




Günümüzdeki uluslararası ticaretin en önemli değişkenle-
rinin başında, ülkelerin paralarının birbiri karşısındaki de-
ğerini ifade eden çapraz kurlar geliyor. Sadece altın ve gü-
müş gibi paraların kullanıldığı eski çağlarda böyle bir ko-
nu yoktu elbette. Ülkelerin zenginlikleri hazinelerinde bu-
lunan değerli madenlerle ölçülüyor, bu ölçüde mal alıp sa-
tabiliyorlardı. Aslında günümüzde de bir ons ( 31.1 gram )
altın dendiği zaman bunun dünya genelindeki değeri bel-
lidir. Hatta ekonomik kriz dönemlerinde güvenli bir liman
olarak görülerek değeri artar.

Kâğıt paralar ilk kullanılmaya başladığında, ülkelerin ha-
zinelerindeki altın karşılığı olarak basılıyordu. Ancak bu
hesaplar zamanla değişti ve ülkeler daha rahat para basar
hale geldi. Bu durumda paranın değerini o ülkenin mali
tablolarına yansıyan ekonomik gücü belirler oldu. İthala-
tından daha fazla ihraç eden, teknoloji ve kalifiye işgücü-
ne sahip olan gelişmiş ülkelerin itibarı ile birlikte paraları
da değer kazanıyordu. Bu ülkelerin vatandaşları değerli
paralarıyla diğer ülkelerden eskiye kıyasla daha çok mal
alabiliyor, turist olarak gittiklerinde daha az para ödüyor-
lardı. İşte kur savaşları da bundan sonra başladı…

“Kur savaşı” sözünü son yıllarda özellikle A.B.D. ile Çin
arasında bozulan ticaret dengesi ile birlikte daha çok du-
yar olduk. Sahip olduğu ucuz hammadde ve işgücü ile
Çin, dünya’ya açılması ile birlikte bir anlamda dünyanın
fabrikası haline geldi. Bütün büyük firmalar üretimlerini
bu ülkeye kaydırdılar. Çünkü sadece ucuz bir üretim mer-
kezi değil, aynı zamanda 1.5 milyarlık nüfusuyla dev ve
aç bir pazardı. Son 10 yıl içerisinde Çin ekonomisi üçe kat-
landı. İhracatı ithalatının çok üzerine çıktı. Ancak Çin hü-
kümeti, ülke ekonomisi güçlendiği halde parası Yuan’ın
güçlenmesini, yaptığı müdahalelerle suni olarak engelledi.
Böylece Çin malları hala ucuz kalabiliyordu. Bu durum ül-
kenin en büyük pazarı olan A.B.D.’yi doğal olarak rahat-

sız etti. Onlar da doların değerini düşürmenin yollarını
aradılar. Değersiz paranın ticari cazibesine zamanla diğer
ülkeler de katıldı. Haksız rekabete sebep olan bu suni pa-
ra savaşının daha ne kadar süreceğini kestirmek zor gözü-
küyor. Ancak geçenlerde Kore’de yapılan G20 toplantısın-
da alınan aşağıdaki nihai karar umut veriyor.

“Temel ekonomik esasları yansıtan piyasanın belirlediği
döviz kuru oranlarını gözeteceğimizi ve rekabetçi devalü-
asyonlardan kaçınacağımızı taahhüt ediyoruz. Gelişmiş
ekonomiler, döviz kurlarında aşırı oynaklığa karşı ihtiyatlı
olacak.”

Tabloda, ekonomik krizin başladığı 2007 yılı sonu ile gü-
nümüz arasında, iş makinaları sektöründe kullanılan belli
başlı para birimlerinin değerlerindeki değişmelerin etkile-
rini açıkça görebilirsiniz. Japon Yen’inin değerlenmesi ne-
ticesinde 2007’de 107,000 TL olan bir makinanın değerinin
şu anda 179,000 TL olduğu açıkça görülebiliyor. Değer
kaybeden İngiliz Sterlin’i ise, İngiliz ürünlerinin bu üç yıl-
lık dönemde %4 ucuzladığını ifade ediyor.

Ancak, globalleşen dünya’da artık ürünlerin maliyetleri
de çok homojen değil. Makinaların motorları farklı bir ül-
kede, pompaları farklı bir ülkede, lastikleri farklı bir ülke-
de üretilebiliyor. Yani biraz dolar, biraz euro, biraz da yu-
an. Hepsi birbirine karışıyor. 

Kur savaşlarının yerini teknolojik rekabetin almasını dili-
yorum.

Saygılarımla,

Gökhan Kuyumcu
gkuyumcu@forummakina.com.tr

Farklı Para Birimlerinin Türk Lirası Karşısındaki Değer Değişimleri
Para Birimi Baz Makina 30.11.2007 30.11.2007 tarihindeki 30.11.2010 30.11.2010 tarihindeki Değişim

Bedeli TL karşılığı TL karşılığı

Euro 100.000 1,7378 173.780 TL 1,9629 196.290 TL 13%
USD 100.000 1,1772 117.720 TL 1,5063 150.630 TL 28%
Japon Yeni 10.000.000 0,0107 107.000 TL 0,0179 179.000 TL 67%
İngiliz Sterlini 100.000 2,4336 243.360 TL 2,3396 233.960 TL -4%
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sektörden

Pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde kar-
şılamak amacıyla ürün hattını her geçen gün geniş-
leten SİF JCB İş Makinaları, Türkiye pazarına sun-
duğu JCB 3CXeco ve JCB 4CXeco kazıcı-yükleyici
modellerini 12 Ekim 2010, Salı günü Çekmeköy De-
re Islah Şantiyesi yanında düzenlediği lansman ile
sektöre tanıttı.

Daha önceki modeller ile karşılaştırıldığında yüzde
16’ya varan oranda daha az yakıt tüketimi özelliği-
ne sahip oldukları belirtilen yeni kazıyıcı-yükleyici-
leri yılda ortalama 2000 saat kullanan müşterilerin,
yaklaşık 1350 litre yani 4.000 TL’lik yakıttan tasarruf
edecekleri vurgulandı. Deneme sürüşleri ile birlikte
yeni iş makinalarının yüksek performansı da gözler
önüne serildi.

Türkiye’deki pazar değişikliklerine paralel olarak
son teknolojiye sahip yeni ürünleri ülkemize getir-
diklerini ve sektöre yeni bir ivme kazandırdıklarını
belirten SİF JCB İş Makinaları Genel Müdürü Cü-
neyt Divriş sözlerine şöyle devam etti: “Piyasaya
sürdüğümüz bu iki yenilikçi makina ile, en etkin ya-
kıt kullanımına sahip kazıcı-yükleyicileri Türkiye
pazarına sunmuş bulunuyoruz. Daha önceki model-
ler ile karşılaştırıldığında, yüzde 16’ya varan oranda
daha az yakıt tüketimi özelliğine sahip yeni JCB ka-
zıyıcı-yükleyicilere yatırım yapacaklar, kısa sürede
bu yatırımlarını amorti edip, önümüzdeki dönemde
büyük paralar kazanacaklar. JCB’nin kendini aşan
inovatif özelliklere sahip yeni kazıyıcı-yükleyici mo-
delleri sektöre yeni bir ivme kazandıracak. Piyasa-
nın mevcut durumunu bizim için fırsat haline getir-
miş bulunuyoruz.” 

Türkiye çağdaş uygarlık seviyesi hedefine ulaşma
yolunda bayındırlık alanında kat edeceği daha çok
yol olduğunu vurgulayan Divriş, “Ülkemizde daha
yapılacak binlerce kilometre karayolu ve demiryolu,
limanlar, boru hatları ve enerji santralleri var. Birçok

alanda yatırım ihtiyacı sözkonusu. İnşaat alanında
bir doygunluğu önümüzdeki 20 - 30 yıl boyunca ön-
göremiyorum. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda iş
makinaları sektörü hızla büyümeye devam ederken,
yatırımcıya iyi paralar kazandıracağını öngörmekte-
yiz.” dedi.

Türkiye’deki pazarın değerlendirmesini yapan Div-
riş, “bir mukayese yapmak gerekirse, Almanya, İn-
giltere, Fransa gibi ülkelerde iş makinası parkı (7
yaş sınır alınarak) ortalama 350.000 adet mertebesin-
deyken, Türkiye’de bu rakam henüz 50.000’ler sevi-
yesinde“ diye sözlerine ekledi. Bugün Türkiye paza-
rının iş makinaları alanında dünyanın 12., Avru-
pa’nın ise 5. büyük pazarı olduğunu belirten Divriş,
JCB ile ortaklıklarının başladığı 1974 yılından bu ya-
na yaklaşık 10.000 adet makina sattıklarını söyledi.
Divriş, SİF JCB İş Makinaları olarak, Türkiye’de bir
senede 1000 adetlik satış rakamını aşan ilk firma ol-
duklarını da sözlerine ekledi.

JCB’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilk olarak
Bauma Fuarı’nda lansmanını yaptığı yeni 3CX ve 4
CX model kazıcı-yükleyiciler, üç pompalı hidrolik
sistem, tork konvertör kilit sistemi ve sayısız iyileş-
tirme sayesinde daha düşük işletme maliyetlerini
kullanıcılarına sunuyor. Hem ekonomik, hem de
ekolojik olmasından dolayı eco ibaresi taşıyan yeni
modellerdeki 3 farklı sistem (ecoDIG, ecoROAD ve
ecoLOAD), yeni fren sistemi ile birleştiğinde ekstra
%16 yakıt tasarrufu sağlandığı belirtiliyor.

JCB, arka tarafında bir ekskavatör kolu ile ön kıs-
mında kova olan ikonik kazıcı-yükleyicilerinin yeni
nesline 47,2 milyon TL’lik yatırım yaptı. 
Birçok modelinde olduğu gibi, yeni kazıcı-yükleyici-
lerinde de kalitesine güvendiği Türk komponentleri
kullanan JCB, Türk ekonomisine de katkı sağlamaya
devam ediyor.

S‹F JCB yeni bekolu yükleyicilerini tan›tt›



İş makinaları üreticisi firmaların Avrupa ve Ameri-
ka’da 2011 ile birlikte zorunlu olacak olan Tier 4 /
Stage IIIB emisyon standartlarına yönelik çalışmala-
rı hızlanarak devam ediyor.

Caterpillar tarafından geliştirilen yeni Cat®C13
ACERT™ ve C15 ACERT™ motorları, Amerikan EPA
(Environmental Protection Agency)‘nın Tier 4 emis-

yon sertifikasını aldı. Bu iki motor 130 – 560 kW
(177 – 761 hp) motor gücü aralığını kapsıyor.

Caterpillar bu motorları ile yeni nesil makinalar için
daha yüksek yakıt verimliliği ve üretkenlik vaat edi-
yor.

Daha önceden bu standartları karşıladığı anons edi-
len Cat®C9.3 ACERT™ ile birlikte yeni Cat®C13
ACERT™ ve C15 ACERT™ motor ailesi ile orta bü-
yüklükteki paletli dozerler, greyderler ve çok çeşitli
uygulamalarda kullanılan ekskavatörler güçlendiri-
lecek. Motorlar aynı zamanda tarım, endüstriyel uy-
gulamalar ve petrol sektörlerinde de kullanılacak.

Caterpillar Pazarlama ve Ürün Destek Başkanı Steve
Gosselin; “Bizim Tier 4 çalışmalarımız sadece emis-
yon standartlarına değil, aynı zamanda müşterileri-
mize de odaklanıyor. Temel hedefimiz, daha etkili
ürünler geliştirerek beklentileri aşmak, müşterileri-
mize işlerinde yeni avantajlar yaratmak ve perfor-
manstan taviz vermeden emisyon standartlarını kar-
şılamaktır.”

Yeni motorlarla 2010 yılı sonuna kadar yapılacak
olan test sürüş ve kullanım süresinin toplam 1 mil-
yon saati bulacağı belirtiliyor.
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Caterpillar, yol d›fl› ekipman motorlar›na
yönelik Tier 4 sertifikas›n› ald›

Volvo İş Makinaları, D13 (13 lt) ve D16 (16 lt)
motorları için Çevresel Koruma Birliği’nden
(EPA) Tier 4i sertifikası aldı. D11 (11 lt) için aynı
sertifika ağustos 2010’da verilmişti.

Tier 4i emisyon standartları, 175-750 hp güç ara-
lığındaki motorlar için Avrupa ve A.B.D.’de 1
ocak 2011 tarihi itibarı ile zorunlu hale gelecek.
Bu yeni düzenleme ile araçların egzoz gazların-
daki partiküllerin %90, nitrojen oksitlerin ise %50
oranında azaltılması gerekiyor.

EPA sertifikasına hak kazanan Volvo Gelişmiş
Yanma Teknolojisine sahip D11, D13 ve D16 mo-
torları; aşırı yüksek basınçlı değişken yakıt enjek-

siyon sistemine, süper etkili soğutulmuş egzoz
gaz yeniden sirkülasyon sistemine (EGR), hassas
değişken geometrili turbocharger kontrolüne
(VGT), yeni ve güçlü bir motor yönetim sistemi-
ne (EMS) ve partikül filtresi de içeren bütünleşik
egzoz gaz işleme sistemine sahip bulunuyor.

EPA, D13 ve D16 model Volvo motorlarının
Tier 4i sertifikası onayladı

Volvo motorlar›na Tier 4i sertifikas›



IMER-L&T, Oyak Hazır Beton firmasından aldığı 89
adet 9m3’lük hafifletilmiş mikser siparişinin tesli-
matlarını ekim 2010 ayı içerisinde tamamlayacak.
Mikserler, firmaya ait olan 50 adet Mercedes Actros
3236 (8x4) ve 39 adet Volvo FM D13 (8x4) üzerine
monte ediliyor. Karayolları tonaj kanununa uygun
olarak üretilen bu hafifletilmiş mikserlerde 3 mm
kalınlığında özel sac kullanılıyor.

IMER-L&T Pazarlama Sorumlusu Burcu Uygur,
özellikle tonaj kanununun uygulamaya konulması
ile birlikte aralarında Bursa Çimento, Akçansa, Be-
tonsa Ak Beton, Has Beton ve Yiğit Beton gibi bü-
yük firmaların çok sayıda hafifletilmiş mikser alımı
yaptığını belirtiyor. Artan talep doğrultusunda gün-
lük mikser üretim kapasitelerinin 6-7 adede ulaştığı-
nı belirten Burcu Hanım, ağustos 2010 ayı içerisinde
toplam 122 adet mikser üreterek müşterilerine tes-
lim ettiklerini ifade ediyor.

IMER-L&T, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da
sayılı transmikser üretim fabrikalarından birisine sa-
hip bulunuyor. Firma müşterilerine daha hızlı ve
kaliteli satış sonrası hizmet verebilmek için Ankara,

İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Erzincan,
Diyarbakır, Konya ve Adana illerinde bayilikler kur-
muştur. Kesintisiz ve kaliteli servis hizmeti sağlaya-
bilmeleri için Aksaray ilinde bulunan fabrikada ba-
yilere yönelik düzenli eğitim faaliyetleri yapılıyor.
Ülkemizde 2006 yılından itibaren üretilmeye başla-
yan IMER-L&T mikserleri, başta AB ülkeleri olmak
üzere dünya’nın birçok ülkesinde Türk sanayini ve
işgücünü gururla temsil ediyor.
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IMER-L&T’den önemli teslimat

2010 yılının temmuz-ağustos-
eylül aylarını kapsayan üçüncü
üç aylık dönemdeki satışları
%58 artışla yaklaşık 1.36 milyar
Euro olarak gerçekleşen Volvo
İş Makina’larının eylül ayı sonu
itibarı ile almış olduğu kesin si-
parişleri de %81 oranında yük-
seldi. 

