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Acısıyla,
tatlısıyla…
HAYATIMIZI esir alan Covid-19
salgınının ikinci yılını da geride bırakıyoruz. Aşılanmayla bir miktar dizginlemiş olsa da yeni varyantlarıyla
etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı
verilerine göre ülkemizde bugüne kadar salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini aştı. 2022’ye
de maalesef en hızlı yayılan varyant
olarak gösterilen Omicron tehdidiyle
başlıyoruz.
İş makineleri sektörü açısından,
2020’ye kıyasla pazarın oldukça güçlü olduğu bir yılı geride bırakıyoruz.
Rekabet Kurumu kararı gereği İMDER ve İSDER’den resmi rakamları
alamıyoruz. Bununla birlikte 2020’de
5 binleri aşan Türkiye iş makineleri
pazarının, 2021’de 8 binlere ulaşacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde
artarak rekorlarını tazeleyen istif makineleri pazarında da 20 binli adetler
konuşuluyor. Ancak yılın son çeyreğinde kurlarda ve faizlerde yaşanan
dalgalanmalar, sektörün geleceğini
tehdit ediyor.
2021 yılında yurtiçi pazarda hemen
her sektörde bir canlılık vardı. Aynı
canlılığın küresel alanda da yaşanıyor
olması, yerli üreticilere yeni fırsatlar
sundu. 43’üncü yaşını kutlayan Hidromek’in dünya genelinde bugüne
kadar olan satış adedi bu yıl 50 bini
aştı. Firma ardı ardına tanıttığı yeni
seri ve modellerinin yanı sıra konsept
ürünleriyle de geleceğe ne kadar hazır olduğunu gözler önüne serdi. Betonstar dünyanın en zorlu ihracat pazarları arasında gösterilen Japonya’ya
ilk ihracatını gerçekleştirdi. Amerika
ve Avrupa’da yeni ülkelerdeki organizasyonlarını güçlendirdi. Ağır ticari
araçlar için Türkiye’nin ilk yerli şan-
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zımanını geliştiren Ford Trucks da
Avrupa’daki ayak izlerini büyüttü.
Diğer yandan dijitalleşme, elektrifikasyon ve otonomi alanlarındaki yeni
çalışmalar, 2021’e damgasını vurdu.
Borusan Cat, 44 kişilik Ar-Ge ekibinin geliştirerek iş süreçlerine entegre ettiği 137 robotla ödül kazandı.
Firma son olarak tanıttığı Boom360
mobil uygulamasında, müşterilerine
sunduğu tüm hizmetleri bir araya getirerek büyük kolaylık sağladı. Ritchie
Bros tüm küresel açık arttırmalarını
online platformlara taşıdı. Doosan
akıllı şantiyelere yönelik çalışmaları
kapsamında, dronelarla birlikte çalışan konsept ekskavatörünü tanıttı.
Volvo, tamamen elektrikli kompakt
ekskavatör ve yükleyici modellerini
pazara sundu. Komatsu, madenlerdeki otomasyona yönelik çalışmalarına
hız verdi. Kamyon firmaları elektrikli
ve hidrojenle çalışan modellerini ardı
ardına pazara sunuyorlar. Tam anlamıyla baş döndürücü bir teknolojik
dönüşüm sürecindeyiz.
2021’de maalesef kayıplarımız da
oldu. Borusan Cat Türkiye Genel
Müdürü Sn. Hasan Tahsin Güven ve
İnan Makina’nın Kurucusu Sn. Mehmet Tusçuoğlu aramızdan ayrıldılar.
Kendilerine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
Yeni yıl tüm insanlığa sağlık, barış ve
huzur getirsin

Saygılarımla,

Gökhan Kuyumcu

ForumMakina

forummakina

Forum Makina

İKİNCİ EL 58

içindekiler

BORUSAN CAT

8

CATERPILLAR

Borusan Cat’in yeni Türkiye Genel Müdürü
Özer Şahin oldu

STEM ile çocuklara ilham veriyor

32

HİDROMEK

38

TSM

İMİB

Altyapı uzmanı Asılı İnşaat’a HİDROMEK’ten
kesintisiz güç ve destek

Yanan ormanlar Sumitomo gücü ile yeniden
canlanıyor
		

Maden sektörünün ihracatı 5,39 milyar dolara ulaştı

38

12

THBB

14

SUMITOMO

16

KİRALAMA 64

GİTMEK İSTEDİĞİNİZ SAYFAYA TIKLAYINIZ

8

10

SEKTÖREL REHBER 60

44

Güven arayışındaki inşaat sektöründe faaliyetler
yavaşladı

İSDER
İSDER Yönetimi verimliliği hedef alarak yeniden
şekillendi

Sumitomo şantiye eğitimleri devam ediyor

ENKA
Hitachi elektrikli maden ekskavatörleri ve
kamyonlarla Orhaneli Termik Santrali’nde çevreci ve
verimli üretim

20

HAREKET

24

HASEL

24

BNP PARIBAS

26

JCB

*

Hareket’in ağır yüklerini yeni Sany vinçler kaldıracak

Hasel İş Makinaları yetkili servisleri Antalya’da bir
araya geldi

BNP Paribas Finansal Kiralama’dan yeni Leasing
Cepte mobil uygulaması

50

HAMM

54

LIEBHERR

32

Atık depolama alanı Hamm VC kırıcı silindirle
kapasitesini arttırdı

Koçan Orman Ürünleri Liebherr yükleyicilerle
kapasitesini 10 kat arttırdı

JCB’nin geri dönüşüm çalışmalarına özel yeni
elleçleme makinesi JS20MH Türkiye’de

26

* BIRLIKTE CESARET EDELIM

54
56

acarlarmakine.com

JCB
JCB 750.000’inci motorun üretimini kutladı
Anadolu Mah. Kanuni Cad. No.30 Orhanlı 34956 Tuzla - Istanbul - Tél. : 0216 581 49 49 - Fax : 0216 581 49 99

HABERLER

HABERLER

STEM İLE ÇOCUKLARA
İLHAM VERİYOR

BORUSAN GRUP şirketlerinden Borusan
Cat’in Türkiye operasyonlarından sorumlu olan
Türkiye Genel Müdürü görevine, şirketin deneyimli yöneticilerinden Özer Şahin atandı.
“Daha İyİ Bİr Dünya İçİn Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da
faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye
Genel Müdürü görevine Özer Şahin’in atamasını
gerçekleştirdi.

Gelecekte şahit olacağımız birçok yeniliğin temeli olacağı belirtilen STEM’in (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik)
gücünden yararlanan ve yaratıcılığı iş süreçlerinin merkezinde konumlandıran Cat, bu anlayışın gençler ve geniş kitlelerce paylaşılmasını amaçlıyor. Caterpillar Vakfı, matematik ve
bilimdeki başarının doğuştan gelen bir beceri değil, bir erişim
meselesi olduğu görüşünü benimseyerek STEM eğitimini, bu
alanda yetersiz kalan ülkelere taşıyor.

EK İÇİN
EM

TIKLAYI

Borusan Cat ailesine 1997 yılında Müşteri temsilcisi olarak katılan Özer Şahin, önceki görevlerinde; 6 Sigma, Kiralama, Stratejik Pazarlama gibi
önemli rollerde görev alarak, Borusan Cat’in dönüşüm yolculuğunda yer tutan projelere liderlik
etti. Türkiye İnşaat Endüstrisi Satış Lideri olarak
üstlendiği son görevinde, dijital kaynakları etkin
şekilde kullanarak, “Next Gen Coverage” inisiyatifinin hayata geçirilmesinde ve başarılı iş sonuçlarına ulaşmasında yer aldı.

Cat Trial 11 kapsamında Hot Wheels®’in ikonik araçları Baja
Truck, Buggy, Çember aracı Loop Cars, Rip Rod Cat’in son
teknolojileri ve sunduğu hizmetlerle ile gerçek hayat boyutunda yeniden tasarlandı. Özel olarak hazırlanan pistte direksiyon başına geçen akrobasi sürücüleri, Hot Wheels®
araçların sürüş zevkini ve Cat teknolojisini heyecan verici bir
şekilde sergiledi.

İZL

YENİ TÜRKİYE
GENEL MÜDÜRÜ
ÖZER ŞAHİN OLDU

N

BORUSAN CAT’İN

BORUSAN CAT’IN, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da temsil
ettiği Caterpillar, Cat Meydan Okuma Serisinin 11. bölümünde, oyuncak dünyasını bilim ve Cat teknolojisi ile birleştiriyor. Hot Wheels® iş birliği ile gerçekleştirilen ve Cat Trial
11: Hot Wheels® adını taşıyan etkinlik, STEM eğitiminin,
çocukluğun sınır tanımayan hayal dünyasını yetişkinlik çağına taşıyan bir köprü olduğunu vurguluyor.

Özer Şahin, 21 Kasım 2021 tarihinde vefat eden
Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Hasan Tahsin
Güven yönetiminde devam eden ve şirketin orta
ve uzun vadeli planlarını kapsayan sürecin devamlılığı ve şirketin dönüşümünde etkili olacak gelecek vizyonunun uygulanması ile büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumlu olacak
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MADEN SEKTÖRÜNÜN İHRACATI

5,39 MİLYAR
DOLARA ULAŞTI

Sanayinin birçok dalına doğrudan katkı sağlayan
Türkiye maden sektörünün 2021 yılının ilk 11 ayındaki
ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
42,41 artarak 5,39 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE dolaylı
yoldan 40 milyar dolarlık katkı sağladığı belirtilen madencilik sektörü, 2021
Kasım ayında 548,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. Konuya dair görüşlerini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı
ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
(İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Dinçer, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışının yüzde 26,8
olduğunu ifade etti. Dinçer, maden
sektörünün alt kırılımlarındaki ihracata
yönelik ise şu değerlendirmeleri yaptı:
“Yılın 11 ayında metalik cevherler
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
65,9’luk bir artış gösterdi ve 1,95 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,2’lik
artış ve 1,17 milyar dolar ile işlenmiş
doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32’lik
artış ve 994,3 milyon dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Dördüncü
sırada ise yüzde 24,8’lik artış ve 758
milyon dolar ile blok doğal taş ihracatı yer aldı. Bu maden gruplarını yüzde
126,7’lik artış ve 287,9 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti.”
MADEN İHRACATINDA İLK SIRAYI
YÜZDE 32,6’LIK ARTIŞLA ÇİN ALDI
Maden sektöründe Çin’e yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre
yaşanan büyüme yüzde 32,6 oldu. Bu
durum ABD’de yüzde 47,9, İspanya’da
yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. 11 ayda
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Aydın DINÇER / İMİB Yönetim Kurulu Başkanı

doğal taş ihracatında ilk sırayı 583,2
milyon dolarla Çin’in aldığını söyleyen
Dinçer, ikinci sırada ABD’nin olduğunu ve ülkeye 423,4 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını
aktardı. Dinçer, ABD’den sonra 91,8
milyon dolarla Fransa’nın, 87,6 milyon
dolarla Irak’ın ve 85,1 milyon dolarla
Hindistan’ın bulunduğunu belirtti.
Dinçer, ihracat rakamları ve sektörün güncel durumuna dair ise şunları
söyledi: “Dünyada üretimi yapılan 90
maden türünün 80’i ülkemizde bulunuyor. Madenler arasında önemli bir
yere sahip doğal taşlar ise bugün dünyada sıklıkla tercih ediliyor ve uzun
süreli kullanım imkânı sağlıyor. Bu
noktada doğal taşın anavatanı olan
ülkemiz, 650’nin üzerinde renk ve
desende, 150’den fazla doğal taş türü
ile mekanları mimari olarak güzelleş-

tirmenin yanında, ekonomimize milyarlarca dolar katkı sağlıyor. Farklı
desen ve renkteki doğal taşlar dünya
pazarında ilgi görüyor, önemli projelerde değerlendiriliyor. İMİB olarak
mevcut pazarlarımızdaki etkinliğimizi
artırırken aynı zamanda yeni pazarlara açılmak için de faaliyetlerimize
devam ediyoruz. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi adına, tüm üyelerimiz ve yetkili kurumlarla sürekli
temas halindeyiz.”

“Doğal taşlar
sürdürülebilirlik
şartlarına cevap
veriyor”
Madencilik faaliyetleriyle ilgili kamuoyundaki tartışmalara dair açıklamalarda bulunan Dinçer, “İMİB olarak
kullandığımız her ürünün ham maddesinin bir maden ürünü olduğunu,
bunun yanında doğa dostu sürdürülebilir madenciliğin mümkün olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Doğal
taşlar doğadan elde edildiği için ve koruyucular dışında içeriğinde sentetik
malzemeler barındırmadığından çevre dostu. Bundan dolayı ise kullanım
sonrasında dönüştürülebilir olması
sebebiyle sürdürülebilirlik şartlarına
cevap veriyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak ülke ekonomisine
katma değerimizi her geçen gün artırmak, Türk doğal taşının dünya pazarından daha fazla pay almasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

İçindekiler’e dön
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Makinanızdaki
Gücümüz
GÜVEN ARAYIŞINDAKİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
FAALİYETLER YAVAŞLADI
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazırlanan
Hazır Beton Endeksi’nin 2021 Kasım Ayı Raporu’na
göre, inşaat faaliyetlerinde son dört aydır devam
eden hareketlilik yerini yavaşlamaya bıraktı. Gelecek
döneme ilişkin beklenti ve güven endekslerinin
negatif yönlü hareketine devam ettiğini ortaya
koyan rapora göre Birleşik Beton Endeksi,
faaliyetteki gerileme ile yönünü aşağı çevirdi.

Ataşman imalatında
opsiyonel çözümlerle
yanınızdayız

Yavuz Işık / THBB Yönetim Kurulu Başkanı

GEÇEN YILIN AYNI AYI ile kıyaslandığında ise kasım ayında bütün endekslerde bir artış görüldü. Faaliyette
hâlen eşik değerin üzerinde olunmasına rağmen diğer üç endeks eşik değerin altında kaldı. Geçen yıla kıyasla
bütün endekslerde görülen pozitif
tablonun, endekslerin mutlak değeri
ve eğilimleri ile birlikte okunduğunda;
inşaat sektöründe, henüz belirginleşmemiş olsa da bir yavaşlamanın yaşanabileceğine işaret ettiği vurgulandı.
Raporun sonuçlarını değerlendiren
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Özellikle son dönemde
para piyasalarında yaşanan baş
döndüren hareketlilik ekonominin
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bütün sektörlerini derinden etkilemektedir. Enflasyondaki yükseliş,
girdi fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerindeki sıçrama, fiyatlama sorunu, para piyasalarına ilişkin beklentilerin tamamı hem üretici hem
de tüketicinin beklentilerini şekillendirmektedir. Son Tüketici ve Sektörel Güven Endeksleri, yalnızca
kısa dönemli beklentilerin değil aynı
zamanda uzun dönemli güven sorununun piyasanın her iki tarafında
başladığını göstermektedir.” dedi.

sım ayında inşaatın yavaşladığı görülmektedir fakat inşaat sektörünün
ekonominin genelinden olumlu ya
da olumsuz ayrıştığı henüz söylenmemektedir. Piyasa oyuncularının
güvenini, motivasyonunu yukarı çekecek her türlü gelişme bu noktada
inşaat sektörü için önemlidir.” diye
konuştu

LABEL GRUP METAL VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İnşaat sektörünün gelişmelerden çok
daha hızlı etkilenmesi yönüyle diğer
sektörlerden ayrıştığını ifade eden
Yavuz Işık, “Geride bıraktığımız ka-

Sultan Orhan Mahallesi Kesit Sanayi Sitesi 2003 Blok No:3 Gebze/Kocaeli
Tel: 0 530 321 71 76 - 0 536 434 43 17
satis@labelmakina.com.tr - uretim@labelmakina.com.tr
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SUMITOMO ŞANTİYE EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
TSM Global Eğitim Departmanının düzenlediği
“Güvenli ve Verimli Ekskavatör Kullanımı
Eğitimleri” tüm hızıyla devam ediyor.

