit bir role sahip. Bir çıkış yolu
arayan sektör paydaşlarının gözü
en büyük gider kalemi olan iş
makinelerine çevrilmiş durumda.
İş makinelerinden, artan iş
gücü kapasitesine dayanmaları,
neredeyse hiç durmadan
çalışmaları ve az maliyet çıkarmaları
bekleniyor. Makinelerin bu
beklentilere cevabı ise doğal olarak
“bakım istiyorum” oluyor.

“Makineyi 12 sene önce
sıfır aldım. Şu anda 23 bin
saatte. Bu zamana kadar
yalnızca alt takımlardaki
zincir baklaları ve cer rimleri
değiştirildi. Makinemin pabuçları
dahi orijinal.” diyen 1991 yılından bu
yana Trabzon’da hafriyatçılık yapan
Fikri Çabuk, sık rastlanmayan bu
durumun sırrını bizimle paylaştı.

İş makinelerinin daha uzun ömürlü
olmasının; verimli, ekonomik ve
emniyetli çalışmasının temel
koşulu ise düzenli olarak yapılması
gereken bakımlar. Hepimizin bildiği
ancak bazen önemsemediğimiz
bu ayrıntıyı yerine getiren Çapoğlu
Hafriyat’ın elde ettiği başarıyı sahibi
Fikri Çabuk’tan dinledik.

Hayır, tam aksine. Kimsenin
yapamadığı, yapamazsınız denilen
işleri yaptık bu makine ile. Tek
bir işte de çalışmadı…makineyi
hafriyattan yol yapımına, kanal
kazısından arsa çalışmalarına her
türlü işte çalıştırdım.

Çapoğlu Hafriyat’ın sahibi Fikri
Çabuk, Temsa İş Makinaları’ndan
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Çok zorlu işlerde
çalıştırmadınız sanırım?

Yaptığınız en zorlu iş neydi?
Eğimli arazi üzerinde oldukça zorlu
bir tünel inşaatı yapılıyordu. Tünelin
Sayı 78 • Şubat 2018

palyelerinin kesilmesi gerekiyordu.
Ancak eğim çok fazlaydı ve kaza
riski taşıyordu. Mühendisler ile
görüştük, bize yapamazsınız dahi
dediler. Ama makinemizin gücü ve
operatörümüzün tecrübesiyle bu
işin üstesinden geldik.

arazisi genelde böyle zaten,
bu nedenle çoğunlukla kırıcı
kullanmamız gerekiyor. Makinemizin
yaptığı 23 bin saatin 9 bin saati
kırıcı ile yapılmıştır. Hidroliğe ve
arma büyük oranda zarar verdiği
bilinen kırıcı kullanımına rağmen
makinemiz yıpranmadı.

Normalde bir iş makinesinin
motoru 10-15 bin saatte bir
revizyona gider.
8-10 bin saatte motor tamiri,
hidrolik pompa değişimi yaptıranları
tanıyorum. Ama biz ne motoruna ne
pompasına ne de kule dönüşüne
el vurduk. Makinenin hiçbir yerine
el değmedi. Hatta motor hiçbir
şekilde yağ eksiltmesi dahi
yapmıyor. Makine üzerinde yağ
kaçaklarından kaynaklanan bir
kirlilik göremezsiniz. Motor yağını
250 saatte bir değiştiriyorum.

Bu başarının sırrı ne?
Öncelikle makineyi yalnızca tek
kişi kullandı, o da oğlum. Makineye
sahip çıktık, bakımını saati saatine
yaptık. İyi bakarsanız makineden
verim alabilirsiniz. Oğlum her
sabah çalıştırmadan önce kaputu
açıp motor yağını, suyunu kontrol
eder. Makinenin dört bir yanına

bakarak bir hasar var mı, sızıntı
var mı diye inceler. Çalıştırdıktan
sonra makineyi dinler. Makinemiz
günde en az 2-3 kere yağlanır, işin
zorluğuna göre bu sayı artabilir.
Günlük bakımın yanı sıra periyodik
bakımlarını da eksik etmedik. 250
saatte bir motorun yağını, filtrelerini
değiştiriyoruz ve kuru yağlama
yaptırıyoruz. Bana göre bakım
çok önemli ama bu başarımızda
Komatsu’nun da payı büyük tabi.

“Komatsu’nun
markasına,
kalitesine çok
güveniyorum”
Komatsu’nun markasına, kalitesine
çok güveniyorum. Ondan başka da
marka tercih etmedim. Dayanıklı,

kaliteli ve orijinal parçalara sahip.
En önemli parçalarını, motoru
ve hidrolik pompasını dahi kendi
üretiyor. Kaliteli olması ikinci eline
olan güvenimizi de artırıyor; bir
yıl önce 2008 model PC200-8’i
de makine parkıma ekledim. Bu
makinemden de ümitliyim, o daha
çok dayanacak. Herkese tavsiye
ediyorum.

Eski makineler daha
sağlamdı derler. Sizce
Komatsu yeni modellerinde
de bu dayanıklılığa sahip mi?
Piyasada LC olanları görüyorum
ve hafriyatçı arkadaşlarımdan
performansları ile alakalı bilgiler
alıyorum. Yeni modellerin eksiği
yok, fazlası var. Dayanıklılığı ve
kaliteyi aynı seviyede tutarken
operatör konforunu, yakıt
tasarrufunu artırmışlar.

“9 bin saat kırıcı
ile çalıştırmamıza
rağmen makinemiz
yıpranmadı”
Bir başka örnek olarak yaylada
yapılan doğalgaz hattı çalışmasını
verebilirim. İnsanların yürüyemediği
yerlerde makinemizi yürüttük. Aşırı
eğimli, dik bir yerdi. Trabzon’un
www.forummakina.com.tr
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Makineleri değiştirmenin
zamanı geldi mi sizce?

zamanlarda yapıldığı zaman
size karşılığını fazlasıyla
veriyor. Biz makinenin ne
kadar dayanıklı olduğunu
her zaman müşterilerimize
anlatıyoruz ama Fikri Bey’in
makinesi anlattıklarımızın bir
çalışan bir kanıtı.

Bana kalırsa ben 30 bin saat
yaptıracağım makineye. Bir örnek
olacak. Kovası dahi değişmedi, hâlâ
orijinal.

Yedek parça servis desteğini
nereden aldınız?
İhtiyacımız olursa Koç Makina’dan
alıyoruz. Arkadaşları arayıp müracaat
ettiğimiz zaman anında ilgileniyorlar
ve işimizi hallediyorlar. Yedek parça
stoklarına güveniyorum, ihtiyacımız
olan her şeyi karşılayabilecek
kapasitedeler.

Hafriyatçılık eskiye göre nasıl
sizce?
Koşullar çok zor. 2005’te operatör
maaşı 750, sigorta primi 145 TL,
makinenin aylık kira bedeli 10
bin TL idi. Bugün operatör maaşı
3 bin TL, sigorta primi 700 TL,
makinenin kirası ise 11 bin TL.
Mazot rakamlarına baktığımızda
ise neredeyse 3 kat daha pahalı
olduğunu görüyoruz. İlk makinemi
aldığım zaman ödemelerini
karşılayabiliyordum ancak bugünün
koşullarında bu imkânsız. Alım
gücümüz düştü ve rekabet şartları
çok zorlu. Bu nedenle makine az
yaksın, arıza yapmasın, masraf
çıkarmasın istiyoruz. Komatsu bir
dünya markası, bu isteklerimizi
karşılıyor.
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Temsa İş Makineleri
Kuzey Bölgesi Satış
Müdürü Nedret Arslan:
Mesleğimde 18. yılımdayım.
Fikri Bey, işe yeni başladığım
zaman makine satışı
gerçekleştirdiğim ilk
müşterimdi. O nedenle
yeri bende ayrıdır. Onun
bu başarısı ilgili sadece
şunu söyleyebilirim:
“Müşteriye yılladır anlatmak
istediğimiz şeyin özeti”.
Komatsu, makinelerini 5
yıl sonrasını düşünerek
dizayn ediyor ve makineler
piyasaya sürülmeden önce
birçok testten geçiriliyor.
Bu nedenle de makine
ile ilgilenildiği zaman ve
gerekli bakımları doğru
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“Fikri Bey’in makinesi,
müşteriye anlatmak
istediğimiz her şeyin bir
timsali”
Karadeniz insanı işini
bilir. Çünkü burada hem
coğrafi şartlar hem de
imkanlar dolayısıyla para
kazanmak çok zor. Tabiri
caizse sinekten yağ
çıkartmak zorundalar. Bu
bölge Türkiye’nin en zorlu
coğrafi şartlarına sahip
bölgelerinden biri. Hatta öyle
ki Türk Standartları Enstitüsü
Artvin’e denemek için bazı
kırıcı uçları gönderiyor. Bu
şartlar altında dahi makineye
iyi bakıldığında bu sonuçlar
elde ediliyorsa, diğer
bölgelerde de çok rahat aynı
verimliliğin sağlanabileceğini
düşünüyorum.

DİZEL MOTOR
UYGULAMALARINDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.
VOLVO GROUP OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No: 56 34768, Ümraniye - İstanbul
Tel: +90 216 655 75 00 • Fax : +90 216 469 29 72

POWERING YOUR BUSINESS
WWW.VOLVOPENTA.COM
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karşılayacağımız şekilde tasarladık.
Yakınlık arayışı, yalnızca fiziki
değil hizmetlerin onlara uygun
olması ile de ölçülmektedir.
Dostça bir tavır ve müşteri
dostu mekanlar, bu segmentteki
müşterilerimizin bizden
beklediği en önemli unsurlardı.
İstedikleri zaman gelip bir kahve
içebilecekleri, fikir danışabilecekleri
ya da iş görüşmelerini
gerçekleştirebilecekleri samimi bir
ortam ile en önemli isteği İş Yeri’miz
ile karşılıyoruz.

Borusan CAT,
müşterilerine
İŞ YERİ açıyor
Müşteri odaklı yeni
organizasyon yapısı
ve verimlilik sunan
çözümleri ile 2017 yılını
başarılı bir şekilde
tamamlayan Borusan
CAT, çözüm şirketi olma
yolcuğuna ‘İş Yeri’ adı
verilen yeni konsepti ile
devam ediyor.

“Şantiyelerin
yakınında
olacağız”

belirten Borusan CAT Türkiye
Direktörü Fuat Murat, yeni
konseptin oluşum süreçlerini şu
şekilde aktardı:

D

aha iyi müşteri deneyimi
sağlamak için odak
noktasına satıştan çok
çözümü ve hizmeti
alan Borusan CAT, 2017 yılında
teknolojik yatırımlarına hız vererek
hizmetlerinde çeşitlendirmeye
gitmişti. Yine bu kapsamda her
segmentin dinamiğine uygun
yeni yapılanma oluşturan şirket,
uzmanlaşmaya giderek ihtiyaca
göre 5 segment tespit etti ve ekip
organizasyonlarını tamamladı.
Büyük ölçekli makine parkına
sahip filo müşterilere, genel
inşaat segmentine, mermer/
maden sektörüne ve elektrik güç
sistemlerine odaklanan ayrı ekipler,
ikinci el, kiralama, yeni ürün, servis
ve yedek parça gibi tüm konularda
faaliyet göstermekte.
Müşteriye daha hızlı ve kaliteli
hizmet etme imkânı sunan bu
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yapılanmanın en önemli ayağından
biri ise genel inşaat segmenti.
Pazarın neredeyse yüzde 50’sini
oluşturan bu segmente büyük
projelere sağlanan kapsamlı
hizmet farkını yaşatmak isteyen
Borusan CAT, müşterileri ile
arasındaki sınırları kaldıracak yeni
İş Yeri konseptini hayata geçirdi.
Halihazırda İstanbul, Isparta,
İzmir ve Bursa’da bulunan dört ‘İş
Yeri’ müşterilere hizmet veriyor.
Kocaeli’nde açılacak beşinci ‘İş
Yeri’ merkezinin ise Şubat ayında
faaliyete geçmesi planlanıyor.

“Müşterilerimizden
gelen sesi dinledik”
Hizmet kalitesini sürekli yükselterek
müşterilerinin ihtiyaçlarına daha
hızla yanıt vermenin kendileri
açısından büyük önem taşıdığını
Sayı 78 • Şubat 2018

“Sektörümüze hâkim olan tek
tip hizmet anlayışının getirdiği
dezavantajların farkındayız.
Satış şirketinden çok bir
çözüm şirketi olarak hizmet
verebilmemizi engelleyen
bu dezavantajları ortadan
kaldırmak için müşterilerimizin
sesini dinledik. Bu doğrultuda,
ihtiyaçlara göre belirlediğimiz beş
segment ile hizmet modelimizi
çeşitlendirdik. Örneğin, büyük
projelere sunduğumuz servis
modelimiz çok kapsamlı. Ancak
aynı konsepti ve ekonomik yapıyı
genel inşaat segmenti olarak
adlandırdığımız orta ve küçük
ölçekli müşterilerimize sunmamız,
beklentilerini karşılamayacaktır.
Hizmet kalitemizi artırmaya
odaklandığımız bu segmente daha
yakın olmayı önemsedik ve İş Yeri
konseptimizi devreye aldık.”

Fiziki yakınlık sunmamız ise hem
iş kaybını önleyerek maliyetlerini
azaltıyor hem de zamandan
kazandırıyor. İş Yeri konseptimizi
oluşturmak için harcadığımız
maliyetler, merkez servislerimizin
maliyetleri kadar yüksek değil ve
bu verdiğimiz hizmetin kalitesini,
sayısını artırmamıza yardımcı
oluyor. Servislerimizin olduğu
illerde, uydudan aldığımız sinyaller
sayesinde makinelerimizin yoğun
kullanıldığı alanları belirliyoruz.
Bu alanlara çok yakın bir şekilde
konumlandırdığımız butik mağaza
niteliği taşıyan İş Yeri’miz, müşteriye
her anlamda verimlilik sunuyor.
Müşterimize verdiğimiz desteği,
onların sahalarında sürdüreceğiz.”
dedi.

İş Yeri’nde neler var?
Sanayi bölgelerinin yakınlarına
açılan yeni ‘İş Yeri’ hizmet
merkezlerinde, genel inşaat
makinaları için en çok ihtiyaç
duyulan yedek parçaları, sarf
malzemelerini ve bakım kit
paketlerini sunduklarını ancak
hizmet kapsamının daha da
genişletileceğini belirten Murat,
ayrıntıları şu şekilde aktardı:
“Butik bir mağaza özelliği taşıyan
ve iş makinesi genelindeki küçük
bakımların, alışverişlerin, işlemlerin
gerçekleştirilmesini planlayarak
kurduğumuz yapılarımızda bir
saatte kredi onayı, hızlı teslimat
ve sabit fiyat uygulamaları
sunuyoruz. Aynı zamanda
müşterimiz periyodik bakımları

ile ilgili bilgi alabiliyor ve sergi
alanında bulunan makinelerimizi
yakından inceleyebiliyor. İleride
bu yapıları müşterilerimizin gelip
pompasını revizyon edebileceği,
küçük makine satın alabileceği
ya da kiralayabileceği şekilde
dönüştüreceğiz.

“Müşterilere güne
özel avantajlar ve
kampanyalar”
İş Yeri’mizde makine sahiplerimize
özel avantajlar ve kampanyalar
sunuyoruz. Buradan alışveriş
yapan müşterilerimiz, bir
sonraki gelişlerinde sürprizler ile

Samimi İş Yeri konsepti ile
yakınlık, yetkinlik ve fiyat
avantajı
Açıklamalarına yeni konseptin
müşteriye sunduğu avantajlardan
bahsederek devam eden Murat, “Bu
segmentteki müşterilerimiz bizden
yakınlık, şeffaflık, yalınlık, yetkinlik ve
maliyet avantajı beklemektedir. İş
Yeri konseptimizi tüm beklentilerini
www.forummakina.com.tr
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STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR
Bu kapsamda yapılan teknik
hizmetler alanındaki değişimler ise
şu şekilde özetleniyor:

karşılaşacaklar. Oluşturduğumuz
fırsat köşesinde ise müşterimizi
TL fiyatlı cazip indirimler
bekliyor olacak. Hizmetlerimizi
çeşitlendirirken yine
müşterilerimizin sesini dinledik
ve ihtiyaçlarını karşılamak ana
hedefimiz.”