Volvo tarafından yapılan açık-
lamaya göre, yılın 3. çeyreğinde
dünya genelindeki iş makinala-
rı ve yol ekipmanları satışları
%31 oranında arttı. Bu artıştaki
en büyük payın ortalama %44
oranında büyüyen Brezilya,

Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC
ülkeleri) pazarlarından kaynak-
landığı belirtiliyor. Aynı dö-
nemde Avrupa pazarı %16, Ku-
zey Amerika pazarı %25, Asya

pazarı %29 oranında büyürken,
Rusya pazarı geçen seneki çok
düşük seviyelerinin ardından
şahlanarak %486 oranında bü-
yüdü.

Volvo İş Makinalarının global satışları keskin bir artışla %58 artarak, genel pazar artışını
ikiye katladı.

Volvo sat›fllar› h›z kesmiyor

Avrupa 3.861 3.082 11.493 9.608
Kuzey Amerika 1.513 1.035 4.650 4.348
Güney Amerika 1.106 680 2.990 1.663
Asya 5.563 2.909 17.942 8.830
Diğer Ülkeler 667 470 2.078 1.050
Toplam 12.710 8.176 39.153 25.499

Pazarlara Göre Net Volvo İş Makinaları Satışları
İlk üç ay

SEK M (10 SEK = 1 Euro) 2010 2009 2010 2009
İlk dokuz ay

Siparişi veren Shenhua Zhungeer
Energy, Çin’in en büyük kömür
üretici grubu Shenhua Group
Corporation Limited’e bağlı ola-
rak İç Moğolistan bölgesinde fa-
aliyet gösteriyor. Komatsu aynı
firmaya, 2004 yılından günümüze
kadar bu sipariş dışında 66 adet
makina teslim etmiş.

Dünya’nın en büyük kömür üreti-
cisi Çin, yılda 3 milyar ton’dan
fazla kömür çıkarıyor. Yer altı ma-
den işletmeciliğinin yaygın oldu-

ğu Çin’de, yeni açılan ocaklarda
açık maden işletmeciliğinin tercih
edildiği belirtiliyor. Bu sebeple
Komatsu, önümüzdeki yıllarda
bölgeden daha çok sipariş almayı
bekliyor.

Komatsu’nun dev 930E kamyon-
larının ön plana çıkan bazı özel-
likleri ise şunlar:
Motor gücü: 2,550 hp
Kasa hacmi: 211 m3
Kasa yüksekliği: 7 m
Yüksüz ağırlık: 210,187 kg
Yüklü ağırlık: 501,974 kg

Komatsu’ya Çin’den büyük siparifl

Zengin Ortadoğu ülkeleri, son yıllarda hayata
geçirilen yüksek bütçeli projelerle, dünya mimar-
larının ve inşaat firmalarının ilgi odağı haline
geldi. Bu büyük ölçekli projelerde ihtiyaç duyu-
lan inşaat malzemelerinin temini konusu, firma-
ları yeni arayışlara yöneltiyor. Bölge ülkelerinde
açılan yeni mermer ve doğaltaş ocakları bunun
en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor.

Bölge ülkeleri arasında yer alan Umman Sultanlı-
ğı’nda, mermercilik sektörünün yeni yeni gelişti-
ği İbri Bölgesi’ndeki ocaklarda, Desert Beige (çöl
beji) ve Desert Rose (çöl gülü) adlı açık pembe ve
açık bej mermerleri çıkartılıyor. Ocaklarda çalı-
şan lastikli yükleyiciler üzerinde, Las Zırh’ın
“Royalrock” model lastik koruyucu zincirleri ter-
cih ediliyor.

Yerel firmalar dışında birçok büyük uluslar arası
firma da bölgede mermer ocakları işletiyor. Bu
firmalardan biri olan Nassar Marble Ltd.’nin şan-
tiye şefi Ahmad Hawamdeh:

“Volvo çok verimli ve kullanışlı bir makina. Kuv-
vetli, seri ve yakıt sarfiyatı oldukça düşük. Las
Zırh zincirleri de çok dayanıklı. Alıyoruz ve unu-
tuyoruz. Zaten sıcakla, taşla, çölle mücadelemiz
çok ağır. Bir de arızayla, parçayla, lastikle, zincir-
le mücadele edemeyiz. Volvo L220 yükleyici ve
Las Zırh zincirlerini kullanan tüm komşularımız-

da birlikte, biz de bu ikiliden çok memnunuz”
diyor.

Zincirlerin teslimatını ve montajlarını yapmak
üzere bizzat Umman’daki ocaklara giden Las
Zırh Satış ve İhracat Müdürü Gökhan Berke:

“Ocakçılık anlayışı bizden farklı bir şekilde çölün
ortasında küçük tepecikler halinde olsa da bura-
da da temel beklenti, yüksek performans, düşük
maliyet, uzun ömür, hızlı servis ve yedek parça
hizmetidir. Biz de bunu başarıyla sağladığımız
için her yeni açılan ocak, yeni alınan makinaya
yeni bir Las Zırh zincir satışı yapıyoruz ve gelip
burada bizzat zincirin montajını gerçekleştiriyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Çin’in en büyük kömür üretici
firması, Komatsu’ya her biri
yaklaşık 300 ton taşıma kapasite-
sine sahip 44 adet 930E dev
kamyon sipariş etti.

Umman Sultanlığı’nda açılan yeni mermer
ocaklarında Las Zırh zincirleri tercih ediliyor.

Las Z›rh Umman’›n da zincir markas›
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ODTÜ Maden Mühendisliği Fa-
kültesi lisans ve yüksek lisans
mezunu olan sayın  Orhan Aydo-
ğan iş makinası sektörünü 1993
yılında Çukurova İthalat ve İhra-
cat Türk A.Ş. nde girmiştir. Bu fir-
manın çeşitli kademelerinde satış
temsilcisi - koordinatör ve yöneti-
ci konumunda çalışmıştır. Aynı
zamanda İMDER ve İSDER yöne-
tim kurulu üyeliği görevlerini yü-
rüten Orhan Aydoğan 20.09.2010
tarihinde sektörün önemli firma-
larından Sanko Makina Pazarla-
ma ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Mü-
dür’ü olmuştur.

Tarihi bir asırı aşan Sanko Hol-
ding enerji, dayanıklı tüketim
malları, ambalaj, çimento ve iş
makinaları gibi sektörlere yatı-
rımlar yapmaktadır.  Grup bu ya-
tırımları sonucunda güçlü adım-
larla hızla büyümektedir. Sanko
Makina, grubun iş makinaları
sektöründeki öncü şirketidir. Çe-
şitli tonajlarda ekskavatör, lastikli
yükleyici ve forklift üreten Koreli
dünyaca ünlü DOOSAN grubu-

nun Türkiye distribütörüdür. 
Son yıllarda atağa geçen DOO-
SAN, hızla ürün ailesini genişle-
terek dünyaca ünlü Bobcat kom-
pakt iş makinaları, Ingersoll Rand
mobil güç ekipmanları, Moxy bel-
den kırmalı kaya kamyonları,
Montabert hidrolik kaya kırıcıları
gibi birbirinden ünlü ve güçlü
üreticileri satınalmıştır. Ayrıca
ürün ailesine eklediği üstün tek-
noloji ürünü yeni ekskavatör,
yükleyici ve forklift modelleri ile
sektörünün dünya çapında en ba-
şarılı ve faal oyuncularından biri
konumuna gelmiştir. Sanko Ma-
kina olarak ana üreticimiz DOO-
SAN’ın ulaştığı bu konumu en iyi

şekilde değerlendirmek çabası
içerisindeyiz. Aynı zamanda San-
ko Makina kendi bünyesinde ge-
liştirip ürettiği, SNK ve MST mar-
kalarıyla Türkiye ve uluslararası
pazarlara sunduğu beko-loder ve
tele-handler gibi iş makinalarıyla
sektörün önemli bir sanayici ku-
ruluşudur. En modern üretim
ekipmanlarıyla donatılmış Gazi-
antep ve İzmir fabrikaları yıllık
5000 adet makine üretim kapasi-
tesine sahiptir.

Son teknoloji ürünü, yüksek per-
formanslı, işletme maliyetleri dü-
şük DOOSAN ve SANKO yerli iş
makinalarını müşteri odaklı satış
sonrası hizmetlerimizle birleştire-
rek gururla değerli müşterilerimi-
zin hizmetine sunmaktayız. Bu
doğrultudaki çalışmalarımız yeni
Genel Müdür’ümüz sayın Orhan
Aydoğan beyin yönetiminde,
onun uzun yıllara dayanan bilgi
ve deneyimlerinden en iyi şekilde
yararlanarak daha da güçlenerek
devam edecektir.
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Sanko Makina Pazarlama Ve Ticaret A.fi.’nin
yeni Genel Müdürü Orhan Aydo¤an oldu

Borusan Makina, iş  makinası sektöründe çalışan ka-
dınların sesini yansıtmak için "Biz de Varız" sloga-
nıyla bir şirket içi etkinliği olarak iş makinası kul-
lanma yarışması organize etti. Çayırova'daki Boru-
san Makina İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde gerçek-
leşen ve motivasyonu artırmayı hedefleyen adrena-
lin, heyecan ve eğlence içerikli yarışmanın birincisi
Planlama Departmanı’ndan Yeşim Temizer oldu. 
Erkek egemen bir sektör olan iş makinaları sektö-
ründe hem idari kadroda hem de sahada, şantiyeler-

de görev alan ve sayıları giderek artan kadınları
temsil eden Borusan Makina kadın çalışanları, sesle-
rini duyurdu. Yaşları ortalama 30 olan toplam 40 ya-
rışmacı çekişmeli ve heyecanlı anlar yaşadı. Yarış-
maya katılmak üzere İstanbul, İzmir, Adana, Ankara
ve Kocaeli'den gelen yarışmacılar, 13,5 ton ağırlığın-
daki hidrolik ekskavatör ile zamana karşı yarıştılar.

Borusan Makina'n›n kad›n çal›flanlar›
ifl makinalar›yla yar›flt› 
Çayırova'daki Borusan İstanbul Bölge
Müdürlüğü'nde gerçekleşen iş makinası kullanma
yarışmasında Borusan Makina'nın kadın
çalışanları çekişmeli ve heyecanlı anlar yaşadı.
Yarışmanın birincisi Planlama Departmanı’ndan
Yeşim Temizer oldu.
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İş makinaları sektörünün önde
gelen kuruluşlarından Borusan
Makina zengin ürün portföyüne
Hoist marka forkliftleri ekledi.
Forkliftlerde dünyanın lider mar-
kaları arasında yer alan ve 100 yı-
lı aşkın geçmişi bulunan Ameri-
kan Hoist Lifttruck'ın Türkiye’nin
yanı sıra  Kazakistan, Kırgızistan,
Azerbaycan ve Gürcistan temsil-
ciliğini Borusan Makina aldı.

Forkliftte güçlü marka
1918'de New York'ta kurulan Si-
lent Hoist & Crane firmasına da-
yanan geçmişiyle, Hoist Lifttruck,
halen ABD Illionis'de 23 dönüm
arazi üstüne kurulu merkez ve
üretim tesislerinde faaliyetlerini
sürdürüyor. Hoist Lifttruck'ın
ürün serileri arasında Titan (8 - 10
ton), Lazer (6,8 - 45+ ton), FKS
(10,5 - 45+), P (10 - 45+ ton), Nep-
tün (7 - 25+ ton), ECH (8 boş kon-

teynere kadar) ve LCH serisi (6
dolu konteynere kadar) yer alı-
yor.

Hoist Lifttruck'ın ürünleri gemici-
lik, liman, çelik, boru, alümin-
yum, otomotiv, havacılık, nükleer
sektörlerde ve birçok ağır sanayi
dalında yoğun olarak kullanılı-
yor.

Hoist forkliftleri ABD, Kanada,
Meksika, Brezilya, Arjantin, Mısır,
Suudi Arabistan, Lübnan, Avus-
tralya, Yeni Zelanda, Rusya, İngil-
tere, Almanya, İspanya, İtalya, İr-
landa, Polonya, Çin, Hindistan,
İsrail ve daha birçok ülkede yay-

gın bir şekilde kullanılıyor. 2008
yılında 40,2 milyon dolar ciro ya-
pan Hoist Lifttruck Titan, FKS ve
Lazer serisi ürünleriyle hitap etti-
ği dolgu lastik pazarında %
80'den fazla pazar payına sahip
bulunuyor.

Borusan Makina'nın portföyü
daha da güçlendi
Borusan Makina İcra Kurulu
Üyesi ve İş Makinaları Türkiye
Direktörü Murat Erkmen böyle
güçlü bir markanın distribütörlü-
ğünü almaktan mutluluk duy-
duklarını kaydederek şunları söy-
ledi:

"Borusan Makina, ileri teknoloji-
leri kullanan ürünleri ile Türki-
ye'nin pek çok sektörüne katkıda
bulunuyor ve ekonomimiz için
değer yaratıyor. Caterpillar’ın ya-
nı sıra temsil ettiği Metso, Mant-
sinen, Atlas Copco gibi dünya
markalarının yanına şimdi de
forkliftte yine bir dünya markası
olan Hoist'i eklemekten gurur
duyuyoruz. Müşterilerimize ha-
yatlarını kolaylaştırak yeni ürün-
leri ve en iyi satış ve satış sonrası
hizmet avantajları ile sunmaya
devam edeceğiz." 

Borusan Makina dünyan›n forklift devi
Hoist'in distribütörlü¤ünü ald›
İş makinaları sektörüne 1994'ten
beri hizmet veren Borusan
Makina, zengin ürün portföyüne
yeni bir marka ekledi.
Forkliftlerde dünyanın lider
markalarından olan Hoist
Liftruck'ın distribütörlüğünü
Borusan Makina aldı. Hoist
ürünleri arasında 7 tondan 50
tonun üstüne kadar kaldırma
kapasitesine sahip birçok farklı
ürün serisi bulunuyor.



18

sektörden

2014 yılı itibarı ile dünya’nın
ilk üç makina üreticisi arasında
yer almayı hedefleyen Doosan
Infracore, Kore’deki yeni
“Gunsan” tesislerinin inşasını
14 Ekim 2010’da tamamlayarak
üretime başladı.

Yapımına 2007 yılında başlanan
ve yaklaşık 1,600 kişiye iş im-
kânı sağlayacak olan tesislerin
maliyetinin 107 milyon USD ol-
duğu belirtiliyor. 610,000 m2
alan üzerine kurulan tesislerde,
aralarında 6 ekskavatör ve 4
lastikli yükleyici modelinin de

bulunduğu büyük ölçekli ma-
kinalar üretilecek.

Gunsan tesisleri, “Hatasız, de-
posuz ve forkliftsiz” üretim he-
defiyle yeni bir vizyon sunu-
yor. Hataları önlemek için oto-
matik kaynak sistemlerine ağır-
lık verilen tesislerde ayrıca çift
kontrol sistemi geliştirilmiş.
Parça üreticileri ile gerçek za-
manlı üretim bilgilerini dahi

paylaşarak kurulan çalışma sis-
temi ile, parçaların tam üretim
zamanında fabrikaya gelmesi
sağlanarak, fabrika içerisindeki
ayrıca bir depolama ihtiyacı or-
tadan kaldırılmış. Fabrika içeri-
sinde kurulan otomatik nakliye
sistemi sayesinde forklift kulla-
nımına gerek kalmadığı belirti-
liyor. Doosan, Gunsan fabrikası
ile birlikte toplam üretim kapa-
sitesini 45,000 adede çıkarmış
bulunuyor. Hali hazırda Ko-
re’deki Incheon fabrikası
13,000, Çin’deki Yantai fabrika-
sı 25,500 ve Belçika’daki fabri-
ka ise 2,500 adetlik yıllık üre-
tim kapasitesine sahip bulunu-
yor. Bu rakamlar, Bobcat gibi
gruba sonradan katılan diğer
markaları içermiyor.