TSM GLOBAL, Sumitomo ekskavatörlerinin daha verimli şekilde kullanımına yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere aralıksız devam ediyor. Yakın
zamanda filosuna kattığı Sumitomo
ekskavatörler ile makine parkını büyüten Özcoşkun Yapı’nın Mersin’in
Anamur İlçesi’ndeki altyapı ve tarım
alanı projesi şantiyesinde göveli personeline eğitim verildi. Aralık ayının
ilk haftası düzenlenen eğitime katılan
toplam 25 operatör ve teknik personel, TSM Global Eğitim Departmanı
tarafından hazırlanan sunum eşliğinde teorik ve pratik eğitim aldı.

Bir gün süren eğitimde, ekskavatör
kullanımı ve günlük bakımlar, güvenli ve emniyetli çalışmak için yapılması
gerekenler, verimli çalışma nedir ve
nasıl olur, orijinal parça kullanımının
avantajları ve makineye sağladığı yararlar, arızaların önüne nasıl geçilir,
önleyici kontrol ve bakımlar, çalışma
performansı nasıl yükseltilir, G@Nav
Uydu Takip Sistemi, PBA (Periyodik
Bakım Anlaşmaları) konularında katılımcılara bilgiler verildi.
BİLİNÇLİ OPERATÖR VERİMİ
ARTIRIR

Makinelerin teknik kapasite ve sınırlarının operatör ve diğer teknik
personelce bilinmesi, doğru şekilde
kullanılmasının verimliliği artıracağının vurgulandığı eğitimde, Sumitomo
ekskavatörlerin kullanım modları ve
bunların sunduğu avantajlar gösterildi. Sumitomo ekskavatörlerine özgü
çeşitli fonksiyonların gösterildiği eğitimde, bu fonksiyonların diğer marka
makinelere kıyasla sağladığı avantajlara da değinildi.
Düşük yakıt sarfiyatı için doğru zeminde doğru modun seçilmesi, kazı
ve yükleme açısı, set üstü duruş, kovanın tam dolumu, kova ve tırnak
aşınmalarının azaltılması, silindir,
arm ve bom hasarlarının önüne geçilmesi, radyatör, palet temizliğinin
önemi gibi pek çok konunun dile
getirildiği eğitimde, makine üzerinde
uygulamalı olarak bilgiler pekiştirildi.
Eğitimde ayrıca operatör konfor ve
güvenliğinin ön planda tutulduğu
Sumitomo ekskavatörlerin, ergonomik çalışma sunan koltuk ayarlarından, klima ayarlarına, dijital ekran
okumadan yan ve geri görüş kameralarının kullanımına kadar pek çok
konuda bilgi verilirken, eğitim programı soru-cevaplarla sona erdi. Eğitime katılan personele “Katılım Sertifikası” verilirken, TSM Global Eğitim
Departmanı’nca verilen eğitimlerin
devam edeceği açıklandı
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ELEKTRİKLİ MADEN
EKSKAVATÖRLERİ VE
KAMYONLARLA

ORHANELİ TERMİK SANTRALİ’NDE
ÇEVRECİ VE VERİMLİ ÜRETİM
Bünyesinde bulunan 4 termik, 7 jeotermal
ve 1 adet hidroelektrik santral ile Türkiye’nin
elektrik ihtiyacının yaklaşık %5’ini (2.769
MW) üreten Çelikler Holding Enerji Grubu,
faaliyetlerinde karlılık ve verimliliğin yanı
sıra çevre hassasiyetini de ön planda tutarak
tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklara
odaklanıyor.
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FİRMA; BURSA ORHANELİ, Kütahya Seyitömer ve Kahramanmaraş
Elbistan maden sahalarında, yıllık 20
milyon tonun üzerinde linyit üreterek ülkemiz kömür ihtiyacının yaklaşık %35’ini sağlıyor. Üretilen kömür,
firmanın termik santrallerinde kullanılan yakıt ihtiyacını da karşılıyor.
Hitachi’nin Türkiye distribütörü
Enka Pazarlama ile 2000’li yıllarda
başlayan iş birliğini her geçen yıl güçlendiren Çelikler Holding, günümüzde toplam 2.118 adedi bulan makine parkında, Hitachi iş makinelerine
önemli bir pay veriyor.
YILDA 32 MİLYON METREKÜP
HAFRİYAT
Faaliyetleri hakkında bilgi veren
Çelikler Holding Orhaneli Termik
Santrali Makine ve İkmal Müdürü
Tanju Şapçı, özelleştirme ihalesinin
kazanılmasıyla 2015 yılında holding
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Tanju ŞAPÇI / Makine ve İkmal Müdürü

bünyesine geçen santralin, yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 1,5 milyon KWh olduğunu kaydetti. Tanju
Şapçı, tesisin kapasitesini 2 katına
çıkarmak üzere proje çalışmalarının
devam ettiğini sözlerine ekledi.
Bursa-Kütahya bölgesinin kömür ve
krom gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğunu ve Orhaneli Termik Santralinin de burada kurulu
olduğunu belirten Şapçı, üretim faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Orhaneli Termik Santrali için geçen
seneki hafriyat gücümüz yaklaşık 32
milyon metreküp idi. Bu çalışmalar
sonunda 2 milyon tona yakın kömür
üretimi elde ettik.”
MAKİNE PARKI 200 ADEDİ
BULUYOR
Böylesine yüksek bir üretim kapasitesine ulaşmak için güçlü bir makine
parkına sahip olduklarını ifade eden
Tanju Şapçı, “Burada, ekskavatör ve
kamyon gibi ana makinelerin yanı
sıra greyder ve silindir gibi yardımcı
makinelerden oluşan, 200 adede yakın bir makine parkımız var.” dedi.

seri ZX890LCH model Hitachi paletli
ekskavatörler çalışıyor.
3.000 HP motor gücüne ve yaklaşık
537 ton çalışma ağırlığına sahip olan
EX5600-6, 34 metreküp kova kapasitesine sahip. 2.000 HP gücündeki
EH3500AC-3’lerin damper kapasitesi ise 110 metreküpü buluyor ve tek
seferde yaklaşık 200 ton yük taşıyabiliyor.

“Enka’dan ve
Hitachi’den çok
memnunuz”
Makine alımı yaparken kapsamlı araştırmalar yaptıklarını belirten Tanju
Şapçı, ekonomik ve verimliliği yük-

sek makineleri tercih ettiklerini kaydetti. Şapçı, Hitachi elektrikli maden
ekskavatörü ve kaya kamyonlarının
gerek sağladığı yüksek enerji verimliliği gerekse çevre dostu olmalarıyla
kendilerine önemli avantajlar sağladığını sözlerine ekledi.
Şapçı, Hitachi’yi tercih etme sebeplerini ise şöyle açıkladı: “Bu, Enka’nın
çok iyi bir dealer olmasından kaynaklanıyor. İş birliğimiz 2006’dan
bu yana oldukça gelişti. Bugüne kadar hiçbir önemli problemimiz olmadı. Bugün ben Enka’ya ne zaman
telefon açsam, herhangi bir sorunum
olduğunda, anında geri dönüş yapıyorlar. Makinelerin kullanımıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı.
İstemiş olduğumuz yedek parçalar
zamanında teslim ediliyor. Bundan
dolayı biz Enka’dan ve Hitachi’den
çok memnunuz.”

Dekapaj sahasında faaliyetlerin devam ettiği B ve C panolarında, ana
makine olarak EX5600-6 model
elektrikli shovel ekskavatörle birlikte
EH3500AC-3 elektrikli kaya kamyonlar kullanılıyor. Bunların yanı
sıra yine Enka Pazarlama’dan alınmış
olan ZX670LCH, ZX870LCH ve yeni
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’İN AĞIR YÜKLERİNİ
YENİ SANY VİNÇLER KALDIRACAK
modelinde bulunan hemen hemen
tüm konfigürasyonlarla birlikte teslim edilen Sany SCC8000A, 99 metre
ana bom ve 96 metre luffing jib bom
konfigürasyonuyla da 195 metrelik
erişim mesafesine ulaşabiliyor.
2015’TE ALINAN SANY VİNÇ
HALEN SORUNSUZ ÇALIŞIYOR

Taşıma ve vinç kiralama alanında dünyanın ilk
üç markası arasına girme hedefiyle yatırımlarını
aralıksız sürdüren Hareket, Ascendum Makina’nın
Türkiye distribütörü olduğu Sany’den iki adet
maksimum 800 ton kapasiteli SCC8000A ve bir
adet maksimum 400 ton kapasiteli SCC4000A
paletli vinç satın aldı.

FİRMANIN İZMİR ALİAĞA’DAKİ
lojistik merkezinde düzenlenen teslimat törenine Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Hareket
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altunkum, Ascendum Makina Türkiye
COO’su Tolga Polat, Sany International Genel Müdür Yardımcısı Leon
Lee, Sany Europe Key Account Manager Liu Chang, Sany International İş
Geliştirme Müdürü Yin Dian ve Palmak Genel Müdürü Zeki Daşdemir’in
yanı sıra basın mensupları katıldı.
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Sany’nin yüksek tonajlı paletli vinç
modelleri arasında yer alan SCC8000A’dan hem Hareket’e hem de
Türkiye pazarına ilk teslimatını yapan Ascendum Makina, bu satışla
Türkiye’nin uluslararası kaldırma ve
vinç kiralama arenasındaki gücüne de
önemli katkı sağlayacak. Azami 800
ton kaldırma kapasitesine sahip olan
Sany SCC8000A; rüzgâr türbinleri
için 168 metre ana bom ve 12 metre
fixed jib bom konfigürasyonu kullanma imkânı sağlayacak. Paletli vinç

Törende konuşan Hareket Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum,
yapılan yatırım ve Sany tercihleri
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hareket Proje’nin 1998 yılından
beri yurtdışı projelerde yer aldığını
belirten Altunkum, nakliye konusunda dünyada 16’ncı, vinç kiralama
konusunda ise 46’ncı sırada olduklarını kaydetti. Cirolarının yüzde 60’ını
uluslararası işlerinden elde ettiklerini
belirten Altunkum, bugüne kadar 25
ülkede iş yaptıklarını, 5 ülkede ofislerinin, 2 ülkede ise acentelerinin olduğunu açıkladı.
Yaptıkları yeni yatırıma yönelik olarak da değerlendirmelerde bulunan
Altunkum, bu alımı mevcut ihtiyaçları doğrultusunda yaptıklarını, gerekli
olması halinde yeni yatırımlar için de
hazır olduklarını vurguladı.
Sany ile ilk kez 2015 yılında çalıştıklarını ve satın aldıkları 180 tonluk paletli vincin sorun çıkarmadan halen
çalışmaya devam ettiğini dile getiren
Altunkum, Sany tercihlerine yönelik
olarak şunları söyledi: “Artık makinelerde güvenlik noktasında pek fark
yok. Bizim Sany tercih etme nedenimiz ise; kapasite. Özellikle rüzgâr
santrali montajlarında sürekli değişen ihtiyaçlara Sany’den aldığımız bu
yeni modeller tam olarak cevap verebiliyor. Bu noktada da Sany’nin doğ-
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ru tercih olduğunu düşünüyoruz.”
Hedeflerinin dünyadaki en büyük üç
global şirketten biri olmak olduğunu belirten Altunkum, “Dünyadaki
taşıma ve vinç kiralama noktasında
2 büyük global firma bulunuyor. Bizim amacımız bu sayıyı üçe çıkarmak.
Bunun için de dünyanın önde gelen
firmaları ile iş ortaklıkları yapmanız
gerekiyor. Hareket olarak buna yönelik olarak da önemli girişimlerimiz var.
Bu girişimleri ekipman noktasında da
desteklememiz, amacımıza kısa sürede ulaşmamıza katkı sağlayacaktır.”
GÜÇLÜ SATIŞ SONRASI HİZMET
DESTEĞİNİN TERCİHE ETKİSİ
Yapılan teslimatın hem Ascendum
Makina hem de Hareket tarafına katkı sağlayacağını ifade eden Ascendum Makina Türkiye COO’su Tolga
Polat, bu satışın gerçekleşmesinde
en önemli rolün satış sonrası hizmetler noktasındaki kaliteleri olduğuna
vurgu yaptı. Sany markası özelinde
bu büyüklükte bir teslimatı ilk kez
gerçekleştirdiklerini dile getiren Polat
şöyle devam etti:
“Bu teslimat bizim için büyük önem
taşıyor. Sany tarafı için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Çünkü Hareket alanında dünyanın en önde
gelen markaları arasında yer alıyor.
Hem biz hem de Sany tarafı bu iş için
özel bir yapı oluşturduk. Sany’den bir
satış sonrası mühendisi de bu iş için

22

Türkiye’ye geldi ve yaklaşık iki yıl boyunca da burada kalacak.”
Ascendum olarak vinç alanında da
diğer yer aldığı sektörlerde olduğu
gibi kaliteyi ve sektör aktörlerini en
iyi şekilde desteklemeyi hedef alarak hareket ettiğini belirten Polat,
Sany’nin de Türkiye’ye bir üs olarak
gören tavrının sektöre değer katacağını sözlerine ekledi.

“Hareket dünya
genelindeki en önemli
müşterilerimiz
arasında”

palet arası balans ağırlıkları ile daha
ağır malzemeleri daha yüksek noktalara çıkarmaya imkân tanıyor. Ayrıca
rüzgâr santrali montajı gibi sürekli
gelişen alanlarda ihtiyaca tam olarak
cevap verebiliyor.”
Palmak Makina Genel Müdürü Zeki
Daşdemir ise, Hareket ile yapılan bu
çalışmanın iş modeli olarak Avrupa’ya dahi örnek olabileceğini belirterek, bundan sonraki dönemlerde de
benzer bir modellerin görülebileceğini sözlerine ekledi.
Sany SCC8000A, teslimat töreninin
ardından Hareket’in Ukrayna’daki
projesinde görevlendirilmek üzere
yola çıkacak.