Borusan CAT yatırımları ile
genel inşaat segmentine
odaklanıyor
“Bu segmentteki başarımızın
kökeninde müşterimizin başarısı
olacaktır.” açıklamasında bulunan
Borusan CAT Türkiye Direktörü
Fuat Murat, genel inşaat segmenti
müşterilerine sundukları hizmetin
kalitesini artırmak ve maliyetlerde
iyileştirmeye gitmek için 2017
yılından beri çalışmalar yapıldığını
ve devreye alınan tüm yeniliklerin
birbirini destekler nitelikte olduğunu
vurguladı. Türkiye inşaat makinesi
sektöründeki en büyük sıkıntının
genel inşaat işlerinde yaşanan
rekabet ve kâr marjlarının düşmesi
olduğunu belirten Murat, sundukları
çözümler ile çeşitli maliyet
alanlarında iyileştirme kaydettiklerini
bildirdi.
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Yeni komponent yenileme
merkezleri: Müşterilere hız ve
kalite kazandıracak Ankara ve
İstanbul’daki komponent yenileme
merkezleri, dünyanın en iyileri
arasında gösteriliyor. Adeta
bir fabrika gibi çalışan tesis ile
komponentler yenilenerek kullanım
süresi uzatılıyor ve müşteriler
ekonomik avantaj elde ediyor. Bir
haftalık revizyon süresini 2 güne
indiren tesislerde, komponent
kiralama çözümleri de sunuluyor.
Arızaları hemen tespit eden
SWAT ekibi: Geliştirilen teknolojiler
ve dijital araçlarla servis bekleme
süresini minimuma indiren Borusan
CAT, uzaktan makine arızasının
tespit edileceği teknolojilere
odaklanıyor. Müşterilere kendi
düzeltebileceği arızalar için
bilgilendirici kitler sunacak olan
şirket, aynı zamanda bu iş için

bir SWAT ekibi oluşturdu. Gerek
sahadaki müşterinin gerekse
teknisyenlerin karşılaştığı
problemleri telefon üzerinden tespit
edebilen tecrübeli mühendisler,
servis hizmetlerine de hız
kazandırıyor.
İşlerin aksamaması için
geliştirilmiş seçenekler:
Müşterilerine ekonomik avantaj
sunan komponent yenileme
çözümlerine ek olarak kiralama
seçeneği de sunan Borusan
CAT, işlerin aksamamasına
gösterdiği özeni günlük, haftalık,
aylık sürelerde operatörlü makine
kiralama seçeneği ile kanıtlıyor.

Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,
ağırlığı daha az olan her zaman kazanır. Daha hafif ürünler için, daha
ince ve güçlü çeliğe ihtiyacınız var. Tıpkı Strenx gibi bir çeliğe. Yüksek
mukavemetli yapısal çelik Strenx ile vinçlerde yakıt tüketimini
azaltabiliyor ve aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi sunabiliyor.
Bu şekilde kullanıcılar bir günde daha verimli çalışabiliyor.
Tüm bunlar Strenx’in en büyük avantajlarıdır. Hangi alanda
kullanırsanız kullanın, Strenx çelik performansınızı artıracak.
Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel +90 216 445 59 54
Email info.turkiye@ssab.com

www.ssab.com.tr

haber

ENKA
Pazarlama’dan
müşterilere
yenilikçi satış
ve kiralama
çözümleri
İş, inşaat ve maden makineleri
sektörlerine çözümler sunan ENKA,
büyük proje ve maden sektörü
müşterilerine geri alım taahhütlü
satış sistemini devreye aldı. Buna
göre proje bitimi veya ihtiyaca
göre belirli zamanlarda mevcut
makineleri yenileme, elden çıkarma
ve proje süresince ENKA tarafından
satılan makinelerden oluşan
finansmanın büyük bir kısmının
müşterilere iade edilmesi garanti
altına alınıyor.
Konuyla ilgili görüştüğümüz ENKA
Pazarlama Kiralama Direktörü Ali
Kılıç, yeni satış sistemleriyle ilgili
olarak dergimize şu açıklamalarda
bulundu:
“Sektörümüzde aylık kiralama
fiyatlarının yüksek olduğunu
biliyoruz. Satış opsiyonlu olarak
kiralama yapılan makinelerin,
kiralama süresi sonunda satış
fiyatları da yüksek kalabiliyor.
Başlangıçta herhangi bir finans
yüküne girmeme adına yapılan bu
işlemler, satın alma aşaması ile
birlikte oluşan toplam maliyet göz
önüne alındığında çok da cazip
olmamakta.
Devreye aldığımız yeni sistemde
müşterimiz dilerse makinesini
ilk alım aşamasında, ENKA
tarafından garanti edilen iade
alım bedelini şirketimizden tahsil
eder, dilerse de makinesini iade
eder. Dilerse vade bitiminde
makinesini yeni modeller ile takas
ederek sistemi devam ettirir,
dilerse de makinenin kullanımına
direkt kiralama seçeneğimiz ile
devam eder. Sunmuş olduğumuz
bu varyasyonlarda müşterimiz
açısından kayıp yoktur ve kendileri
ekstra bir finans yükü altına
girmemiş oluyorlar.
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Sistemin avantajları
ENKA müşterilerinin, çalışma
süreleri sonunda mevcut
makinelerin nasıl değerleneceği
konusundaki endişelerini ortadan
kaldırdıklarını belirten Kılıç, sistemin
avantajlarını ise şöyle özetledi:
“Sistemimiz; müşterilerimizin
sürekli yeni model makinelerle iş
üretmesi, daha yüksek oranlarda
imalat yapması ve düzenli kar
etmeleri üzerine hazırlanmıştır.
Müşterimizin satın alacağı sıfır
makinenin vade bitimindeki parasal
değerini, kullanım süresini, ENKA
kontrolü ve garantisindeki bakım
süreçlerini ilk aşamada bilmesini
sağlıyoruz. Yakıt ve operatör
gideri hariç, ENKA güvencesinin
müşteri tarafından bilinmesi ve
bu doğrultuda çalışılması, vade
bitimindeki tüm endişe ve sıkıntıları
ortadan kaldırıyor.”

Kiralamayla yeniden kazanım
Kılıç, ENKA tarafından garanti
edilen iade süreci sonunda geri
almış oldukları ENKA ürünlerini,
kiralama yoluyla tekrar pazara
kazandırdıklarını belirterek;
“ENKA tarafından garanti edilen
iade süreci sonunda geri almış
olduğumuz ve kullanılmış
makinelerimizi, kısa-orta ve uzun
vadeli kiralama ihtiyacı duyan
diğer müşterilerimizin hizmetine
sunuyoruz. Sektörümüzde sıfır
ve ikinci el makinelerle süregiden
kiralama operasyonu, ENKA
olarak bünyemizde şimdilik ikinci
el makinelerle gerçekleşmekte.
Burada iki aşamalı bir sistem
Sayı 78 • Şubat 2018

planladık ve son derece cazip bir
fiyat politikası izleyerek ikinci el
makinelerimizle kiralama hizmeti
vermenin daha uygun olduğunu
düşündük”

Hedef kitleler
Kiralama çözümlerini ilk olarak
amiral markaları olan Hitachi
ve Kawasaki ile sunmayı
düşündüklerini belirten Kılıç,
“Hedef kitlemiz, hitap ettiğimiz
tüm sektörlerde şirketimize
ve makinelerimize güvenerek
yıllardır ürünlerimizi kullanan
müşteri kitlemizdir. Bu nedenle
kısa ve orta vadede yenilikçi
projemizin yararlarının çok daha
net ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
Makinelerimiz ağır iş yüküne
sahip sektörlerde kullanılıyor. Biz
ürünlerimize her zaman olduğu gibi
güveniyoruz ve ENKA güvencesiyle
“Şartlı Satış Kontratları” sistemimizi
de bu güven üzerine inşa ettik. Tek
şartımız var: Satın al-kullan- ve iade
et!” ifadelerini kullandı.

etkinlik

etkinlik

Nitelikli operatörler için eğitim şart
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile TİMODER
tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, operatör kazaları ve iş güvenliği konuları ele alındı.
Çalıştay katılımcılarının ortak görüşü ise birden fazla meslek ve kamu kuruluşu ile sivil toplum
örgütlerinin ortak çabasıyla yaygınlaşması gereken eğitim faaliyetleri oldu.

Ülkemizde
yaşanan
operatör
kazalarına
dikkat
çekmek, ilgili
kurum ve
kuruluşlar
aracılığıyla
oluşabilecek
bilinçlenme
Bünyamin Cavlak
çalışmalarına
destek vermek ve sektörün bu
konuda önlemler almasını sağlamak
adına düzenlenen çalıştay 12
Şubat 2018 tarihinde Ankara’da
gerçekleşti. Etkinliğe inşaat ve iş
makineleri sektöründen pek çok
kurum, temsilci ve sivil toplum
kuruluşu ile akademisyenler katılım
gösterdi.
Düzenlenen oturumlarda operatör
kazaları istatistiksel olarak
katılımcılara aktarılırken çözüm
arayışları çeşitli meslek grupları
tarafından dile getirildi. Özellikle
iş makineleri ile yaşanan kaza ve
yaralanmaların masaya yatırıldığı
çalıştayda güvenlik ve eğitimin
önemi üzerinde duruldu. Çalıştayın
son oturumunda ise organizasyon
sponsorlarından olan MST İş
Makinaları, Pi Makina ve Simsoft
firmalarından yetkililer söz alarak
sektöre sundukları ürünlerden
bahsettiler.
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Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
TİMODER Yönetim Kurulu Başkanı
Bünyamin Cavlak, iş makinesi
operatörleri olarak büyük bir camia
olduklarını belirtti.SGK ve TÜİK
verilerine göre istatistiksel olarak
yaşanan iş kazalarına değinen
Cavlak şu açıklamalarda bulundu:
“Ülkemizin alt/üstyapı, bayındırlık ve
yatırımlara yönelik tüm alanlarına
hitap eden iş makinaları sektöründe,
TÜİK verilerine göre 2.000 imalatçı
ve 14.000 distribütör firma
faaliyet gösterirken, 16.000 kadın
ve 115.000 erkek olmak üzere
131.000 kişi çalışıyor. 100.000
kişiye yakın operatör ve kullanıcı ile
birlikte doğrudan ve dolaylı olarak
600.000 kişiye istihdam sağlanıyor.
Son 5 yılda iş kazaları sonucunda
ölen mağdur sayısı 6880. Bu rakam
içinde iş makinesi operatörü ve
benzeri çalışanların oranı yüzde
6,7. Toplam 350’den fazla vefat
eden meslektaşımız bulunurken,
2400’den fazla yaralanma ve
sakatlanma yaşandı. Milyonlarca
lira maddi zarar ve hasar oluştu.
Bireysel, ailevi, sosyal ve toplumsal
sorunlar da beraberinde geldi.“

Operatör ve eğitim eksikliği
Özellikle eğitim alanında yaşanan
sorunlara ve yapılması gerekenlere
de değinen Cavlak, “Ülkemizde G
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sınıfı ehliyetlerin yaygınlaştırılması
ve çeşitlendirilmesini talep
ediyoruz. Operatör eksikliği
ise diğer önemli bir sorun.
Takipçilerimiz ve sektördeki
firmalar, operatör talebinde
bulunduğu zaman eksikliği
görüyorlar. Özellikle Üçüncü
Havalimanı ve Kuzey Marmara
Otoyolu projelerinden talepler
alıyoruz fakat operatör oranı az.
Bu alanda mesleki eğitimlerin
liselerde de olmasını istiyoruz.
Ayrıca simülatörlü iş makinesi
eğitimlerine ağırlık verilmesi,
mesleki yeterlilik sertifkasının
hazırlanması ve uygulanması, ulusal
meslek standardının hazırlanması
ve uygulanması gibi konularda yol
katedilmesi dileğimizdir.”
açıklamalarında bulundu.

Sorunlara karşı ortak
paydada buluşmak
İMKON Genel Başkanı
Tahir Tellioğlu,
betonlaşmanın gelişimini
sürdürürken yaşanan
tehlikelerin de giderek
arttığını gözler önüne serdi.
Alınacak olan güvenlik önlemlerinin
tek bir kurumun hareketiyle değil;
başta bakanlık olmak üzere çeşitli
meslek kuruluşları, belediyeler,
müteahhitler gibi çeşitli katmanların
ortak katkısıyla sağlıklı gelişimin
devam edebileceğini vurguladı.
Tellioğlu, ”İMKON olarak müteahhit
kimliğimizle sektör sorunlarını
yakından görüyoruz. Dolayısıyla
iş güvenliği sorunlarına karşı
bilgilendirici ve eğitici çalışmalara
destek vermeye devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.

Okuldan
sokağa eğitim
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel
Müdürü Op. Dr
Orhan Koç ise
ilkokul ve okul

öncesinden itibaren iş güvenliği
kültürünü aşılama çalışmalarına
başladıklarını ifade ederek birçok
materyal ve programla bunu
desteklediklerini dile getirdi. Koç,
“Güvenli Okul” adlı kampanyayla
da Türkiye’nin her yerinde bu
çalışmaları yürüttüklerini ve okul
dışında da çalışmaların sürmesi
gerektiğini belirterek “Kayıt dışı
istihdam, cocuk işçiler ve iş
güvenliği konularında bakanlıklarla
çalışmalarımız sürüyor. İş makineleri
sektöründe ise özellikle operatör
eğitimleri ile makine bakımları çok
önemli. Sektör bazlı kurduğumuz
dairede inşaat, maden, tarım ve
meslek hastalıkları gibi birimler yer
alıyor.” dedi.
İş sağlığı eğitimlerini simülasyon
teknolojisiyle birleştirmek
istediklerini de vurgulayan Koç,
“Yakın gelecekte maden ve inşaat
gibi alanlarda simülasyon eğitimleri
yapılacak. Özellikle enstitümüzü
ziyaret eden öğrencilere ve çalışan
profesyonellere bu eğitimleri
vereceğiz. Kurmuş olduğumuz
iş sağlığı güvenliği bilgi yönetim
sisteminde sektör bazlı çalışmalarla
meslek hastalıklarının önlenmesine
yönelik Sağlık Bakanlığı ile işbirliği
yaparak önlemler geliştireceğiz.”
ifadelerini kullandı.

Kazaların yüzde 90’ı
önlenebilir
TİMODER Başkan
Yardımcısı
Ahmet Sert
de sektörde
yaşanan ölümlü
kazalara, kule
vinç ve inşaat
sahaları gibi
farklı alanlardan
örnekler
verdi. Kazaların detaylı sebepleri
ve çözüm arayışları üzerinde
yoğunlaşması gerektiğine değinen
Sert, “İş kazalarını önlemek adına
görev alan kurumlar ayrı ayrı
ortamlarda çalıştıkları gibi bir araya
da gelmemiz gerekir. Kısmen
güvenlik tedbirleri oturmuş olsa
da özellikle kentsel dönüşümde
çalışan meslektaşlarımızla ilgili
kazaların önü alınamıyor. Bizler
doğal depremlerden daha çok
çalışanlarımızın ölümüne şahit
oluyoruz. Bununla birlikte yaşanan
kazaların yüzde 90’ı önlenebilir
kazalardır. Kayda değer yıkım

dediğimiz 3 ve üzeri katlı bina
yıkımlarında yaralanmalar olurken
5 ve üzeri katlarda ise ölümler
yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

Yıkım işlerine yönetmelik
taslağı
Çalıştayda
yıkım teknikleri
ve bu alanda
yapılması gereken
önlemlere
değinen Prof. Dr.
Özgür Anıl ise bu
konuda herhangi
bir yönetmelik
olmadığını ve
yapılan yıkım işleri için genel ve
teknik mevzuatın geliştirilmesi
gerektiğini belirtti. Anıl, “Ülkemizin
ivedilikle yapı yıkım yönetmeliğine
ihtiyacı var. Bir yapıyı yıkacak kişi ve
kurumların belgelendirilmiş olması
gerekiyor. Bu konuda 14 Mayıs
2015 yılından beri oluşturduğumuz
ekiple çalışıyoruz. Çeşitli pilot
uygulamalar yaptık ve 11 katlı
bloğu bire bir yıkarak titreşim, ses
ve darbe testleri gerçekleştirdik.
Yapım kadar yıkımlar da
projelendirme sürecinden geçmeli.
Güvenli iskeleler, toz brandası,
yakalama tablası, moloz kaydırağı,
nesne yakalama brandası gibi
önlemler her yıkım alanında
olmalı. Bu konularda hazırladığımız
yönetmelik taslağı var ve kabul
edilmesini umuyoruz.” dedi.