Caterpillar ve Rio Tinto, madenci-
lik ekipmanları ve servis ihtiyaç-
larının global olarak karşılanma-
sını kapsayan beş yıllık bir anlaş-
maya vardı.

Caterpillar, dünya’nın en büyük
madencilik firmaları arasında yer
alan Rio Tinto ile, firmanın dün-
ya’nın farklı bölgelerindeki ma-
den ocaklarında kullanılacak
ürün ve hizmetlerin sağlanması-
na yönelik olarak, beş yıllık bir
sözleşme imzalandığını açıkladı.
Firmalar arasında ikinci beş yıllık

dönem için yenilenen bu anlaş-
ma, yeni dönemde tüm Caterpil-
lar ürünlerinin kullanımını kap-
sayacak şekilde genişletildi. Ayrı-
ca yine anlaşmada belirtildiği
üzere; Rio Tinto çalışanları, Cater-
pillar bayileri ve Caterpillar çalı-
şanları, makina ve madencilik sa-
halarının verimliliğinin artırılma-
sı için işbirliği içerisinde olacak-
lar.

Rio Tinto’nun kendileri için
önemli bir müşteri olduğunu ve
sundukları ürün ve hizmet alanı-
nın genişlemesinden duydukları
heyecanı belirten Caterpillar Ma-
dencilik Bölüm Başkanı Chris
Curfman:”Yapılan satış ve destek
anlaşması firmaya sağladığımız
tüm ürün ve hizmetleri kapsıyor
ve Caterpillar’ın madencilik sek-
töründeki gücünün bir göstergesi
olacaktır” diyor.

Rio Tinto’nun varlıklarının %90’ı

Avustralya, Kuzey Amerika ve
Avrupa’da bulunuyor. Firma; Gü-
ney Amerika, Güney Afrika ve
Asya’da da önemli yatırımlar ya-
pıyor. Büyük bir bölümünde yü-
zey madenciliği yapılan madenle-
re Caterpillar tarafından; büyük
maden kamyonları, dozerler,
greyderler ve büyük lastikli yük-
leyiciler gibi yüzey madencilik
makinaları sağlanacak.

Caterpillar haziran ayı içerisinde
yaptığı açıklamayla, A.B.D.’deki
Decatur tesislerinde büyük kam-
yon üretim kapasitesini %30 ora-
nında artıracağını ve bunun üreti-
me 2011’den itibaren yansıyacağı-
nı duyurmuştu. En büyük maden
kamyonlarının üretildiği Deca-
tur’da, Caterpillar tarafından üre-
tilen ilk elektrik tahrikli kamyon
modeli olan yeni Cat 795F AC de
üretiliyor. 795F AC’nin seri üre-
tim öncesi en son prototipleri Rio
Tinto madenlerinde test ediliyor.

Caterpillar ile Rio Tinto anlaflmas›

Doosan yeni fabrikas›n› tamamlad›
Hatasız, deposuz ve forkliftsiz
üretim prensibiyle tasarlanan
yeni Doosan fabrikası yıllık
4,000 adet üretim kapasitesine
sahip bulunuyor.
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İhalesi 09.04.2009 tarihinde ya-
pılan, sözleşmesi ise 27.09.2010
tarihinde imzalanan projeyi,
Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-
Yüksel-Göçay’dan oluşan bir
konsorsiyum gerçekleştirecek.
İşletme süresi yapım ve işletme
olmak üzere toplam 22 yıl 4 ay
olacak.

Gebze’den başlayan Gebze-Or-
hangazi-İzmir (İzmit Körfez
Geçişi Dahil) Otoyolu, Dilovası
ile Hersek Burnu arasında yer
alan İzmit körfezini asma köp-
rü ile geçtikten sonra,  Orhan-
gazi ve Gemlik yakınlarından

geçerek, Ovaakça Kavşağı ile
Bursa Çevre yoluna bağlanıyor.
Otoyol, yapımı tamamlanmış
olan Bursa çevre yolundan son-
ra Karacabey Kavşağından baş-
layarak Uluabat gölünün doğu-
sundan, Mustafakemalpaşa’nın
güneyinden ve Susurluk’un ku-
zeyinden geçerek Balıkesir’e
ulaşıyor. Balıkesir’in batısından
güneye yönelerek Savaştepe,
Soma, Kırkağaç ilçelerinin ya-
kınlarından geçen otoyol, Tur-
gutlu yakınlarında batıya yöne-
lip İzmir-Uşak devlet yoluna
paralel olarak ilerliyor ve İzmir
Çevreyolu üzerindeki Anadolu
Lisesi Kavşağına bağlanıyor.
377 km otoyol ve 44 km. bağ-
lantı yolu olmak üzere toplam
421 km uzunluğundaki proje
kapsamında; yaklaşık 3 km
uzunluğunda bir asma köprü,
toplam 18 212 m uzunluğunda

30 adet viyadük,  toplam 7 395
m uzunluğunda 4 adet tünel,
209 adet köprü, 18 adet gişe
alanı, 5 adet otoyol bakım işlet-
me merkezi, 7 adet servis alanı
ve 7 adet park alanı yer alıyor.

Dilovası ile Hersek Burnu ara-
sına inşa edilecek olan asma
köprü ile Körfez 6 dakikada ge-
çilebilecek. Köprü yaklaşık 3
000 m uzunluğu ve 1 700 m
ana açıklığıyla Japonya’daki
Akashi Kaikyo Köprüsünden
sonra dünyanın en uzun açık-
lıklı ikinci asma köprüsü ola-
cak.

Proje ile özellikle ağır vasıta
ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet
eden yolda; trafik güvenliği,
can ve mal emniyetinin tam
olarak sağlanması, seyahat sü-
resinin kısaltılması ve yöredeki
turizm ve sanayinin gelişmesi-
ne katkıda bulunulması amaç-
lanıyor.

Halen İstanbul’dan 2,5-3 saat
olan Bursa ulaşımı 1 saate, İs-
tanbul’dan 8-10 saat olan İzmir
ulaşımı 3,5-4 saate ve Eskişehir
ulaşımı 2-2,5 saate inecek. Bu
yeni otoyol projesiyle güzergâ-
hın mevcut devlet yoluna göre
yaklaşık 140 km civarında kı-
salması ve taşıt işletme giderle-
rinden de yaklaşık 870 Milyon
TL tasarruf elde edilmesi plan-
lanıyor.

Yap-İşlet-Devret modeli ile
gerçekleştirilecek olan Gebze-
Orhangazi-İzmir otoyolunun
temeli, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
törenle 29 Ekim 2010’da atıldı.

Türkiye’nin en büyük otoyol projesi bafllad›

Yüksek müşteri memnuniyeti el-
de etmek amacıyla bugüne kadar
gerçekleştirdiği başarılı uygula-
malar Borusan Makina ve Güç
Sistemleri’ne ISO 10002 Müşteri
Şikayetleri Yönetim Sistemi bel-
gesini, bu yıl üçüncü kez kazan-
dırdı. Müşterilerini dinleyen şir-
ket, 4 saat içinde şikayetle ilgili
çalışmaya başlamayı ve maksi-

mum 7 iş günü içinde de sorunu-
na çözüm bulmayı hedefliyor. 
Çağrı merkezinin de Borusan Ma-
kina ve Güç Sistemleri’nin yük-
sek müşteri memnuniyeti konu-
sunda aldığı başarılı sonuçlarda
önemli bir payı bulunuyor. Çağrı
merkezinde arayanları ürünler,
yeni uygulamalar ve kampanya-
lar hakkında bilgilendirebilecek
uzman görevliler bulunuyor.

Güçlü bir altyapı ile hizmet veren
çağrı merkezine Borusan Makina
müşterileri 0 212 444 1 228 (0 212
444 1 CAT) numaralı telefondan
ulaşabiliyorlar.

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yö-
netim Sistemi belgesini uzun so-

luklu bir çalışma sonucu elde et-
tiklerini belirten Borusan Makina
İcra Komitesi Üyesi ve Müşteri
Destek Direktörü Ömer Meti,
şunları söyledi: 

“Müşteri ilişkilerimizde şeffaflık
ilkesi ile tüm memnuniyetsizlik-
lerin çözüme kavuşturulmasını
temel ilke olarak benimsiyoruz.
Bunun için bize iletilen tüm talep
ve şikayetleri titizlikle değerlen-
diriyoruz. Müşterilerimize müm-
kün olan en kısa sürede yanıt ve
çözüm sunma güvencesi veriyo-
ruz. Bugüne kadar bu kanalda
sürdürdüğümüz çalışmalarımızın
başarısını ISO 10002 Müşteri Şi-
kayetleri Yönetim Sistemi belgesi
ile kanıtladık. Yüksek müşteri
memnuniyeti elde etmek için
önümüzdeki dönemde de en yeni
uygulamaları hayata geçirmeyi
sürdüreceğiz. “

Müşterilerini dinleyen, 
şikayetlerini kayıt altına alan ve
sorunlarına 7 gün içinde çözüm
bulmayı hedefleyen Borusan
Makina ve Güç Sistemleri, ISO
10002 Müşteri Şikayetleri
Yönetim Sistemi belgesinin
sahibi oldu. Borusan Makina’nın
müşteri ilişkileri yönetiminde
elde ettiği başarıda, 2007 yılı
sonunda hizmete giren çağrı
merkezinin de önemli rolü
bulunuyor. 

Borusan Makina Ve Güç Sistemleri müflterilerini
dinledi, ISO 10002 belgesini 3. kez ald›

Volvo, geçtiğimiz dönem içerisinde yaşanan kriz or-
tamında dahi yaptığı yeni yatırım ve stratejik ortak-
lıklarla sektörde adından söz ettirmişti.

Çin’deki teknoloji merkezi için 30 milyon dolar, eks-
kavatör fabrikasının kapasitesini arttırmak için 50
milyon dolar harcayan Volvo, bu ülkedeki ortak giri-
şimi Lingong tarafından SDLG markasıyla pazara
sunduğu, bu ülkenin koşullarına göre üretilen dört
yeni ekskavatör modelini geliştirdi. Hindistan’da 20
milyon dolarlık ekskavatör fabrikası yatırımı yapan
firma, Brezilya ve Rusya’daki etkinliğini güçlendire-
cek yeni yapılanmalara gitti. Asya’daki satışlarının
bu yıl ikiye katlandığını belirten Volvo İş Makinaları
Başkan ve CEO’su Olof Persson, Çin’de devam et-
mekte olan Bauma China fuarında düzenlenen basın
toplantısında yaptığı açıklamada:

“Kabul etmeliyiz ki bu ülkelerdeki ihtiyaçları Kuzey
Amerika ve Avrupa pazarlarından farklılık gösteri-
yor. BRIC ülkelerinde, daha yüksek performans ve
üretkenlik sağlayan yüksek kaliteli global ürünlere
olan talep devam etmekle birlikte, buralardaki müş-
terilerimizin büyük bir kısmı daha rekabetçi ve gü-
venilir ürünleri talep ediyor. Volvo markası daha
yüksek kalite beklentisi olan müşterilerimize hizmet
sağlamaya devam ederken, SDLG markası pazarın
çok daha büyük bir bölümüne hitap edecek” dedi.

BRIC ülkelerindeki iddiasını yaptığı 100 milyon
dolarlık yatırım ile güçlendiren Volvo, 
bu ülkelerde Volvo ve SDLG markalı ürünleriyle
çift marka stratejisi izliyor. 

Volvo’dan iki marka stratejisi
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Terex, 2009 yılının 3.çeyreğinde
933.9 milyon USD olan satışla-
rını 2010’un aynı döneminde
%15.2 oranında arttırarak 1,08
milyar USD’ye çıkarttı. Geçen
sene aynı dönemde 100.3 mil-
yon USD operasyonel zarar
eden firma, bu sene 3 milyon
USD operasyonel kar açıkladı.
Terex Başkanı Ron DeFeo:
“3.çeyrek ile ilgili sonuçlar bek-
lentilerimize uygun oldu. An-
cak vinç satışlarımız tahminle-
rimizin üzerinde azaldı. Perso-
nel yükseltici ve malzeme işle-
me ekipmanları satışlarımız
olumlu bir trend izliyor. İş ma-
kinalarında rekor karlar elde
ediyoruz. Ancak, özellikle Av-
rupa’daki vinç satışlarında bek-

lentilerin üzerinde bir azalma
gerçekleşti” dedi.

Terex personel yükseltici ekip-
manları 3. çeyrek satışları ge-
çen seneye kıyasla %41.2 ora-
nında artarak 280.9 milyon
USD olarak gerçekleşti. Kuzey
Amerika, Güney Amerika ve
Avustralya pazarlarında topar-
lanma olduğu belirtiliyor. İş
makinaları 3. çeyrek satışları
geçen seneye kıyasla %38.5
oranında artarak 286 milyon
USD oldu. Bu artışta telehand-

ler, kamyon ve kompakt ekip-
manlara olan talepteki artışın
etkili olduğu belirtiliyor.

Terex’in satışlarındaki en bü-
yük paya sahip olan vinç satış-
ları ise aynı dönemde %15.4
oranında azalarak 368.7 milyon
USD olarak gerçekleşti.

Malzeme işleme ekipmanları
satışları %47.6 oranında artarak
143.6 milyon USD oldu.

2010 yılının 3.çeyreğinde
satışlarını %15.2 arttıran
Terex, 3 milyon USD 
operasyonel kar sağladı.

Terex
sat›fllar›n›
artt›rd›Fuarlar iki y›lda

bir yap›lmal›

Wirtgen Ankara Genel Müdürü
Uğur Girginkaya, ülkemizdeki iş
makinaları fuar organizasyonları
hakkındaki görüşlerini şu şekilde
ifade etti:

Wirtgen Ankara Makine Sanayi ve
Ticaret Ltd Şirketi olarak Türki-
ye’de hiçbir derneğin üyesi olma-
dığımız için İMDER’in görüşleri
hakkında bir yorum yapmamamız
söz konusu değildir. Ancak, Türki-
ye’de asfalt makinaları konusunda
faaliyet gösteren bir firma olarak,
ilk önce fuar tarihlerinin belli stan-
dartlara oturtulması gerektiğine
inanıyorum. Yani konumuz ile ilgi-

li fuarlar düzenli olarak yapılmalı-
dır. Ekonominin iyi olduğu veya
işlerin iyi olduğu zamanlara göre
fuar firmalara ile yapılan görüşme-
lere göre değil, yurtdışında olduğu
gibi düzenli olarak yapılması ge-
rekmektedir. Dünya’da yapılan
tüm fuarlarda olduğu gibi.

Ayrıca zamanlama olarak sezon or-
tasında değil, sezon başlamadan
yapılması gerekmektedir. Bizce iş
makinaları işinin ve Türkiye’nin
merkezi olan Ankara’da yapılması
daha doğrudur. Bilindiği üzere fu-
arlar daha önceleri sadece Anka-
ra’da yapılmaktaydı.

Fuarlar düzenli olarak yap›lmal›

Ankara 
ama ‹stanbul

Liebherr dünya’n›n en iyi mobil vinç 
üreticisi seçildi

Atlas Copco Türkiye, İnşaat Ma-
den Bölümü tarafından yapılan
açıklama şöyle:

İş makineleri fuarlarının 2 yılda bir
yapılmasını daha uygun görüyo-
ruz. Aynı yıl içinde yurtiçi ve dışı
olmak üzere birçok fuar olabiliyor.
Firmalar artık yurtdışı fuarlara da
katılıyorlar. Her yıl ürün gelişimi
olmayabiliyor. Bu sebeple  her yıl
sektörle ilgili fuar organizasyonu
yapmak anlamını yitirebiliyor.

Om Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Di-
ken, iş makinaları fuarlarının nerede ve ne sıklıkta ya-
pılması gerektiği sorumuzu:

“Bence yaptığınız araştırma çok yerinde bir çalışma.
Genel olarak bu fuarın Ankara’da yapılması gerektiği-
ni düşünüyorum. Ancak, Ankara’da fuar alanı çok ye-
tersiz. Yurt dışından gelecek ziyaretçileri de göz önü-
ne alırsak, ulaşım ve fuar alanı açısından bu organi-
zasyonun 2 yılda bir İstanbul’da yapılması yerinde
olacaktır” şeklinde cevaplandırdı.