Paket halinde yapılan bu satış iki adet
Sany SCC8000A, bir adet SCC4000A
paletli vinç ve 3 adet mobil vinci kapsıyor. Bu modellerin teslimatı ile ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor.
Teslimat töreninde konuşan Sany
International Genel Müdür Yardımcısı Leon Lee Hareket’in dünyadaki en
önemli müşterileri arasında yer aldığını belirterek, bu satışın kendileri adına
da çok önemli olduğunu dile getirdi.
Hareket’e teslim edilen SCC8000A’nın
halihazırda dünyada 50 adet satıldığını da sözlerine ekledi. “Pazarda kendi
sınıfındaki en güncel modellerden biri
olan SCC8000A, 230 ton arka ağırlık,
390 ton Super Lift ağırlıkları ve 90 ton
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BNP PARİBAS
FINANSAL KİRALAMA’DAN
YENİ LEASING CEPTE MOBİL
UYGULAMASI

HASEL
İŞ MAKİNALARİ
YETKİLİ SERVİSLERİ
ANTALYA’DA
BİR ARAYA GELDİ
DÜNYANIN ÖNDE GELEN iş makineleri üreticilerinden Hyundai’nin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Hasel İş Makinaları, 26-28 Kasım
tarihinde Antalya’da gerçekleştirdiği “Yetkili Servisler Yıllık Buluşması” etkinliğinde yetkili servisleri ile bir araya geldi.
Pandemi nedeniyle ilk kez bir araya gelinen ve iki
gün süren etkinliğe katılan 18 yetkili servis yetkilisi ile 2021 yılının performansı değerlendirildi ve
2022 yılının hedefleri gözden geçirildi. 32’si yetkili servis olmak üzere toplam 50 kişinin katıldığı etkinlikte psikolog, yazar ve televizyon programcısı
olarak tanınan Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından
kişisel gelişim eğitimi verildi. Gala yemeği ile sona
eren toplantıda Hasel ve Hyundai’nin güçlü yetkili
servis ağıyla müşterilerine kaliteli ve eksiksiz hizmet sunmaya devam edeceğine dikkat çekildi

BNP PARIBAS Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, üzerinde titizlikle çalışarak hayata geçirdikleri “Leasing
Cepte” mobil uygulaması ile dijitalleşme alanında önemli bir
adım attıklarını belirtti. Alyar, “Şirket vizyonu olarak müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza çözüm odaklı bir yaklaşımla en
iyi hizmeti sunabilmek ilk önceliğimiz. Bu kapsamda bir süre
önce iş ortaklarımızın hizmetine sunduğumuz ‘Lease Offer’
mobil uygulamamızdan sonra, bu kez de müşterilerimize
yüzde yüz dijital yolculuk yaşayabilecekleri mobil bir hizmet
sunuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız yeni uygulamamız ile tüm müşterilerimiz leasing sonrası tüm operasyonel süreci kolaylıkla yönetebilecek, belge ve bilgi ihtiyacına mobil uygulama üzerinden
rahatlıkla ulaşabilecekler.” diye konuştu.
Alyar sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut durumda müşterilerimizin kullandığı Online İşlem Merkezi web platformundaki özelliklere ek olarak yeni uygulamamız sadece mevcut
müşterilerimizin değil, leasing ürünü kullanmak isteyen
tüm firmaların kullanımına açık hale gelmiş oldu. Uygulamamız ile leasing teklifi ve başvurusu yapılabiliyor ve ikinci
el ekipman listeleri incelenerek teklif verilebiliyor. Bütün
bunları yaparken, aynı zamanda uygulama tasarımının
sade ve kullanıcı dostu olmasına da özen gösterdik.” dedi

Sibel ALYAR / BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü
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Murat AYDIN / Oltan&Köleoğlu Mak. Tedarik Direktörü

istiyoruz. Karaman tesisimiz Türkiye’nin en büyük biyokütle santralidir”
ifadelerini kullandı.
BİYOKÜTLE TESİSİNDE JS20MH
İLE VERİMLİ VE GÜVENLİ
ELLEÇLEME

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA ÖZEL YENİ
ELLEÇLEME MAKİNESİ JS20MH TÜRKİYE’DE
Türkiye’de SİF İş Makinaları tarafından temsil
edilen dünyaca ünlü iş makineleri üreticisi JCB,
yeni malzeme taşıma çözümleri serisinin üyesi
JS20MH elleçleme makinesini Türkiye’de ilk
müşterisine sundu. Özel olarak geri dönüşüm
tesisleri için üretilmiş olan JS20MH, bu
kapsamda Türkiye’nin önde gelen enerji
üreticilerinden Oltan&Köleoğlu Enerji şirketine
8 adet teslim edildi. Çorum, Samsun ve Afyon’da
sahip olduğu elektrik santralleriyle tanınan ve
son olarak Karaman’da biyokütle santrali tesis
yatırımını hayata geçiren şirket, yeni makinelerini
bu tesisinde değerlendirmeye başladı.

ALTERNATİF ENERJİ kaynaklarının öneminin arttığı günümüzde,
özellikle geri dönüşüm çalışmaları konusundaki yeni yatırımlar dikkat çekiyor. Bu yatırımlardan birisi de elektrik
santralleriyle Türkiye ekonomisine
katkı sağlayan Oltan&Köleoğlu Enerji
şirketi tarafından gerçekleşti. Şirketin Karaman’da devreye aldığı tarımsal atıklardan enerji üreten biyokütle
santrali, 40 MW’lık yüksek kapasitesiyle geri dönüşüm atıklarını yakarak
elektrik enerjisine çeviriyor. Tesiste
birbirinden farklı özellikteki iş makineleri, çeşitli aşamalarda hummalı
operasyonlara imza atıyor.
YENİ JCB JS20MH, TÜRKİYE’NİN EN
BÜYÜK BİYOKÜTLE SANTRALİNDE!
Oltan&Köleoğlu Enerji’nin iş makineleri seçiminde ise JCB markasının ayrı
bir önemi bulunuyor. Şirket son ola-
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rak, JCB’nin yeni malzeme taşıma çözümleri serisi içinde yer alan JS20MH
elleçleme makinelerini parkına dahil
etti. SİF İş Makinaları tarafından bu
yıl içerisinde teslim edilen 8 adet yeni
JCB JS20MH elleçleme makinesi, aynı
zamanda Türkiye pazarında da ilk kez
yerini almış oldu.
Yeni JS20MH elleçleme makineleri,
şirketin hammadde hazırlamada kullanılan geri dönüşüm ürünlerini sabit ve
mobil kırıcılara beslemek için taşıma-

da kullanılıyor. Forum Makina olarak
ziyaret ettiğimiz Oltan&Köleoğlu’nun
Karaman’daki tesisinde görüşlerini
aldığımız şirketin Makine Tedarik Direktörü Murat Aydın, faaliyetlerinde iş
makinelerinin en büyük yardımcıları
olduğunu ifade etti. Aydın, yeni tesisleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Bildiğiniz gibi ülke olarak büyük
oranda dışarıdan elektrik temin ediyoruz. Biz yeni tesisimiz ile tarımsal atıkları elektrik enerjisine çevirerek ülke
ekonomisine katma değer yaratmak

Biyokütle santrali tesislerinde elleçleme
makineleri, teleskobik yükleyici, lastik
tekerlekli yükleyici ve kazıcı-yükleyici
gibi makinelerin yer aldığını belirten
Aydın, bu makinelerin ürün hazırlama, kırma, istifleme ve depolama işlemlerinde kullanıldığını belirtti. JCB
markasını ise uzun yıllardır tercih ettiklerini söyleyen Aydın, tesislerinde
yeni JCB JS20MH ile birlikte 2 adet
JCB 455ZX yükleyici ve 8 adet JCB
535-95AG teleskobik yükleyicileri de
kullandıklarını sözlerine ekledi.
Yeni JCB JS20MH ile işlerini hızlandırdıklarını ve verimliliklerini artırdıklarını vurgulayan Aydın, “Makinelerimiz
normal ekskavatörlerden farklı. Yükselen bir kabine sahip olması, yürüyüş
sisteminde dolgu lastiğin yer alması ve
santral sahalarında çalışmaya uygun
olması bizim için çok önemli. Kule
dönüşü bizim için yeterli seviyede.
Kule dönüşü fazla seri olan makineler iş güvenliği için tehlike yaratıyor.
Fakat JS20MH’nin çalışma hızı bizim
için gayet yeterli. Yakıt tüketiminde
de ortalamanın altında kalıyor. Dolayısıyla makinelerimizden şu ana kadar
memnunuz ve herhangi bir problem
yaşamadık” dedi.
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JCB’NİN YAYGIN SERVİS AĞI
ÖNEMLİ BİR TERCİH SEBEBİ
Tesiste 3 vardiyada 24 saat boyunca
aktif olarak çalışıldığının altını çizen
Aydın, “Bizim için önemli olan servise ve yedek parçaya hızlı ulaşmak. Bu
noktada çözüm üretebilecek servis sağlayıcılarıyla çalışmaya tercih ediyoruz.
En önemli unsur ise tesisin durmayıp
sürekli işlemesi. Bu kriterimizi de dikkate alarak tercihimizi JCB’den yana
kullandık. Marka bünyesinde yaygın
servis ağıyla yedek parçaya ulaşım sağlanabiliyor. İş makinelerimizin bakımı
için her tesisimizde kendi servis kademelerimiz olmakla birlikte, yeni makinelerimiz için SİF İş Makinaları’ndan
servis ve bakım hizmeti alıyoruz” dedi.

Murat Aydın son olarak yeni makineleri için SİF’ten eğitim desteği de aldıklarını ve belirli aralıklarla çalışanlarına
makineler konusunda eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.
JS20MH GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN
ÖZEL ÜRETİLDİ
SİF İş Makinaları Ürün Müdürü Yaşar
Emin Solmaz, yeni JS20MH hakkında
şu bilgileri verdi:
JCB’nin yeni malzeme taşıma çözümleri serisi içinde yer alan lastik
tekerlekli JS20MH elleçleme makinesi, geri dönüşüm tesisleri için özel
üretilen bir model olarak öne çıkıyor.
Makine; evsel atıkları işleyen geri dö-

nüşüm tesisleri, kağıt geri dönüşüm
tesisleri ve tarımsal atıklardan enerji
üreten biyoenerji tesislerinde kullanılabiliyor. Hidrolik yükselen kabine
sahip makinede, patlamayan dolgu
lastikler ve tozlu ortamlarda çalışmaya uygun geri üfleme fanı, operasyonları kolaylaştırıyor.
Makinede hasar görme ihtimaline
karşı ise çalışma lambaları ve ön cam
üzerinde muhafazalar bulunuyor. Ön
ve arka kısımda denge ayaklarının yer
aldığı makinenin arka ağırlığı, geri
dönüşüm tesislerindeki görünürlüğü
arttırmak amacıyla kırmızı-beyaz çizgili boyasıyla yer alıyor. Müşteri ihtiyacına göre farklı arm seçeneklerinin
bulunması ise makinenin diğer bir
avantajını oluşturuyor. Bu kapsamda
malzeme elleçleme veya kuğu boynu
tipi arm konfigürasyonları JS20MH ile
birlikte sunuluyor.
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Yaşar Emin SOLMAZ / SİF İş Makinaları Ürün Müdürü

20 ton sınıfındaki JCB JS20MH, 10
metre maksimum pim yüksekliğiyle
çalışıyor. JCB üretimi motorlarda sağlanan yakıt tasarrufu, 130 BG Tier 3
JCB dieselmax motor ile JS20MH modelinde de kendisini gösteriyor. 2 x
138 litre/dakika debiye sahip pistonlu
pompalar, makineye gerekli hidrolik
gücü ve debiyi sağlıyor.
MAKSİMUM GÜVENLİK, İDEAL
KONFOR
Geri görüş kamerasının standart olarak sunulduğu JCB JS20MH’de, ihtiyaç duyulan kule hareketlerinin ani
olmaması için hareket ve dönüş halinde hızlanmayı kısıtlayan valf sistemi
bulunuyor. Bu özellik kabin içerisinden açılıp kapatılabiliyor.
Kabin içinden veya dışından kontrol edilebilen “kabin indirme emniyet sistemi” ise bir arıza durumunda
kabinin aşağıya indirilmesine imkan
tanıyor. Makinenin ağırlık merkezi,
dönüş eksenine hizalanmış bir şekilde konumlanıyor. Bu sayede denge
ayakları açık değilken bile, yükler
mümkün olduğunca dengeli ve güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Operatör konforunu artıran klima, koltuk
ısıtma sistemi ve ayarlanabilir direksiyon, JCB JS20MH ile standart olarak
sunuluyor
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ki seçimleriyle de pekiştiriyor. Kuruluşundan günümüze HİDROMEK
markasını ağırlıklı olarak tercih eden
Asılı İnşaat’ın kurucusu Mehmet Baki
Asılı ile faaliyetleri makine tercihleri
üzerine sohbet ettik:
Öncelikle sektörde geçmişten günümüze uzanan yolculuğunuzdan
kısaca bahseder misiniz?
1987 yılında 12 yaşımdayken İstanbul’a gelerek bir firmanın iş makinesi parkında yağcılıkla mesleğe adım
attım. Ardından başka bir firmada
bilfiil 25 sene ekskavatör operatörü
olarak çalıştım. 2012 yılında bir arkadaşımla ortaklaşa iş makinesi alımı
gerçekleştirdik. Böylece kendi işimiz
için ilk adımı attık.
Firma olarak uzmanlığınız nedir ve
hangi projelerde yer aldınız?
Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı işlerinde görev
alıyoruz. Dere ıslahı ve kanal gibi
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dönemsel olarak artmakla birlikte
20’den fazla personelimizle çalışıyoruz. Geçmişte yaptığımız önemli
projelere örnek olarak Riva’daki dere
yapımı, Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli bölgelerindeki büyük dere
yapımları ve köprü yapımlarını sayabilirim. Pandemi döneminde de
Kartal ilçesinin meydanları, sahil
yolları ve denize bağlantıları yapımında gece gündüz demeden çift
vardiya çalıştık.