Eğitim ve belge
konusu
Çalıştayda bir diğer konu
olarak da iş makinesi
operatörlerine verilen
eğitimler ve operatörlerin
alması gereken belgeler
gündeme getirildi.
Mesleki Yeterlilik
Kurumu’ndan MYK
Uzmanı Fatih Bilen, meslek
standartlarının zorunluluklarını
açıklarken belgelerin mesleğe
göre 2-3 veya 5’er yıllık verildiğini
ifade etti. Sürücü Kursları Marmara
ve Trakya bölgesi
Federasyon Başkanı
Mustafa Çetin ise
2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunun 42.
maddesi gereğince iş
makinesi eğitimlerini
ve eğitim sonunda
verilen belgeleri MEB
www.forummakina.com.tr

(Milli Eğitim Bakanlığı) ve MEB
tarafından yetkilendirilen kurumların
verdiğini belirtti. Çetin,
iş makinesi kurslarının
en az 2000 metrekare
alana sahip olması ve
hangi makineyle ilgili
eğitim verilecekse
kursta demirbaş olarak
o makineye sahip olma
zorunluluğu gibi önemli
kriterler olduğunu da
sözlerine ekledi.

Güvenlik ve periyodik kontrol
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nden Uzman
Nejdet Öztürk, iş makinesi
operatörlerinin fiziksel risk
etmenleri değerlendirmesi başlıklı
sunumunda operatör güvenliği ve
sağlığına ilişkin ulusal mevzuatta
yer alan hususlara
değindi. Gürültü,
titreşim, toz
kaynakları ve
bunlara karşın
alınacak önlemler
ile operatörlerin
termal konfor
şartları ve
çalışmaları
gereken doğru
aydınlatma biçimleri gibi kriterleri
sıraladı. Diğer bir uzman olan
Uzman Murat Göçener ise iş
ekipmanlarının kullanımında sağlık
ve güvenlik şartları yönetmeliği ve
periyodik kontroller konusunda
çalıştay katılımcılarını
bilgilendirdi.

MST İş Makinaları İş
Geliştirme Müdürü Raşit
Özgül, yerli bir üretici
olarak ürün yelpazelerinde
bulunan iş makineleri
hakkında katılımcılara bir
sunum gerçekleştirdi.
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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.

Bugün hangi inşaat şantiyesine girseniz bir kazıcı yükleyici ile karşılaşabilirsiniz. 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.

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.

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.

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

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.
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rahatça ulaşabiliyor. Özel tasarımlı
bom, ataşman kullanımı için çok
iyi bir görüş alanı sağlıyor. İsteğe
bağlı 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. 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.

CAT
Borusan CAT, Türkiye’deki
müşterilerinin ihtiyaçlarına
bağlı olarak, ön tekerleri
küçük 428F2, 428F2 Comfort
ve 432F2 modelleri ile birlikte
dört büyük eşit tekere sahip
434F2, 434F2 Comfort ve
444F2 modellerini sunuyor.
Pazarda yoğun olarak
kullanılan Comfort Serisi
modellerde joystick standart
olar
olarak sunuluyor.
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.
CAT motor, pistonlu tip hidrolik
pompa ve yüke duyarlı kapalı
merkezli hidrolik sistemin ideal
uyumu ile güç ve debi, yapılan işin
ihtiyaçlarına göre hassasiyetle

Kullanım kolaylığı ve güvenlik

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. Yeni ECO modu ile
uyumlu olarak çalışacak biçimde
tasarlanan hidrolik sistemin, yüksek
hidrolik performansta azami yakıt
tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

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. F2 Serisi ile birlikte
yeniden tasarlanan ve güçlendirilen
ön bom, daha fazla yük taşıma
kapasitesi ve kaldırma yüksekliği
sağlıyor.

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.
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.
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

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.

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,

Çalışma Ağırlığı - kg
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa
Hidrolik sistem - lt/dak
Lastikler - inch
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Kabin konforu ve ergonomisi

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.

Model

kontrolleri, kabindeki geniş
ayarlanabilir havalandırma kanalları,
net göstergeler ve standart renkli
cam gibi daha pek çok özellik,
operatör verimi artırıyor.

koltuğunda çok geniş ve konforlu
bir alan içerisinde rahat hareket
ederken, hendekleri daha iyi
görebilmek için kabinin içinden
makinanın arkasına doğru hareket
edebiliyor.

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
çıkaracak şekilde ergonomik olarak
tasarlanmış. Uzaktan stabilizör

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.
100 yılı aşkın bir süredir iş makinesi
üreten Caterpillar, ilk kazıcı
yükleyicisini 1985’te İngiltere’deki
tesislerinde üretti. 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’e
gelindiğinde artık müşterilerine 6 farklı
model sunuyordu.

428F2 Comfort

432F2

434F2 Comfort

444F2

8.425

8.399

9.257

9.606

95

101

101

101

powershuttle /
autoshift

powershuttle /
autoshift

powershuttle /
autoshift

powershuttle /
autoshift

pistonlu

pistonlu

pistonlu

pistonlu

160

163

160

163

ön 20 / arka 28

ön 20 / arka 28

ön & arka 28

ön & arka 28

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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20181261
20181261
For:5
For:4

kilitlerine göre daha estetik ve
kullanışlı bir özellik olarak dikkat
çekiyor.

4
5

Dünyanın ilk fabrikasyon
kazıcı yükleyicisini 1957’de
üreten CASE, günümüzde
gelişmiş T Serisi kazıcı
yükleyicilerinin 580ST ve
695ST modellerini Türkiye
pazarına sunuyor.
Ön tekerleri küçük 580ST modeli
97 HP motor gücü ve 453 Nm
motor torku; dört büyük eşit tekerli
695ST modeli ise 110 HP motor
gücü ve 516 Nm motor torku
sağlıyor.
T Serisi kazıcı yükleyicilerdeki
“Elektronik Kontrollü Common Rail
Yakıt Enjeksiyon Sistemi” ile yüksek
motor gücü düşük yakıt tüketimi
ile elde edilebiliyor. Bu sistemin
sektörde çoğunlukla kullanılan
mekanik motorlara kıyasla sağladığı
avantajlar şöyle sıralanıyor:
Elektronik kontrol ünitesi motor
üzerindeki birçok farklı sensörden
topladığı bilgileri değerlendirerek
gönderilecek yakıt miktarını ve
yakıtın gönderilme zamanını çok
hassas bir şekilde ayarlayabilir.

yakıttan elde edilen enerji fazla
olduğu için yüksek motor gücü
düşük yakıt tüketimi ile elde
edilebilir.
Kademeli yakıt enjeksiyonu
sayesinde her bir çevrimde silindir
içerisine 3 defa yakıt püskürtülür.
Bu sayede silindir içerisinde yanma
işlemi için çok elverişli bir ortam
yaratılır ve yanma verimliliği daha da
artırılır.
Turbo+intercooler hava emiş
sistemi sayesinde silindir içerisine
daha fazla hava emişi yapılır.
Böylece oksijen miktarı artacağı için
yanma verimliliği artar.

Yakıt tüketimini azaltan
hidrolik sistem
Hidrolik sistemde standart olarak
değişken debili pistonlu pompa
kullanılıyor. Bu sayede sadece
iş anında hidrolik sisteme yağ
gönderiliyor.
Hidrolik
sistem

Common Rail yakıt enjeksiyon
sisteminde yakıt çok
yüksek basınçta
silindir içerisinde
püskürtüldüğü
için yakıtın
yanma
verimliliği
çok
yüksektir.
Birim
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kullanılmıyorken pompa kendini
minimum konuma alıyor ve gereksiz
yere sisteme yağ gönderilmesine
izin vermiyor. Böylece yakıt tüketimi
ciddi oranda azaltılmış oluyor.
Otomatik veya manuel yürüyüş
modundan kullanılabilen 4 ileri
3 geri vitese sahip powershift
şanzıman 40 km/s maksimum hıza
sahip bulunuyor. Sarsıntısız yürüyüş
sistemi 580ST modelinde standart,
695ST modelinde ise isteğe bağlı
olarak sunuluyor.
580ST modelinde bulunan 30”
arka lastikler sayesinde sektörde
yoğunlukla kullanılan 28” lastiklere
kıyasla daha fazla çekiş gücü
sağlandığı belirtiliyor. 580ST’de 20”
ebadından ön lastikler sunuluyor.
695ST modelinde ise hem ön hem
de arkada 28” lastikler kullanılıyor.

Yüksek standartlarla artan
üretkenlik ve konfor
Her iki modelde de bulunan
hidrolik bom kilidi sayesinde
operatör kabin içerisinden tek
bir butonla arka kazıcıyı yol
konumunda kilitleyebiliyor.
Bu sektördeki halatlı bom

Pilot kontrollü modellerde arka
kazıcı joystickleri operatör konforu
için 4 yönde ayarlanabiliyor. Bu
modellerde yer alan bir buton
sayesinde iki farklı kullanım modu
arasında kolay geçiş sağlanıyor.
Bu sayede operatörler alıştıkları
kullanım tarzında makineyi
kumanda edebiliyor. Kabin
pencereleri yarım veya tamamen
açılarak kabin içerisinde mükemmel
bir doğal hava akışı elde ediliyor.
Sektör ortalamasının üstündeki
1,15 metreküplük ön yükleyici
kovası daha fazla üretkenlik
sağlıyor. Teleskopik arm, kırıcı
tesisatı, klima, 60 cm kazıcı kovası,
6x1 yükleyici kovası standart
olarak sunuluyor. Uydu takip sitemi,
kırıcı, dar kanal kovası, vb. diğer
ataşmanlar TürkTraktör tarafından
isteğe bağlı olarak sağlanabiliyor.
Daha detaylı bilgi için www.
caseismakineleri.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Model

580ST

695ST

7.950 - 8.050

8.740 - 8.840

97

110

powershift

powershift

pistonlu

pistonlu

156

165

ön 20 / arka 30

ön 28 / arka 28

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

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

1842’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.
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Her ihtiyaca uygun bir Alpha:
HMK 102B Alpha, HMK 102S
Alpha
Farklı ihtiyaçlara cevap verecek
uygun paketlerle sunulan Alpha
Serisi’nin, düşük yakıt tüketimi ve
yüksek ikinci el değeri ile işletme
maliyetlerinde tasarruf sağladığı
belirtiliyor. Alpha Serisi’nde hem
yük taşıma gücünü hem de
dayanıklılığı artırmak amacıyla ağır
hizmet tipi akslar kullanılmış. Geniş
arka görüş açısına ve ergonomik
çalışma ortamına sahip Alpha
Serisi, zorlu ve uzun mesaide
konforlu bir çalışma ortamı ve
kullanım kolaylığı sağlıyor.
Alpha A4 paketi modellerde hidrolik
kırıcı tesisatı ve teleskopik arm
özellikleri standart olarak sunuluyor.

İMDER verilerine göre
Türkiye kazıcı yükleyici
pazarında 2009 yılından
itibaren 9 yıldır pazar lideri
olan HİDROMEK’in ürün
portföyünde dört tekeri eşit,
ön tekeri küçük ve mini kazıcı
yükleyici olmak üzere 3 alt
grupta ürünleri bulunuyor.
HMK 102B Alpha ve 102B
Supra ön tekeri küçük, HMK
102S Alpha ve HMK 102S
Supra ise dört tekeri eşit
modeller. Mini kazıcı yükleyici
ürün grubunda ise HMK 62 SS
bulunuyor.
40 yılın tecrübe ve bilgi
birikimi

konstrüksiyonda 5 yıl – 7.500 saat
garanti sunuyor.

Kompakt ve çok yönlü HMK
62SS
Kompakt boyutları, kendi ekseni
etrafında tek noktada 360 derece
dönebilme yeteneği, yükleme
kolaylığı ve farklı ataşmanlarla
kullanılabilme özelliği ile çok yönlü
kullanım imkânı sağlayan HMK
62 SS, özellikle şehir içi ve tarım
uygulamalarında avantaj sağlıyor.
HMK 62 SS’i farklı kılan özelliklerin
başında sıra dışı ön yükleyici
performansı geliyor. Güçlü kol ve
kova koparma kuvveti, makinenin
zorlanmadan yüke girebilmesini
sağlıyor. Güçlü bom konstrüksiyonu

ağır şartlara göre tasarlanmış. HMK
62 SS, yüksek manevra kabiliyeti ve
sabit dört tekerden çekiş özelliği ile
operatöre mükemmel çekiş gücü
sağlayarak dar alanlarda bile yüksek
üretkenlikle çalışma imkânı sağlıyor.
HMK 62 SS’te standart donanım
olarak sunulan çabuk sök-tak
adaptörü sayesinde ataşman
değişim süreleri minimuma
indirilerek makinenin işte kalma
süresi, dolayısıyla üretkenliği
arttırılıyor. Bu modelde ROPS ve
FOPS kabin, LCD ekran, açılır tip
kova, ön yükleyici mekanik çabuk
sök tak ataşmanı, ön ataşman
hidrolik hattı, koltuğa entegreli
servo kontrollü joystickler, klima
ve kırıcı tesisatı standart olarak
sunulurken, Hp4 Flow özelliği isteğe
bağlı olarak alınıyor.

Alpha A5 ve A8 paketi modellerde
ise klima, MSS (Sarsıntısız
Yürüyüş Sistemi), joystick, hidrolik
kırıcı tesisatı ve teleskopik arm
Model
Çalışma Ağırlığı - kg
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa

standart olarak sunuluyor. Forklift
çatallı açılır kepçe, kompresör ve
Powerslide özellikleri ise tüm Alpha
paketlerinde isteğe bağlı bir özellik
olarak eklenebiliyor.

En zorlu şartlar için Supra
Serisi: HMK 102B Supra, HMK
102S Supra
Zorlu ve uzun çalışma şartlarına
göre tasarlanan Supra Serisi’nin
düşük yakıt tüketimi ve yüksek
performans sağlayarak iş verimini
artırdığı ifade ediliyor. Alpha
Serisi’nde olduğu gibi Supra
Serisi’nde de hem yük taşıma
gücünü hem de dayanıklılığı
artırmak amacıyla ağır hizmet
tipi akslar kullanılmış. Mükemmel
ağırlık dağılımına ve geniş denge
ayaklarına sahip Supra Serisi,
engebeli arazilerde genel bir kazı
imkânı sunuyor.

Alpha ve Supra Serisi kazıcı
yükleyicilerde greyder bıçağı,
tomruk ataşmanı, trapez kanal
kovası, riper, döner kazıcı kepçe,
ahtapot kepçe, hidrolik kırıcı,
hidrolik burgu, çabuk sök–tak
sistemi, kazıcı için hidrolik çabuk
sök-tak sistemi, kâğıt toplama
ve taş toplama kepçesi gibi farklı
ataşman ve sistemler kolayca
uygulanarak kullanılabiliyor.

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

HMK 62SS

HMK 102B Alpha

HMK 102S Alpha HMK 102B Supra

3.800

9.00 0 - 9.100

9.450 - 9.550

9.500

9.800

59

100

100

100

100

hidrostatik

autoshift

autoshift

autoshift

autoshift

HMK 102S Supra

dişli / pistonlu

dişli / pistonlu

dişli / pistonlu

pistonlu

pistonlu

Hidrolik sistem - lt/dak

61

147 / 163

147 / 163

163

163

Lastikler ön/arka - inch

16,5 / 16,5

20 / 28

28 / 28

20 / 28

28 / 28

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

Karayolları’nda çalışan genç bir mühendisin, ülkenin
kalkınması için ihtiyaç duyulan ağır iş makinelerini
Türkiye’de üretmek hayaliyle 1 Mayıs 1978’de Ankara’da
küçük bir atölyede kurulan Hidromek, 1979’da traktörlere
kazıcı yükleyici ataşmanları üretmeye başladı. İlk seri
üretim tesisi yine Ankara’da 1986 yılında kuruldu.