Eylül ayı içerisinde Çin’in Beijing ken-
tinde düzenlenen 2010 Dünya Vinç Zir-
vesi’nde Liebherr, bu konuda sağladığı
olağanüstü başarılardan dolayı dün-
ya’nın en iyi mobil vinç üreticileri kate-
gorisinde birincilik ödülüne layık bu-
lundu.

Organizasyon, Çin’in iş ve inşaat maki-
naları konusunda uzmanlaşmış en ön-
de gelen dergilerinden “China Cons-
truction Machinery Magazine” tarafın-
dan düzenlendi. Organizasyon, dün-
ya’nın büyük üreticilerinin üst düzey
yöneticileriyle Çin’deki vinç kullanıcı-
ları bir araya getirdi.



IMER L&T; joystick kontrollü, güvenilir, hızlı ve
kompakt bir yapıya sahip olacak şekilde geliştiri-
len IHIMER AS12 mini yükleyicileri pazara su-
nuyor. Yeni AS12 modeli özellikle; dökümhane,

hayvan çiftlikleri, peyzaj işleri ve alan darlığı se-
bebiyle çalışmanın zor olduğu her türlü iş orta-
mında maksimum güç, yüksek manevra kabili-
yeti ve esneklikte çalışma imkânı sağlayacak
özelliklerde tasarlanmış. 

1,340 kg çalışma ağırlığında olan AS12’nin yük
kaldırma kapasitesi 330 kg, koparma kuvveti ise
750 kgf olarak garanti ediliyor. 

IHIMER AS12 mini yükleyici, en zor şartlarda
dahi yüksek güç ve tork sağlayan 1,116 cc hacim-
li, 3 silindirli, 21HP gücünde Yanmar dizel moto-
ra ve hidrostatik bir şanzımana sahip bulunuyor.
Otomatik motor kapatma sistemi, su ayırıcı ma-
zot filtresi, üniversal ataşman bağlantı sistemi,
ergonomik operatör koltuğu ve operatöre etkin
kontrol imkanı sağlayan joystick’ler makina ile
birlikte standart olarak müşterilere sunuluyor.

yeni ürün
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Çalışma Ağırlığı* 1,340 kg
Motor Modeli Yanmar 3TNV76 
Azami Motor Gücü 21 HP @ 2,500 devir
Azami Motor Torku 66.5 Nm @ 1,800 devir
Ana Pompa Kapasitesi 28 lt/dakika
Azami Yürüyüş Hızı 7 km/saat
Kepçe kapasitesi 0.37 m3 – 1,130 mm
Toplam Uzunluk 2,596 mm
Azami Yükleme Yüksekliği 2,540 mm
Lastik Ebatları 23-8.5 x 12
* Çalışma ağırlığı makinanın özelliklerine göre değişebilir.

Dar Alanlarda Yeni Çözüm Orta¤›n›z!
Yeni IHIMER AS12 Mini Yükleyici Küçük,
Güçlü ve Kompakt



Kuruldu¤u 1941 y›l›ndan günümü-
ze kadar ülkemizdeki petrol sana-
yinin geliflimine öncülük eden Petrol
Ofisi, akaryak›t da¤›t›m ve madeni
ya¤ sektörlerinde faaliyet gösteri-
yor. Firma hali haz›rda yaklafl›k
2,500 istasyon, 10 akaryak›t termi-
nali, 2 LPG terminali, 35 havalima-
n› ikmal ünitesi, 1 madeni ya¤ fab-
rikas›, 1,200 personel ve genifl pa-
zarlama a¤›yla çal›flmalar›na de-
vam ediyor.

‹fl makinalar›, kamyon ve di¤er in-
flaat ekipmanlar›na yap›lan harca-
malar, firmalar›n en önemli maliyet
kalemleri aras›nda yer al›yor. Bu
maliyetler sadece ekipman›n sat›n
alma bedelinden de¤il, ekipman›n
çal›flt›r›lmas› esnas›nda oluflan çe-
flitli de¤iflken maliyetlerden oluflu-
yor. Yak›t ve bak›m-onar›m mali-
yetleri bunlar›n belli bafll›lar› ara-
s›nda bulunuyor.

Petrol Ofisi, genifl ürün ve hizmet
yelpazesi ile inflaat sektöründeki
müflterilerine önemli katk›lar sa¤l›-
yor. Biz de sektöre sa¤lad›klar› hiz-
metler hakk›nda bilgi almak için
flirketin Madeni Ya¤ Nakliye ve ‹n-
flaat Sat›fllar› Müdürü Sn. Ça¤dafl
Tunguç ile bir araya geldik.

‹TÜ Jeoloji Mühendisli¤i mezunu
olan Ça¤dafl Bey'in, iflletme üzeri-
ne de yüksek lisans› bulunuyor. 

Petrol Ofisi’ndeki yedi y›ll›k kariyeri
süresince Akaryak›t Toptan Sat›fllar,
S›v›laflt›r›lm›fl Do¤algaz ve son ola-
rak da Madeni Ya¤lar bölümlerin-
de görev alm›fl.

Madeni ya¤lar›n içeri¤i nedir
ve nas›l üretiliyor?
Madeni ya¤ üretimi oldukça uzun
bir süreçtir. Çok ciddi bilgi birikimi
ve teknolojiye sahip olmay› gerekti-
riyor. Uluslararas› standartlarda
üretim yap›yorsunuz ve sektörün ta-
lep etti¤i en son flartlar› karfl›lama-
n›z gerekiyor.

Madeni ya¤lar temel olarak mine-
ral ve sentetik baz ya¤lardan olu-
fluyor. Öncelikle üretilen ürünün
karfl›lamas› gereken flartnameye
uygun olarak baz ya¤ seçimi yap›-
l›yor. Baz ya¤lar rafinerilerde farkl›
proseslerden geçiriliyor ve Grup 1,
Grup 2 ve Grup 3 baz ya¤lar ola-
rak üretim gerçeklefltiriliyor. Bu fle-
kilde ,baz ya¤ üreten rafineriler de
kendi içlerinde farkl›lafl›yor. Örne-
¤in, bir sistemde temel gereksinim-
leri karfl›layarak sadece bas›nc›
iletmek için kullanaca¤›n›z bir ya¤›,
normal baz ya¤ üzerine daha fark-
l› bir kat›k ilavesiyle  üretilebiliyor-
sunuz. Son model bir arac›n 8-9
bin devirlerde çal›flan motorunu ko-
ruyacak olan ya¤›n ise çok daha
farkl› baz ya¤ teknolojisi ve kat›k-
larla üretilmesi gerekiyor.

Genel kullan›ma yönelik ürünler
daha çok mineral ya¤larla üretilir-
ken, OEM üreticilerinin son tekno-
lojileri bar›nd›racak flekilde talep
etti¤i, içerisinde çeflitli kat›klar›n
bulundu¤u ya¤lar yeni nesil sente-
tik ya¤larla üretiliyor.

Ya¤ tiplerinin içerik olarak bir-
birinden temel farklar› ve özel-
likleri nelerdir?
Baz ya¤ seçiminden sonra ya¤lar›
birbirinden ay›ran unsur; içerisine
eklenen kat›klard›r. Ya¤› hangi sek-
töre, hangi araç tipine veya hangi
amaca hizmet etmesi için üretece-
¤inize göre kulland›¤›n›z kat›k pa-
ketleriniz de¤ifliyor. Örne¤in, hid-
rolik ya¤lar yüksek ›s›larda iyi per-
formans versin, oksidasyona karfl›
dayan›kl› olsun, sudan çabuk ayr›-
labilsin istenir. Motor ya¤lar›nda
durum biraz farkl›d›r. ‹lk çal›flma
an›nda ›s›sal de¤iflimlere çabuk
uyum sa¤lamalar› çok önemlidir.
Bizim “kopmayan ya¤ teknolojisi”
dedi¤imiz özelliklere sahip olmala-
r›; s›cak so¤uk de¤iflimlerinde he-
men sisteme girebilmeleri ve moto-
ru koruyabilmeleri istenir. 

Burada en önemli nokta; Opel,
Mercedes, Volvo, WV, BMW gibi
uluslararas› OEM firmalar›n›n talep
etmifl olduklar› farkl› ya¤ standart-
lar›d›r. Bu standartlar, araçlar›n
Ar-Ge çal›flmalar› sürecinde belirle-
niyor. 3-4 y›l öncesine kadar ge-
nellikle uluslararas› standartlar or-
tak kullan›mdayd›. Bir 10W40 ya¤
dedi¤iniz zaman tüm üreticiler ayn›
flartnameleri karfl›layan ürünleri
kullan›yordu. Bugün yeni nesil
araçlar›n istedi¤i standartlar art›k
farkl›laflmaya bafllad›. Bu, ya¤ fir-
malar›n›n ürün portföyünden anla-
fl›l›yor. Ayn› s›n›f içerisinde çeflitli
ya¤lar bulunuyor. Ayn› firma 3-4
çeflit 5W-30 motor ya¤› üretebili-
yor. Demek ki o pazardaki üretici-
lerin farkl› standartta ya¤ talebi
var. Üreticilerin flartlar›n› karfl›la-
man›z gerekiyor.

Petrol Ofisi, ifl makinalar› ve
kamyonlar gibi a¤›r hizmet
araçlar›na hangi ürünlerle hiz-
met veriyor?
Madeni Ya¤larda 300’ün üzerinde
farkl› üründen oluflan genifl bir
ürün portföyümüz bulunuyor. Müte-
ahhitlerimizin makina parklar›n›
düflündü¤ümüz zaman ikmal et-
mekte oldu¤umuz ürünler ortadan
en üst seviyeye kadar çeflitlili¤e sa-
hiptir. Kullan›laca¤› ekipman›n ihti-
yaçlar› çerçevesinde kendi içerisin-
de de farkl› seçenekleri olan çok
çeflitli motor ya¤lar›m›z, diflli ya¤-
lar›m›z, hidrolik ya¤lar›m›z, gresle-
rimiz, antifizlerimiz, motor so¤utma
s›v›lar›m›z ve AdBlue gibi ürünleri-
miz bulunuyor.

Ürünlerimiz kullan›ld›¤› araçlara
uygun olacak flekilde binek, hafif ti-
cari ve a¤›r ticari olarak çeflitlilik
gösteriyor. A¤›r hizmet tipi araçlar
için gelifltirdi¤imiz motor ya¤› aile-
mizi “MAXIMUS” olarak adland›r›-
yoruz. “maxima” serimizi ise binek
araçlar için gelifltirdik. A¤›r hizmet
tipi araçlar›n motor teknolojilerin-
deki önemli geliflmelere paralel
olarak MAXIMUS ürün ailemizde
çok çeflitli seçeneklerimiz bulunu-
yor. Emisyon standartlar›n›n de¤ifl-
mesi, hassasiyetlerin artmas› ve ül-
kelerin tabi oldu¤u normlar›n de-
¤iflmesi bu geliflmeleri h›zland›r›-
yor. Bu h›zl› trend içerisinde biz de
MAXIMUS serimiz ile OEM’lerin ih-
tiyaçlar›n› karfl›l›yor ve azami mo-
tor korumas› sa¤l›yoruz.

MAXIMUS ailemiz, 15W-40 gibi
daha önceki Euro 2, Euro 3 motor-
lardaki standartlar› karfl›layan
ürünlerle birlikte, en son teknolojiye

Müflterilerimizin sadece tedarikçisi de¤il, ayn› zamanda çözüm
orta¤› olmak için çal›fl›yoruz.

söylefli
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Petrol Ofisi Madeni Ya¤ Nakliye ve 
‹nflaat Sat›fllar› Müdürü Ça¤dafl Tunguç:

‹NfiAAT SEKTÖRÜ ‹Ç‹N HER
AÇIDAN EN ‹Y‹ H‹ZMET 360



sahip, düflük kükürtlü ve tam sente-
tik özellikli 10W-40 ve 10W-40 LA
gibi yeni nesil araçlarda kullan›lan
motor ya¤lar›n› da kaps›yor. Düflük
kükürtlü motorin kullanan motorlar
için üretilen bu yeni ya¤lar daha
fazla motor korumas› ve çevreye
daha duyarl› bir operasyonun yan›
s›ra, kullan›c›lar ve üreticiler için
önemli faydalar sa¤l›yor.

Do¤ru ya¤ seçimi ve kullan›m›
ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir?
Araç üreticilerinin talep etti¤i onay-
lara sahip ürünlerin kullan›lmas›
gerekiyor. Baz› durumlarda kullan›-
c›lar bu onaylar› sadece ambalaj›n

üzerindeki iki harf gibi görebiliyor.
15W-40 ve 10W-40 ya¤lar için
CI-4 veya E7  gibi. Oysa bu harfle-
rin arkas›nda ciddi bir teknoloji,
birçok dayan›kl›l›k ve afl›nma testle-
ri bulunuyor. Bu maliyetli ve uzun
zaman alan çal›flmalar, araçlara
azami fayday› sa¤lamak üzere ya-
p›l›yor.

Ya¤lar›n kullan›m süresi uzat›-
labilir mi?
Biz müflterilerimize makina üretici-
lerinin belirtti¤i ya¤ de¤iflim peri-
yotlar›n› tavsiye ediyoruz. Bu nokta-
da, çözüm ortakl›¤› perspektifiyle
kurumsal müflterilerimize sundu¤u-
muz mühendislik hizmetlerimiz ön
plana ç›k›yor. Özellikle inflaat sek-
töründeki müflterilerimizi hedef ald›-
¤›m›z bu çal›flmalar›m›z› “Petrol
Ofisi 360 Derece Hizmet Paketi”
olarak nitelendiriyoruz. Bu hizmet
paketi içerisinde yapt›¤›m›z çal›fl-
malardaki hedeflerimiz aras›nda
ya¤lar›n kullan›m ömründen azami
faydalan›labilmesini sa¤lamak bu-
lunuyor. Bu  çal›flmalar›m›z› ekip-

man üreticilerinin verdi¤i de¤iflim
sürelerini uzatmak anlam›nda de-
¤il, bu süreden azami bir flekilde
faydalan›lmas› amac›yla yap›yoruz.
Bunu yaparken de kontrollü bir fle-
kilde hareket ederek ekipmanda
herhangi bir zarar oluflmas›na en-
gel oluyoruz. Türkiye’deki kullan›m
koflullar› ve çevresel flartlar çok etki-
li olabiliyor. Buna çok dikkat etmek
gerekiyor. Yurtd›fl›nda iyi yol ve
kullan›m flartlar› göz önüne al›na-
rak 40-50 bin km’lik ya da 500 sa-
atlik ya¤ de¤iflim periyotlar› verili-
yor. Türkiye’de koflullar düflünüldü-
¤ünde bu kullan›m sürelerinin biraz
daha düflük olaca¤› öngörülüyor.
Ülkemizde özellikle inflaat sektörün-
deki araçlar oldukça a¤›r flartlarda
kullan›l›yor. Biz de müflterilerimizin
makina parklar›n›n çal›flma flartlar›-
n› göz önünde bulundurarak,
OEM'lerin verdi¤i en üst kullan›m
sürelerine en sa¤l›kl› flekilde ulafl-
malar› için çal›flmalar yap›yoruz.

POLA nedir?
POLA bizim laboratuar hizmetleri-

mize verdi¤imiz genel bir isimdir.
Petrol Ofisi’nin genifl bir müflteri
portföyü bulunuyor. Dolay›s›yla
POLA sadece inflaat sektörü için
de¤il, tüm sektörler için kullan›l›yor.
Fabrikalar›n özel, yüksek ›s›ya da-
yan›kl› yanmaz hidroliklerinden ,
kamyonunda bizim ya¤lar›m›z› kul-
lanan herhangi bir müflterimizden
gelecek analiz taleplerine kadar
pek çok faaliyet için kullan›labili-
yor.