ALTYAPI UZMANI
ASILI İNŞAAT’A
						

’TEN
KESİNTİSİZ GÜÇ VE DESTEK
Teknolojisini ve çalışma sahasına uygun tasarım
öğelerini her yeni ürününde daha da ileriye
taşıyan HİDROMEK, hafriyat sahalarının yanı sıra
ustalık gerektiren altyapı çalışmalarında da ürün
gamı ve hızlı servis desteğiyle ön plana çıkıyor.
İstanbul’da faaliyet gösteren Asılı İnşaat & Hafriyat
makine parkındaki HİDROMEK sayısını, son olarak
eklediği 2 adet HMK 310 LC ile birlikte 6’ya çıkardı.
Yeni makineler hem şirket yönetiminin hem de
operatörlerin beğenisini kazandı.
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İSTANBUL gibi bir metropolün
kanalizasyon, boru döşeme ve su şebekesi gibi altyapı çalışmalarında yer
almak; usta bir kadro, deneyim ve
kesintisiz çalışmayı sağlayan makine ve ekipmanların varlığını zorunlu
kılıyor. Tüm bu değer ve meziyetleri
bünyesinde toplayan firmalar arasında yer alan Asılı İnşaat, 2012 yılından
günümüze bilgi birikimi ve tecrübeli
kadrosuyla İstanbul ve çevresinde çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında ortaya koyduğu
yenilikçi yaklaşımlarıyla çalışma süreçlerini kolaylaştıracak birçok uygulamayı da hayata geçiren firma, bu
çalışma kolaylığını makine parkında-
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Mehmet Baki ASILI / Asılı İnşaat Kurucusu

üretebiliyoruz. Tehlikeli alanlarda da
faaliyet gösterebiliyoruz, iş güvenliğine çok önem veren bir firmayız.
Bizimle çalışanların bugüne kadar
burnu bile kanamamıştır. Ayrıca
şahsen de işimin başında durarak
tüm süreçleri takip eden birisiyim.
Çalışmalarımızda araçların nereye
yanaşacağından çalışanların nerede
duracağına kadar her aşamayla ilgilenirim. Kendim de gerektiğinde bizzat iş makinesinin koltuğuna oturur
çalışmalarda yer alırım.

Makine ve kamyon parkınızdan
bahseder misiniz?
Bünyemizde 6’sı HİDROMEK olmak üzere 7 adet iş makinemiz ve
çeşitli markalardan oluşan 5 adet
çekicimiz yer alıyor. İlk olarak şirketimizi kurarken HİDROMEK alımı gerçekleştirdik. Bu alımda dönemin HİDROMEK bölge müdürü
ve şirket ekibinin büyük desteği
oldu. Bu yaklaşımlar neticesinde
HMK 300 LC ekskavatör alımı gerçekleştirdik. Daha sonra aynı maki-

“Tünel yapılması
gereken yerde, açık
kazıyla geçilebilecek
pozisyonlar
üretebiliyoruz”
Çalışmalarınızda sizi tercih edilir
kılan unsurlar nelerdir?
Öncelikle bu işte çekirdekten yetişmeyiz. Yetkililerin işin içinden çıkamadığı durumlarda dahi pratik
çözümler geliştirebiliyoruz. Örneğin
tünel yapılması gereken yerde, açık
kazıyla geçilebilecek pozisyonlar

33

RÖPORTAJ
neden bir adet daha aldık. Sonraki
süreçlerde de bir adet HMK 220 LC
ekskavatör ve HMK 102B Supra kazıcı yükleyiciyi parkımıza dahil ettik. Son olarak da HİDROMEK’in
yeni serisinden 2 adet HMK 310 LC
ekskavatör alımı gerçekleştirdik.

“Makinenin her parçası
için bulunurluk ve
iyi servis hizmeti
HİDROMEK’te var”
HİDROMEK tercihlerinizde hangi
faktörler rol oynuyor?
İlk olarak çalışanların sıcak yaklaşımı
ve ilgili oluşları, makinelerin gücü,
dayanımı ve elbette yedek parça bulunurluğu ile yetkili servis faktörleri
HİDROMEK tercihimizde etkili oldu.
Bizim için özellikle servis ve yedek
parça konusu oldukça önemli. Malum makinenin sağlam olması yetmiyor. Bakımı eksiksiz şekilde yapacak
personel yoksa verim düşük oluyor.
Elbette birçok marka var ama kim
size fayda veriyorsa orada durmalısınız. Dolayısıyla biz HİDROMEK’ten
her tür servis ve parça desteğini rahatlıkla alıyoruz. Bu yüzden de her
fırsatta neden HİDROMEK’i tercih

ettiğimizi arkadaşlarımıza, çevremize
aktarıyoruz.
Makinenin her parçası için bulunurluk ve iyi servis hizmeti
HİDROMEK’te var.

“HMK 310 LC;
sınıfının en iyi modeli
diyebilirim”
Yeni seri HMK 310 LC ile önceki seriyi kıyaslarsanız, neler söylersiniz?
Teknoloji, kullanım ve konfor açısından bazı geliştirmeleri fark ettik. Yeni
tasarımı sayesinde dar alanlarda daha
iyi dönüş yapabilme imkânı veriyor.
Daha seri bir makine. Ayrıca motor
çalışma modları kolaylık sağlıyor. Ya-
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vaş, ekonomi ve HP gibi modlarla işin
yoğunluğuna ve sahaya göre çalışıyoruz. Konfor açısından baktığımızda
da kabinden çok memnunuz. Ayrıca
elektronik sistemi ve dokunmatik bir
ekrana sahip olması güzel özellikler.
Start-stop sistemi ise operatör yokken
makinenin boşa çalışmasının önüne
geçiyor. Bu da yakıttan tasarrufa yardımcı oluyor. Makinenin görünümü
de oldukça etkileyici. HMK 310 LC
ekskavatörler için 30 ton sınıfının en
iyi modeli diyebilirim.

“7 yaşındaki
HMK 300 LC
makinemize henüz
anahtar vurmadık”
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İlk aldığınız HMK 300 modellerinizi halen kullanıyorsunuz. Bu noktada sizce makine bakımı ne kadar
önemli?
7 yaşını geçen HMK 300 LC modelimiz, bugün 13 bin saati geçti ve
henüz anahtar vurmadık. Bakımlara
dikkat ediyoruz. Eğer bir makinenin vaktinde yağını değiştirmezseniz
yağ kaçırır. Bozulan parçaları değiştirmezseniz makine ömrü daha da
kısalır. Şayet makinenin belirli parçalarında birden fazla cıvata var ise
sarsıntının önüne geçmek veya başka
belirli nedenler içindir. Dolayısıyla
eksik olan tamamlanmalı ve makineye gereken ilgi gösterilmelidir. Aksi
halde kullanımda sorunlar mutlaka
olacaktır.
Sizce iyi bir operatör nasıl olmalı?
Bu meslekte birçok insan yetiştirdim.
Bir operatör adayı, altyapı çalışmalarında yetişirse, o kişi her işi yapar.
Altyapı çalışmaları incelikli işlerdir ve
hata kabul etmez. Örneğin kazı alanında kablolar olabilir, çalışılan yerin

hemen yanında insanların yaşadığı
bir konut olabilir. Dolayısıyla geniş
bir arazide rahat rahat hafriyat işi ya-

Operatör
MURAT ÇELİK

çok farkı var. Makinenin tüm sistemlerini eş zamanlı olarak kullanabiliyorum. Yani yürüyüş esnasında bom ve
armla hareketler çok daha kolay.

“HMK 310 LC Tam
Operatörlere Göre!”
Asılı İnşaat & Hafriyat şirketinde
operatör olarak görev yapan Murat
Çelik, yakın zamanda şirket bünyesine katılan yeni seri HMK 310 LC
ekskavatörlerin 500 çalışma saatine
ulaştıklarını ifade ediyor. Bu süre
zarfında makinedeki birçok yeniliğin
farkına vardığını belirten Çelik, dergimize deneyimlerini şöyle aktarıyor;
“10 yıllık operatörüm. Bu sürenin yarısı HİDROMEK kullanmakla geçti.
Yeni makinelerimiz olan HMK 310 LC
ise birçok açıdan operatöre avantaj
sağlıyor. Öncelikle koltukları çok konforlu. Uzun saatler çalıştığımızda dahi
bizi yormuyor. Müzik çalar, radyo ve
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parak mesleği öğrenen operatörden
ziyade, böyle dar alanlarda tecrübe
ile işe başlamak çok daha yararlıdır.

PEK ÇOK SİSTEM İYİLEŞTİRİLMİŞ!

Murat ÇELİK / Operatör

geri görüş kamerasının tek bir ekranda dokunmatik olarak kontrol edilmesi de kolay ve eğlenceli bir kullanım
sağlıyor. Ayrıca tek bir yerde olması,
dikkat dağılmasının önüne geçiyor.
PERFORMANS OLARAK DAHA SERİ!
Yeni HMK 310 LC’nin önceki serilerle
arasında performans açısından bence

Ayrıca makinenin mazot sistemi de
çok iyileştirilmiş. Yakıt deposunda
biriken hava, otomatik olarak boşaltılıyor. Böylece kapağı açmak ve
havayı boşaltmak zorunda kalmıyorum. Yine mazot pompası otomatik
olarak kendiliğinden duruyor ve taşırmıyor. Makinenin motorunda da
şifreli olmak kaydıyla koruma özellikleri var.
START-STOP AVANTAJLARI
HMK 310 LC’nin sahip olduğu startstop özelliği sayesinde sürekli marş
çevirmiyorum. Böylece marş motoru
ve marş kömürü zarar görmüyor. 24
saat boyunca bile açık kalsa, bu sistem
zarar vermiyor. Özetle yeni seri tam
operatörlere göre diyebilirim.”
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da görev alarak canla başla çalışan
Orman Genel Müdürlüğü ve söndürme ekiplerine destek olduk. Elimizden gelen çabayı göstererek yangınların önüne geçmeyi başardık. Bir
nebze de olsa bu yangının söndürülmesinde katkı sunduk” dedi.

YANAN ORMANLAR
SUMITOMO GÜCÜ İLE
YENİDEN CANLANIYOR
Türkiye’nin akciğerlerini kül eden orman yangınları
sonrası başlatılan çalışmalar hızla devam
ederken, orman sahalarının rehabilitasyonu için
çalışan birçok firmanın makine tercihi Sumitomo
ekskavatörler oldu.

AĞUSTOS AYI boyunca başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere art arda çıkan orman yangınları
ülkemizin akciğerlerini kül etti. Yaşanan bu felaket beraberinde büyük bir
orman seferberliğini de getirdi. Tarım
ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
çeşitli kurum ve kuruluşlar ve sivil
toplum örgütlerince ormanlarımızın
geri kazanımı için çalışmalar, kampanyalar, sosyal sorumluluk projeleri
yapıldı. Sürdürülen bu çalışmalar sa-
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hada hızla ilerlerken yangın sonrası
ormanlarda yeniden hayatın canlanmasını görmek sevindirici oldu.
YANGIN SONRASI HAYAT İÇİN
ÇALIŞIYORLAR
Yanan orman sahalarında rehabilite
ve saha hazırlık çalışmalarını sürdüren orman müteahhitti firmalar,
yangınla mücadeleyi, yangın sonrası
ülkemizin tekrar yemyeşil ormanlarına kavuşması için yürüttükleri çalışmaları anlattılar:

ca gerekli çalışmaları yapmak adına
plan, program ve yatırımlarımızı
yaptık. Bu çalışmaları da son hızla
devam ettirmekteyiz. Zamanla yarışıyoruz ve bu noktada makine ekipman bizler için büyük öneme sahip”
şeklinde konuştu.

Söndürme çalışmalarının insan üstü
bir çaba ile yapıldığını belirten Hasan
Ali Daban, “Elbette bu yangınların
yaşanması bizleri derinden etkiledi ancak ormanlarımızı tekrar geri
kazanmak için bizlerin yapması gereken hala pek çok şey var. Biz de
firma olarak bu noktada makine,
ekipman, personel ve tecrübemizle
çalışıyor, en kısa zamanda ülkemiz
ormanlarının geri kazanılması için
faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Daban, yaptıkları işin zorluklarına ve ihtiyaçların çeşitliliğine değinerek tüm
süreçlerde en büyük etkenin makine
alt yapısı olduğunun altın çizdi.

Yangın sonrası yürüttükleri çalışmaya değinen Daban, “Hali hazırda
sürdürdüğümüz mevcut yeşil orman alanlarındaki faaliyetlerimizi
tamamlayarak, mevsim itibari ile
öncelik verilmesi gereken yanan
sahalara giriş yaptık. Bu sahalarda
yanan odun örtüsünün kesimi, ekonomik olarak geri kazanımını sağlamak ve sahada şartnameler uyarın-

“Orman sahalarında ekskavatörler
bizler için büyük öneme sahip. Muhtelif tonajlardaki makine parkımızı
gençleştirme ve büyütme adına Sumitomo’nun SH130-6 ve SH180LC-6
modellerini makine parkımıza kattık.
Mevcut Sumitomo ekskavatörlerimizle birlikte kamyon sayımızı da artırdık ve böylece çok daha etkin ve hızlı
çalışma imkanına kavuştuk” diye

“Dozer bıçağı ile
sahada rahatız”
Hasan Ali DABAN / Dabanoğlu Firması Sahibi

konuşan Hasan Ali Daban, Sumitomo
ekskavatörlerindeki düşük yaktı sarfiyatı, yüksek güç, performans ve hızın
kendileri için en önemli tercih nedeni
olduğunun da altını çizdi.
Sumitomo ekskavatörlerinin ormancılık gibi zorlu bir sektörde gösterdiği
mükemmel performansın altını çizen
Daban, “Dozer bıçağı sayesinde bozulan yolların onarımı yapabiliyor,
yeni yollar açabiliyoruz. Sahayı çalışmaya uygun hale getirerek çok
daha verimli, çok daha hızlı ve güvenli çalışıyoruz” dedi.

“Yangının
söndürülmesinde
katkı sunduk”
Antalya’da faaliyet sürdüren Dabanoğlu firması sahibi Hasan Ali Daban,
yaşadıkları Manavgat Bölgesi’nin geçim kaynağının doğrudan ve dolaylı
olarak eşsiz doğa yapısı ve ormanları
olduğunu söyleyerek, “Yangın burada yaşayan bizler ve elbette bu eşsiz
güzelliği görmek için dünyanın dört
bir yanından gelen insanlar için büyük bir felaket oldu. Hepsinden öte
inanılmaz bir çeşitliliğe sahip orman
bitki ve canlı dokusunun zarar görmesine neden oldu. Bizler tüm bu
yangın sürecinde gerek iş makinesi, ekipman ve personelimizle gerek
tüm köylümüzle yangın noktaların-
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maktayız. Yanan ormanların tekrar
canlı bitki örtüsüne kavuşması için
Orman Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı plan çerçevesinde saha temizliği yapılmakta, ekonomik değeri olan
tamamen kül olmamış ölü otun örtüsünü ekonomiye kazandırmaktayız.
Bir kısım bölge doğal seyri ile kendi
haline bırakılırken bir kısım sahalarda ise tohum takviyesi ve fidan ekimi
yapılmakta. Bizler de sahaların hazırlığını yapmaktayız” diye konuştu.