HİDROMEK’in 40 yıllık üretim
tecrübesi ve müşteri beklentileri
çerçevesinde yıllarca süren
geliştirmeler sonucu tasarlanan
kazıcı yükleyicileri; sağlamlık, düşük
yakıt tüketimi, yüksek performans
ve sunduğu konfor ile ön plana
çıkıyor.

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 100S modeli, dünyanın ilk dört eşit tekerli ve dört
tekerden direksiyon hakimiyeti sunan kazıcı yükleyicisi
olma özelliği taşıyordu.

İleri teknoloji ile üretilmekte olan
HİDROMEK kazıcı yükleyicilerin
güçlü koparma kuvvetine
sahip olduğu ve zorlu çalışma
koşullarında yıllık 2.000 saat
üzeri kullanıma göre tasarlandığı
belirtiliyor. Makinelerinin gücüne
güvenen HİDROMEK, dünyada
bir ilki gerçekleştirerek; çelik

66

Supra Serisi’nde klima, MSS
(Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi),
joystick, hidrolik kırıcı tesisatı,
teleskopik arm, pistonlu pompa,
debi paylaşımlı valf ve kendinden
temizlemeli ön hava temizleyici
standart olarak makinelerde
bulunuyor. Kompresör ve
Powerslide isteğe bağlı olarak
eklenebiliyor.

Takip eden yıllar içerisinde ürün hattına paletli ve lastikli
ekskavatörleri de ekleyen Hidromek, 2008 yılında Maestro
Serisi kazıcı yükleyicilerini ve son olarak Supra serisini
2013 yılında, Alpha serisini ise 2014 yılında piyasa sundu.

Sayı 78 • Şubat 2018

www.forummakina.com.tr

67

dosya

dosya
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.

1943 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.

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

Model

880

883

885

888

6.600 - 8.500

7.800 - 8.750

8.000 - 8.950

8.700 - 9.750

94

100

100

100

powershuttle

powershift

powershift

full powershift

Hidrolik pompa

dişli

dişli

dişli

dişli

Hidrolik sistem - lt/dak

136

154

154

154

Lastikler ön/arka - inch

16 / 28

18 / 28

20 / 28

28 / 28

Çalışma Ağırlığı - kg
Motor gücü - hp

Çukurova’nın Mersi
Mersin
tesislerinde dört farklı kazıcı
yükleyici modeli üretiliyor.
880, 883 ve 885 modellerinin
ön tekerlekleri küçük,
888 modeli ise dört eşit
ebatta büyük tekere sahip
bulunuyor.
Türk mühendisleri tarafından
geliştirilen Çukurova kazıcı
yükleyicilerinde her biri kendi
alanında kalitesi dünyaca
kabul gören ana komponentler
kullanılıyor.

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.
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.
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.

Şanzıman

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

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.
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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.

SİF İş Makinaları tarafından pazara sunulan JCB ürün hattında
3CX Compact, 3CX SM, 3CX AEC, 4CX SM, 4CX AEC ve
5CX kazıcı yükleyiciler ve 1CX, 1CXT ve 1CX EC mini kazıcı
yükleyiciler bulunuyor. Advanced Easy modeller koltuğa monte
servo kontroller ile kumanda ediliyor.
Sadece 1,95 metre olan genişliği
ile standart bir kazıcı yükleyiciden
yaklaşık yarım metre daha dar
olan 3CX Compact, dar inşaat
sahaları ve şehir içi çalışmaları
için vazgeçilmez bir alternatif hale
getiriyor.
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.
Yürüyen aksamın tümüne 3
yıl 4.500 saat garanti imkânın
sunulduğu JCB kazıcı yükleyicilerin,
500 saat olan periyodik bakım
aralığı ve düşük yakıt tüketimi
ile kullanıcılara rekabet avantajı
sağladığı belirtiliyor.
Modellerde LiveLink uydu takip
sistemi ve e-mobilizer standart
olarak; kırıcı tesisatı, klima ve kırıcı
isteğe bağlı olarak sunuluyor.

• Şanzıman: 20,000 saati aşan
sürelerde testlerden geçerek
geliştirilen dayanıklı JCB
şanzımanlar, sağladıkları yüksek
performans ve uzun ömürle dikkat
çekiyor.
• Akslar: Kolayca ısınmadığı için
çok uzun süre yol yapılabiliyor ve
ayrıca servis ve bakım kolaylığı
sağlıyor.
• 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.

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

Üretkenlik ve yakıt tasarrufu
bir arada

JCB kazıcı-yükleyicilerde kazıcı
kolu için fabrika montajı olarak
levye sistemi veya ‘advanced
easy control’ opsiyon seçenekleri
sunuluyor. Elektronik olmayan ve
arıza riski düşük olan bu kontroller
üretkenliği arttırıyor.

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 imkânı, tork kilidi
ve optimum çalışma ağırlığı yakıt
tasarrufu sağlıyor.

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.
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.

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 40’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.

ROPS ve FOPS güvenlik
standartlarına sahip olan JCB
kabin, kademeli fren sistemi ile
birlikte operatörün güvenliğini
arttırıyor. Stabilizör sistemi, makine
hareket halindeyken dengeleme
ayakları tamamen toplandığında
uyarı veriyor.

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.

Kolay ve uzun aralıklı bakım
JCB kazıcı yükleyicilerin 250 yerine
500 saat olan periyodik bakım

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

Model
Çalışma Ağırlığı - kg
Motor gücü - hp

3CX Compact

3CX SM / 3CX AEC

4CX SM / 4CX AEC

6.070

8,102

8.578

74

92

100

hidrostatik

powershift

powershift

piston

dişli / piston

dişli / piston

Hidrolik sistem - lt/dak

100

144

144

Lastikler ön/arka - inch

18 / 18

20 / 26

28 / 28

Şanzıman

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

70

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 isteğe bağlı olarak
sunulan klima operatöre temiz ve
ferah bir ortam yaratıyor.

Hidrolik pompa

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.

Sayı 78 • Şubat 2018

www.forummakina.com.tr

71

dosya

dosya

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.

34 yıldır Komatsu iş
makinelerinin Türkiye’deki
iş ortağı olan Temsa İş
Makinaları, farklı müşteri
ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere dört kazıcı yükleyici
modeli sunuyor. Bunlar ön
tekerlekleri küçük olan
WB93R-5EO ve WB97R5EO ile birlikte dört büyük
eşit tekere sahip olan
WB93S-5EO ve WB97S-5EO
modelleridir. Dayanıklılık,
yüksek performans, konfor
ve kullanıcı dostu olmak bu
makinelerin ön plan çıkan
avantajları olarak belirtiliyor.
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.

yapacağı işin ihtiyaçlarına bağlı
olarak ‘ekonomi’ ve ‘güç’ modları
arasında seçim yapabiliyor.
WB93R-5EO ve WB93S-5EO
modellerinde yarı otomatik
şanzıman bulunuyor. WB97R-5EO
ve WB97S-5EO 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 verimine
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 hidrolik sistem ile
sağlanan yakıt tasarrufu
Kapalı yük algılama sistemine sahip
makinelerde değişken hacimli
eksenel pistonlu tip ana hidrolik
pompalar kullanılıyor. Komatsu
ekskavatör teknolojisi ile üretilen
bu sistem sayesinde, ihtiyaç
duyulduğu anda ihtiyaç duyulan
miktarda hidrolik güç üretildiği
için ciddi oranda yakıt tasarrufu
sağlandığı belirtiliyor. Ayrıca,
eşzamanlı hareketlerde bile üstün
hassasiyet sağlanıyor. Operatör

72

Gelişmiş kabin ve kullanım
özellikleri
ROPS ve FOPS güvenlik
standartlarını karşılayan Komatsu
kabinleri geniş bir iç hacme, hava
süspansiyonlu koltuk, bombeli
cam yapısı ile iyi bir görüş açısına
ve etkili havalandırma sistemine
sahip bulunuyor. Ön kova kontrolleri
tüm Komatsu kazıcı yükleyicilerde
standart olarak bulunan tek bir
joystick (PPC Servo Kontrol)
ile sağlanıyor. WB97R-5EO ve
WB97S-5EO 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.

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.

Makine üzerinde 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.
temsamakina.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Komtrax ile etkili filo
yönetimi
Komatsu tarafından kazıcı
yükleyicilerde standart olarak
sunulan “Komtrax Uydu Takip
Sistemi” sayesinde, kullanıcı
herhangi bir bilgisayar veya sisteme
uyumlu bir cep telefonu üzerinden
makine lokasyonu, çalışma özeti
(rölanti çalışma zamanı, gerçek
çalışma zamanı) arıza ve anormallik
verileri, bakım verileri, rakım bilgisi,
yakıt seviyesi, yakıt tüketimi değeri
ve operatörün makineyi hangi
yükte, hangi şartta ve hangi modda
kullandığını görebiliyor ve tüm bu
verileri günlük, aylık veya yıllık olarak
raporlayabiliyor.
Model

WB93R-5EO

WB97R-5EO

WB93S-5EO

WB97S-5EO

Çalışma Ağırlığı - kg

8.070 - 9.000

8.160 - 9.000

8.550 - 9.500

8.700 - 9.500

Motor gücü - hp

99

99

99

99

powershuttle

powershift

powershuttle

powershift

pistonlu

pistonlu

pistonlu

pistonlu

Hidrolik sistem - lt/dak

165

165

165

165

Lastikler ön/arka - inch

18 / 28

18 / 28

24 / 24

28 / 28

Şanzıman
Hidrolik pompa

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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ile MST 6 Plus kazıcı yükleyiciler,
engebeli arazilerde dahi makinanın
dengeli bir şekilde durmasını
sağlıyor.

MST’lerde konfor ayrıcalık
değil standart
Operatör istek ve beklentilerine
karşılık verecek şekilde yeniden
tasarlanan arka joystickler,
operatörlere hassasiyet gerektiren
kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde
kolay kontrol imkânı sağlıyor. Ayrıca
üzerindeki özel amortisör sistemi
ile birbirinden bağımsız olarak
ayarlanabilen joystick konsolları,
operatörün istediği konumda
sabitlenerek daha ergonomik bir
çalışma ortamı oluşturulmasına
katkıda bulunuyor.

MST ürün hattında, farklı kullanıcı beklenti ve
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen M542 Plus,
M544 Plus, M644 Plus ve M642 Plus model kazıcı
yükleyiciler bulunuyor.
Güçlü ve ekonomik motor ile
otomatik şanzıman uyumu
MST 6 Plus serisi kazıcı
yükleyicilerde kullanılan intercooler
ve turbo şarjlı, 100 HP gücündeki
dizel motor düşük devirlerde
dahi yüksek tork ve dolayısıyla
yakıt ekonomisi sağlarken; 4 ileri
4 geri vitesli otomatik şanzıman,
vites geçişlerini hassas şekilde
gerçekleştirerek operatör
konforunu arttırıyor.
MST 644 Plus ve 642 Plus
olarak adlandırılan tüm
modellerinde ağır hizmet
tipi dayanıklı akslar
kullanılıyor. Arka
aksta standart
özellik olarak
bulunan Sınırlı
Kaydırmalı

Diferansiyel (LSD) zorlu zemin
koşullarında yüksek çekiş gücü
sağlayarak hem iş verimi arttırıyor
hem de makinanın patinaja
girmemesi dolayısıyla lastik ömrünü
uzatıyor.
MST 6 Plus serisinde opsiyonel
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. Pistonlu pompalı
makinalarla beraber sunulan pilot
kontrollü ön yükleyici joystickleri
de rahat ve hassas ön
yükleyici kullanımı
sunuyor.

Güçlü, dayanıklı ve seri
MST 6 Plus Serisi kazıcı
yükleyicilerinin ağır şartlara göre
tasarlanan güçlü ön bom yapısı,
en zorlu koşullarda bile güvenli bir
operasyon imkânı sunuyor. Tüm
modellerde standart olarak sunulan
1,2 m³ kapasiteye sahip 6 işlevli
yükleme kovası ile rakiplerine oranla
her kepçede daha fazla malzeme
yükleme verimliliği elde edildiği
ifade ediliyor.

6 PLUS Serisinde standart olarak
sunulan ön yükleyici levyesi
üzerindeki FNR kontrol sayesinde
operatör yükleme işlerinde elini
joystickten kaldırmadan makinayı
ileri geri hareket ettirebiliyor. Bu
sayede uzun çalışma sürelerinde
dahi operatörü yormayan ergonomi
ve konforla birlikte ön yükleyici
ile yapılan işlerde verimlilik artışı
sağlandığı belirtiliyor.

Opsiyonel donanım olarak sunulan
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi – SRS,
yükleyici silindirlerine amortisör
görevi görüyor. Yükleyici kovası
dolu iken veya seyir halindeyken
engebeli arazilerde oluşabilecek
şok darbeleri sönümleyerek
operatöre daha sarsıntısız ve hızlı
seyahat etme rahatlığı sağlıyor.

MST kazıcı yükleyicilerde
teleskobik bom, kırıcı hattı,
klima, soğutmalı torpido, hava
süspansiyonlu koltuk, pilot kontrollü
kazıcı joystickleri, FNR kontrollü ön
yükleyici levyesi, hidrolik bom kilidi,
kaldırma kancası ve polipropilen
yakıt deposu standart olarak
sunuluyor.

MST 6 Plus kazıcı yükleyicilerde
kullanılan yenilenmiş klima ve
kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve
soğuk havalarda kabin içerisindeki
ısının operatörün istediği dereceye
getirilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca
kabin izolasyonu geliştirilerek hem
operatör konforu arttırılmış hem
de gereksiz ısı kayıplarının önüne
geçiliyor.

Pistonlu Pompa, forklift çatalı, SRS
(Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi), hava
kompresörü ve ISO Patternshifter
(Kumanda Yön Değiştirici) ise
isteğebağlı olarak makinelere
eklenebiliyor.
Daha detaylı bilgi için www.
mst-tr.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

MST 6 Plus kazıcı yükleyicilerde
operatör konforunun maksimum
seviyede hissedilebilmesi için havalı
süspansiyonlu operatör koltuğu
standart olarak sunuluyor. Böylece
uzun ve yorucu çalışma sürelerinin
operatör üzerindeki olumsuz etkileri
minimuma indiriliyor.

MST Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş.
Gaziantep’teki 42.000 metrekare kapalı
alanlı, modern teknoloji ile donatılan
tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı
yükleyici, teleskopik yükleyici, ve
ekskavatörlerinin satış ve satış sonrası
hizmetler faaliyetini Türkiye çapındaki
50’nin üzerinde yaygın yetkili servis ağı,
mobil servis araçları ve 11 bölge satış
müdürlüğü ile yapmaktadır.

Basamak aydınlatma, tavan rafları,
dijital ön gösterge, hidrolik bom
kilidi gibi tüm küçük ayrıntılar
operatör konforunu maksimum
seviyeye çıkarmak için standart
olarak sunulmaktadır

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli
artıran ve yeni teknoloji çalışmaları
yapan MST, çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge
merkezinde Türk
Türk mühendis ve
v teknisyenler
ile yürütmektedir.