‹nflaat sektörü sözkonusu oldu¤u
zaman POLA, 360 derece hizmet
paketi kapsam›nda sa¤lad›¤›m›z
erken uyar› sisteminde çok önemli
bir rol oynuyor. Araçlardan al›nan
ya¤ örnekleri, Petrol Ofisi Labora-
tuarlar›'nda, uzman bir kadronun
ellerinde, en yeni teknolojik dona-
n›mlarla analiz ediliyor. Bu sayede
oluflabilecek muhtemel ar›zalar ön-
ceden tespit edilebilirken, yak›t ta-
sarrufu sa¤lanabiliyor. Ya¤ de¤ifl-
tirme süreleri uzat›labilirken, araç-
lar›n daha uzun sürelerde ve daha
verimli kullan›labilmesi mümkün k›-

l›n›yor. Yap›lan ya¤ analizleri in-
sanlar›n yapt›rd›¤› kan tahliline
benziyor. Motorun nesi oldu¤unu,
silindirlerde kaçak m› var, yak›t s›-
z›nt›s› m› var gibi birçok olas›l›¤›
söyleyebiliyoruz. Uzman arkadafl-
lar›m›z analizin ötesine geçerek so-
nuçlara yorum da kat›yorlar. Motor
ya¤›nda bir seyrelme varsa ya¤a
yak›t s›z›yor olabilir diyorlar. 

Hidrolik sistemde silisyum çok ç›k›-
yorsa, hemen keçelerin kontrol edil-
mesi gerekti¤ini, d›flar›dan sisteme
kaçak oldu¤unu raporlayabiliyor-
lar. Bu sebeple mühendislik hizmet-
lerimiz içerisinde POLA’n›n çok
önemli bir yeri var. Müflterilerimiz
analiz sonuçlar›n›, Petrol Ofisi in-
ternet sitesinden verilen bir link ile
araç baz›nda takip edebiliyorlar.
Sorunlu gördükleri araçlar›yla ilgili
harekete geçebiliyorlar. Kurumsal
müflterilerimize sa¤lad›¤›m›z bu
hizmetlerimizi gerekli durumlarda
bireysel müflterilerimizden veya ba-
yilerimizden gelen özel talepler so-
nucunda da veriyoruz. 

Ar-ge çal›flmalar›n›z hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?
Bizim iflimizin Ar-Ge taraf›nda üç
önemli bafll›k var. Öncelikle,
OEM’lerle iliflkilerimiz, onlarla ilgili
geliflmeleri ne kadar yak›ndan ta-
kip etti¤imiz çok önemli. ‹kincisi,
takip etti¤imiz bu geliflmelere nas›l
uyum sa¤layaca¤›m›z da hayati
önem tafl›yor. Üçüncüsü ise, ürünle-
rimizi piyasaya sunarken baflar›l›
olmam›z gerekiyor.

Türkiye genelinde yurtd›fl› ba¤lant›-
lar› ile birlikte çal›flt›¤›m›z ve irtibat
halinde oldu¤umuz birçok OEM
bulunuyor. Ayn› zamanda, Kocaeli
Derince’de, içinde bulundu¤umuz
co¤rafyan›n en kapsaml› teknoloji
ve Ar-Ge merkezine sahibiz. 

Baz› OEM’lerle ürünleri için ortak
çal›flmalar yap›yoruz. Ciddi bir da-
¤›t›m sistemimiz var. Makina kulla-
n›c›lar› ürünlerimizi Türkiye’nin her
noktas›nda kolayca bulabiliyorlar.
Dolay›s›yla üç bacakta da çok etkin
bir flekilde çal›fl›yoruz.

Araç üreticilerinin
talep etti¤i onaylara
sahip ürünlerin 
kullan›lmas›
gerekiyor.
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Dünya genelindeki madeni ya¤
üreticilerinin birlikte çal›flt›¤› önde
gelen 3-4 ana kat›k üreticisi firma
bulunuyor. Biz de OEM’lerle bire-
bir ürün gelifltirme çal›flmalar› ya-
pan bu firmalarla çal›fl›yoruz.

Hangi OEM’lerle ortak çal›flma-
lar yap›yorsunuz?
Birçok otomotiv ve ifl makinas› üre-
ticisi ile çal›flmalar›m›z var. Opel’in
en son gelifltirilen Dexos 2 motor
ya¤› onay›n› Türkiye’de alan ilk fir-
may›z. Renault’un Motrio markal›
fren s›v›s› ve antifrizlerini biz üreti-
yoruz. Karsan’la özel bir anlaflma-
m›z var. Karsan müflterilerine Petrol
Ofisi madeni ya¤lar›n› tavsiye edi-
yor. MAN uzun y›llardan bu yana
ilk dolumda bizim ya¤lar›m›z› kul-
lan›yor. Çukurova ‹fl Makinalar›’n›n
ilk dolumlar› Petrol Ofisi taraf›ndan
yap›l›yor. Rekarma ile çok yeni bir

anlaflmam›z mevcut. Wirtgen An-
kara Petrol Ofisi ya¤lar›n› tavsiye
ediyor. Ayr›ca Hyundai iflmakina-
lar› için HMF Makina, JCB ifl maki-
nalar› için de SIF ile sat›fl sonras›
ürün tedari¤i konusunda çal›fl›yo-
ruz.

Neden nakliye ve inflaat sektö-
rüne özel bir organizasyon kur-
dunuz?
Daha önce bu konularda farkl› bir
müdürlük alt›nda hizmet veriyor-
duk. Ancak yapt›¤›m›z araflt›rma
ve çal›flmalar neticesinde bu sektör-
deki müflterilerin ihtiyaçlar›n›n di-
¤erlerinden farkl›l›k gösterdi¤ini
gördük. ‹nflaat ve nakliye sektörleri
için özel çal›flmalar yapmam›z ge-
riyordu. Bu amaçla Nakliye ve ‹n-
flaat Sat›fllar› Müdürlü¤ü’nü 2009
y›l›n›n bafl›nda kurduk. Bu ad›m,
Petrol Ofisi’nin bu sektöre verdi¤i
önemi fiziki olarak ortaya koymas›
anlam›na geliyor. Bu özel yap›lan-
ma bize 2009 sonras›nda çok fley
katt›. Örne¤in, birçok OEM’le iflbir-
li¤i gerçeklefltirdik. Müflterilerimize
art›k istedi¤imiz ve öngördü¤ümüz
perspektifte yaklaflabiliyoruz. Onla-
ra daha güvenle “biz sizin tedarik-
çiniz olman›n ötesinde, yan›n›zdaki
madeniz ya¤ ekibiyiz” diyoruz. Bi-
zim için as›l önemli olan da sadece
ürün sa¤lamak de¤il, müflterilerimi-
zin arkas›ndaki gelifltirici ve katma
de¤er sa¤layan hizmetleri sunmak.

Ülkemizdeki madeni ya¤ pazar
büyüklü¤ü nedir?
Toplam madeni ya¤ pazar›n›n 400
bin ton oldu¤u ülkemizde, sadece
ifl makinalar› gibi ürün baz›nda ve-
ya Petrol Ofisi olarak bizim bu sek-
töre yapt›¤›m›z sat›fllar için net ra-
kamlar vermek mümkün de¤il.
Müflteriler ve tedarikçiler çok çeflitli-
lik gösteriyor.

Ancak bununla birlikte nakliye ve
inflaat sektörlerindeki kurumsal
müflterilerin, Türkiye genelindeki
y›ll›k ya¤ talebinin yaklafl›k 23.000
ton oldu¤unu tahmin ediyoruz. Bu
rakam› baraj projeleri, madencilik,
metro, büyük yol ve otoban proje-
leri gibi çal›flmalar oluflturuyor.
2010 ve 2011 y›llar› yeni projeler
için oldukça zengin bir dönem. Bu,
firmalar›n makina sat›fl rakamlar›n-
dan da belli oluyor. Baz› projeler
tamamlan›yor ama yerini yenileri
al›yor.

Rekabetteki temel üstünlükleri-
niz nelerdir?
Bu noktada 360 derece hizmet an-
lay›fl›m›z ve saha mühendislerimi-
zin önemi ortaya ç›k›yor. Bu proje
sayesinde müflterilerimizle, daha
do¤rusu art›k ifl ortaklar›m›zla olan
iliflkilerimiz daha girift bir yap›
oluflturuyor. Ürünlerimizin sa¤lad›-
¤› teknolojik avantajlarla makinala-
r›n maksimum korunmas› ile birlik-
te, aktif çal›flma sürelerini de artt›r-
maya çal›fl›yoruz. Büyük dekapaj
yapan, baraj, metro, yol yapan ve-
ya maden iflleten firmalar ile, hep-
sinin birebir yanlar›nda olarak,
proje mant›¤›nda çal›fl›yoruz. Diye-
lim ki OEM motor ya¤ de¤iflimi sü-
resi için 500 saat derken, müflteri-
miz çal›flma flartlar› sebebiyle 250
saat kullan›yor. Biz bunu yapt›¤›-
m›z saha çal›flmalar› ve testlerle
kontrollü ve dikkatli bir flekilde ne
kadar artt›rabiliyorsak, müflteriye o

kadar ekonomik fayda sa¤lam›fl
oluyoruz. Bunu yaparken ekipma-
n›n›n korundu¤unu da raporluyor
ve takip ettirebiliyoruz.

Elbette ki rekabete girmenin belli
ön flartlar› bulunuyor. Masaya otur-
mak için ürün ve hizmetlerinizle il-
gili onaylar›n›z›n tart›fl›lm›yor ve
belli standartlar› sa¤l›yor olmas›
gerekiyor. Bizim için müflterimiz
gözündeki yerimiz çok önemlidir.
Müflterilerle yapt›¤›m›z sözleflmele-
rin bir sonlanma tarihi oluyor. Biz,
müflterilerimizin sadece tedarikçisi
de¤il, ayn› zamanda çözüm orta¤›
olmay› ön plana ç›kar›yoruz. Bu-
nun sonucunda birlikteli¤imizin çok
daha uzun y›llar sürece¤ini düflü-
nüyor, bu konuda büyük çaba har-
c›yoruz. Sat›fl ve teknik destek ekip-
lerimizle her zaman müflterimizin
yan›ndaolarak iyi hizmet sunmaya
çal›fl›yoruz. Bu da bizi tercih nokta-
s›nda ön plana ç›kar›yor. Ürününü-
zü nas›l sundu¤unuz ve ne kadar
arkas›nda durdu¤unuz çok önemli-
dir.

Madeni ya¤ da¤›t›m ve sat›fl
kanallar›n›z hakk›nda bilgi ala-
bilir miyiz?
Petrol Ofisi’nin mevcut yap›s›n›n bu
noktada önemli avantajlar› var.
Türkiye genelinde 29 madeni ya¤
distribütörümüz bulunuyor. Distri-
bütörlerimiz perakendecilere veya
do¤rudan müflterilerimize uzanabi-
liyorlar. Türkiye’nin hemen her
noktas›nda bulunan 2,500’e yak›n
Petrol Ofisi istasyonu ile son kulla-
n›c›lara, do¤rudan sat›fl ekipleri-
mizle de büyük projelere ve büyük
müflterilere ulafl›yoruz.

Kampanyalar›n›z hakk›nda bil-
gi alabilir miyiz?
Nihai kullan›c›lar için dönemsel
olarak uygulad›¤›m›z çeflitli kam-
panyalar›m›z oluyor. Büyük müflte-

rilerimize yönelik proje bazl› özel
çal›flmalar yap›yoruz. Öyle ki yeri
geliyor flantiyelerindeki ya¤lama
araçlar›n›n yat›r›mlar›n› da biz ya-
p›yoruz. Çal›flmalar›m›z›n kapsam›
iflin ihtiyaçlar›na ve boyutlar›na gö-
re de¤ifliyor.

Müflterilerinize uydu takip siste-
mi hizmeti de sunuyor musu-
nuz?
Uydu takip sistemi 360 derece pa-
ketimiz içinde bulunuyor ve bu hiz-
meti müflterilerimiz için haz›rlad›¤›-
m›z kapsaml› tekliflerimize ekliyo-
ruz. Bu fikrin ç›k›fl noktas› yap de-
¤iflimlerini etkin bir flekilde kontrol
etmek ve stoklar› yönetmek idi. Sis-

tem sayesinde araçlar›n çal›flma
saati ve km bilgileri izlenebiliyor.
E¤er müflterilerimiz araçlar› ilgili
bilgileri aktarabiliyorsa sistemimiz
daha etkin flekilde kullan›labiliyor.
Mesela so¤uk zincir filosu olan bir
müflterimizin araçlar›, frigorifik s›-
cakl›k 18’den 24 dereceye yükselir-
se uydu takip sistemi merkeze do¤-
rudan uyar› mesaj› verebiliyor. Ve-
ya çok noktal› da¤›t›m yapan bir
firmada da¤›t›m yapan bir arac›n
farkl› bir noktaya u¤ramas› gere-
kirse, merkez do¤rudan araca ifl
emri aç›p, adrese yönlendirebiliyor.
Navigasyon sistemi arac› do¤rudan
oraya yönlendiriyor. Opsiyonel
olarak hizmete sundu¤umuz uydu
takip sistemi, müflterilerimizin iste-
dikleri gelifltirmeleri yapmalar›na
uygun olarak çal›fl›yor.

Müflterilerinize yönelik e¤itim
faaliyetleriniz var m›?
360 derece hizmet paketimizde yer
alan e¤itimin bizim için büyük öne-
mi bulunuyor. Bu konu üzerinde
detayl› olarak çal›fl›yoruz. Bir yan-
dan nakliye firmalar›yla, bir yanda
da flantiyelerle irtibat halindeyiz.
Güvenli sürüfl ve ekonomik sürüfl ol-
mak üzere 2 tür  e¤itim veriyoruz.

Güvenli sürüfl e¤itimimizde oldukça
çeflitli ve zorlu yol koflullar› olufltu-
ruyoruz ve floför arkadafllar›m›za
bu koflullarda araçlar›n›n nas›l tep-
ki verdi¤ini göstermeye çal›fl›yoruz.
Ülkemizdeki kaza oranlar›n›n yük-
sekli¤ini de göz önünde bulundura-
rak bilinç oluflturmaya çal›fl›yoruz. 
Ekonomik sürüfl e¤itimimizle müflte-
rilerimize maddi kazan›mlar sa¤la-
maya çal›fl›yoruz. fioför uyum gös-
terirse e¤itimlerden sonra ayn›
araçla %10-15’e yak›n akaryak›t
tasarrufu sa¤lanabiliyor. 

Akaryak›t firmalar›, müflterilerinin
%3-4 daha az yak›t tüketmeleri için
çok büyük yat›r›mlar ve çal›flmalar
yap›yorlar. Oysa biz floför e¤itim-
leriyle %10-15’den tasarruf sa¤la-
yabiliyoruz. Bu e¤itimleri yeni müfl-
terimize öneriyor ve maliyetlerini
de biz karfl›l›yoruz.

Bizim için as›l 
önemli olan sadece
ürün sa¤lamak de¤il,
müflterilerimizin 
arkas›ndaki gelifltirici
ve katma de¤er 
sa¤layan hizmetleri
sunmakt›r.
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Sistem nasıl çalışıyor? Veriler ne sıklıkta güncelle-
niyor?
Ana kontrol ünitesinde bulunan makinaya ilişkin
tüm veriler, her 24 saatte bir uydu terminali ve an-
ten aracılığıyla uyduya, oradan da Japonya’daki ser-
ver’a gönderilir. Ve otomatik olarak global Hitachi
“e-service Owner’s Site” sisteme tanımlanır. Bilgi
aktarımı otomatik olarak yapılmaktadır, operatörün
veya makina sahibinin herhangi bir şey yapması ge-
rekmiyor.