“Yılların tecrübesiyle
makine parkı
oluşturuyoruz”
Antalya ve Muğla’da yanan ormanlık
alanlarda rehabilitasyon faaliyetleri
sürdüren Efes Trans firması Genel
Müdürü Murat Bozan da çalışmalar
hakkında bilgi vererek yaşanan trajedinin yaralarının bir an önce sarılması için çabaladıklarının altını çizdi.
“Ülkemizin akciğerleri inanılmaz bir
yaz dönemi geçirdi. Peş peşe çıkan
yangınlar maalesef geçimini orman
faaliyetlerinden kazanan biz müteahhit firmalar ve orman köylüsü olmak
üzere pek çok sektörü olumsuz etki-

Murat BOZAN / Efes Trans Genel Müdürü

ledi. Elbette bu yaşananların telafisi
için canla başla çalışılıyor ve biz de
firma olarak bu süreçte görev alıyoruz” şeklinde konuşan Bozan, devam
eden projeleri hakkında bilgiler verdi.
Murat Bozan; “Muğla ve Antalya bölgelerinde muhtelif sahalarda çalış-

Sürecin çok hızlı ilerlemesi gerektiğini ifade eden Bozan, “Sektörün köklü firmaları arasındayız ve yılların
tecrübesi ile makine parkı oluşturuyoruz. Bu noktada Sumitomo ekskavatörleri ile çalışmanın sunduğu
avantajları çok yakından biliyoruz.
Sahada yüksek hız, yüksek verim ve
güvenlik yanı sıra düşük yakıt sarfiyatı, düşük işletme maliyeti bizim
için büyük önem taşıyor. Biz bunu
ve daha fazlasını Sumitomo ekskavatörler ile elde ediyoruz. Makine
parkımızda bulunan SH130-6 dozer
bıçaklı makineler ile sahada çok rahatız, çok hızlıyız ve çok verimliyiz”
dedi.
Yaptıkları işin önemini her an hissettiklerini ifade eden Murat Bozan,
“Bizler gelecek nesiller için çalışıyor, yaptığımız tüm faaliyetleri bu
sorumluluk bilinci ile yapıyoruz.
Bunun sonucu olarak da mevsiminde, en yüksek hızda ve verimlilikle projeyi sonlandırmak en büyük
amacımız. Bu süreçte en büyük destekçimiz de Sumitomo ekskavatörler
olmakta” diye konuştu.
Zorlu çalışma koşullarının olduğunun altını çizen Bozan, “Tüm gün
makine üzerinde çalışan operatörün
mutlaka kendini rahat ve güvende
hissetmesi gerekiyor. Verimli çalışması için bu çok önemli. Biz Sumitomo ekskavatörler ile bunu sağladık.
Operatörlerimiz çok rahat. Makinelerin ataçman uyumu çok iyi ve
yüksek performans ile çalışmakta.
Yakıt tüketimi olsun, bakım periyotları olsun bizleri çok memnun ediyor. Sumitomoların rekabetin arttığı
sektörde bizlere avantaj sağladığını
rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.
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“Sumitomolar
Ormanda Verimli
Çalışıyor”
Burdur ili sınırları içinde bulunan
yangın bölgelerinden biri olan Bucak
Kargı’da saha temizlik ve rehabilitasyon çalışmaları yapan Yüceer Kereste
sahibi Mehmet Yüceer, sürdürdükleri
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mehmet Yüceer, “Ege ve Akdeniz
Bölgeleri’nde art arda çıkan orman
yangınları maalesef çok geniş bir
alanı etkiledi. Yangın söndürme
sürecinde elimizden gelen çabayı
gösterirken yangın sonrası sahanın
tekrar rehabilite edilmesi, ormanın
tekrar filizlenerek kendini yenilemesi için faaliyet sürdürmekteyiz.
Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği çerçevede sahada yanan kerestenin ekonomiye geri kazanımı,
ormanların yeniden hayat bulacağı
zeminin oluşturulması için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız.
Tüm tecrübemizle, personel ve ekipmanımızla, yeni yatırımlarımızla bu

amaca hizmet etmekteyiz” dedi. En
son yaptıkları makine yatırımlarına
değinen Mehmet Yüceer, “Geçtiğimiz yıl makine parkımıza kattığımız SH130-6 model makinemize ek
SH210LC-6 model yeni bir makine
daha aldık. Böylece çok daha hızlı ve
verimli çalışmamızın da yolunu açtık” diye konuştu.
Yeni yatırımlarının da Sumitomo olmasının bir tesadüf olmadığını kaydeden Yüceer, “Sumitomo ekskavatörler orman sektörü gibi zorlu bir
iş kolunda yüksek verimle çalışan,
sorunsuz ekskavatörler. Gerek hızları, dayanıklılıkları gerek yürüyüş

sistemleri gerek şaseleri ile sorun
çıkarmayan makineler. Biz de bu
sorunsuz tasarımları ve güçlü satış
sonrası hizmetler desteği nedeniyle
Sumitomo ekskavatörlerini tercih etmeye devam ettik” dedi.

“Pire gibi,
tam ormanda
kullanılacak makina”
Yüceer Kereste operatörlerinden Yasin Haylaz da saha çalışmaları hak-
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Yasin Haylaz / Yüceer Kereste - Operatör

kında bilgi verdi. Yanan ormanların
yeniden yeşermesi için çalıştıklarını
kaydeden Haylaz, yangından arta kalan ve ekonomik değeri olan keresteyi sahadan çekerek, yeniden orman
örtüsü oluşturulması için çalışmaya
yaptıklarını söyledi. Bir yılı aşkın süredir kullandıkları Sumitomo ekskavatörlerin performansı hakkında bilgi
veren Haylaz, “Pire gibi, tam ormanda kullanılacak makina. Her yerde
gezebiliyor. Bıçağı bir veli nimet. Yol
yapımında hemen sıyırabiliyorsun
dozer gibi. Gücü de çok iyi. Bıçağını
dayadığın zaman koparamayacağım,
alamayacağım diye bir şey de yok.
Güzel makine. Performansından çok
memnunuz. Yakıtından da çok memnunuz” dedi.
Makineni konforu ve güvenliğine
değinen Haylaz, ek kabin korumanın yaşanan bir kazada hayatlarını
kurtardığının altını çizerek konfor ve
güvenliğin altını çizdi. Haylaz, “8-10
saat kabin içinde kalıyoruz. Diğer
makinelerle kıyasladığınızda gayet
güzel. Rahat yani. Diğerlerinden indiğin zaman çok ağrı sızı oluyordu.
Bu makineyi kıyasladığımız zaman
bence güzel. Üst koruma çok önemli
bir şey. Üstümüze çam düştü. Beni
kurtaran o korumaydı. O olmasa
belki şu an olmayacaktım” dedi

TARIM VE ORMAN BAKANI Dr.
Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının ağaçlandırma dışında başka
hiçbir amaçla kullanılmayacağını
belirterek, “Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3
fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz”
ifadesini kullandı.
Mümkün olan en kısa sürede yanan
alanların yeniden yeşillendirileceğini vurgulayan Pakdemirli, “Anayasa’nın 169’uncu maddesi, ‘Devlet,
ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli
kanunları koyar ve tedbirleri alır.
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka
çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz’ der. Bu madde uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır
ve başka amaçla kullanılmaz. Bu
konuda kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın” değerlendirmesinde
bulundu.

“Ağaçlandırmada
arazi yapısına göre
3 yöntem
uygulanacak”

Bakan Pakdemirli, yanan alanların 3
yöntemle yeniden yeşillendirileceğine işaret ederek, planlamaya ilişkin
şu bilgileri verdi:
“Yangınlar soğutulduktan sonra
yanan odun emvali sahadan çıkarılacaktır. Ardından detaylı bir ara-
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zi etüdü yapılacak ve bu alanların
hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek. Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak.
Ağaçlandırmada arazi yapısına
göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle yangın öncesinde
yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin
var olduğu bir kısım taşlık, kayalık
alanlar doğal haline bırakılacak ve
bu alanların doğal haliyle kendini
yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler
verdiğini hep birlikte göreceğiz
inşallah. İkinci yöntemde, yangın
öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğine müteakip bu tohumların
çimlenmesi beklenecek, çimlenme
sonucunda elde edilen fidanlar ile
bu alanların da yeşillendirilmesi
sağlanmış olacak. Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski
haline kavuşamayacak alanlar da
saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk
yağmurların ardından hızlıca fidan
dikimine başlanacak. Bu dikimlerin
de kasım ayının ikinci haftasından
itibaren başlamasını öngörüyoruz.
Geleceğe Nefes Kampanyası ile her
vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl
bitmeden dikeceğiz”
Akdeniz ekosisteminin kendi doğal
yapısı gereği yanan bölgelerde kızılçam ormanları ve maki bitki formasyonundaki ağaçların olduğunu
anımsatan Pakdemirli, yeni ormanlar kurulurken türlerin değiştirilmeyeceğini ancak tamamı kızılçam
ağaçlarıyla da ağaçlandırılmayacağını bildirdi
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İSDER YÖNETİMİ
VERİMLİLİĞİ HEDEF ALARAK
YENİDEN ŞEKİLLENDİ

üyelerimizle ilişkilerimizi daha iyi sağlıklı işletebilmek ve yeni üye taleplerimizi kurumsal anlamda değerlendirmemiz için üye işlerinden sorumlu bir
birim oluşturduk. Bugün 50’ye yakın
üye firmamızla sektördeki güç birliğinin tek adresiyiz. Bizi sevindiren nokta ise İSDER’e üye olmak isteyen yaklaşık 10 civarı başvurunun olması. Bu
başvurular derneğimizin sektörü iyi
temsil ettiğini ve sektöre fayda sağladığını da gösteriyor. Yeni üye adaylarını İSDER kriterleri kapsamında ilgili
başkan yardımcımız ve genel sekreterimizle birlikte değerlendiriyoruz.

“Bu yıl İSDER’in
faaliyet gösterdiği tüm
sektörlerde
bir yükselişe şahit
olduk”

Serkan KARATAŞ / İSDER Yönetim Kurulu Başkanı

İSTİF MAKİNELERİ sektörünün
ülkemizdeki temsilcisi olan ve 2006
tarihinde kurulan İSDER; forklift,
vinç, depolama, personel yükseltici, kaldırma ekipmanlarını ve platformları bünyesinde bulunduran bir
dernek. Geçtiğimiz Haziran ayında
gerçekleşen İSDER genel kurulunda
yönetim kadrosu yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda devreye alınan
5 yeni başkan yardımcılığı, İSDER
bünyesinde faaliyet gösteren alt ürün
gruplarına yönelik birimlerle temsil
edilmeye başlandı. Üyelere daha iyi
hizmet verebilmek adına oluşturulan yeni yapı; platform, forklift ve
istif, vinç-mobil vinç, imalat ve eğitim alanlarını kapsıyor. Hem dernek
bünyesindeki gelişmeleri hem de
sektörün analizini İSDER Yönetim
Kurulu Başkanı Serkan Karataş ile
gerçekleştirdiğimiz söyleşide masaya
yatırdık.
Öncelikle İSDER bünyesindeki yeniliklerden bahseder misiniz?
Son genel kurulumuzda “İSDER olarak çalışmalarımızı yürütürken birçok alanda örnek aldığımız ve bize
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rehberlik eden üst kuruluşumuz
FEM’i (European Materials Handling
Federatinon) (Avrupa İstif Makinaları Federasyonu) organizasyonel anlamda da rehber alarak başkan yardımcılığı sistemimizi yeni bir yapıya
kavuşturduk. Platform sektöründen
sorumlu bir Başkan Vekili, Forklift ve
İstif, Vinç&Mobil Vinç, İmalat ilişkleri, Eğitim ve Akademik İşler, son
olarak Üye İlişkilerinden sorumlu
olmak üzere beş başkan yardımcılığı
pozisyonu ile göreve devam edilmektedir. Her bir başkan yardımcımız
dernek çatısı altında uzman oldukları alt sektörler ve alanlardan sorumlu
en üst yetkili olacak. Sektöre hakimiyetimizi ve hizmetimizi bu şekilde yoğunlaştırdık. Daha uyumlu çalışma, daha hızlı reaksiyon alma ve
farklı dinamiklere hakim olma adına
böyle bir uygulamaya geçildi. Her bir
alt sektörün birbiri ile yüksek uyum
ve verimlilik içerisinde yol almasını
hedefliyoruz. Çünkü farklı alanların
kendilerine göre farklı dinamikleri
ve farklı beklentileri oluyor. Bu sayede hem üyelerimize hem ilgili sektörlere daha iyi hizmet verebilmeyi,

onlarla daha sağlıklı ilgilenebilmeyi
hedefliyoruz.
Yeni birimler arasında yer alan eğitim ve imalat hakkında neler söylersiniz?
Eğitim hepimizin geleceği ve İSDER
olarak eğitime verdiğimiz önemi faaliyetlerimizle destekliyoruz. Gelecekte sektörümüzde teknik personel
olarak yer alacak olan öğrencilerin
sektörümüzü tanımaları için gerekli
aksiyonları almıştık. İstif makinaları
sektör mensuplarına eğitim verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile
uyumlu çalışmalar yürütüyoruz. 7
coğrafi bölgede teknik liseleri destekledik. Yeni dönemde de aynı programımıza destek olacak şekilde planlamalar yapıyoruz. Bu kapsamda
eğitimden sorumlu başkan yardımcılığımızı devreye aldık. Dernek olarak
yerli üretime verdiğimiz önemi ise
imalat ilişkilerinden sorumlu başkan
yardımcılığımız ile gösteriyoruz.
Mevcut üye sayınız ve yeni üyelere
bakışınız nedir?
Öncelikle yeni dönemle birlikte tüm
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Bu sene sektörün tarihi zirveleri
yaşadığını duyuyoruz. Depo ve istif makinelerinin mevcut durumu
ve pazar koşullarıyla ilgili bilgi alabilir miyiz?
2018 yılında başlayan ekonomik daralmada sektörümüz de etkilendi.
2020 yılında ise pandemi sebebiyle
diğer sektörlerde olduğu gibi biz de
pazar adetlerinde ciddi düşüş yaşadık.
Pazar genellikle 13-15 bin bandında
giderken 5-6 binlere kadar düştü. Fakat bu yıl İSDER’in faaliyet gösterdiği
tüm sektörlerde bir yükselişe şahit olduk. Bunun birtakım sebepleri bulunuyor. Biraz olsun pandemiden çıkış,
aşıların devreye girmesi, geçtiğimiz
yıllardaki ertelenmiş satın almaların
pozitif iklimden kaynaklanan reelize
olması gibi sebepler sektöre olumlu
etki gösterdi. Bu yıl İSDER grubundaki ürünler için son yılların en yüksek
pazar verisiyle kapanacak diyebiliriz.
Pazarın yerli üretimi de dahil ederek
15-18 bin bandında tamamlanacağını öngörüyoruz, fakat net bir rakam
vermek mümkün değil. Rekabet Kurulu ile olan süreçten dolayı iç pazar
satış verilerine ulaşamıyoruz. Süreç
tamamlanırsa resmi rakamları kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

İstif makineleri alanında faaliyet gösteren ana
üretici firmaların ve Türkiye’deki distribütörlerin
çatı kuruluşu İSDER, geçtiğimiz haziran ayında
düzenlenen yönetim kurulunun ardından yeni
yapılanmasını duyurdu. Bu kapsamda oluşturulan
5 yeni başkan yardımcılığı, sektörün iletişimini
daha da güçlendirmeyi, üye ilişkilerini maksimum
seviyeye çıkarmayı ve hizmet verimliliğini
artırmayı hedefliyor. 2021 yılını son zamanların en
yüksek pazar verisiyle kapatacaklarını ifade eden
İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş,
yeni yapılanmayla da çıtayı bir üst basamağa
taşımak istediklerini belirtti.