En ağır çalışma şartlarına göre
tasarlanan arka kazıcı grubu,
sağlam konstrüksiyonu ve yüksek
verimli
hidrolik sistemi ile
üretkenliği en üst
seviyede tutuyor.
Yeni tasarımıyla
daha iyi bir ağırlık
dağılımına sahip
geniş denge
ayakları
Model

MST 642 Plus

MST 644 Plus

M542 Plus

M544 Plus

8.840

9.200

8.200 - 8.500

8.900 - 9.200

100

100

99

99

powershift

powershift

powershift

powershift

dişli / pistonlu

dişli / pistonlu

dişli

dişli

Hidrolik sistem - lt/dak

155 / 163

155 / 163

154

154

Lastikler ön/arka - inch

20 / 28

28 / 28

20 / 28

28 / 28

Çalışma Ağırlığı - kg
Motor gücü - hp
Şanzıman
Hidrolik pompa

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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Ülkemizde TürkTraktör
tarafından pazara sunulan
New Holland iş makineleri
ürün yelpazesinde, farklı
kullanıcı ihtiyaçlarına uygun
olarak sunulan B110B
ve B115B model kazıcı
yükleyiciler bulunuyor.
Common Rail ile daha yüksek
güç ve yakıt tasarrufu
Her iki modelde de ‘Elektronik
Kontrollü Common Rail’ yakıt
enjeksiyon sistemine sahip, 110 HP
güç ve 520 Nm torku sağlayan dizel
motor bulunuyor.
Yüksek motor gücü ve düşük yakıt
tüketimi sağlayan bu sistemin
sektörde yaygın olarak kullanılan
mekanik motorlara kıyasla bazı
avantajlara sahip olduğu belirtiliyor.
Bunlar şöyle özetleniyor:

dosya

• Kademeli yakıt enjeksiyonu
sayesinde her bir çevrimde silindir
içerisinde 3 defe yakıt püskürtülür.
Bu sayede silindir içerisinde yanma
işlemi için çok elverişli bir ortam
yaratılır ve bu özellik sayesinde
yanma verimliliği daha da artırılır.
Ayrıca, B Serisi New Holland
kazıcı yükleyicilerin sahip olduğu
intercooler ve turbolu hava emiş
sistemi sayesinde silindir içerisinde
daha fazla hava emişi yapılabildiği;
böylece silindir içerisinde daha
fazla oksijen bulunduğu için yanma
verimliliğinin arttığı ifade ediliyor.
Hidrolik sistemde standart olarak
kullanılan değişken debili pistonlu
pompa sayesinde sadece iş anında
hidrolik sisteme yağ gönderiliyor.
Böylece hidrolik sistem
kullanılmıyorken pompa kendini

• Elektronik kontrol ünitesi, motor
üzerindeki birçok farklı sensörden
topladığı bilgileri değerlendirerek
gönderilecek yakıt miktarını ve
yakıtın gönderilme zamanını çok
hassas bir şekilde ayarlayabilir.

Operatörün otomatik veya manuel
yürüyüş modunda kullanabildiği 4
ileri 3 geri vitese sahip powershift
şanzıman 40 km/s maksimum hız
sağlıyor.

Performansı ve konforu
artıran özellikler
B110B modelinde kullanılan 30” jant
çapındaki arka lastikler sayesinde
sektörde çoğunlukla kullanılan 28”
lastikli makinelere kıyasla daha fazla
çekiş gücü sağlandığı ifade ediliyor.
B110B modelinde 20” ölçüsünde
ön lastikler bulunuyor. B115B
modelinde ise hem ön hem de
arkada 28” lastikler kullanılıyor.

Tüm modellerde bulunan hidrolik
bom kilidi sayesinde operatör
kabin içerisinden tek bir butonla
arka kazıcıyı yol konumunda
kilitleyebiliyor.
Arka kazıcı grubundaki muz
bom yapısı sayesinde hem kazı
esnasında daha derine erişim
imkânı hem de kamyon üzerine
boşaltmalarda kolaylık avantajı
sağlanıyor. Muz bom ve standart
teleskopik arm sayesinde 5,75
metrelik derin kazı yapılabiliyor.
Pilot kontrollü modellerde arka
kazıcı kontrollerinin sağlandığı
joystickler operatör konforu için
4 yönde ayarlanabiliyor. Pilot
kontrollü modellerde yer alan
bir buton sayesinde iki farklı
kullanım modu arasında kolayca
geçiş sağlanabiliyor. Bu sayede
operatörler alıştıkları kullanım
tarzında makineyi kumanda
edebiliyor. (Kullanım tarzlarından
birinde bom sağ joystick, arm sol
joystick ile kontrol edilebiliyorken;
diğer kullanım modunda bom sol,
Model

• Common Rail yakıt enjeksiyon
sisteminde yakıt çok yüksek
basınçta silindir içerisinde
püskürtüldüğü için yakıtın yanma
verimliliği çok yüksektir. Birim
yakıttan elde edilen enerji fazla
olduğu için yüksek motor gücü
düşük yakıt tüketimi ile elde
edilebilir.
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minimum konuma alarak gereksiz
yere sisteme yağ gönderilmesine
izin vermiyor. Böylece ekstra bir
yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor.

Çalışma Ağırlığı - kg
Motor gücü - hp

arm sağ joystick ile kontrol
ediliyor.)
Sektördeki muadillerinin
çoğundan büyük olan
1,15 m3 hacmindeki
yükleyici kovası
kamyonların daha kısa
sürede doldurulabilmesini
sağlayarak üretkenliği
artırıyor.
Teleskopik arm, kırıcı
tesisatı, klima, 60 cm
genişliğinde kazıcı kovası,
6x1 yükleyici kovası
makinelerde standart
olarak sunuluyor. Sarsıntısız
yürüyüş sistemi B110B modelinde
standart olarak sunulurken B115B
modelinde ise isteğe bağlı olarak
bulunuyor. Kırıcı, farklı ölçülerde
kovalar, vb. çok çeşitli ataşmanlar
yine isteğe bağlı olarak sunuluyor.
Geniş iç hacme sahip kabin
içerisindeki tüm kumanda ve
göstergelere kolayca erişilebiliyor.
Kabin pencereleri ister yarım

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.

istenilirse tamamen açılarak kabin
içerisinde doğal hava akışına olanak
veriyor. Tek parça olarak tamamen
kalkan motor kaputu, bakımları ve
periyodik kontrolleri kolaylaştırıyor.
Daha detaylı bilgi için www.
newhollandismakineleri.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

B110B

B115B

8,270 - 8,500

8,870 - 9.100

110

110

powershift

powershift

pistonlu

pistonlu

Hidrolik sistem - lt/dak

165

165

Lastikler ön/arka - inch

20 / 30

28 / 28

Şanzıman
Hidrolik pompa

Not: Tablodaki değerler makine konfigürasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satıcı firmanıza danışınız.
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Himayelerinde

Türkiye’de 2016’dan bu yana
ASCENDUM güvencesiyle
satışa sunulan; yüksek
verimlilik, etkileyici
hidrolik akış oranları, daha
yüksek yükleyici ve kazıcı
performansı sağladığı
belirtilen Terex kazıcı
yükleyiciler elli yılı aşan bir
tecrübenin ürünü. Makine
sahiplerinin ve operatörlerin
ihtiyaçlarına uygun farklı
alternatifler sunmak üzere
TLB890 PS ve TLB990 PS
modelleri pazara sunuluyor.

Her iki modelde standart olarak
sunulan otomatik “PowerSynchro”
şanzıman, yumuşak vites
geçişleriyle operatöre kullanım
kolaylığı ve sürüş konforu sunuyor.
Ön kova silindirleri üzerinde etkili
olan yastıklama sistemi (RCS),
engebeli arazi koşullarında
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Ekskavatör tipi kazıcı bom tasarımı,
engeller üzerinden çalışmayı ve
yüklemeyi kolaylaştırıyor. Daha
derin kazma özelliğine sahip içten
kaymalı kazıcı kolu, malzemeyi
kova 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.

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

DETAYLI BİLGİ İÇİN;
0 312 440 41 55
iletisim@road2tunnel.com

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

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

TLB890 PS

TLB8990 PS

Çalışma Ağırlığı - kg

8.150

8.428

Motor gücü - hp

100

100

Şanzıman

otomatik power
synchro

otomatik power
synchro

Hidrolik pompa

dişli / pistonlu

dişli / pistonlu

Hidrolik sistem - lt/dak

160 / 152

152

Lastikler ön /arka inch

20 / 30

24 / 24
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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.

M

Kapalı merkezli ve akış paylaşımlı
hidrolik sistem sayesinde düşük
devirlerde dahi yüksek koparma
gücü ve çalışma hızı sağlanıyor.
İsteğe bağlı olarak sunulan pistonlu
tip hidrolik pompa sadece ihtiyaç
duyulan zaman ve miktarda debi
üretilmesini sağlayarak yakıt
verimliliğini arttırıyor.

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.

2023 VİZYONU MEGA PROJELERDEN GEÇİYOR
MEGA PROJELER KAHRAMANLARINI ÇAĞIRIYOR
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Her iki modelde de 4 silindirli,
aftercooler ve turbo şarjlı,
4,4 litre hacminde, Stage IIIA
egzoz emisyon standartlarını
karşılayan1104D-44TA model
yüksek performanslı Perkins dizel
motor kullanılıyor. Azami motor
tork değerine 1,400 gibi düşük
devirlerde ulaşılıyor olmasının yakıt
verimliliği ve motor ömrü üzerinde
olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

hareket ederken kova içerisindeki
malzemenin dökülmesini
engellediği gibi çalışma hızını
arttırarak iş çevirim sürelerini
kısalttığı gibi operatöre de konfor
sağlıyor.

3rd INTERNATIONAL ROADS,
BRIDGES AND TUNNELS FAIR

İSTA

TLB890 PS küçük ön tekerleri ile
genel amaçlı kullanıma uygun bir
modelken; dört büyük eşit tekerli
TLB990 PS ise yengeç ve çapraz
yürüyüş özellikleriyle birlikte
daha yüksek çekiş gerektiren
işlerde avantaj sağlayan bir
model. Bu 9 uncu nesil Terex
kazıcı yükleyicilerde yüksek güç
ve dayanıklılık ile birlikte yakıt
ekonomisi ve kullanım kolaylığı ön
plana taşınıyor.

3. ULUSLARARASI KARAYOLLARI
KÖPRÜLER VE TÜNELLER İHTİSAS FUARI

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

TOBB

kamu

Kamu projeleri yurt genelinde devam ediyor
Çanakkale 1915 Köprüsü'nde kuru havuz çalışmaları
tamamlandı

Ankara’daki yerleşim yerlerini ve
tarım alanlarını taşkın zararlarından
korumak amacıyla stratejik
noktalarda çalışmalar yürüten
DSİ, Ankara Çayı’nın Etlik Caddesi
ile Hipodrom Caddesi arasının
rehabilitasyonu için sözleşme
imzaladı. Proje kapsamında
2471 metre çift taraflı dik kanallı
betonarme taşkın koruma duvarı,
1 adet betonarme köprü ve 2471
metre ferforje galeri ve servis yolu
imalatı yapılacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar 500 işçinin görev
alması ile devam ediyor. Avrupa yakasında Gelibolu’ya bağlı
Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmalarının
tamamlandığı bildirildi.
Köprünün Avrupa ve
Anadolu yakasında
dikilecek ayaklarının
deniz içerisinde kalacak
kısımlarının imalatına
başlanacağı, her
iki yakada da deniz
içerisinde yükselecek
ayakların çakılacağı
belirtildi.

İzmir ile Antalya arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate
düşürecek İzmir-Antalya Otoyol Projesi’nin ikinci etabını oluşturan
Aydın-Denizli Otoyolu için 21 Haziran’da ihale yapılacak. Söz konusu
projenin ikinci etabı için ÇED raporunun alındığını belirten Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, güzergâh hakkında
bilgi vererek “Mevcut Aydın Çevre Yolu, otoyol ayrım kavşağından
başlayarak Kuyucak ilçesinin güneyinden geçiyor ve D320 Devlet
Yolu’nun kuzeyinden devam ederek Denizli’ye ulaşıyor. İzmir-Aydın
arası 115 kilometre, Aydın-Denizli arası 140 kilometre, Denizli-Burdur
arası 140 kilometre, Burdur-Antalya arası bağlantı yolları dahil 45
kilometre olacak.” dedi.

5

Ankara Çayı rehabilitasyona
giriyor

6

BAŞKENTRAY’da sona doğru
Banliyö, yüksek hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliği için
yeterli demiryolu kapasitesi oluşturmak amacıyla SincanAnkara-Kayaş arasında hizmet verecek olan BAŞKENTRAY
Projesinde sona geliniyor. 5 dakikada bir işletilecek banliyö
trenleriyle ile günde 500 bin yolcuya hizmet verilecek.

kamu

20181261
20181261
For:6
For:5
İzmir-Antalya Otoyol Projesi’nde ikinci safha

Beyoğlu-Kasımpaşa Tüneli açıldı

DHMİ `küresel marka` olacak

Deplasman ve kamulaştırma işleri Büyükşehir
Belediyesince yapılan Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli’nde
1316 m ve 1234 m'lik çift tüplü tünel, 3817 m bağlantı
yolu ve 140 m aç-kapa tünel yer alıyor. Tünel, 1.
Çevre Yolu ile Kasımpaşa ve Karaköy kesimine ve
devamındaki bölgelere ulaşımda yaşanan sorunların
çözülmesi amacıyla ulaşımda dar boğaz oluşturan
Sütlüce ile Kasımpaşa arasında inşa edildi. Böylece bu
kesimde bulunan Aynalıkavak Kasrı, tarihi yapılar ve
tarihi mezarlıklar ile tarihi Askeri Hastane gibi yapıların
da korunması sağlandı. Tünelin açılması ile birlikte,
başta Taksim bağlantısı olmak üzere bu bölgeden 1.
Çevre Yolu’na gidecek ve gelecek araçların ulaşım
sürelerinin kısalacağı belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’ne
sahip olduğu birikimi yurtdışındaki firmalara
aktarabilmesi için Türkiye dışında şirket
kurma yetkisi verildiğini belirterek "DHMİ artık
küresel marka haline gelecek." dedi. Arslan
ayrıca yurtdışı merkezli kurulacak DHMİ
şirketinin sermayesinin 100 milyon Dolara
kadar artırılabileceğini, şirketin sermayesinin
yüzde 50'sinden fazlasının yönetim yetki ve
sorumluluklarının DHMİ'ye ait olacağını dile
getirdi.

Bakırçay’da kapsamlı temizlik
Özellikle kış aylarında Manisa Somalı
çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen
Bakırçay temizleniyor. Taşkın riskini
azaltmak için nehir yatağındaki
çalışmalara hız veren DSİ Genel
Müdürlüğü 5.600 metrelik kısımdaki
çalışmalarını tamamladı. Bakırçay’dan
toplam 350 bin m3 rüsübat çıkarıldığı
belirtildi. Ekim ayında başlanan
çalışmalar şu anda 2 adet paletli
ekskavatör, 2 adet dragline paletli
ekskavatör ve 1 adet de pletli traktör
ile devam ediyor.
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Afyonkarahisar’da su tutulmaya
başlandı
Ilısu Barajı ve HES Projesi’nde sona yaklaşıldı
Türkiye’nin vizyon projelerinden olan Ilısu Barajı ve HES
Projesi’nin tamamlanması için geri sayım başladı. Temelden
yüksekliği 135 metre olan Ilısu Barajı’nın kurulu gücü 1.200 MW
ve yıllık ortalama 4,12 milyar kW enerji üretecek. Sadece elektrik
enerjisi üretimi ile ekonomiye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
barajın toplam maliyeti ise yaklaşık 8,5 milyar TL. Yüzde 96 fiziki
gerçekleşme sağlanan barajda Haziran ayından sonra su tutma
çalışmalarına başlanılacak.
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Ankara-Niğde Otoyolu için ilk kazma vuruldu
Yatırım maliyeti 4 milyar Lira olan ve Ankara ile Niğde
arasını 4 saatten 2 saate düşüren projenin yılda 200
milyon TL tasarruf sağlayacağı belirtildi. 2019 yılında
hizmete girecek yol, 277 kilometre ana uzunluğa ve
55 kilometre bağlantı yollarına sahip. Ankara-Niğde
Otoyolu ile çoğunlukla ağır vasıta trafiğine hizmet
eden yolda trafik güvenliğiyle can ve mal emniyetinin
sağlanması,
seyahat
süresinin
kısaltılması,
bölge turizm
ve sanayisinin
gelişmesine
katkı sağlanması
amaçlanıyor.