Türkiye’nin iletişim altyapısı yeterli midir?
Bizim sistemimizin GSM şebekesi ile bir bağlantısı
yoktur. Bu sebeple makinanın gökyüzünü görüyor
olması yeterlidir. Ayrıca hava şartlarından etkilen-
mesi de mümkün değildir. Makinanın tünelde veya
yer seviyesinin 10 metre altında olması, anteninin
kırık olması durumunda sinyal zayıflıyor veya alı-
namayabiliyor. Bunun dışında müşterilerimizin bi-
zim sistemimize girebilmesi için internete bağlı olan
bir bilgisayar, iphone veya Blackberry’leri olması
yeterlidir.

Sistem hangi makinalarınızda bulunuyor?
Tüm Hitachi 3 serisi lastikli ve paletli ekskavatörle-
rimizde ve ZW serisi lastikli yükleyicilerimizde
standart olarak uydu iletişim ünitesi bulunuyor.

Müşterinin farklı seçenekleri var mıdır? Varsa
özellikleri nelerdir?
Hizmet anlayışı gereği Hitachi’de ister Japonya’daki
mühendis, ister Hitachi’nin sahibi veya müşterileri-
miz olsun herkes, bir kısıtlama olmadan program
üzerinden sunulan tüm bilgilere ulaşabiliyor. Bu se-
beple müşterilerimize sunduğumuz farklı hizmet
paketlerimiz bulunmuyor. 

Ücretlendirme nasıl yapılıyor?
Biz bu hizmetimiz için müşterilerimizden ne maki-
nalarını alırken, ne de kullanırken herhangi bir ücret
talep etmiyoruz. Onlara ait olan tek maliyet internet
faturalarıdır. Elbette ki bu sistemi geliştirmenin ve
uydudan iletilen her verinin bir maliyeti var. Ancak
Hitachi, bu sistem üzerinden sağladığı verilerle ma-
kinalarının performansını takip ederek yeni model-
lerini geliştirmeyi de hedefliyor. Bu sebeple bu ürü-
nünü hem bir hizmet, hem de kendisi için faydalı
bir araç olarak gördüğünden dolayı maliyetlerine
kendisi katlanıyor. 

Müşteriler bilgilere nereden ulaşabiliyor?
Müşterilerimiz Hitachi’nin www.hcme.com adresin-
deki “Global e-Service” seçeneği üzerinden kullanıcı
adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıyorlar.
Kullanıcı ad ve şifrelerini yeni makina alan müşteri-
lerimize biz veriyoruz. Müşterilerimizin satın aldığı

ve daha sonra alacağı tüm makinaları seri numarası
ile onların adına sisteme tanımlıyoruz. Böylece ma-
kinaların uluslar arası bir kimliği, yani pasaportu
oluyor. Diyelim ki makinanızı satmak istiyorsunuz.
Alıcılar servisler aracılığyla makinanınızın tüm geç-
mişini aynı sistem üzerinden görebiliyorlar.

Filo yönetimi mümkün mü?
Elbette mümkün. Kendi kullanıcı adları altına kayıt-
lı tüm makinaları harita üzerinde bir arada görebili-
yor ve performanslarını takip edebiliyorlar.

Müşterilere sağlanan ekstra hizmetler nelerdir?
Anlık uyarı mesajları, aylık düzenli rapor gönderi-
mi, vb. Makinalarından tam performans sağlayabil-
meleri, kritik arızalara karşı mümkün oldukça erken
önlem alabilmeleri ve maliyetlerini düşürmeleri
amacıyla programdan sağladığımız bilgi ve uyarılar
hakkında müşterilerimizi servis mühendislerimiz
aracılığıyla bilgilendiriyoruz. Hedefimiz, müşterile-
rimizin bu önemli programın değerinin farkında ol-
malarını ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağla-
maktır.

Rakiplerine göre temel üstünlükleri nelerdir?
Çok detaylı bilgi vermesine rağmen kullanımının ol-
dukça basit olması takdir topluyor. Programın üc-
retsiz olması müşterilerimiz tarafından çok olumlu
bulunuyor. Biz bu programı ürünlerimizi ve müşte-
rilerimizle olan ilişkilerimizi geliştireceğimiz bir
araç olarak kullanıyoruz. Programı kullanan herke-
sin aynı bilgilere ulaşabilmesi, farklı üyelik paketle-
rinin olmaması da kafa karışıklıklarını önlüyor. 

Bu sistemin hali hazırda Türkiye’de kullanıldığı
makina sayısı nedir?
İnanıyoruz ki uydu takip sistemini en çok ve etkin
kullananlar Hitachi müşterileridir. Çünkü ilk olarak
biz getirdik ve etkin olarak kullanıyoruz. Makine
teslimatlarında müşterilerimizi detaylı olarak bilgi-
lendiriyoruz. Hali hazırda Türkiye genelinde bu sis-
teme sahip olan yaklaşık 4700 aktif makinamız var.

uydu takip sistemleri
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Global inşaat sektörün önemli markalarından olan
Enka; iş makinaları, kamyon ve inşaat ekipmanları
konusunda da Hitachi, Kawasaki, Iveco, Tcm vb gi-
bi birçok markanın Türkiye’deki satış ve satış sonra-
sı hizmetlerini Enka Pazarlama şirketi aracılığıyla
sunuyor. Uydu takip sistemleri dosyamızın dördün-
cü ve şimdilik son konuğu, “e-Serice Owners Site”
programı ile Enka Pazarlama oluyor. Bilgilerimizi
Bölge Satış Müdürü Batuhan Mutluer ve Satış Son-
rası Hizmetler Servis Mühendisi Alper Siral’dan al-
dık. Sohbetimizin başında Batuhan Bey, uydu takip
sistemini Türkiye’de sunmaya başladıkları 2006 yı-
lında müşterileri ile birlikte yaşadıkları ilginç bir ha-
tırasını paylaştı:

“Biz 2006 yılında şirket olarak oldukça radikal bir
karar alarak, bütün dünya’da daha Hitachi ekskava-
törlerinin 1 serisi satışı devam ederken, biz yeni 3
serisini hemen getirme kararı aldık. Hatta bu sebep-
le yılın ilk üç ayında Türkiye’ye hiç makina getire-
medik, bazı müşterilerimiz gecikmeden dolayı kız-
mışlardı. Böylece 3 serisi ekskavatörlerimizle uydu
takip sistemini ve geri görüş kamerasını Türkiye’ye
ilk kez kullandıran firma biz oluyorduk. İlk tesli-
matlardan sonra yine 2006 yılında müşterilerimizle
beraber Japonya’ya gittik. Fabrika gezisi sırasında
yeni makina alan müşterilerimiz, bize sattınız ama
nedir bu uydu sistemi dediler. Biz de konunun uz-
manı Japon’lara sorduk, bunu bize bir gösterin diye.
Bizim için bile çok yeniydi, daha eğitimlerini alma-
mıştık henüz. Müşterilerimizden birisi hadi benim

makinamı uydu üzerinden inceleyelim dedi. Japon-
ya’da saat 10’du ama Türkiye’de daha sabahın
4’düydü. Nihayetinde biz bilgisayar üzerinden ma-
kinanın Afyon’da olduğunu gördük. Ancak müşteri-
miz benim makinam burada olamaz deyince şaşır-
dık. Bir hafta önceki yerine baktık, dediği yerdeymiş
gerçekten. Ayrıca program üzerinden makinanın ön-
ceki gün mesai saatleri içerisinde iki saat kadar ça-
lışmadığını da gördük. Bize inanmadı, sabahın saat
5’inde operatörünü arayarak uyandırdı. Makinanın
o andaki yeri bizi haklı çıkardı. Ayrıca sahada pat-
latma yapıldığı için makina iki saat kadar çalışma-
mıştı. Operatör, abi sen nereden biliyorsun, döndün
mü Japonya’dan deyince kahkahalar koptu tabi
grupta. Müşterilerimizle birlikte yaşadığımız bu ilk
tecrübemizden çok keyif almıştık. Hitachi gerçekten
çok sıkı bir çalışma yaparak, altyapısı güçlü ve kul-
lanışlı bir sistem geliştirmişti.”

Sistemin makina üzerindeki ve diğer bileşenleri
nelerdir?
Günümüzde artık makinalar sadece hidrolik olmak-
tan çıkıp, elektronik destekli akıllı makinalar haline
geldi. Hitachi makinalarında üç ana kontrol ünitesi
bulunuyor. “Beyin” de diyoruz bunlara. Bir tanesi
motor kontrol ünitesi, birisi ana kontrol ünitesi ve
birisi de uydu terminal ünitesidir. Bu üniteler özel
bağlantılarla birbirlerine bağlıdır. Makinanın tüm
çalışma ve teknik bilgileri ana kontrol ünitesinde
toplanır. Verilerin uyduya gönderilmesi için bir de
uydu anteni bulunmaktadır. 

HITACHI
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Sistem geliştiriliyor mu? Yeni
eklenecek özellikler var mıdır?
Hitachi, bu konu ile ilgili olarak
her sene sonunda bayilerini Hol-
landa’ya davet ederek toplantı
yapıyor. Bu sene de aralık ayında
olacak. Bu toplantıda ortaya çı-
kan görüşler hızla değerlendirile-
rek sisteme uygulanıyor. Arıza
bildirimleri konusunda çalışma-
lar yapılıyor. Hitachi’nin ve maki-
na sahibinin operatöre makinanın
monitörü üzerinden doğrudan
bilgi verme ve uyarma fonksiyo-
nu da düşünülüyor. 

KULLANIM DETAYLARI
www.hcme.com adresinden
“Global e-Service” adımı seçili-
yor. Açılan ekranda Enka yetkili-
leri tarafından verilen kullanıcı
adı ve şifre ilgili alanlara yazıla-
rak sisteme giriş yapılıyor. Prog-
ramın kullanımı için dil seçimi de
bu ekrandan yapılıyor. Yakında
Türkçe’nin de seçenekler arasına
ekleneceğini öğreniyoruz.

Açılan menüde; haberler, kontrol
panel ve makina ana seçenekleri
bulunuyor. Haberler bölümünde,

Hitachi’nin sistem ile ilgili yaptığı
duyurular ve ürün geliştirmeleri
müşterilere bildiriliyor.

Kontrol panel’inde müşterileriler,
Enka tarafından açılan kendi he-
saplarındaki kullanıcı adı, şifre,
iletişim vb bilgilerini değiştirip
yeniden belirleyebiliyorlar. Maki-
na seçeneği müşterilerin etkin
olarak kullandıkları bölümdür.
Kendi hesaplarına kayıtlı olan
tüm makinalarını bu seçenek üze-
rinden detaylı bir şekilde incele-
yebiliyorlar. 

ları ve değişmesi gereken parçalar
belirtiliyor. Bakımlar yapıldıktan
sonra servis elemanlarının maki-
nanın monitörü üzerinden giriş
yapmaları gerekiyor. Sistem böyle-
ce güncelleniyor. Bakımları prog-
ramlamak, yedek parça siparişleri-
ni vermek mümkün olabiliyor.
(Resim 3)

Enka yetkilileri, makinalardaki
yağ değişim periyodlarının çok
önemli olduğunu vurguluyorlar.
Avrupa’da 500 saat olan motor
yağ değişim periyotlarının ülke-
mizde 250 saat olmasının temelin-

de bazı endişeler yatıyor. Yağ ve
filtre alırken dikkat etmek, müm-
künse orijinal ürünleri kullanmak
gerekiyor. Kullanılıp atılmış oriji-
nal yağ ambalajları içerisinde ya-
nık, kullanılmış sahte yağ satıldı-
ğına dahi şahit olduklarını belirti-
yorlar. Makina menüsündeki
Operasyon (operation) seçeneği
altında, makinanın seçilen tarih
aralığındaki tüm çalışma hikayesi
gözler önüne seriliyor. Tarih aralı-
ğı seçilmediği taktirde son bir ay
otomatik olarak ekranda görüntü-
lenir. İlk olarak seçilen dönem bo-
yunca toplam kaç saat çalışıldığı

Makina menüsünün e-Service Owner’s Site
bölümünden seçilen makinanın seri numarası,
uydu ile son irtibat tarihi, son çalışma saati,
son çalışma yeri, tahmini bakım zamanı ve
yüzdesel olarak deposundaki yakıt seviyesi
görülebiliyor (machine > e-Service Owner’s Si-
te > Machine). (Resim 1 - 2)

Makina menüsünün Bakım (maintanance) se-
çeneği altında, makinanın tüm bakım periyod-

ve ortalama yakıt tüketimi görü-
lüyor. Ayrıca her günün 24 saat
ve her saatin de 15’er dakikalık
bölümlere ayrıldığı ekran üze-
rinden operatörün gerçek çalış-
ma saatleri ve gün sonundaki
yakıt deposunun doluluk oranı
takip edilebiliyor. 

Makina menüsündeki Lokasyon
(location) seçeneği altında iki
farklı haritalama imkanı sunulu-
yor. İlki Hitachi’nin kendi harita-
landırma sistemi. İkicisi ise Go-
ogle Maps uygulaması. Genelde
Google Maps kullanılıyor. Maki-
naların uydu ile en son irtibat
sağlandığı anki konumu harita
üzerinde basit adres bilgisi ve
tam koordinatları ile birlikte gö-
rüntüleniyor. Birden fazla maki-
na aynı harita üzerinden takip
edilebiliyor. Ayrıca harita, uydu
ve karma seçenekleri var. Karma
seçeneği ile harita ile uydu bilgi-
leri üst üste birleştiriliyor.
(Resim 4)

MIC Sistemi – Makine Genel
Verilerine Ulaşım Sistemi
MIC (Machine Information Cen-
ter – Makina Çalışma Bilgileri
Sistemi ) sistemi bir anlamda Hi-
tachi’nin uydu takip sisteminin
kozmik odasını oluşturuyor.
Çünkü en son uydu iletişimiyle
makinanın beyninden alınan
tüm çalışma geçmişi ve verileri
bu sistem üzerinden izlenebili-
yor. Bu sayede makina sahibi,
Hitachi veya yetkili Hitachi bayi-
si makinanın çalışma geçmişi
hakkında çok detaylı bilgi sahibi
olur. Bu sonuçlara göre verimlili-
ği arttırmak amacıyla makinaya
ve/veya operatörün çalışma şek-
line müdahale edilmesi gerekebi-
liyor. Müşteriler bu sistemin ça-
lışması için gereken dosyayı Glo-
bal E-Service hesaplarını kulla-
narak bilgisayarlarına indiriyor-
lar. Programın aktivasyon bilgi-
leri bir defaya mahsus Enka tara-
fından müşteriye gönderiliyor.
Daha sonraki tüm güncellemele-
ri sistem otomatik olarak alıyor.
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(Resim 2)

(Resim 3)



veya başka kabul edilebi-
lir bir sebebi yoksa boş
yere çalıştırılmaması gere-
kir. Yeri geliyor operatör-
ler kışın makinayı ısın-
mak için kalorifer olarak
bile kullanabiliyorlar.”

4. Alarm bölümünde, se-
çilen aya ilişkin tüm arıza
uyarıları görülebiliyor.
Aslında alarm ve arızlar
monitörde operatöre bil-
diriliyor. Ancak makina
sahipleri veya şantiye şef-
leri de böylece sorunları
ve çözümü takip edebilir-
ler. Motorla ilgili ve hara-
ret alarmları en kritik
alarmlardır. 