Ertelenmiş talep beraberinde ne
gibi fırsatlar getirdi?
Pandemi döneminde fabrikalar yüzde yüz performansla çalışmadığı için
kapanıp açılmalar oldu. Sektörümüzdeki forklift, vinç, depo ekipmanları,
raf, platform, kaldırma ekipmanları
ve konveyör gibi ürünlerin özellikle
kiralamalarında süre uzatımına gidilmişti. Dolayısıyla alımlar da ertelendi.
Bu sene global anlamda tedarik zincirinin bozulması, özellikle uzakdoğu
pazarında navlun fiyatlarının artması,
Türkiye’deki üreticiler için tüm diğer
sektörlerde de bir fırsat yarattı. Talep, uzakdoğudan Türkiye’ye kaydı.
Önemli olan bu talebin kalıcı hale gel-

mesidir. Ülkemize bizim de hitap ettiğimiz tüm alt sektörlerimizin yapacağı
üretim, ihracatın sürdürülebilir şekilde
artması hedeflenerek devam etmelidir.

“Halen talep oluşuyor
fakat buna karşılık
elimizde yeterince ürün
tedariki yok”
Özellikle son 3 ayda yaşanan döviz
artışları sektörü nasıl etkiledi?
Böylesi dönemlerde ciddi döviz artış-
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olduğunu biliyoruz. Önünüzdeki yıl
elektrikli forkliftte lityum pazarının
artabileceği düşünülebilir. Tabi bunun için de Türkiye’nin lityuma hazır
olması gerekiyor.

ları, alıcı tarafında tedirgin bir bekleme sürecine neden oluyor. Fakat şu
an İSDER üyelerinin özellikle hitap
ettiği ürün gruplarında ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanmıyor. Halen talep
oluşuyor fakat buna karşılık elimizde
yeterince ürün tedariki yok. Yıl sonu
geldi ve firmalarımız faturalı bir şekilde alım yapmayı istiyorlar. Ancak
muhtemelen diğer iş makinesi grupları ve daha tonajlı ürünlerde, son
dönem yaşanan dalgalanmanın daha
hissedilir durumda olduğunu düşünüyorum.
Canlılığı daha çok sanayide mi görüyoruz?
Bu canlılık lojistikte, mermerde, gıdada, depolamada her alanda karşımıza çıkıyor. Pandemide ortaya çıkan
online satın alma alışkanlıkları kapsamında herhangi bir ürünün hareket
etmesi ve bir yerden bir yere istiflenmesi, hep bizim hitap ettiğimiz ürün
gruplarıyla yapılıyor. Tabi üretim ve
ihracatın artması, fabrikalarımızdaki
üretimin kapasitesinin artması, dolayısıyla bizim ürünlerimize olan talepte artışı beraberinde getiriyor.
Önümüzdeki sene için bir öngörünüz var mı?
2022’ye bizim bakışımız gayet pozitif
ve bu yılın üzerine ekleyerek büyüyeceğiz. Bu büyüme, Türk sanayisinin
üretim ve ihracatının artmasıyla orantılı olacak. Fakat dövizdeki dalgalan-
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ma sebebiyle hem imalatçı üyelerimiz
hem de distritübütörler açısından
bütçelerin revize olması gerektiğini
düşünüyoruz. Ama verisel anlamda
daralma olarak şu an bir öngörümüz
yok. En azından mevcut pozisyonu
korumak veya üzerine yüzde 10 – 20
eklemek bana göre bir başarıdır.

“Günümüzde
elektrikli ürünler
bir adım önde”
Ürün tercihlerinde dizelden akülüye/
elektrikliye geçiş, hale artıyor mu?
Somut bir yüzde verememekle birlikte, işletme maliyeti, iş sağlığı güvenliği ve emisyon anlamında son yıllarda pazarın elektrikliye döndüğünü
görüyoruz. 10 yıl önce dizel ürünler
yüzde 20 civarında daha fazlaydı, ardından eşitlendi. Günümüzde elektrikli ürünler bir adım önde. Ayrıca
elektrikli ürünler 1,6 ve 2 tonlarda
tercih edilirken artık 3, 5, 7 ve 9 ton
sınıflarda tercih edilir hale geldi. Son
1 yıldır global anlamda elektriklide
farklı teknoloji yatırımlarını gözlemliyoruz. Örneğin devreye alınan lityum teknolojili ürünler ülkemizde
de satılmaya başlandı. İlk satın alma
maliyeti pahalı ancak ömür ve şarj
etme sayısı anlamında daha avantajlı

Peki karanlık fabrikalara ne kadar
uzağız? Türkiye’de endüstri 4.0
düzeyinde yapılanmalar görüyor
muyuz?
Özellikle depo içi istifleme grubunda
entegre çalışan, birbirini gören, birbiriyle paralel iş tanımını sağlayan ürün
grupları mevcut. Avrupa menşeili
entegre yazılımla çalışan istifleme
grubu ürünleri ülkemizde 3-4 yıldır
yer alıyor. Sektörümüz dinamik bir
sektör. İSDER de uluslararası fuarları,
partner olduğu dernekleri, bağlı olduğu üst kuruluşları, federasyonları,
güncel pazarı ve dünyadaki yenilikleri takip ederek Türkiye ile buluşturan
bir noktada.
Sektördeki yerli üretim hakkında
neler söylersiniz?
İş makinesine karşın sektörümüzde yerli üretim tam sağlanılmamış
olabilir. Ürün grubuna baktığımız
zaman depo raf sistemlerinde yerli
üretimin ciddi bir payı var. Ayrıca
vinç grubunda da ciddi bir üretim
görüyoruz. Platformlarda ise yerli
ve ithal eş orantılı diyebiliriz. Fakat
depo, istifleme ve forklift grubunda
yerli üretim için biraz daha yolumuz
var. Elbette üreticilerimiz bulunuyor.
Ancak global firmaların üretim ve
ihracat noktaları olması, satış adetlerinin yüksekliği sebebiyle maliyet
ve kalite konularında yerli üreticilerin zamana ihtiyacı var. Ülkemizde
üyelerimizin yatırımları bulunuyor
ve birkaç sene içerisinde iş makineleri grubundaki noktaya gelmek gerekiyor. Elbette yerli milli markalarımızın olması, onların sektörümüz
adına ihracat yapıyor olması, Türk
markasının dünyada ilgili ürünlerde
de olması bizler için gurur kaynağı.
Bulunduğu pazarlarda global anlamda ilk 10 içerisinde yer alan üyelerimiz bulunuyor. Diğer depo içi istifleme ve forklift grubunda da bunu
hedefliyoruz.
Bir dönem denetlenmeyen merdiven
altı ürünlerin ithalatı söz konusuydu.
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Bu durumun önüne geçildi mi?
İSDER olarak kamu nezdinde gerekli çalışmaları yaptık. Özellikle
gümrüklerde, ürünün Türkiye’ye girişi noktasında gerekli aksiyonları aldık. Sonuçlarını şu an alıyoruz. Belli
normlara uymayan ürünlerin gelişi
artık yapılamıyor. Yerli üreticilerimizin kalitelerini artırdığı ve teknolojilerini geliştirdiği bir dönem oluştu.
İhracatta daha aktif olacakları bir döneme gelindi.

“Fiziki fuarların
bambaşka
bir heyecanı var”
2022 ‘de sektörü bir araya getirecek
herhangi bir fuar bulunuyor mu?
Ekonomik daralma ve ardından gelen pandemi sebebiyle son 3-4 yıldır sektörde bir fuar organizasyonu
yapılamamıştı. 2022 yılında 9-13
Mart tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenecek olan KOMATEK2022
16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina,
Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı ve
KİRALA Türkiye Fuarlarının kardeş
kuruluşumuz olan İMDER ile ana
destekçileriyiz. İş ve istif makinaları
sektörlerini bir araya getirecek olan
fuarlar uluslararası katılımcıları ve
ziyaretçileri ile Türk firmaların yeni
pazarlara açılmasında buluşma noktası niteliği taşıyor. Fuarlara ciddi bir
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üye katılımı olacak ve beklentilerimiz yüksek.
Bazı ülkelerde artık fuarlar olmuyor
veya online düzenleniyor. Ancak fiziki fuarların bambaşka bir heyecanı
var. KOMATEK ve Kirala Türkiye’nin
özellikle uluslararası fuarlar olması,
yerli üreticilerimiz için de ayrı bir
önem arz ediyor. Biz de dernek olarak yurt dışı satın alma heyetleri organize ediyoruz. Bu heyetleri belirlediğimiz ihracatta hedef ülkelerden
getireceğiz. Aynı zamanda hem istif
hem iş makineleri grubundaki yerli
üreticilerimizin ihracat yaptığı ülkelerdeki bayileri fuarı ziyaret edecek.
Dolayısıyla fuarların uluslararası anlamdaki katkısını ve faydasını daha
iyi hissedebileceğimiz bir beklenti
içerisindeyiz.

İSDER YÖNETİMİ YENİ
BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
Platform Sektöründen sorumlu
bir başkan vekili,
Forklift ve İstif,
Vinç&Mobil Vinç
İmalat ilişkleri
Eğitim ve Akademik İşlerden
Üye ilişkilerinden sorumlu
olmak üzere ve beş başkan
yardımcılığı pozisyonu ile göreve
devam edilmektedir
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ATIK DEPOLAMA ALANI

VC

KIRICI SİLİNDİRLE

KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

H 25i VC’nin yüksek ağırlığı ve titreşimli tamburu
sayesinde, her bir kesici altında 50 tona kadar noktasal
yükler elde ediliyor. Bu yük mineral atıkların anında
kırılmasını sağlıyor.

rak kolayca sıkıştırılabilir. Bu, farklı
parçacık ebatlarında çeşitlilik yaratır”
diyor. Förster, çeşitli makineler ve çözümlerle yapılan kapsamlı testlerden
sonra, Hamm silindirinden yana karar
verdiklerini belirterek: “Mümkün olduğunca az boşluk kalacak şekilde sıkıştırmak istiyoruz, çünkü depolama alanı kapasitesi git gide daha değerli hale
gelmekte. Bize göre VC bu iş için en
verimli çözümdür” ifadelerini kullandı.
YÜKSEK SIKIŞTIRMA YOĞUNLUĞU

ALMANYA’DA atık depolama alanı
kıt bir kaynak olduğu için işletmeciler
tüm atıkların optimum bir şekilde sıkıştırılmasını hedefliyorlar. Steinmühle atık depolama alanına asbest içeren
ambalajlı atıkların yanı sıra sıkıştırılmış
cam yünü de toz geçirmeyecek şekilde kaplanıp ve küpler halinde atılıyor.
Bu paketler 2 metre yüksekliğe kadar
tabakalar halinde yerleştiriliyor. Bu
tabakaların her birinin üzeri kirlenmemiş inşaat atık malzemeleri, kırık
tuğlalar, beton kalıntıları ve yanmış
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atık külleriyle kaplanıyor. Bu tabakalar, 2020’nin sonundan bu yana, operatörleri korumak için özel koruyucu
havalandırma ile donatılan Hamm’ın
H 25i VC kırıcı silindir ile sıkıştırılıyor.
TEK İŞLEMDE KIRMA VE SIKIŞTIRMA
Kırıcı silindir malzemeyi tek bir işlemle kırıp sıkıştırıyor. Karma atık sahasının yöneticisi Peter Förster “Buraya
teslim edilen atıklar, statik ağırlık ve
titreşim kuvvetinin bileşimi kullanıla-

Atıkların H 25i VC ile sıkıştırılması
atık alanında başlangıçta planlanandan
daha fazla malzeme depolanmasına
olanak veriyor. Önceden vibrasyonsuz
bir çöp sıkıştırma silindiri kullandıklarını belirten Förster, “VC kırıcı silindirle artık atık alanında 1,3 t/m3
atık yoğunluğunu başarıyla elde edebiliyoruz. Bu, karlılığı arttırarak atık
depolama alanını daha uzun süre
kullanmamızı sağlıyor’’ dedi.
Sıkıştırma sürecindeki kolaylığın ekip
için de önemli olduğunu vurgula-

İçindekiler’e dön
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Eski bir bazalt ocağı olan
Almanya’daki Steinmühle
atık depolama alanı,
doğal olarak asbest
içerdiğinden dolayı,
30 yılı aşkın bir süredir
asbest ve diğer mineral
atıkları içeren 1. sınıf
inşaat atıkları için
kullanılıyor. Sahada 2020
yılından bu yana
kullanılan H 25i VC tipi
Hamm kırıcı silindir,
mineral atıkları
profesyonel olarak
sıkıştırarak başlangıçta
planlanandan daha fazla
malzeme atılabilmesini
sağlayarak verimi
arttırıyor.
yan Förster şunları söyledi: “Sadece
birkaç geçişle kırılan malzemelerin
optimum şekilde birbirine geçmesini
sağlayabiliyoruz. Vibrasyon burada
başlıca bir üstünlüktür. Sadece statik
sıkıştırma ile istenilen sıkıştırma seviyesini elde edemeyiz.”
AĞIR HİZMET DONANIMLI MAKİNE
Makine bileşenleri, kayaları kırarken
normal sıkıştırmaya nazaran çok daha
kapsamlı kullanıldıkları için Hamm
VC kırıcı silindirleri ağır hizmet tipi
makineler olarak tasarlamış. 3 noktadan şasi mafsalı, alt gövde, ön şasi
ve tahrikli tambur süspansiyonu normal altyapı silindirlerine kıyasla güçlendirilmiş. Bunun yanı sıra tüm VC
kırıcı silindirlerde, son derece dayanıklı hafriyat tipi (EM) lastikler bulunuyor. Ekstra yüksek sırtlıklı koltuk
operatörlere ekstra konfor sağlıyor.
VC altyapı silindirler standart olarak
Hammtronic makine kumandası ve
Hamm Sıkıştırma Ölçer HCM (Hamm
Compaction Meter) ile donatılıyor.
Güçlendirilmiş olan bu ağır tasarıma
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Steinmühle çöp sahasında Hamm VC kırıcı silindiri H 25i VC, çöpler üzerine dağıtılan moloz ve kül katmanlarını
sıkıştırıyor. Malzeme folyo içinde paketlenmiş ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde katmanlar halinde geliyor.