Afyonkarahisar’da 1.430 dekar zirai araziyi
suyla buluşturmak maksadıyla inşası süren
Merkez Değirmenayvalı Barajı ve Sulaması
projesinde önemli bir eşik aşıldı. İnşaatında
yüzde 66 seviyesine ulaşılan projede, baraj
gövde dolgusu tamamlanarak su tutma
işlemine başlandı. Projenin sulama kısmıyla
birlikte bu yılsonuna kadar tamamlanması
hedefleniyor. Yaklaşık 15 milyon lira yatırım
bedeli ile inşa edilen proje sayesinde bölge
çiftçisi sulama alanından dekar başına 1.100
lira ilave gelir elde edecek ve dolayısıyla ülke
ekonomisine yıllık 1,5 milyon liranın üzerinde
katkı sağlanmış olacak.
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SDLG makineleri Konya’da
artıyor

MST kamuda tercih
edilmeye devam ediyor

Kardak kayalıklarına HİDROMEK ile kule inşa
edilecek

Ascendum Makina,
distribütörlüğünü üstlendiği
SDLG markasının G9220 model
greyderini ve L958F model
yükleyicisini Konya bölgesinde
faaliyet gösteren Alp Planlama
firmasına teslim etti.

Konya ilinin Derebucak ilçesinde
kullanılmak üzere teslim alınan
1 adet MST marka paletli
ekskavatörün ve 2 adet MST
marka kazıcı yükleyicinin, daha
etkin ve hızlı çalışma yapılmasını
sağladığı belirtildi. İzmir Orman
Bölge Müdürlüğü ise 2 adet MST
marka M 644T model kazıcı
yükleyicileri makine parkına
ekledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan Kardak
kayalıklarının 2 mil uzağındaki Çatalada'ya Türk
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından termal kameralarla
gözetlenecek kule inşa edilecek. Yasadışı göçlerin
geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek
amaçlı kurulacak olan kule inşasında HİDROMEK
makineleri kullanılacak.

ENKA Pazarlama’dan büyük filo teslimatı
ENKA Pazarlama, Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği
TCM depo ve istif makinelerini Özmumcu Ltd. Şti.
firmasına teslim etti.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’ne
Pi Makina etkisi
Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma
Bakanı Ahmet Arslan ve ERG Otoyol
Yönetim Kurulu Başkanı Vural Erbilgin
tarafından temeli atılan Ankara-Niğde
Otoyolu Projesi'nde Pi Makina’nın
ürettiği iş ve inşaat makineleri
kullanılıyor.

İstanbul’un gözde
projesinde 700 Ford Trucks
700’den fazla Ford Trucks
kamyonun İstanbul’un
önemli projelerinden Üçüncü
Havalimanı’nın inşasında
kullanıldığı belirtildi.

Öztreyler Doğu Avrupa yollarında
İhracat hacmini genişleten Öztreyler, Doğu Avrupa’ya
ihraç ettiği 20 kamyon üstyapı ile, 2018 yılına hızlı
girdi.

İMDER bürokratik görüşmelerine devam ediyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan’ı
makamında ziyaret eden İMDER, derneğin faaliyetlerinden ve makine
imalat sanayiinden bahsedildiğini bildirdi. Sektör ile ilgili her türlü konuda
desteklerini İMDER’le paylaşan Yayan’ın da imalat sanayiinin gelişmesi
yönündeki bakanlık çalışmaları ile ilgili bilgi verdiği belirtildi.

TEMSA’dan işçilikte %30, yedek parçada
%15 indirim
Komatsu, Dieci ve Terex Finlay iş makinası ve forklift
sahipleri Temsa İş Makinaları yetkili servislerine
geldiklerinde, iş emirlerindeki orijinal parçada %15
ve işçilikte %30 indirimden faydalanabilecekler.
Kampanya, 15 Şubat-15 Nisan 2018 tarihleri arasında
geçerli.

SANY tercih edilmeye
devam ediyor
Siirt İl Özel İdare’den HİDROMEK yatırımı

HD Hafriyat, SANY marka
SY215C model paletli
ekskavatör yatırımı
gerçekleştirdi.

Siirt İl Özel İdare, 3 adet HİDROMEK marka kazıcı
yükleyiciyi makine parkına ekledi.

Volvo yol açarken görüntülendi
OMSAN, Renault
Trucks’tan 65 adet
çekici ve kamyon aldı

Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı kapanan
yolların açılması için Volvo iş makinesi tercih edildi.

OMSAN Lojistik, 28
adet Renault Trucks
C serisi kamyon ve 37
adet T serisi çekici ile
filosundaki araç sayısını
841’e yükseltti.
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TESKİ altyapı sorununu ortadan
kaldıracak projenin temelini attı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (TESKİ), Çerkezköy ve
Kapaklı ilçeleri arasında kalan bölgedeki
altyapı sorununu ortadan kaldıracak olan
Ambar Deresi ve Kavak Deresi Atık Su
Kolektör Hattı'nın temel atma törenini
gerçekleştirdi. İhale bedeli 7,2 milyon TL
olan proje, atık suları direkt arıtma
tesisine aktaracak ve yaklaşık 20 bin
insanı etkileyen kokuların yok olmasını
sağlayacak.

“10 Numara Projeler”
devam ediyor

Rize’nin 2023 vizyon
çalışmalarından olan “10 Numara
Projeler”in 8’inin yapımına
başlandı. Bu kapsamda Salarha
Tüneli’nin inşaatının 70’i; Isırlık
Projesi’nin ise birinci etabı bitirildi.
Belediye ve Karayolları’nın işbirliği
ile yapımı devam eden tünelin bir
yıl içerisinde önemli bir ilerlemeye
kavuşacağı kaydedildi.

Gecekondu mahallesinden
modern yaşam alanına

Trabzon Belediyesi, Tabakhane
Vadisi’nde bulunan 680 binanın 672’sini
kamulaştırarak yıkımlarını gerçekleştirdi.
TOKİ tarafından rekreasyon ihalesi
yapılan vadide gerçekleştirilen çok yönlü
çalışmalar ile belediye, gecekondu
mahallesini Karadeniz’in en modern
yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda bölgedeki Devlet
Karayolu ve Pazarkapı Kavşağı’nın da
yeniden düzenlendiği belirtildi.

MASKİ 71 bin metrekarelik yatırımına
başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
geçtiğimiz yıl 568 cadde, bulvar
ve meydanda gerçekleştirdiği 2
milyon 100 bin metrekarelik
tretuvar; 960 bin metrekare
bordür; 60 bin adet bariyer
çalışması ile kendi rekorunu
egale etti. 2018 yılında ise 25
ilçede camii, okul, üniversite,
otopark ve mezarlık içi çevre
düzenleme çalışmaları
kapsamında 510 bin metrekare
bazalt kaplamalı kilitli beton
parke taşı ile 192 bin metre
bordür çalışması gerçekleştiren
ekipler, 2018 yılında yeni
rekorlara imza atacaklarını
bildirdiler.

Çorum’da rüzgâr enerji santralinin
kurulumu tamamlandı

Ordu doğalgaz
yatırımları ile gelişiyor
Ordu’da uzun yıllar
ihtiyaç duyulan doğalgaz
yatırımlarının sonuncusu
Ünye’de gerçekleştirildi.
6 mahallenin doğalgaza
kavuştuğunu belirten Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı
Enver Yılmaz, “Geçen
yıl harcadığımız para 40
milyon TL idi ve dolayısıyla
yatırımlarda bire beş katında
bir büyüme oldu. Büyükşehir
olmadan önce Ordu’muzda
63 bin olan doğal gaz abone
sayısını 3 yılda 27 bin abone
ile 90 bine yükselttik. 2007–
2014 yılları arasında ilimizde
doğal gaza 28 milyon TL
yatırım yapılmışken bizler,
geride bıraktığımız 3,5
yıllık süreçte 42 milyon
TL’lik doğal gaz yatırımı
gerçekleştirdik.” dedi.

Sakarya’da 30 yıllık hatlar yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi tarafından şehrin 16
ilçesinde lokal problemlerin çözümüne
yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu
kapsamda Kaynarca’nın Taşoluk
Mahallesi’nde içmesuyu altyapısını
yeniledikleri bilgisini veren İlçe İşletmeler
Dairesi Başkanı Bayram Koncuk,
“Kaynarca’da hayata geçirdiğimiz 10
milyonluk yatırımla ilçenin 45 mahallesine
Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde dünya
standartlarında arıtılan Sapanca Gölü
suyunu ulaştırmıştık. Gerçekleştirdiğimiz bu
çalışmalarla birlikte mahallenin içmesuyu
geleceğini tamamen garanti altına almış
olduk.” dedi.
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Ankara kaldırımda rekora
koşuyor
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MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi
kapsamında 9 milyon TL yatırımla Kula’nın
Gökçeören Mahallesi’nde hayata geçirdiği 55
kilometrelik altyapı çalışmalarını
tamamlamasının ardından 71 bin metrekarelik
kilit parke taş döşeme işine başladı.

Çorum Belediyesi’nin toplam enerji tüketimini
karşılamak için 4 yıl önce Ladik ilçesinde
başlatılan Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) 4
türbinin kurulumu tamamlandı. 6 milyon 600
bin Euro’ya ihale edilen santralin, 5-6 yıl
içerisinde kurulum maliyetini amorti edeceği
ve önümüzdeki 20 yılda 100 milyon Liralık
gelir sağlayacağı bildirildi. Yılda 16 milyon kW
elektrik üretimi yapacak santralin tirbünlerinin
İtalya’da ve Hindistan’da üretildiği ve özel
donanımlı vinçler yardımı ile kurulduğu
belirtildi.

ASAT Antalya’nın her yerinde

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın
dört bir yanına hizmet götürüyor. 2.5 milyon liralık yatırım
ile 8 bin metrelik hat döşeyerek Demre’yi sağlıklı
kanalizasyon altyapısına kavuşturan ASAT, aynı zamanda
Manay’a 40 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı
döşüyor. Mavikent Mahallesi’nde içme suyu deposu ve
sulama tesisi inşa eden ASAT, bu projenin hemen
ardından 2 kilometrelik şebeke hattı yapımını da
tamamladı. Manavgat’ın Aydınevler ve Bahçelievler
mahallelerindeki yağmur suyu sorununu çözmek için de
yağmur suyu drenaj hatlarına ekler yapılıyor.

2023 yılına kadar 1.000 km metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, beş
ilçeyi birleştirecek olan Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın
tünellerinin buluşması törenine katıldı. Nisan ayında ray
montajına başlanacak hattın 40 araç dahil 600 milyon
Euro’ya mal olacağını ve Dudullu ile Bostancı arasını 17
dakikaya indireceğini anlatan Uysal, trenlerin hareketi Tam
Otomatik Sürücüsüz gerçekleşeceğini vurguladı. İBB
Yatırım bütçesinin yüzde 50’ye yakını ulaşım için
kullanıldığını belirten Uysal, “Amacımız 2023 yılına kadar
1000 km metro hattına ulaşmaktır.” dedi.

ÇASKİ bir yılda 21 bin 500 m hat döşedi
Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü (ÇASKİ), son 12 ayı kapsayan
çalışma raporunu açıkladı. Yapılan açıklamaya
göre ÇASKİ Müdürlüğü; kanalizasyon,
yağmursuyu ve içme suyu olmak üzere
toplamda yaklaşık 21 bin 500 m hat döşedi.
Ekiplerin ayrıca 3 bin 500 metre hat temizliği de
yaptığı belirtildi.

Kırıkkale’nin araç filosu genişliyor

Kırıkkale Belediyesi; 8 adet
kamyon, 1 adet tır çekici, 1
adet sathi kaplama aracı, 1
adet sulama tankı, 3 adet
dorse, 1 adet paletli
ekskavatör, 1 adet mini
ekskavatör, 1 adet asfalt
finişeri, 1 adet yükleyici, 2
adet silindir, 1 adet cenaze
yıkama aracı, 3 adet cenaze
aracı ve geçtiğimiz günlerde
de yeni bir kombine kanal temizleme aracını filosuna ekledi.
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PİYASA FİYATLARI
İŞ MAKİNELERİ
ARAÇLAR

BÜYÜKLÜK (hp, ton)

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

LASTİK TEKERLEKLİ
YÜKLEYİCİLER
MİNİ
YÜKLEYİCİLER

2 - 3 ton

BEKOLU
YÜKLEYİCİLER

70 - 115 hp

TELESKOBİK
YÜKLEYİCİLER

10 - 15 m

PALETLİ
EKSKAVATÖRLER

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

LASTİK TEKERLEKLİ
EKSKAVATÖRLER

15 - 25 ton

KULE VİNÇLER
KAPASİTE

AYLIK (Euro)

ARAÇLAR

1.200 - 2.500

2.500 - 4.000

DİZEL
MAKASLI
PLATFORMLAR

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

DİZEL
EKLEMLİ
PLATFORMLAR

250 - 350 hp
350 - 450 hp

8.000 - 10.000
10.000 - 15.000

ASFALT SERİCİLER /
KAZIYICILAR

500 - 1.000 t/saat

AKÜLÜ
EKLEMLİ
PLATFORMLAR

HAFTALIK(TL)

6 - 12 metre
14-22 metre

10-18 metre
22-32 metre

12-16 metre

AYLIK (TL)

500 - 900
800 - 4.400

1.200 - 2.000
3.000 - 7.000

1.500 - 2.000
2.300 - 14.000

3.350 - 5.000
9.000 - 20.500

4.750 - 5.500

1.500 - 2.000

2.500 - 4.000

DOZERLER

6 - 11 ton

ERİŞİM

AKÜLÜ
MAKASLI
PLATFORMLAR

GREYDERLER

ASFALT
SİLİNDİRLERİ

3.500 - 4.000

YÜKSELTME EKİPMANLARI

1.500 - 2.500

4.000 - 5.000
5.500 - 7.500

10 - 15 ton

6 - 8 ton

2.000 - 3.000
3.000 - 6.000
6.000 - 10.000

125 - 150 hp
150 - 200 hp

TOPRAK
SİLİNDİRLERİ

AYLIK (Euro)

TELESKOBİK
PLATFORMLAR
PALETLİ
PLATFORMLAR

2.000 - 3.500

2.000 - 3.500

18-41 metre

21-43 metre

17-37 metre

2.500 - 7.500

3.000 - 7.500

3.500- 9.000

7.000 - 21.000

8.500 - 21.000

10.000 - 28.000

HAREKETLİ
CEPHE
İSKELELERİ

8.000 - 15.000

3.500 - 7.000

2.500 - 7.000

CEPHE
ASANSÖRLERİ

FORKLİFT & DEPO İÇİ EKİPMANLAR
ARAÇLAR

KAPASİTE

GÜNLÜK (Euro)

AYLIK (Euro)

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri

45 - 55
55 - 65
70 - 80

700 - 800
800 - 900
950 - 1.000

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri

45 - 55
55 - 65
70 - 80

700 - 800
800 - 900
950 - 1.050

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri

55 - 65
75 - 85
95 - 105

800 - 900
1.050 - 1.150
1.350 - 1.450

AKÜLÜ TRANSPALETLER

500 - 2.000 kg
2.000 kg üzeri

20 - 30
25 - 35

250 - 350
300 - 400

PALET İSTİFLEYİCİLER

600 - 1.600 kg

25 - 35

400 - 500

1.000 - 2.000 kg
2.000 kg üzeri

70 - 80

950 - 1.050

DİZEL FORKLİFTLER

LPG/BENZİNLİ FORKLİFTLER

AKÜLÜ FORKLİFTLER

REACH TRUCK MAKİNELER

“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.”

KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

KATEGORİ

MARKA

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

BELDEN KIRMA KAMYON

VOLVO

A25D

BELDEN KIRMA KAMYON

VOLVO

A25D

2005

16.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

2007

22.382

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC210CL

2012

7.600

EC290BLC

2005

N/A

BELDEN KIRMA KAMYON

VOLVO

BELDEN KIRMA KAMYON

VOLVO

A25E

2008

15.800

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

A35E

2008

10.845

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC290CL

2009

N/A

EC290CL

2012

BELDEN KIRMA KAMYON

VOLVO

A35F

2012

9.630

PALETLİ EKSKAVATÖR

N/A

VOLVO

EC300DL

2013

8.860

BELDEN KIRMA KAMYON

VOLVO

A40E

2008

18.545

DOZER

CATERPILLAR

D6R

2007

7.700

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC300DL

2015

6.445

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC300DL

2015

KAZICI YÜKLEYİCİ

TEREX

860 SX

2011

6.455

10.050

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC350DL

2014

10.642

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

HITACHI

ZX190W-3

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EW180C

2011

9.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360BLC

2005

21.600

2013

2.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360BLC

2006

14.500

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KAWASAKI

92ZV-2

2010

14.616

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360BLC

2007

8.100

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KAWASAKI

K92ZV-2

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA420-3

2010

17.085

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360CL

2009

11.900

2003

15.800

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360CL

2009

20.646

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA430-6

2011

N/A

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360CL

2010

10.325

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

SDLG

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

SDLG

LG958L

2015

2.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360CL

2011

16.800

LG958L

2016

927

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2012

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

9.600

VOLVO

L110F

2010

24.855

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2012

13.191

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L110F

2011

21.988

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

7.800

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L110F

2013

12.224

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

9.500

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L110F

2013

12.435

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

10.000

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L110F

2013

15.950

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

10.200

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L120F

2014

14.875

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

10.900

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L120GZ

2016

N/A

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

12.000

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150E

2002

27.000

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2013

12.200

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150F

2010

12.800

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2014

9.822

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150G

2011

24.050

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2014

10.000

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150G

2012

21.585

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2014

10.834

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150G

2014

16.200

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC380DL

2015

5.800

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150G

2014

16.250

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC460CL

2010

11.500

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L180D

2001

N/A

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC460CL

2011

10.478

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L180E

2005

15.095

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC480DL

2012

10.753

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L220F

2008

28.160

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC700CL

2012

12.200

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L220G

2012

10.999

TRAKTÖR

MASSEY FERGUSON

MF265

1989

N/A

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L220G

2014

8.671

TRAKTÖR

SAME

90

1998

3.558

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L220G

2014

9.300

TRAKTÖR

UNIVERSAL

445

1995

1.453

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L220H

2015

9.148

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

349D

2012

9.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

DOOSAN

DX300LC

2011

9.750

PALETLİ EKSKAVATÖR

HITACHI

ZX350LCH

2006

13.900

PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO

SH300-5

2014

5.790

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC210CL

2010

13.600

MODEL

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

Ascendum Makina
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43 Tuzla / İSTANBUL
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KATEGORİ
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ÇALIŞMA
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KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

BELDEN KIRMA KAMYON

CATERPILLAR

740

2010

9.790

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

330D 2L

2016

3.416

BELDEN KIRMA KAMYON

CATERPILLAR

740

2010

9.988

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

330D 2L

2016

DOZER

CATERPILLAR

D8T

2016

6.024

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2

2015

DOZER

CATERPILLAR

D9R

1995

43.810

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2

DOZER

CATERPILLAR

D9R

1998

40.780

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

432F2

2016

1.465

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2

2016

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

432F2

2016

1.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2L

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

432F2

2016

2.085

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2L

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

432F2

2016

2.118

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2L

2016

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

432F2

2016

2.143

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

434F2

2015

885

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2L

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

434F2

2016

1.122

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D2L

KAZICI YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

434F2

2016

2.401

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

KAZICI YÜKLEYİCİ

JCB

3CX

2014

5.442

PALETLİ EKSKAVATÖR

KAZICI YÜKLEYİCİ

JCB

3CX

2014

5.879

PALETLİ EKSKAVATÖR

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

M313D

2011

6.845

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

930K

2015

815

KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

KATEGORİ

MODEL

ÜRETİM
YILI

3.590

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580SR

4.132

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580SR

2004

15.000

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

2005

16.500

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CASE

921E

2008

14.000

KOMATSU

WA430-5

2006

30.000

2015

4.615

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

2016

4.252

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580SR

2006

12.000

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

580SR

2007

9.800

MİKRO YÜKLEYİCİ

VOLVO

L180C

1996

N/A

BOBCAT

S650

2014

2.008

6.654

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580SR

2010

11.000

MİKRO YÜKLEYİCİ

HYUNDAI

HSL 850 - 7A

2015

643

2015

3.680

2016

6.344

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580ST Pilot

2014

5.000

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580T

2011

5.000

MİKRO YÜKLEYİCİ

HYUNDAI

HSL 850 - 7A

2015

1.749

PALETLİ EKSKAVATÖR

CASE

CX350

2008

13.039

6.510

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580T

2012

8.000

PALETLİ EKSKAVATÖR

CASE

CX350

2008

14.465

2016

6.670

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

695SM

2003

2016

6.900

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

695SR

2005

N/A

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

320D

2014

3.300

15.200

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

330DLME

2008

13.290

336D2L

2016

7.186

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

695SR

2007

6.037

PALETLİ EKSKAVATÖR

HITACHI

ZAXIS 250

2013

7.241

CATERPILLAR

349D

2012

18.695

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

695ST

CATERPILLAR

349D

2016

5.540

KAZICI YÜKLEYİCİ

HİDROMEK

102B

2011

5.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

KOBELCO

SK330-VI

2003

15.000

2012

7.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

NEW HOLLAND

E385B

2012

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

349D

2016

5.598

KAZICI YÜKLEYİCİ

NEW HOLLAND

B100B

2011

17.692

8.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

NEW HOLLAND

E385B

2012

18.412

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

349D

2016

6.803

KAZICI YÜKLEYİCİ

NEW HOLLAND

B110B

CATERPILLAR

349D2

2016

6.467

KAZICI YÜKLEYİCİ

NEW HOLLAND

B115B

2015

80

PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO

SH240-3

2005

19.000

2013

4.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO

SH300

2007

18.000

7.440

KAZICI YÜKLEYİCİ

NEW HOLLAND

LB110

2003

14.000

PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO

SH330

2008

15.380

MARKA

ÇALIŞMA
SAATİ

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

930K

2015

2.057

PALETLİ EKSKAVATÖR

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

938K

2015

2.590

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

349D2

2016

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

938K

2015

3.907

PALETLİ EKSKAVATÖR

HITACHI

ZX350LCH-3

2007

9.525

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

M316D

2007

12.000

TELEHANDLER

MERLO

P34.7

2008

9104

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

938K

2015

4.879

PALETLİ EKSKAVATÖR

HITACHI

ZX350LCH-3

2012

12.155

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CASE

1021F

2012

8.662

TELEHANDLER

WACKER NEUSON

TH522

2016

850

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950GC

2015

9.000

PALETLİ EKSKAVATÖR

HYUNDAI

R290LC-7

2012

6.983

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CASE

1021F

2012

12.664

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950GC

2017

220

PALETLİ EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC300

2008

15.115

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950H

2016

4.359

PALETLİ EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC450LC-8

2013

10.550

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950H

2016

4.796

PALETLİ EKSKAVATÖR

LIEBHERR

R954 HD

2011

24.335

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950H

2016

4.855

PALETLİ EKSKAVATÖR

LIEBHERR

R954C

2010

20.660

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950H

2016

5.042

PALETLİ EKSKAVATÖR

LIEBHERR

R954C

2010

21.050

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950H

2016

7.047

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

966G

2000

17.895

PALETLİ EKSKAVATÖR

LIEBHERR

R954C

2010

24.105

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

966G

2000

47.365

PALETLİ EKSKAVATÖR

LIEBHERR

R954C

2011

20.100

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

980G

1998

27.020

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

980M

2016

7.007

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

988F

1996

33.095

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

988H

2007

34.590

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
MİKRO YÜKLEYİCİ

VOLVO
CATERPILLAR

L 220E
246D

2004
2015

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.
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ÜRETİM
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ÇALIŞMA
SAATİ

KAZICI YÜKLEYİCİ

HİDROMEK

62SS

2015

2.000

KAZICI YÜKLEYİCİ

HİDROMEK

HMK102B

2012

8.145

KAZICI YÜKLEYİCİ

HİDROMEK

HMK102B
MAESTRO

2014

5.800

PALETLİ EKSKAVATÖR

LIEBHERR

R954C

2011

20.455

PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO

SH3000 -5
SH30

2012

11.315

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC290

2005

12.815

PALETLİ EKSKAVATÖR

VOLVO

EC360CL

2009

13.895

PALETLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

963D

2008

17.075

KAZICI YÜKLEYİCİ

HİDROMEK

HMK102B SUPRA

2014

4.800

1.508

SİLİNDİR

CATERPILLAR

CS64B

2015

2.395

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

HYUNDAI

R170W-7A

2010

N/A

CATERPILLAR

CS64B

2015

2.902

PALETLİ EKSKAVATÖR

HİDROMEK

HMK 300LC

2010

10.000

CATERPILLAR

CS64B

2015

3.416

PALETLİ EKSKAVATÖR

HİDROMEK

HMK 370LC

2009

9.500
12.800

12.716

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

323

2006

12.600

SİLİNDİR

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

301.8C

2010

5.125

SİLİNDİR

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

302.7D

2015

1.202

PALETLİ EKSKAVATÖR

HİDROMEK

HMK 370LCHD

2011

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

302.7D

2015

1.323

PALETLİ EKSKAVATÖR

HİDROMEK

HMK220LC-2

2010

11.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

305E

2014

1.820

PALETLİ EKSKAVATÖR

HİDROMEK

HMK300LC

2010

12.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

305E

2014

2.073

PALETLİ EKSKAVATÖR

HİDROMEK

HMK300LC-3

2013

6.800

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

305E

2016

2.244

PALETLİ EKSKAVATÖR

HYUNDAI

R140LC-9

2013

6.380

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

305E

2016

2.712

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

323D

2016

5.047

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

323D 2L

2015

5.242

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

323D2L

2015

6.533

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

325DL

2006

25.000

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

326D2

2016

7.920

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

330D

2007

17.000

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

Hidromek Genel Müdürlük
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Meclis-i Mebusan Cad. No:35-37 Salıpazarı-Beyoğlu/İstanbul / 0212 393 55 00 - www.bmgs.com.tr
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KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
MİNİ YÜKLEYİCİ
MİNİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR

CASE
CASE
CASE
CAT
HİDROMEK
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
VOLVO
JCB
JCB
HITACHI
HYUNDAI
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
KOMATSU

695
580SR
695SR
434.
HMK102S
1CX(KISA BOM)
1CXEC
1CXEC
3CX4T
3CX4WSSM
3CX4WSSM
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSM4T
3CXSMEC
3CXSMEC
3CXSMEC
4CX4WS
4CX4WSSM
BL71B
POWERBOOM 190
POWERBOOM 225
ZX250LCH-3
R360LC-7
8055ZTS
JS200LC
JS200LC
JS200LC
JS360LC
JS360LC
JS360LC
PC300-7

2004
2006
2006
2008
2003
2007
2013
2013
1998
2004
2005
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2015
2011
2013
2013
1996
1998
2013
2007
2016
2006
2005
2012
2006
2013
2013
2010
2011
2011
2005

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.777
565
N/A
N/A
23.500
N/A
N/A
N/A
10.000
10.000
N/A
N/A
9.148
N/A
4.743
7.100
9.389
N/A
N/A
N/A
9.448
N/A
N/A
13.188
11.700
N/A
N/A
7.800
7.862
N/A
N/A
N/A
16.900
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MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TELEHANDLER
TOPRAK SİLİND
SİLİNDİRİ
TOPRAK SİLİNDİRİ
TOPRAK SİLİNDİRİ
TOPRAK SİLİNDİRİ
WORKMAX
WORKMAX
YÜKLEYİCİ
YÜKLEYİCİ
YÜKLEYİCİ
YÜKLEYİCİ

KOMATSU
KOMATSU
KUBOTA
NEW HOLLAND
TAKEUCHİ
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
MANITOU
MANITOU
MERLO
MERLO
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND
JCB
JCB
JCB
JCB
JCB
WORKMAX
JCB
JCB
JCB
JCB

PC300-7
PC350-7E0
U48-4
E215
TB215R
531-70
531-70 AGRİ
531-70 AGRİ
531-70 AGRİ
535-95 AGRI
540-140
MLT-X 735
MT 1030 ST
P38.13
P3813EE
LM 6.32
LM 6.32
LM 6.32
VİBROMAX VM115
VM132D
VM132D
VM132D
800D
800D
436
437 ZXT4
456E
456EZX

2005
2007
2011
2006
2014
2013
2009
2011
2011
2014
2006
2015
2012
2011
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2014
2013
2007
2013
2007
2011

N/A
17.500
8.314
12.557
1.282
5.471
15.950
18.805
20.500
N/A
N/A
N/A
N/A
2.257
1.200
1.410
1.658
2.415
1.350
N/A
N/A
N/A
N/A
2.000
N/A
6.100
N/A
N/A

TİP
Bu liste haftalık olarak güncellenmektedir.

KATEGORİ

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

KAZICI YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
MİKRO YÜKLEYİCİ
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR

CASE
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
VOLVO
JCB
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI

695 SR
HL757-9
HL760-9
HL780-9
L110E
155 POWERBOOM
EX255LC
ZX280LCH
ZX280LCH-3
ZX280LCH-3
R290LC-7
R290LC-7A
R290LC-9
R320LC-7
R320LC-7A
R360LC-3
R360LC-7
R360LC-7
R360LC-7

2005
2013
2016
2011
2006
2013
2003
2005
2007
2007
2005
2014
2013
2006
2011
2003
2003
2005
2006

12.000
8.000
4.000
3.500
17.000
3.000
17.500
14.000
17.000
18.000
14.000
5.600
6.500
14.000
17.000
17.000
13.000
12.500
12.000

KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
SİLİNDİR
TELEHANDLER

HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
KOMATSU
KOMATSU
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND
SUMITOMO
HYUNDAI
KRAMER

R380LC-9
R520LC-9
R520LC-9
PC300-7
PC350-7
E305
E305
E385
E485
SH350LDH
HR120C-9
KR2706

2011
2010
2012
2005
2005
2010
2011
2010
2006
2008
2015
2016

14.000
14.600
9.800
17.000
24.000
17.500
16.000
16.000
9.700
11.000
1.000
800

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

ÇALIŞMA
YÜKSEKLİĞİ

ÜRETİM
YILI

2. EL SATIŞ FİYATI
(Euro - KDV Hariç)

ADET

AKÜLÜ DİKEY
PLATFORM

AKÜLÜ ÇEKİLEBİLİR PLATFORM

QUICK UP

11 DC

10,5 m

2015

AKÜLÜ MAKASLI
PLATFORM

AKÜLÜ ÇEKİLEBİLİR PLATFORM

QUICK UP

9 DC

9,5 m

2015

AKÜLÜ MAKASLI
PLATFORM

AKÜLÜ DİKEY PLATFORM

GENIE

QS 12

5,45 m

2014

AKÜLÜ MAKASLI
PLATFORM

AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

GENIE

Z 4525 J

15,94 m

2013

HARAKETLİ CEPHE
İSKELESİ

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

GENIE

GS 3246

11,75 m

2012

HARAKETLİ CEPHE
İSKELESİ

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

GENIE

GS 3246

11,75 m

2012

DIŞ CEPHE
ASANSÖRÜ

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

JLG

3246 ES

11,68 m

2012

DIŞ CEPHE
ASANSÖRÜ

DİZEL EKLEMLİ PLATFORM

GENIE

ZX 135/70

43,15 m

2013

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

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

KATEGORİ

MARKA

KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

BELDEN KIRMA KAMYON

KOMATSU

HM300-2

2006

N/A

BELDEN KIRMA KAMYON
DOZER
DOZER
DOZER
DOZER
DOZER
DOZER
GREYDER
KAZICI YÜKLEYİCİ
KAZICI YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR

KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
VOLVO
KOMATSU
MASTAŞ
KAWASAKI
KAWASAKI
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
CATERPILLAR
HITACHI
HYUNDAI
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU

HM300-2
D155AX-6
D155AX-6
D155AX-6
D155AX-6
D155AX-6
D65EX-16
G930
WB97S-5
MST M542T
90ZV-2
KSS90ZIV-2
WA320-3
WA500-3
WA500-6
L150E
L150G
L180F
L180F
L180F
L180F
L220F
L220G
L220G
336D
ZX210H-3
R290LC-7
PC220LC-8
PC270-8
PC300-7
PC300-7
PC350LC-7EO
PC350LC-7EO