5. Hidrolik yağ sıcaklıkla-
rı, soğutma suyu sıcaklık-
ları, pompa basınç değer-
leri, kazı ve yürüyüş ba-
sınç değerleri histogram-
lar ile tarihsel olarak gös-
terilebiliyor. (Resim 7-8)

Batuhan bey bu sektörde-
ki teknolojik gelişmişliğin,
bir makinanın aynı anda
birkaç hareketi durmadan
yapabilmesi ile tanımla-
nabileceğini söylüyor ve
ekliyor: “Makinalar  kom-
bine hareket yapabilmeli-
dir. Bir makinanın sadece
yürüyüşünün iyi olması
veya sadece pompa basın-
cının yüksek olması yeter-
li değildir. Üretkenliği be-
lirleyen budur. Raporları-
mızın hem pompa, yürü-
yüş ve kazma basıncını
göstermesinin amacı bu-
dur. Hitachi makinalarin-
daki regent özelliği, hare-
ketlerin kombine ve ke-
sintisiz olarak yapılmasını
sağlar. Aslında Hitachi bu
raporlarla kendi reklamını
yapıyor. İstediğin kadar
basınçları yükselt makina
yine kesintisiz olarak ve-
rimle çalışır diyor.”

Bu program üzerinden sağlanan bilgilerden bazıları
şunlar:

1. Seçilen tarih aralığında makinanın ne kadar süre
çalıştığı, ne kadar rölantide kaldığı, ne kadar süre
kırıcı ile çalıştığı, ne kadar süre farklı ataşmanlar
kullanıldığı, ne kadar süre yürüdüğü ve ne kadar
sürenin kule dönüşü ile geçtiği gösterilebiliyor.
(Resim 5)

2. Belirli bir tarih aralığında makinanın çalışma
modları gün bazında grafiksel olarak görüntülenebi-
liyor. 

3. Aylık bazda yine 15’er dakikalık hassasiyetlerle
makinanın hangi saatlerde gerçekten çalıştığı, hangi
saatlerde rölantide kaldığı raporlanabiliyor. Opera-

törün ve şantiyenin verimliliğini ölçmek için çok
önemli bir rapor olduğu söylenebilir. (Resim 6)

Enka yetkilileri makinanın aktif çalışma süresini bil-
menin çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Ve ekli-
yorlar: “Makinanın aktif çalışma oranına göre şanti-
yede yeni bir makinaya ihtiyaç olduğu, makinanın
fazla olduğu veya kamyon ihtiyacı olduğu konusun-
da fikir bile verebilir. Uzmanlar ekskavatörlerde ak-
tif çalışma süresinin %60-70 aralığında olmasının
makinanın etkin kullanıldığını gösterdiğini söylü-
yorlar. Elbette yapılan işe göre bu oran değişebilir.
Örneğin öyle dekapaj şantiyeleri var ki %80’leri gö-
rüyoruz. Makinalar günde 24 saat neredeyse durma-
dan çalışıyor ve yılda 4,000-5,000 saat yapıyorlar.
Mermer ocaklarında ise rölanti süreleri daha fazla
oluyor. Makine yüklemek için kamyon beklemiyorsa
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(Resim 4)

(Resim 6)

(Resim 5)

(Resim 8)
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MODELLER

3CX SiteMaster 4CX Sitemaster

GENEL
Çalışma Ağırlığı - kg 8.070 8.660
Azami Motor Gücü - hp 92 (ISO 14396) 100 (ISO 14396)
Yengeç Yürüyüş Özelliği yok var
Ön Lastik Ebadı 16/70 x 20 16,9 X 28
Arka Lastik Ebadı 18.4 x 26 16,9 X 28
Dingil Mesafesi - cm 217 222

MOTOR
Marka Jcb Jcb
Model Turbocharged Turbo+Intercooled
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi - lt 4,4 4,4
Yakıt Enjeksiyon Sistemi Direct Injection Direct Injection
Azami Motor Gücü - hp 92 (ISO 14396) 100 (ISO 14396)
Azami Tork - Nm 408 440
Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak 1.200 1.300
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt 160 160

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
Şanzuman Tipi Seçenek 1 4*4 Syncroshuttle 4*4 Powershift
Şanzuman Tipi Seçenek 2 4*4 Powershift 6*4 Auto Powershift
Azami İleri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat 39,8 / 38,3 38,1

HİDROLİK SİSTEM
Hidrolik Pompa Tipi Dişli Dişli
Hidrolik Sistem Akış Kapasitesi - lt/dak 144 144
Azami Sistem Basıncı - bar 251 251
Hidrolik Sistem Yağ Kapasitesi - lt 132 132

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3 1 1
Arka Kova Bıçak Genişliği - cm 61 61
Ön Kova Koparma Gücü - kN 64,0 64,6
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg 3.229,0 4.378,0
Ön Kova Boşatma Pim Yüksekliği - cm 345,0 346,0
Arka Kova Koparma Gücü - kN 61,0 61,0
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinliği - cm 546,0 614,0
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm 652,0 710,0
REFERANS ORJİNAL KATALOG NO 999/5373 06/10 999/5374 06/10
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(Resim 1)

(Resim 2) (Resim 3) Tablodaki bilgiler www.forummakina.com.tr adresinden alınmıştır.



aletleri koymak için bir bölüm yaratılmış. Bu geniş
alanın, gelecekteki daha yüksek emisyon standartla-
rını karşılayacak motorlara da yeterli olacağı belirti-
liyor. (Resim 5)

Ön kova bom’unun tasarımı değiştirilerek kalınlığı
streslere ve kırılmalara karşı daha dayanıklı olacak
şekilde arttırılmış. (Resim 6 - 7)

Bom’un merkezdeki genişliği ve kullanılan saç ka-
lınlıkları arttırılmış. Arm’ın üst tasarımı daha düz
bir yapıya sahip olmuş. Daha mukavim bir yapı ve
daha yüksek kol koparma gücü sağlanabildiği belir-
tiliyor. (Resim 8 - 9)

Geçtiğimiz yıllarda güvenlik için makinaya eklenen
özellik yeni modellerde de kullanıcılara sunuluyor.
Denge ayaklarına eklenen bir switch aracılığıyla,
ayaklar tamamen yukarı çekilmeden makinanın ha-
reket etmesi halinde operatöre sesli ve görsel olarak
ikaz veriliyor. (Resim 10)

Yine son dönemlerde yenilenen yakıt deposu, dar-
belere karşı güçlendirilmiş plastik malzemeden üre-
tiliyor. Çelik bir yapı yok, dolayısıyla yakıttaki su-
yun zaman içinde tankta paslanma yapması ve bu
pasın yakıt sistemine giderek hasar vermesi önlen-
miş oluyor. (Resim 11)

Sayısı toplam sekize çıkarılan ön ve arka çalışma
lambalarının manuel olarak ayarlanabilir hale geti-
rilmesi gece çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır.
Yeni tavan tasarımı geniş yağmur kanalları ile dik-
kat çekiyor. (Resim 12 - 13)

Önceki modellerde kabin içerisinde kullanılan kro-
majlar kaldırılmış ve otomobillerdeki trend’e paralel
olarak siyah tonlar kullanılmış. Gösterge paneli di-
gital olarak renklendirilmiş. (Resim 14)

JCB geçtiğimiz yıllar içerisinde stratejik bir karar
alarak kazıcı yükleyicilerinde, Perkins yerine kendi
fabrikalarında yeni üretmeye başladığı JCB marka
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(Resim 5)

(Resim 12)

(Resim 6)

(Resim 7)(Resim 8)

Kurulduğu yıldan itibaren günü-
müze kadar geçen süre içerisinde
400,000’den fazla makina üreten
JCB, amiral gemisi olan kazıcı
yükleyici serisini bu yıl içerisinde
yeniledi. İlk kez Almanya’da dü-
zenlenen Bauma fuarında sergile-
nen yeni modeller, İstanbul’daki
Komatek 2010 fuarında Türki-
ye’de de tanıtıldı ve satışa sunul-
du.

“Bugüne kadarki en verimli kazı-
cı-yükleyicimiz” gibi oldukça id-
dialı bir slogan ile tanıtılan yeni

JCB’leri sahada inceledik ve kul-
lanıcılarının tecrübelerini sizin
için dinledik. Ziyaretimiz esnasın-
da Sif JCB Satış Danışmanı Ahmet
Karagöz bize eşlik ederek bilgi-
lendirdi. (Resim 1)
JCB markasını daha da ön plana
çıkaran yeni ve büyük logo kulla-
nımı, önceki modellere göre ma-
kinaya daha dinamik ve güçlü bir
görünüm kazandırmış. (Resim 2)

Şase üzerinde yapılan birçok de-
ğişiklikle dayanıklılık, bakım ve
kullanım kolaylığı hedeflenmiş.

Hafif ama güçlü bir malzemeden
üretilen motor kaputu kolay açıla-
cak şekilde yeniden tasarlanmış.
(Resim 3)

Motor kaputu daha yüksek ve
önümüzdeki yıllarda kullanılacak
elektronik motorlara da uygun bir
tasarımı sahip. (Resim 4)

Kaynakları etkin kullanmak
önemlidir. Yeni tasarım sayesinde
motor kaputu altında sağlanan
geniş alanda; bijon anahtarı ve
gresörlük gibi bakıma yönelik

(Resim 9)

(Resim 4)

(Resim 10)

(Resim 11)

(Resim 13)



motorlarını kullanmaya başlamış-
tı. Yeni serideki tüm modellerde
de en son emisyon standartlarını
karşılayan bu doğrudan enjeksi-
yonlu, 4 silindirli, 4.4 lt’lik bu di-
zel motorlar kullanılıyor. JCB mo-
torlarının en ön plana çıkan özel-
liklerinde birisi, 1,500-1,600 gibi
düşük devirlerde azami tork de-
ğerlerini sağlıyor olmasıdır. Mo-
torun yorulmadan çalışması yakıt
tüketimini düşüreceği gibi, daha
uzun revizyon süreleri sağlaya-
caktır. (Resim 15)

Yeni JCB’lerdeki en radikal deği-
şiklikler hidrolik sistemden kay-
naklanıyor. Sisteme eklenen
üçüncü bir dişli pompa ile önce-
den 2,000 devirlerde yapılan işle-
rin artık 1,600-1,700 devirlerde
yapılabildiği söyleniyor. Yakıt tü-
ketimini %16’ya, egzoz emisyo-
nunu ise %8’e varan oranda azal-
tan bu sistem ile sağlanan yüksek
hidrolik debi sayesinde uzatmalı
bom’un çalışma hızı da arttırılmış
bulunuyor. Buna eski ve yeni ma-
kinalar ile yapılan demolar esna-
sında tanık olduk. (Resim 16)

Yeni hidrolik sistemden tam ola-
rak faydalanmak için operatöre
düşen bir görev var. Konrol pane-
li üzerinde bulunan düğmeyi ça-
lışırken “eco”, seyahat ederken
“low” seçmesi gerekiyor. Eco se-
çeneğinde motor devri 1,700’ün
üzerine çıkması halinde 3.pompa
devre dışı kalarak yakıt tasarrufu
sağlanıyor. Ayrıca makina 4. vite-
se geçtiği anda da 3. pompa oto-
matik olarak devre dışı kalıyor.
(Resim 17)

Fren pedallarının seviyesinin al-
çaltılması operatörün daha az yo-
rularak daha hızlı tepki vermesi-
ne olanak sağlıyor. (Resim 18)

Yeni fren sistemi otomobillerdeki gibi oransal frenle-
me yapmaya olanak sağlıyor. Önceki modellerde
küçük bir fren yağ tankı ve ufak hortumlar bulunu-
yordu. Yeni modellerde bu ayrı tank kaldırıldı ve
fren sistemi ana hidrolik tanka bağlandı. Bakım ko-
laylığı da sağlayan bu sistem sayesinde makinayı
durdurmak için artık fren pedalına sonuna kadar
basmak gerekmiyor. Joystick’li makinalarda standart
olarak bulunan tork kilidi seyahat anındaki yakıt tü-
ketimini %25 düşürürken, rampada meydana gelen
hız kaybını da engelliyor. Böylece toplam sürüş sü-
resinin eski makinaya göre %10 azaltılması sağlanı-
yor. Bu özellik ile makina dördüncü vitese geçtiği
anda motor ile şanzuman doğrudan bağlı hale gele-
rek tork konvertörün ekstra çekiş gerekmediği an-
larda gereksiz yere çalışarak fazla yakıt tüketmesi
önleniyor. Kazı pozisyonuna otomatik olarak dönüş
ve paralel kaldırma operatöre serilik sağlıyor. 

Türkiye’de Sif JCB tarafından standart olarak sunu-
lan sarsıntısız sürüş sistemi konforlu bir sürüş ile
birlikte kovadaki malzemenin seyahat halindeyken
dökülmesini önleyerek üretim kaybını azaltıyor. İs-
tanbul Beykoz’da ziyaret ettiğimiz yeni JCB sahibi
Recep Yüksel (Yüksek Ticaret), bu makinayı tercih
etmelerinin temel sebebinin düşük yakıt tüketimi ol-
duğunu ve bugüne kadar kullandıkları en perfor-
manslı makina ile karşılaştıklarını söylüyor. 

“Önceki farklı marka makinamızda 100 litre yakıt ile
12 saat çalışabiliyorduk. Şimdi 100 litre mazot ile 17
saat çalışabiliyoruz. Kaldı ki bizim işimizde makina-
yi oldukça zorluyor, sınırlarının üzerinde sanki bir
ekskavatör veya lastikli yükleyici gibi kullanıyo-
ruz.” (Resim 19)

Görüşme yaptığımız günün ertesi günü askere gide-
cek olan makinanın operatör Mustafa Kılıç ise maki-
nanın her şeyinden çok memnun. Zaten makinanın
alınması için patronunu o ikna etmiş. 

“Geçen günlerde 2-3 dönümlük bir arazide 1,500 de-
virde rahat rahat ağaç kökü söktüm” diyerek yeni
hidrolik sistemin avantajını teyit ediyor. Frenlerin de
çok farklı olduğunu ve kendisini yormadığını söylü-
yor ve ekliyor: “JCB yakında ABS’li frenler çıkarırsa
şaşırmam.” (Resim 20)
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(Resim 19)

(Resim 17)

(Resim 20)

(Resim 14)

(Resim 18)

(Resim 15)

(Resim 16)



kovaları derinle-
mesine hacme sa-
hipken, lastikli
yükleyici kovaları
enine hacimlidir
yani kova ağızları
daha geniştir. Bu
nedenle makina
yüke girdiğinde
büyük blokları da-
ha rahat alır ve ko-
va içinde istifleye-

bilir. Ekskavatör kovalarında ise kova ağzı dardır ve
blok boyutlu malzeme kova içinde çok fazla boşluk
oluşturur. Bu boşlukların yükleme esnasında kısmen
bile doldurulması hemen hemen imkansızdır ya da
çok fazla zaman kaybına sebep olur. İşletme sahiple-
ri özellikle patlatma yapılan sahalarda yükleyici se-
çerken bu farklılığa dikkat etmelidirler. Günümüzde
ekskavatör ile yükleme yapmak, istifleme avantajın-
dan dolayı daha popüler durumda, pek çok taş oca-
ğı ve maden işletmecisi ekskavatörleri ana yükleyici
makinası olarak seçmekteler; ancak patlatma tipi,
kalitesi ve kademe geometrisi dikkate alınmadan ya-

pılacak makina seçimleri iş sahibine kabuslar yaşata-
bilir, üretim düşer, yakıt maliyetleri artar. 

Taş ve maden ocaklarında yüksek üretim için geniş
çaplı patlatma delikleri ve geniş aralıklı delme geo-
metrisi seçilmesi ne yazık ki büyük blok üretimini
arttırır. Buna malzemenin çatlaklı yapısı da eklendi-
ğinde patlatma kalitesi düşer ve elde edilen malze-
me boyutu büyür. Sonuç olarak seçilen makina ve
kovaya hiç de uygun olmayan malzeme boyutları ile
karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda dahi düşük
maliyetli makina işletmesi için kova ya da ana yük-
leyici makina tercihleri gözden geçirilmeli ya da
destek makina ve ataşman alımına (hidrolik kaya kı-
rıcılar) gidilmelidir. Unutulmamalıdır ki kamyonla-
rın doldurulması esnasında kovayı tam olarak dol-
duramamaktan kaynaklanan fazladan her bir pas,
gün sonundaki üretimi olumsuz yönde ve büyük
oranda saptıracaktır. 