H 25i VC'nin kabini, havada bulunan zararlı maddelerin girişini önlemek için koruyucu havalandırma ile donatılmış.

rağmen yakıt tüketiminin (Steinmühle atık alanında yaklaşık 20 litre/saat)
düşük kaldığı belirtiliyor.
UZUN VADEDE VERİMLİ ÇÖZÜM
Peter Förster, Hamm’ ın VC kırıcı silindirini seçme kararının gelecek on
yıllar göz önünde bulundurularak verildiğini belirterek, 1.sınıf katı atıkların artmasının beklendiğini, atık depolama sahasının önümüzdeki 30 ila
40 yıl boyunca işletileceğini açıkladı.
Bu süre zarfında, depolanacak atıkların türünün değişeceğini ifade eden
Förtster, “Hali hazırda yenilenen
birçok binadan çıkan asbest içerikli
inşaat atıklarının çoğu bir noktada
bitecek ve hacim oldukça çok aza-

lacaktır. Öte yandan, katran içeren
asfalt molozları halinde yol yapım
atıkları ortaya çıkacaktır. Bu malzeme aynı zamanda 1. sınıf mineral
atıklar sınıfındadır ve aynı şekilde
VC kırıcı silindir kullanılarak kolayca parçalanabilir.” dedi
AZ AŞINMA VE BAKIM KOLAYLIĞI
Makine tercihinde az aşınma ve bakım kolaylığının da önemli bir etken
olduğunu belirten silindir operatörü
Robert Schaumberger, “Kesici uç değiştirmek gerçekten çok kolay. Bu
aynı zamanda bakım için de geçerli.
Bu açıdan da Hamm’ın VC kırıcı silindiri, atık alanımız için sağlam ve
verimli bir çözüm olduğu kanıtlandı” ifadelerini kullandı.
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KOÇAN ORMAN ÜRÜNLERİ
				
YÜKLEYİCİLERLE
KAPASİTESİNİ 10 KAT ARTTIRDI
Üç kuşaktır ham orman ürünlerini işleyerek başta
inşaat uygulamaları olmak üzere, kullanılabilir
malzemeye dönüştüren Koçan Orman Ürünleri,
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, 2 bini kapalı olmak üzere
toplam 8 bin metrekarelik tesisinde faaliyetlerini
sürdürüyor. Tesiste günde ortalama 120 metreküp
malzeme elleçleyen 2 adet Liebherr 514 lastikli
yükleyici işletmeye verimlilik katıyor.

DEDE MESLEĞİ olan bu işi, ağacın
el hızarları kullanılarak işlendiği günlerden, her şeyin otomasyon sistemlerle işlendiği günümüze kadar hep
bir aile şirketi olarak sürdürdüklerini
belirten Koçan Orman Ürünleri Müdürü Zekeriya Koçan, “Son dönemde yoğun olarak müteahhitlere mal
veriyoruz. Mesela yakın zamanda
Elazığ’da devam eden TOKİ inşaatının çatısında kullanılmak üzere
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600 metreküplük bir teslimat gerçekleştirdik. Aynı şekilde özellikle
Karadeniz bölgesinde devam eden
birçok inşaat projesinin kerestesini biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Üstyapı projelerinin yanı sıra
altyapı inşaat firmalarından da özel
talepler aldıklarının altını çizen Koçan, “Mesela tünel projelerinde toprak kaymasını engellemek için özel
ölçülerde sipariş alıyoruz. Kısacası

müşterilerimizin talepleri neyse onu
üretip nakliyesini de üstlenerek teslim ediyoruz” dedi.
GÜNLÜK 300 METREKÜP
MALZEME HAREKETİ
Liebherr teknolojisi ile 2010 yılında
tanıştıklarını belirten Zekeriya Koçan, günümüzde gelişen teknolojinin
birçok süreci makinelere devrettiğini
belirterek, “14 personelle günde 10
metre küp mal keserken, şu anda 20
personelle günde 120 metre küp mal
kesiyoruz. Liebherr’ler sayesinde
üretim gücümüz 10 katı arttı” dedi.
Liebherr’lerin rutin bir günde yaklaşık olarak 300 metreküp malzemeyi
taşıdığını söyleyen Zekeriya Koçan,
bir günü şöyle özetledi; “Bir günde
ortalama 100 metreküp ham malzeme geliyor. Liebherr 514’ler önce bu
malzemeyi indirip istifliyor. Sonrasında bu malzemenin işlenmesi için
tesise naklediyor. Bu arada daha önceden işlenen malzemeleri de tesisten
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750.000’İNCİ MOTORUN
ÜRETİMİNİ KUTLADI
750.000'inci JCB motor, 2004 yılında ilk
motorun üretildiği Derbyshire'daki JCB
Power Systems'da banttan indi.
Zekeriya KOÇAN / Koçan Orman Ürünleri Müdürü

alıp kamyonlara yüklüyor. Ve bu işleri çok seri şekilde yapıyor. Tüm bu
süreçte ortalama 300 metreküplük
malzemeyi taşımış oluyor. Bu açıdan
baktığımızda Liebherr’ler olmasa işimiz çok zor olurdu.”
Makinelerin günde ortalama 16 saat
aktif olarak çalıştığını belirten Koçan,
“Genellikle çift makine olarak çalışıyoruz ancak çevrede makine ihtiyacı
olan çok sayıda işletme var. Sık sık
onlara yardım etmesi için gönderiyoruz. Yakın zamanda yeni bir Liebherr 514 yatırımı daha yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Liebherr’i severek
kullanıyoruz”
Uzun yıllardır Liebherr ile çalıştıklarını
ve servis konusunda sorun yaşamadıklarının altını çizen Koçan, makinenin
kolay kolay arızaya düşmediğini, oluşan sorunlarda da servisin müdahale
ettiğini belirtti. “Zaten biz artık Liebherr’i ticari bir kurum olarak değil,
aile dostu olarak görüyoruz” diyen
Koçan, sözlerini şöyle tamamladı: “Babam tesiste halen makineyi kullanmaya devam ediyor. Bunu sadece işin
devam etmesi için değil, sevdiği için
de yapıyor. Biz Liebherr markasını
gerçekten severek kullanıyoruz.”
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KONUYLA İLGİLİ bir açıklama yapan JCB Başkanı Lord Bamford,
şunları söyledi: “Üretime henüz 17 yıl önce başladığımızı düşünürsek,
750.000 motor oldukça önemli bir kilometre taşıdır. İki dünya kara hız
rekoru da dahil olmak üzere motorlarımızla bu süre zarfında çok şey
başarıldı. Yeni hidrojen motorumuzun geliştirilmesiyle, gelecek çok şey
var ve motor işimizin geleceği çok parlak görünüyor.”
750.000 motorun yarısından fazlasının, 55-212kW aralığında üretim yapan JCB Güç Sistemleri’nde üretildiği belirtiliyor. Bu motorlar, JCB ürünlerinin yanı sıra yol süpürücüler, elekler, kırıcılar ve mavnalar gibi çeşitli
ekipman üreten müşterilerin ürünlerine güç sağlamak için kullanılıyor.
JCB, 2011’den bu yana Hindistan’daki Delhi fabrikasında da gerek yerel gerekse ihracat pazarlarına yönelik yaklaşık 48 çeşit motor üretiyor.
Delhi fabrikası, JCB’nin bu önemli rakama ulaşmasına yardımcı oldu
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Borusan Makina ve Güç Sistemleri
Meclis-i Mebusan Cad. No:35-37
Salıpazarı Beyoğlu - İstanbul
0212 393 55 00
www.bmgs.com.tr

ÜRETİM ÇALIŞMA
YILI
SAATİ

KATEGORİ

MARKA

MODEL

BELDEN KIRMA KAMYON

CATERPILLAR

740

2010

15.415

GREYDER

CATERPILLAR

12M

2018

6.720

GREYDER

CATERPILLAR

140GC

2019

4.195

GREYDER

CATERPILLAR

140M

2015

5.185

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

950GC

2020

5.100

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KAWASAKI

90ZV-2

2010

25.300

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA430-5T2A

2007

28.080

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA430-6

2008

23.600

MİKRO YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

246D

2014

5.630

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336

2020

2.491

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

320D L

2014

8.300

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

329D

2015

12.320

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

329DL

2014

7.205

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336D

2012

9.540

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

336DL

2013

9.825

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

345B

2003

20.855

PALETLİ EKSKAVATÖR

CATERPILLAR

345GC

2020

3.344

PALETLİ EKSKAVATÖR

HITACHI

ZX400LCH-3

2012

10.571

MARKA

MODEL

DOZER

KOMATSU

D155AX-6*

2020

1.965

DOZER

KOMATSU

D155AX-6*

2020

1.990

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CATERPILLAR

962H

2012

21.138

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA380-6*

2018

6.110

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA430-6

2014

9.398

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KOMATSU

WA430-6*

2020

2.518

PALETLİ EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC130-8*

2021
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PALETLİ EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC130-8* (Bıçaklı)

2021

1.005

PALETLİ
EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC210-10M0*

2020

1.485

PALETLİ
EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC210-10M0*

2020

1.850

PALETLİ
EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC450LC-8*

2018

4.631

PALETLİ
EKSKAVATÖR

KOMATSU

PC700LC-8*

2017

7.530

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

* Platinum Used makinalardır. Bu liste aylık olarak güncellenmektedir.

Bu liste aylık olarak güncellenmektedir.

KATEGORİ

MARKA

MODEL

ÜRETİM
YILI

ÇALIŞMA
SAATİ

GREYDER

VOLVO

G 940

2008

5.290

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580ST

2014

8.600

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580ST

2015

9.605

KAZICI YÜKLEYİCİ

CASE

580ST

2020

800

KAZICI YÜKLEYİCİ

HİDROMEK

102B

2012

9.800

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

CASE

921F

2016

17.600

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

LIEBHERR

L556XP

2017

12.733

PALETLİ EKSKAVATÖR

KOBELCO

SK350LC

2015

14.800

Bu liste aylık olarak güncellenmektedir.
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ÜRETİM ÇALIŞMA
YILI
SAATİ

KATEGORİ

ÜRETİM ÇALIŞMA
YILI
SAATİ

KATEGORİ

MARKA

MODEL

LASTİKLİ
EKSKAVATÖR

HITACHI

ZW190-3

2013

14.000

LASTİKLİ
EKSKAVATÖR

HYUNDAI

R170W-9

2013

14.641

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

VOLVO

L150G

2011

18.000

MİNİ EKSKAVATÖR

TEREX

TC37

2012

4.500

PALETLİ EKSKAVATÖR

TEREX

TC016

2012

3.500

Bu liste aylık olarak güncellenmektedir.
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DİĞER

FİNANS

YEDEK PARÇA

www.cukurovaziraat.com.tr

KİRALAMA

0216 625 15 00

ATAŞMAN

Çukurova

İNTERNET ADRESİ

KAMYON

30 ÇUKUROVA ZİRAAT

TELEFON

VİNÇ

•

MARKALAR

FORKLIFT

FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

DİĞER

•

FİNANS

YEDEK PARÇA

FAALİYET ALANI

•

2 ACARLAR MAKİNE

Haulotte Group, Omme Lift, Ruthmann, Unic Crane,
Teupen

0216 581 49 49

www.acarlarmakine.com

•

•

31 DAS OTOMOTİV

Terex, Genie, Cimolai, Bronto, Manitex, Ormig

0216 456 57 05

www.dasoto.com.tr

3 ACR PLATFORM

Rent Rise

0216 970 50 70

www.rentrise.com.tr

•

• •

32 DELKOM GRUP

Delkom

0312 354 13 84

www.delkom.com.tr

4 ADV MAKİNE

FM Gru S.R.L.

0216 580 86 12

www.advmakine.com.tr

•

33 DEVRAN KEPÇE

Devran

0212 278 47 63

-

5 AKEM GROUP

Raimondi Cranes, Maber

0216 361 13 52

www.akemgroup.com

• •

34 ELS LIFT

Els

0224 241 30 90

www.elslift.com

EIK Engineering, Prime Tech, Petzolato, Foeck, Cleanfix

0216 518 03 00

www.akmismakinalari.com

35 EMSAMAK

Junjin, P&V, Bulroc, Vibro, Fadroma

444 24 49

www.emsamak.com

7 ALFATEK

Sandvik, Schwing Stetter, Rammer, Soosan

0216 660 09 00

www.alfatekturk.com

36 ENKA PAZARLAMA

0216 446 64 64

www.enka.com.tr

8 ALİMAR

Mitsubishi, Euro Energy

0312 384 15 80

www.alimar.com.tr

Hitachi, Kawasaki, Bell, Tadano, Dynapac,CT Power,
Mitsubishi, FPT TCM, Tailift, Palfinger,HBM Nobas,Hitachi
Sumitomo,Xilin,Tana

37 ERKE GROUP

0212 360 35 35

www.erkegroup.com

9 ALTA VİNÇ

•

• •

• • • •

Tornello Gru

0216 456 30 38

www.altavinc.com

PTC, IHC, Sem, Leffer, Saici, Locatelli, Fuwa, Faresin,
Grindex, Toyo, Compair

38 ERKOM

0312 354 93 00

www.erkom.com.tr

10 ANSAN HİDROLİK

Ansan

0262 341 45 30

www.ansanhidrolik.com.tr

Everdigm, Mine Master, GHH, Famur, Hazemag, Turbosol,
Rotair, Sunward, Shantui

•

•

•

39 ESSA GRUP

Parker Plant, Power Curbers, Roadtec, Power Pavers

0312 386 09 20

www.parkerturkiye.com

11 ARLİFT

Skyjack, Niftylift, Dalian

0212 671 19 21

www.arlift.com

•

40 FORD

Ford

444 36 73

www.ford.com.tr

12 ARSER

Still

0216 420 23 35

www.still-arser.com.tr

41 FORMAK

Formak, Baoli

0216 452 68 60

www.formakforklift.com

13 ASCENDUM MAKİNA

Volvo İş Makinaları, SDLG iş makinaları,TEREX bekoloder
ve kaya kamyonları, Metso mobil kırıcı ve eleme
makinaları, Sany paletli vinç ve forekazık makinaları