2006
2014
2014
2015
2016
2016
2014
2006
2007
2013
2011
2007
1998
2009
2014
2003
2011
2010
2010
2010
2010
2007
2012
2012
2012
2007
2005
2008
2006
2005
2005
2006
2007

N/A
4.163 h
7.684 h
7.092 h
6.224 h
6.242 h
2.910 h
N/A
5.275 h
N/A
N/A
28.083 h
N/A
10.280 h
8.453 h
28.993 h
16.144 h
17.873 h
18.140 h
20.083 h
22.997 h
18.804 h
N/A
N/A
14.461 h
N/A
7.285 h
16.142 h
14.189 h
10.065 h
7.347 h
21.148 h
19.646 h

KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
PALETLİ EKSKAVATÖR
TELEHANDLER

KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
KOMATSU
VOLVO
DIECİ

PC350LC-7EO
PC350LC-8
PC400-8
PC450LC-8
PC450LC-8
PC450LC-8
PC450LC-8
PC450LC-8
PC450LC-8
PC550LC-8
EC460
AGRI STAR 37.7

2007
2010
2011
2010
2010
2014
2014
2016
2016
2014
2010
2015

9.677 h
17.086 h
10.343 h
12.187 h
9.259 h
5.250 h
5.493 h
6.268 h
7.331 h
5.770 h
14.607 h
280 h

Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.
Kısıklı Cad. Şehit İsmail Moray Sok. 2/1 Altunizade/İSTANBUL / Tel: 0216 544 58 01 - 0216 544 58 02 / www.temsaismakinalari.com
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ATAŞMAN
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YÜKSELTİCİ

İNTERNET ADRESİ

VİNÇ

TELEFON

FORKLIFT

MARKALAR

ABDÜLKADİR ÖZCAN

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

DAS OTOMOTİV

ACARLAR MAKİNE

DELKOM GRUP
Delkom
0312 3541384
www.delkom.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Haulotte Group, Omme Lift,
0216 5814949
www.acarlarmakine.com
√
√
Ruthmann, Unic Crane, Teupen
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ACR PLATFORM
Rent Rise
0216 9705070
www.rentrise.com.tr
√
√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ADV MAKİNE
FM Gru S.R.L.
0216 5808612
www.advmakine.com.tr
√
____________________________________________________________________________________________________________________

Terex, Genie, Cimolai, Bronto,
0216 4565705
www.dasoto.com.tr
√
√ √
√
Manitex, Ormig
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DEVRAN KEPÇE
Devran
0212 2784763
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
EMSAMAK

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

AKEM GROUP
Raimondi Cranes, Maber
0216 3611352
www.akemgroup.com
√ √
____________________________________________________________________________________________________________________
AKM İŞ MAKİNALARI
EIK Engineering, Prime Tech,
0216 5180300
www.akmismakinalari.com
√
____________________________ Petzolato, Foeck ,Cleanfix________________________________________________________________________________
ALFATEK

Sandvik, Schwing Stetter,
0216 6600900
www.alfatekturk.com
√
Rammer, Soosan
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ALİMAR
Mitsubishi, Euro Energy
0312 3841580
www.alimar.com.tr
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ALTA VİNÇ
Tornello Gru
0216 4563038
www.altavinc.com
√
____________________________________________________________________________________________________________________
ANSAN HİDROLİK
Ansan
0262 3414530
www.ansanhidrolik.com.tr
√ √
____________________________________________________________________________________________________________________

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

Soilmec, PTC, IHC, Sem, Leffer,
0212 3603535
www.erkegroup.com
√
√ √
√ √ √ √
Saici, Locatelli, Fuwa, Faresin, Grindex, Toyo, Compair
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ERKİN İŞ MAKİNELERİ
Erkin
0256 3712933
www.worldpower.com.tr
√
√
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ERKOM

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

ARLİFT
Skyjack, Niftylift, Dalian
0212 6711921
www.arlift.com
√ √ √
____________________________________________________________________________________________________________________

√

Parker Plant, Power Curbers,
0312 3860920
www.parkerturkiye.com
√
Roadtec, Power Pavers
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ARSER
Still
0216 4202335
www.still-arser.com.tr
√
____________________________________________________________________________________________________________________

√ √ √ √

FORD
Ford
4443673
www.ford.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ASCENDUM MAKİNA

Volvo İş Makinaları, SDLG iş

0216 5818000

makinaları,TEREX bekoloder ve kaya kamyonları,
Sandvik mobil kırıcı ve eleme makinaları,
Sany paletli vinç ve forekazık makinaları

www.ascendum.com.tr

√

ESSA GRUP

√ √ √

FORMAK
Formak, Baoli
0216 4526860
www.formakforklift.com
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
FORSEN MAKİNA

Sennebogen, Jenz, Backhus,
0212 3932400
www.forsen.com.tr
√
√
Ardelt, Kröger, PDI
___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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
√ √
____________________________________________________________________________________________________________________

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
√
√
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

√

BETONSTAR
Betonstar
0232 8685600
www.betonstar.com
√
____________________________________________________________________________________________________________________

√

HAMAMCIOĞLU
Bobcat, Ingersoll Rand, Doosan
0216 3943210
www.hamamcioglu.com
√
√
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

BENİM FİLOM
Benim Filom
0850 210 56 00
www.benimfilom.com
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

HASEL
Linde, Terex, Kobelco
0216 6342100
www.hasel.com
√ √
√ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

BORUSAN MAKİNA ve
GÜÇ SİSTEMLERİ

HCS MAKİNA
Liebherr
0216 4925751
www.hcs-liebherr.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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, MB Crusher
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BOSKAR
Caterpillar, Tennant, Baumann
0216 4178189
www.boskar.com.tr
√
____________________________________________________________________________________________________________________

√

BRİSA
Bridgestone, Lassa, Otopratik
0212 3858450
www.brisa.com.tr
____________________________________________________________________________________________________________________

√

CERMAK
Takeuchi
0212 6715744
www.takeuchi.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, Wanco, Kramer
___________________________________________________________________________________________________________________________________
√

HYTSU
Hytsu
0232 8770044
www.hytsuforklift.com.tr
√
√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

CEYLİFT
Ceylift
0322 3943900
www.ceylift.com
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

IMER-L&T
Imer-L&T
0382 2662300
www.imer-lt.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

CEYTECH
Ceytech
0322 3943900
www.ceytech.com
____________________________________________________________________________________________________________________

IMI
Venieri, Astec, Arjes, GF Gordini 0312 4251006
www.imi.biz.tr
√
____________________________________________________________________________________________________________________

√

ÇELİKBİLEK MAKİNE
Bestlift, Kito, Lifter, Airpes,
0212 2220156
www.celikbilekmak.com.tr
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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FORKLIFT

FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

FAALİYET ALANI
ALANI
FAALİYET

ÇESAN
Çesan
0312 2670500
www.cesanas.com
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ÇÖZÜM MAKİNA

Carraro, Yanmar, Subaru,
0212 4827818
www.cozum-makina.com
√
C.E.E.I., Zob, Kintowe, Orlaco
___________________________________________________________________________________________________________________________________

İNAN MAKİNA

ÇUKUROVA MAKİNA

İŞMAKTAŞ MAKİNA İMALAT

Çukurova

0324 6162678

www.cumitas.com.tr
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√ √

√

İLKERLER

MTB

0212 5492500

www.mtbbreakers.com

√

√

√

√

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Genie Teleskopik Handler,
Hammer srl, Bigleopart,Mozelt

0216 518 03 00

www.ismaktas.com

www.forummakina.com.tr

√ √

√
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JUNGHEINRICH
Jungheinrich
4445864
www.jungheinrich.com.tr
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Crown, Avant, Leguan, JMG,
0216 5930942
www.rekarma.com.tr
√ √ √ √
√
Dynaset, Ron, Mahr, Rekarm
___________________________________________________________________________________________________________________________________

KALE MAKİNA
Kubota, Gehl, Avant, Merlo, Thwaites 0216 5939300
www.kalemakina.com.tr
√
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

RENAULT
Renault
0216 5241000
www.renault-trucks.com.tr
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

KARUN GRUP

Manitowoc, Bauer, Grove, RTG
4442494
www.karun.com.tr
√
√
√
√
Klemm, Prakla, Goldhofer
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Manitou, D'avino, MRT, Doosan
0312 3543370
www.maats.com.tr
√ √
√
√ √
Atlas Weyhausen, DitchWitch, Mustang
___________________________________________________________________________________________________________________________________

REKARMA

SANKO MAKİNA
Moxy, Mst, Soosan, Donaldson
4442767
www.sankomakina.com.tr
√ √
√ √
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SİLVAN SANAYİ
Silvan
0216 3991555
www.silvansanayi.com
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SOLİDEAL
Solideal
0216 4891500
www.solideal.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

MAKLİFTSAN
Hangcha
4446553
www.makliftsan.com.tr
√
√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

TEKNO ŞİRKETLER GRUBU

MERCEDES
Mercedes
0212 8673000
www.mercedes-benz.com.tr
√
√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
METALOKS
Metaloks
0312 3941692
www.metaloks.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Potain, Stros, Bennighoven
0216 5776300
www.tekno.com.tr
√ √
√
√
Maccaferri
___________________________________________________________________________________________________________________________________
TEKNOMAK
Ammann, Teknomak
0312 8151469
www.teknomak.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

TEMSA İŞ MAKİNALARI
Komatsu, Dieci, Omg,
0216 5445801
www.temsaismakinalari.com
√ √
√ √ √ √
Terex Finlay, Volvo Kamyon,Crown
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

NET MAK
Netlift, Netinox, GrabiQ
0216 3642400
www.netmak.com.tr
√
√ √
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
OM MÜHENDİSLİK
Om
0216 3655891
www.ommuhendislik.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
OYMAN MAKİNA
Oyman
0462 7112425
www.oymanmakina.com.tr
√
√ √
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ÖZİSMAK
Heli, Ferrari, SMZ, Nova
0212 5491339
www.ozismak.com
√ √ √
√ √ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ÖZKARA HİDROLİK
Eurocomach, Faresin, MDB
0312 354 27 33
www.ozkarahidrolik.com
√
_____________________________________________________________________________________________________________________

√

TGM KULE VİNÇ
Tgm
0380 5537414
www.tgmkulevinc.com
√
√ √
___________________________________________________________________________________________________________________________________
TOYOTA İSTİF MAKİNALARI
Toyota
0216 5900606
www.toyota-forklifts.com.tr
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
TSM GLOBAL

Sumitomo, Hyster, Ammann,
0216 5602020
www.tsmglobal.com.tr
√
√
√
Yanmar, Utilev,Fuchs
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

PAGE

UNIVERSAL HANDLERS
Yale
0216 3921860
www.yaleturkey.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
Pi Makina
0312 4840800
www.pimakina.com.tr
√
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PUTZMEISTER
Putzmeister
0282 7351000
www.putzmeister.com.tr
√
___________________________________________________________________________________________________________________
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FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

DİĞER

FAALİYET ALANI
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KİRALAMA

ATAŞMAN
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YÜKSELTİCİ

TELEFON

VİNÇ

MARKALAR

FORKLIFT

FİRMA ADI
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FAALİYET ALANI
ALANI
FAALİYET
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√

√

UYGUNLAR DIŞ TİCARET
Liugong, Dressta
0216 4258868
www.uygunlar.com
√ √ √
√
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
UZMANLAR PLATFORM
Uzmanlar
0216 5820040
www.uzmanlarplatform.com
√
___________________________________________________________________________________________________________________________________
UP MAKİNE

ELS, Palazzani, Mighty Crane,
0224 2413090
www.upmakine.com
√
√ √
ATN, France Elévateur, Faraone
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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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yeni teknolojiler

Köpek balıklarının derisi üreticilere ilham veriyor

Harvard ve Güney
Carolina Üniversitelerinin
ortak yürüttüğü
projede biyolog ve
mühendislerden oluşan
bir ekip köpek balıklarının
yapısını inceledi ve bu
kapsamda yapılarının
uçak, otomobil, rüzgâr
değirmenleri gibi
şeylerin aerodinamiğini
geliştirmek için
kullanabileceği saptadı.
Köpek balıklarının derilerindeki zımpara benzeri yapıya odaklanan
ekip, bu özel formun sürtünmeye olan etkisini araştırırken
dünyanın en hızlı köpek balığı olan sivriburun camgöz derisinin
de 3 boyutlu tasarımını çıkardı. Testlerine 3 boyutlu tasarım ile
devam eden ekibin oldukça başarılı sonuçlara ulaştığı belirtildi.

Telefonlarımız virajlar hakkında bizi önceden uyaracak

Maryland Üniversitesi'nden mühendisler süper
yoğunluğa sahip tahta üretmek için sıradan tahta
yığınlarını, içerisinde
sodyum hidroksit ve
sodyum sülfat bulunan su
bazlı bir çözelti içerisinde
kaynattılar. Bu işlemle
tahta içindeki organik
bileşenler yok edilerek,
tahtanın daha esnek ve
sağlam şekle dönüşmesi
amaçlanıyordu. Daha sonra
yumuşatılan tahtayı iki metal levha arasında sıkıştıran
araştırma ekibi, ayrıca tahtayı atmosferimizin elli katı
yüksekliğinde bir basınç altında 100 dereceye kadar
ısıttı. Uygulanan basınç ile tahtanın hücresel yapısını
oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ oluşmasını
başaran bilim adamları, doğal tahtadan 12 kat daha
güçlü ve 10 kat daha sert bir malzeme elde etti.

Google hasta takibi için yapay zeka
geliştiriyor
Hastane hizmetlerinde yaşanabilen
aksaklıkların önüne geçmek isteyen
Google, 24 saat kesintisiz hasta takibi
yapacak yapay zeka üzerinde çalışmalarına
başladı. DeepMind isimli yapay zekaya
gerekli semptomlar öğretildikten sonra
hasta takibi için kullanılmaya başlanacak.
Google geliştirdiği yapay zekada özellikle
böbrek Hhstalıkları gibi genellikle
semptomsuz olduğu için öngörülmesi
zor olan hastalıklara yönelecek. Yapay
zeka yeterince geliştirilebilirse insanların
gözünden kaçan birçok farklı veriye
odaklanarak yaşamları kurtarabilir.

Kanser hücreleri nanorobotlar ile yok edilecek
Arizona State Üniversitesi’nden bilim insanları, NCNST (National
Center for Nanoscience and Technology) ve Çin Bilimler
Akademisi’yle ortak çalışarak kanser hücrelerine gelen kan
desteğini keserek tümörleri aç bırakarak öldürebilen nanorobot
yapmayı başardı. Arizona State Üniversitesi Biyotasarım
Enstitüsü Direktörü Hao Yan, “Tümüyle otonom DNA robotik
sistem sayesinde çok hassas ilaç tasarımı yapılıyor ve kanser
hücreleri hedeflenebiliyor. Ayrıca bu teknoloji kanserin pek çok
türü için kullanılabilir, çünkü katı tümörlerinin beslenme şekli
esasında aynı.” dedi.
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Suyun yeni bir hali keşfedildi Bilim
insanları suyun hem su hem buz özellikleri gösteren
bir halini keşfetti. Süper iyonik buz adı verilen
maddenin güneş sistemindeki uzak gezegenlerin
yapıtaşlarından olduğu düşünülüyor. Lawrence
Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndan Dr Marius Millot,
iki yıl boyunca deneyler gerçekleştirdiklerini ve iki
yıl da deney sonuçlarını analiz ettiklerini söyleyerek
“Çalışma sonuçları süper iyonik buzun sadece
deneysel kanıtlarla değil aynı zamanda suyun
olağanüstü durumlarda gösterdiği davranışla ilgili
tahminlerin sadece simülasyonlarda değil gerçek
görüntülerle ispatladı” dedi.
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İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi’nden iki bilim
insanı, akıllı telefonların
sürücüleri viraja 400
metre kala hızı konusunda
uyarmasını sağlayacak
uygulama geliştirdi.
Trafik kazalarının önüne
geçmek, yaralanma, can
kaybı, araç hasarları gibi
maddi ve manevi kayıpları
minimuma indirmeyi
amaçlayan uygulamanın
uluslararası kongrelerde
kabul gördüğü, uluslararası indeksli dergide değerlendirildiği
ifade edildi.

Kurşun geçirmez tahta üretildi
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