0216 581 80 00

www.ascendum.com.tr

42 FORSEN MAKİNA

Sennebogen, Jenz, Backhus, Ardelt, Kröger, PDI

0212 393 24 00

www.forsen.com.tr

14 ATİLLA DURAL

Liebherr, Alimak, Altec,

0212 280 98 99

www.atilladural.com

43 GALEN GROUP

Galen, Metalon

0312 815 46 94

www.galengroup.com.tr

•

15 ATLAS COPCO

Atlas Copco

0216 581 05 81

www.atlascopco.com.tr

44 GAMA

Zoomlion, Lonking, Mustang,PrimeTech, Manitex
Liftking, EP

0312 248 42 00

www.gama.com.tr

• • •

16 AYTUĞLU DİZEL

FP Diesel, Cummins, PAI Industries, Pro Power Product

0216 410 80 52

www.aytuglu.com

45 GOODYEAR

Goodyear

0212 329 50 50

www.goodyear.com.tr

17 BEMTAŞ KULE VİNÇ

Soima, The Böcker

0216 494 55 27

www.kulevinc.com

46 GÖKER

Gomaco, Fiori, Betonwash,

0312 267 09 94

www.goker.com.tr

•

18 BETONSTAR

Betonstar

0232 868 56 00

www.betonstar.com

47 GÜRİŞ ENDÜSTRİ

Güriş, Furukawa

0216 305 05 57

www.gurisendustri.com

•

•

•

•

19 BENİM FİLOM

Benim Filom

0850 210 56 00

www.benimfilom.com

48 HAMAMCIOĞLU

Bobcat, Ingersoll Rand, Doosan

0216 394 32 10

www.hamamcioglu.com

•

•

•

•

444 12 28

www.bmgs.com.tr

49 HASEL İSTİF MAK.

Linde, Combilift, Kobelco

0850 550 0 444

www.hasel.com

• •

• • •

50 HASEL İŞ MAK.

Hyundai

0850 260 04 04

www.hasel-hyundai.com

51 HCS MAKİNA

Liebherr

0216 492 57 51

www.hcs-liebherr.com.tr

•

52 HİDROKON

Hidrokon

0332 444 88 11

www.hidrokon.com

•

53 HİDROMEK

Hidromek

444 64 65

www.hidromek.com.tr

54 HYTSU

Hytsu

0232 877 00 44

www.hytsuforklift.com.tr

55 IMER-L&T

Imer-L&T

0382 266 23 00

www.imer-lt.com.tr

•

56 IMI

Venieri, Astec, Arjes, GF Gordini

0312 425 10 06

www.imi.biz.tr

•

57 İLKERLER

Allison Transmission, Omega, Federal Power, CVS Ferrari,
Stanadyne, Delphi

0212 576 80 80

www.ilkerler.com

58 İNAN MAKİNA

MTB

0212 549 25 00

www.mtbbreakers.com

6

20
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KİRALAMA

www.abdulkadirozcan.com.tr

ATAŞMAN

0312 309 30 30

KAMYON

1 ABDÜLKADİR ÖZCAN Petlas, Starmaxx, Toyo Tires, Maxxis, Hankook

YÜKSELTİCİ

İNTERNET ADRESİ

VİNÇ

TELEFON

FORKLIFT

MARKALAR

İŞ MAKİNASI

FİRMA ADI

FAALİYET ALANI

YÜKSELTİCİ

SEKTÖR REHBERİ

AKM İŞ
MAKİNALARI

BORUSAN MAKİNA
ve GÜÇ SİSTEMLERİ

Cat, Metso, Genie, Mantsinen, CDE, SEM, Exxon Mobil
ve MaK

21 BOSKAR

Caterpillar, Tennant, Baumann

0216 417 81 89

www.boskar.com.tr

22 BRİSA

Bridgestone, Lassa, Otopratik

0212 385 84 50

www.brisa.com.tr

23 CERMAK

Takeuchi

0212 671 57 44

www.takeuchi.com.tr

24 CEYLİFT

Ceylift

0322 394 39 00

www.ceylift.com

25 CEYTECH

Ceytech

0322 394 39 00

www.cey-tech.com

26 CEYTREYLER

Ceytreyler

0322 394 39 00

www.ceytreyler.com

27 ÇELİKBİLEK MAKİNE

Bestlift, Kito, Lifter, Airpes,

0212 222 01 56

www.celikbilekmak.com.tr

28 ÇESAN

Çesan

0312 267 05 00

www.cesanas.com

29 ÇÖZÜM MAKİNA

Carraro, Yanmar, Subaru, C.E.E.I., Zob, Kintowe, Orlaco

0212 482 78 18

www.cozum-makina.com

•
•
•

•
•
• •

• • •

•

•

• • • •

•

• • •
• •

•

•

•
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•
• •
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59

0312 443 00 70

www.penamaden.com

•

•

89 Pİ MAKİNA

Pi Makina

0312 484 08 00

www.pimakina.com.tr

•
•

62 KARUN GRUP

Manitowoc, Bauer, Grove, RTG, Klemm, Prakla, Goldhofer

444 24 94

www.karun.com.tr

63 KARYER TATMAK

Bomag, Cifa, Casagrande, Jlg Heli, Lintec, IPC Gansow,
Bucher

0216 383 60 60

www.karyer-tatmak.com

64 KAYAKIRANLAR

Msb

0216 466 41 22

www.msbkiricilar.com

65 KENTSEL MAKİNA

Vibrotech

0312 395 46 59

www.kentselmakina.com

•

Merlo, Red Rhino

0216 527 89 91

www.koza-is.com

•

67 LASZIRH

Laszırh

0212 771 44 11

www.laszirh.com

68 LIEBHERR

Liebherr

0216 453 10 00

www.liebherr.com

•

69 MAATS

Manitou, D'avino, MRT, Doosan, Atlas Weyhausen,
DitchWitch, Mustang

0312 354 33 70

www.maats.com.tr

• •

0216 453 04 00

www.mst-tr.com

•

• •

444 65 53

www.makliftsan.com.tr

•

• • • •

70 MST İŞ MAKİNALARI Mst

•
•

•

•

•

90 PUTZMEISTER

Putzmeister

0282 735 10 00

www.putzmeister.com.tr

•

•

91 QUICKLIFT

Yale

0216 290 28 28

www.yaleturkiye.com

• •

92 REKARMA

Crown, Avant, Leguan, JMG, Dynaset, Ron, Mahr, Rekarm

0216 593 09 42

www.rekarma.com.tr

93 RENAULT

Renault

0216 524 10 00

www.renault-trucks.com.tr

•

•

94 TIRSAN

Tırsan, Kässbohrer

0216 564 02 00

www.tirsan.com.tr

•

• •

95 SANDVIK

Sandvik

0216 453 07 00

www.sandvik.coromant.com

•

96 SCANIA

Scania

0262 676 90 90

www.scania.com.tr

•

97 SITECH

Trimble

0216 250 00 01

www.SITECH-eurasia.com

98 SİF İŞ MAKİNALARI

Jcb, Powerscreen, Rubble Master, Vibromax

0216 352 00 00

www.sif-jcb.com.tr

99 SİLVAN SANAYİ

Silvan

0216 399 15 55

www.silvansanayi.com

100 SOLİDEAL

Solideal

0216 489 15 00

www.solideal.com.tr

•

101 TEKNİKA

Clark

0212 250 25 50

www.teknikatas.com.tr

• • •

102 TEKNOMAK

Ammann, Teknomak

0312 815 14 69

www.teknomak.com.tr

Komatsu, Dieci, Omg, Terex Finlay, Volvo Kamyon,Crown

0216 544 58 01

www.temsaismakinalari.com

•
•

•

•
•
•

• •
•

•

•

•
• • • •

•

•

•
•

• •
•

•

•

•

•
• •

•

Hangcha

72 MEKA

Meka

0312 397 91 33

www.meka.com.tr

73 MERCEDES

Mercedes

0212 867 30 00

www.mercedes-benz.com.tr

74 METALOKS

Metaloks

0312 394 16 92

www.metaloks.com.tr

• • •

103

75 MICHELIN

Michelin

0212 317 52 62

www.michelin.com.tr

•

•

104 TERA MÜMESSİLLİK

Jaso, Goian

0216 508 18 00

www.teramak.com.tr

76 MTU

MTU

0212 867 20 00

www.mtu-online.com

•

•

105 TETAŞ

Chery

0212 866 91 00

www.tetasmakina.com

77 MUNDES MAKİNA

Groeneveld, Prreundt, Goo-Far

0216 459 69 02

www.mundesmakina.com

106 TGM KULE VİNÇ

Tgm

0380 553 74 14

www.tgmkulevinc.com

78 NET MAK

Netlift, Netinox, GrabiQ

0216 364 24 00

www.netmak.com.tr

Toyota

0216 590 06 06

www.toyota-forklifts.com.tr

79 OM MÜHENDİSLİK

Om

0216 365 58 91

www.ommuhendislik.com.tr

108 TSM GLOBAL

Sumitomo, Hyster, Ammann,

0216 560 20 20

www.tsmglobal.com.tr

• •

80 OYMAN MAKİNA

Oyman

0462 711 24 25

www.oymanmakina.com.tr

109 TÜNELMAK

Tünelmak

0216 561 09 90

www.tunelmak.com.tr

•

• •

•

81 ÖZİSMAK

Heli, Ferrari, SMZ, Nova

0212 549 13 39

www.ozismak.com

110 TÜRK TRAKTÖR

Case, New Holland

0312 233 33 33

www.turktraktor.com.tr

•

•

•

82 ÖZKARA HİDROLİK

Eurocomach, Faresin, MDB

0312 354 27 33

www.ozkarahidrolik.com

• • •

•

•

83 POWER TK

Perkins

0216 594 59 59

www.powertk.com.tr

84 PAGE

Dillinger Hütte, Sleipner, Durel, Yokohama, Dufendofin

0216 574 44 97

www.page-ltd.com

85 PAKSAN

Paksan

0262 433 24 53

www.paksan.com

86 PAKSOY

Topcon Sokkia

0850 333 75 79

www.paksoyteknik.com.tr

87 PALME MAKİNA

Palme

0216 466 04 78

www.palmemakina.com

•

•
• •

•

•
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111

UYGUNLAR DIŞ
TİCARET

Liugong, Dressta

0216 425 88 68

www.uygunlar.com

•

112

UZMANLAR
PLATFORM

Uzmanlar

0216 582 00 40

www.uzmanlarplatform.com

•

•

113 UP MAKİNE

ELS, Palazzani, Mighty Crane, ATN, France Elévateur,
Faraone

0224 241 30 90

www.upmakine.com

•

•

114 VOLVO PENTA

Volvo

0216 655 75 00

www.volvopenta.com

115 WACKER NEUSON

Wacker Neuson

0216 574 04 74

www.wackerneuson.com.tr

•

•

•

116 WIRTGEN ANKARA

Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleeman

0312 485 39 39

www.wirtgen-group.com/ankara

•

•

•

•
•

TOYOTA İSTİF
MAKİNALARI

•

•

•

• •

•

TEMSA İŞ
MAKİNALARI

• •
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•

•

71 MAKLİFTSAN

•

DİĞER

•

•

•

•

FİNANS

YEDEK PARÇA

KİRALAMA

ATAŞMAN

KAMYON

VİNÇ

FORKLIFT

İNTERNET ADRESİ

Normet, Schopf, TM, Betek, DSI, Mitsubishi, Protan,
MineArc, Nokian, Nordic Lights, Enelex

Kubota, Gehl, Avant, Merlo, Thwaites, JLG

KOZA İŞ
MAKİNALARI

TELEFON

88 PENA MADEN

61 KALE MAKİNA

• •

MARKALAR

•

Jungheinrich

•

FİRMA ADI

İŞ MAKİNASI

•

DİĞER

•

FİNANS

www.kalemakina.com.tr

•

YEDEK PARÇA

0216 593 93 00

• •

KİRALAMA

www.jungheinrich.com.tr

ATAŞMAN

444 58 64

KAMYON

www.ismaktas.com

FAALİYET ALANI

60 JUNGHEINRICH

66

62

0216 518 03 00

YÜKSELTİCİ

Genie Teleskopik Handler, Hammer srl, Bigleopart,Mozelt

İNTERNET ADRESİ

VİNÇ

İŞMAKTAŞ MAKİNA
İMALAT

TELEFON

FORKLIFT

MARKALAR

İŞ MAKİNASI

FİRMA ADI

FAALİYET ALANI

YÜKSELTİCİ

SEKTÖR REHBERİ

•

•
•

• •
•
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KİRALAMA

KİRALAMA FİYATLARI
İŞ MAKİNELERİ

KULE VİNÇLER

BÜYÜKLÜK (hp, ton)

AYLIK (Euro)

KAPASİTE

AYLIK (Euro)

LASTİK TEKERLEKLİ
YÜKLEYİCİLER

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

2.000 - 3.000
3.000 - 6.000
3.250 - 8.000

6 - 8 ton

3.500 - 4.000

MİNİ YÜKLEYİCİLER

2 - 3 ton

1.500 - 2.500

BEKOLU
YÜKLEYİCİLER

70 - 115 hp

1.200 - 1.500

TELESKOBİK
YÜKLEYİCİLER

10 - 15 m

2.500 - 4.000

PALETLİ
EKSKAVATÖRLER

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

1.500 - 3.000
3.000 - 4.500
5.000 - 7.000
6.500 - 9.000

LASTİK TEKERLEKLİ
EKSKAVATÖRLER

15 - 25 ton

2.500 - 4.000

GREYDERLER

125 - 150 hp
150 - 200 hp

4.000 - 5.000
5.500 - 6.500

DOZERLER

250 - 350 hp
350 - 450 hp

8.000 - 10.000
10.000 - 14.000

TOPRAK SİLİNDİRLERİ

10 - 15 ton

2.000 - 3.000

ASFALT SİLİNDİRLERİ

6 - 11 ton

2.000 - 3.500

ASFALT SERİCİLER /
KAZIYICILAR

500 - 1.000 t/saat

8.000 - 15.000

ARAÇLAR

YÜKSELTME EKİPMANLARI
Akülü Makas

6 - 8 Metre
10 Metre
12 Metre
14 Metre
16 Metre

Dizel Makas

12 Metre
14-15 Metre
18 Metre
22 Metre
15 Metre
16 Metre
18 Metre
20-21-22 Metre
26 Metre
41 - 43 Metre

1.800 - 1.9800
2.000 - 2.2000
2.200 - 2.4200
2.500 - 2.7500
4.000 - 4.4000

Akülü Eklemli

5.000 - 5.5000
6.000 - 6.6000
7.500 - 8.2500
14.000 - 15.4000

Dizel Eklemli - Teleskop

18 - 19 Metre
20 - 22 - 23 - 24 Metre
30 Metre
36 Metre

Paletli

6.500 - 7.1500

7.000 - 7.7000
8.000 - 8.8000
10.000 - 11.0000
13.000 - 14.3000
25.000 - 27.5000
12.000 - 13.2000
16.000 - 17.6000
20.000 - 22.0000
25.000 - 27.5000

FORKLİFT & DEPO İÇİ EKİPMANLAR
ARAÇLAR

KAPASİTE

GÜNLÜK (Euro)

AYLIK (Euro)

0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri
0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri
0 - 2 ton
2 - 3,5 ton
3,5 ton üzeri
500 - 2.000 kg
2.000 kg üzeri

45 - 55
55 - 65
70 - 80
45 - 55
55 - 65
70 - 80
55 - 65
75 - 85
95 - 105
20 - 30
25 - 35

700 - 800
800 - 900
950 - 1.000
700 - 800
800 - 900
950 - 1.050
800 - 900
1.050 - 1.150
1.350 - 1.450
250 - 350
300 - 400

PALET İSTİFLEYİCİLER

600 - 1.600 kg

25 - 35

400 - 500

REACH TRUCK MAKİNELER

1.000 - 2.000 kg
2.000 kg üzeri

70 - 80

950 - 1.050

DİZEL FORKLİFTLER

LPG/BENZİNLİ FORKLİFTLER

AKÜLÜ FORKLİFTLER
AKÜLÜ TRANSPALETLER

“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.”
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