Patlatma kalitesinin neden olduğu diğer bir problem
de taş ve maden ocaklarında patlatma sırasında olu-
şan topuklar ve kademe tabanındaki topoğrafik bo-
zuklardır. Topuk oluşumu hem patlatma tipi hem de

Makalemizin 1. ve 2. bölüm başlıkları dergimizin 3. sayı-
sında yer almıştı. Bu sayımızda 3. konu başlığı ile devam
ediyoruz.

Kova, bir yükleyici makinanın tamamlayıcı parçası
olmasının yanı sıra, diğer komponentler ile birlikte
makinanın üretim performansını doğrudan etkile-
yen en önemli parçalarından biridir.  Makinanın
mevcut gücünden en üst düzeyde faydalanabilmek
için çalışacağı zemin, malzeme koşulları ve farklı
endüstri alanlarına göre değişik tip ve ebatta kova-
lar kullanılır. Piyasada kova üreten firmaların çoklu-
ğu ve pek çok çeşit kovanın üretilir olması, kullanı-
cıların farklı ihtiyaçlarından  ve çalışma koşullarının
çok değişken olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
yazıda, yanlış tipte kova ve ataşman kullanımının,
özellikle üretim miktarının çok önemli olduğu uy-
gulamalarda,  makina performansını nasıl etkilediği
üzerinde durulacaktır.  

iii- Kaya ortamın çatlaklılık durumu, patlatma tipi
ve kalitesi, tane boyutu, blok boyutu
İlk bakışta çok da umursanmayan blok-tane boyutu,
yükleyicilerin kova doluluk oranlarını olumsuz yön-
de etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle ekskava-
törlerin kova dolulukları lastikli yükleyicilere oranla

tane boyutundan etkilenir. Aşağıda tane boyutları
ve patlatma kalitesine göre ekskavatör ve lastikli
yükleyiciler için kova doluluk oranları görülebilir. 

Tablolardan da anlaşılacağı gibi farklı boyutlardaki
malzemelerin kova doldurma oranları da farklı ol-
maktadır. Lastik tekerlekli yükleyici ile ekskavatör
kovalarının aynı tip malzemedeki dolum oranlarının
farklı olduğu hemen görülebilir. Ekskavatör ve las-
tikli yükleyicilerin kova hacimleri aynı olsa da kova
ağızlarının farklı genişlikte olmalarından dolayı do-
lum faktörleri mutlaka farklı olacaktır. Ekskavatör

makale
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‹fiE GÖRE
KOVA SEÇ‹M‹

VE KOVA
DOLDURMA

ORANI (2)

Serdar Engin
Borusan Makina ve Güç Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.,
Eğitim Departmanı

Tablo 3

Resim 8

Nemli topraki kumlu kil A- 100 -110 %
Kum ve Çakıl B- 95 -110 %
Sert, sıkı kil C -80 - 90 %
Kaya - İyi patlatılmış D- 60 - 75 %
Kaya - Kötü patlatılmış E- 40 - 50 %
Tablo 2

Malzeme Dolum Faktörü 
(yığma kapasite yüzdesi)

Ekskavatörler

Resim 7

Resim 6

Resim 5



kaya cinsi ve çatlaklık oranına bağlıdır. Yükleyiciler
kovalarını en iyi hazır malzemede doldururlar. To-
puk oluşumlarında yarı patlamış ama kopmamış
çok fazla malzeme olduğundan yükleyiciler bu nok-
talarda koparmaya girmek zorunda kalır ve neticede
makina hem çok fazla vakit harcar hem de kovasını
istediği gibi dolduramaz.  Topukların ekskavatör
ve/veya lastikli yükleyiciler tarafından alınmaya ça-
lışılması zaman ve üretim kaybına sebep olacaktır.
Bu tip noktaların kırıcılar, ekskavatör ya da dozer ri-
peri ile gevşetilerek yüklenmeye hazır hale getiril-
mesi sorunu çözecektir.

İşletme yetkilileri büyük lastikli yükleyici kullanımı-
na karar vermişse topuk oluşumun yanı sıra kade-
medeki yükleme yüzeyinin düzügünlüğüne de dik-
kat etmelidir. Patlatma deliklerinin önceki topoğraf-
yaya göre yapılması sonucunda hatalı kademe to-
poğrafyasının benzeri ve hatta daha kötüsü ortaya
çıkar. Özellikle büyük yükleyici operatörleri yüzeyi
düzgün olmayan kademelerde kova tabanını yere
tam olarak oturtamadıklerı için malzemeye istediği
gibi giremez ve kovayı tam olarak dolduramaz. Ay-
rıca kovanın köşeleri tümseklere her çarpışında kova
ve bom burulmaya maruz kalır ve kovada kaynak

ayrılmaları ile karşılaşılır. Ayrıca bu tip burulmalar
iki bomu birleştiren ara bağlantı elemanının (cross
member) kaynaklarından ayrılmasına sebep olacak-
tır. En önemlisi ise malzemeye girerken harcanan za-
man makinanın iş çevrim süresinin artmasına, hatta
neredeyse kendisinden daha küçük yükleyicilerin
performansına eşit bir performans sergilemesine ne-
den olur. Dolayısıyla yüksek üretim beklentileri ile
alınan büyük makinalar patlatma hataları nedeni ile
performanslarını sergileyemezler. Çoğunlukla yük-
sek yakıt maliyetleri üretimi karşılamaz ve garaja çe-
kilirler.

Referanslar;
1- Caterpillar Inc.,  Jan. 2009. Caterpillar
Performance Handbook, Edition 40. 
2- Reymond Blanchart, 2004. Maps Training
Notes,MLDC.
3- Caterpillar Inc., 2007. A Referance Guide to
Mining Machine Applications.
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Gevşek malzeme
Karışık, nemli agrega 95 -110 %
İyi boylanmış agrega, 
3mm' ye kadar 95 -110 %
Agrega, 3mm-12mm arası 90-95 %
Agrega, 12mm-20mm arası 85-90%
Agrega, 20mm üzeri 85-90%

Patlatılmış kaya
İyi patlatılmış 80-95%
Orta 75-90%
Kötü patlatılmış 60-75%

Diğer
Kaya malzeme ile karışık
ince malzeme 100-120%
Nemli toprak 100-110%
Kaya ve nebati malzeme 
karışık toprak 80-100%
Çimentolu ve blok 
oluşturan her türlü malzeme 85-95%
Tablo 3

Malzeme Dolum Faktörü 
(yığma kapasite yüzdesi)

Lastikli Yükleyiciler

Resim 9

Resim 10





Ne kadar küçük parçacıkları görebildiğimize dikkat!

larda da (özellikle Common Rail tip) ortaya çıkmak-
ta ve erken enjektör arızaları  görülmektedir.

Sistemlerin bu derece hassasiyet gösterdiği yeni mo-
del iş makinalarında, makinaların işte kalma sürele-
rini arttırmak için aşağıdaki uygulamalar tavsiye
edilmektedir:

1-Üretici firmaların kendi modelleri için önerdikleri
bakım periyotlarına kesinlikle uymak (Günlük, 250,
500, 1.000, 2.000 saatlik bakımlar gibi)

2-İş makinalarının bakımını kendi yapan firmaların
bakım personelinin eğitimli olması ve bilgilerinin
günümüz teknolojileri ile güncellenmiş olması (Üre-
tici firmalardan teknik eğitim talep edilebilir.)

3-Bakım ekibi bulunmayan firmaların üretici firma
ya da distribütörlerden “Bakım Anlaşması Progra-

mı” satın almaları (Artık hemen her temsilci firma-
nın bakım anlaşması programı mevcut.)

4-Bakım yapılan alanlarda hijyenin sağlanması (Te-
miz atölyeler, tertipli bakım ekipleri gibi)

5- Bakımlarda orijinal parçaların kullanılması (Ori-
jinal dışındaki ucuz görünen benzer yan sanayi par-
çaların yarattığı tahribat büyük oluyor)

6-İş makinalarını bu konuda eğitim almış, sertifikalı
operatörler kullanmalı (Distribütörler ve aracı ku-
rumlar sertifika verme konusunda yetkilendirilmiş
olmalı)

İlk bakışta uygulaması basit gibi görünen yukarıda-
ki temel kurallar iş yoğunluğu, eleman yetersizliği
ya da yönetim zafiyetleri nedeniyle ihmal edildiğin-
de makina parklarında % 17’ye varan oranlarda ön-
lenebilir arızalar oluşmakta ve bu durum zaman ve
para kaybına neden olmaktadır.

Daha fazla zaman kaybetmeden kendi durumunuzu
gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Günümüz dizel motor, yakıt, hidrolik
ve aktarma organları teknolojileri eski-
ye nazaran daha verimli, daha güçlü
ve çevre dostu olmakla birlikte bir o
kadar da hassas ve kirliliğe aşırı du-
yarlı bir yapıda imal edilmektedirler.
Çünkü akışkanın içinde bulunduğu
sistemler yüksek basınç altında maksi-
mum güç üretmek için dizayn edil-
mektedir.

Çalışan parçalar arasında çok küçük
sürtünme toleransları (boşluk) ve has-
sasiyetler olduğundan, geleneksel ba-
kım ve tamir yöntemlerine alışmış iş-
letmelerde bakım ve temizliğe yeteri
kadar özen gösterilmediğinde, bakım
ve onarım maliyetlerinde beklenenden
daha büyük giderler ortaya çıkmakta-
dır. Örneğin hidrolik kumanda sistem-
lerinde çalışan parçalar hassas tole-
ranslarda imal edildiklerinden dolayı
(boşluklar 5-20 mikron)  sistem kirlili-
ğe izin vermemekte ve aksi durumlar-
da beklenmeyen arızalar ortaya çık-
maktadır. Benzer durum dizel motor-

makale
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‹fi MAK‹NALARINDA 
‹fiLETME
MAL‹YETLER‹N‹
DÜfiÜRMEK ‹Ç‹N
TAVS‹YELER

Uğur Güllü
Makina Mühendisi
Sanko Makina 
Servis Geliştirme ve Eğitim Müdürü

Hidrolik boşluk
toleransları

Gözün görebildiği
en küçük cisimler

İnsan saçının
kalınlığı

yanlış doğru

5 30 40 80

micron (1 = 0.001 mm)



Kars İl Özel İdaresi makine parkına 3 adet Komatsu
GD 555-5 greyder kattı. Makineleri teslim eden Tem-
sa Global, İl Özel İdare binasında operatör eğitimi
de gerçekleştirdi. Temsa Global Eğitim Sorumlusu
Sertaç Varol tarafından verilen eğitime operatörlerin
yanı sıra bakım ve servis bölümü çalışanları da ka-
tıldı. Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden
oluşan eğitimin ardından Temsa Global'in operatör-
ler için hazırladığı sürpriz hediyeler ve eğitim serti-
fikaları dağıtıldı. 

12 ay çalışıyorlar
Kars İl Özel İdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürü Fatih Tek-
can, kurum olarak
12 ay boyunca ça-
lıştıklarını belirte-
rek “Yaz sezonun-
da kumlama, köp-
rü, menfez dolgu-
ları, yol çalışmaları
yapıyoruz, kışın da
kar ile mücadele
ediyoruz. Araçları-
mız hiç durmuyor.
Bu nedenlerle aldı-
ğımız makinelerin
de 12 ay sıkıntı ya-
ratmaması gereki-
yor” diyor.

Makine parklarında yeni alınan greyderlerin yanı sı-
ra iki adet de Komatsu WA 320 lastikli yükleyici bu-
lunan Kars İl Özel İdaresi, günün şartlarına uygun
makineler alarak hizmette geri kalmamayı hedefli-
yor ve günün şartlarına uygun makineler alıyor. 
Tekcan, makine alırken dikkat ettikleri can alıcı nok-
talar hakkında da bilgi vererek bu süreçte ilk dikkat
ettikleri noktanın satış sonrası servis ve yedek parça
olduğunu belirtti. 

Yetkili servis bilgili olmalı
Garanti kapsamının yeterli olmadığını da söyeyen
Tekcan, yetkili servisin bilgili ve becerikli olması, işi
yarım bırakmaması gerektiğini belirterek “Çünkü
bizim ilimiz mahrumiyet bölgesi, o nedenle servis
ve yedek parça önemli. Fiyat ise üçüncü derecede
önemli bizim için. Çünkü biz kaliteye bakıyoruz.
Bunun yanı sıra yakıt tasarrufu da belirleyici bir et-
ken elbette” dedi.

Tekcan, Komatsu'yu seçmelerinin birçok nedeni ol-
duğunu da belirterek “Daha önce de Komatsu grey-
derlerin kullanılmış olması ve sıkıntı yaşanmamış
olması kararımızda etkili oldu” dedi.

Atölye Şefi Muharrem Güngör de, Komutsunun
greyderlerini daha önce de kullandıklarını hatırlata-
rak bir sorun yaşamadıklarını bu nedenle memnun
olduklarını söyledi. Operatörün de önemli olduğu-
nu belirten Güngör, Temsa Global'in verdiği eğitim-
lerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi. 

Temsa Global'den Kars ‹l Özel ‹dare'ye 
hem teslimat hem e¤itim

54

teslimatlar

Kars İl Özel İdaresi 
Destek Hizmetleri Müdürü 
Fatih Tekcan
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Ceytech Makina, son y›llarda yap-
t›¤› yat›r›mlarla Türkiye’deki atafl-
man sektöründe ad›ndan s›kça söz
ettiriyor. Firma’y› Adana’daki tesis-
lerinde ziyaret ederek, bugünü ve
hedefleri hakk›nda Ceylan Grup
Genel Koordinatörü Sn. Hadi Gür›-
fl›k’tan önemli bilgiler ald›k.

1957 Adana do¤umlu olan Hadi
Bey, ilk ve orta dereceli e¤itimini
burada tamamlad›ktan sonra yük-
sek ö¤retimi için ‹ngiltere’ye gitmifl.
Bournemouth Üniversite’sinden Ma-
kina Mühendisli¤i diplomas› ald›k-
tan sonra profesyonel ifl hayat›na
Adana’daki Çumitafl firmas›nda

bafllam›fl. Elf firmas›ndaki dokuz
y›ll›k kariyerini sat›fl müdürü oldu¤u
dönemde noktalayarak Volvo’ya
Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü
olarak transfer olmufl. Son 3.5 y›l-
d›r ise Ceylan Grup bünyesinde ça-
l›fl›yor.

Ceytech ne zaman kuruldu?
Asl›nda Ceytech’in kuruluflu 2004
y›l›na kadar uzan›yor. Ancak 2007
y›l›na kadar geçen süre içerisinde
flirket daha çok grubun kendi atafl-
man ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla ye-
tinmifl. Bu süre zarf›nda sa¤lanan
bilgi, tecrübe, kalite, baflar› ve pi-
yasadan da gelen talepler do¤rul-

tusunda, 2007 y›l›ndan itibaren ye-
ni vizyon ve hedefleriyle yoluna de-
vam ediyor. 

Ürünleriniz nelerdir?
Ekskavatör, yükleyici, bekolu yükle-
yici ve di¤er ifl makinalar› için çok
çeflitli kovalar, polipler, riperler,
forklift çatallar›, ataflman de¤ifltir-
me sistemleri, cam koruma ›zgara-
lar› vb çok çeflitli ataflmanlar üreti-
yoruz. fiu an için kova, riper ve
quick coupler sat›fllar›m›z, toplam
sat›fllar›m›z›n %85-90’›n› oluflturu-
yor. Uzmanl›¤›m›zla paralel yeni
ürünlerle de ilgili çal›flmalar›m›z
devam ediyor.

Vizyonunuz nedir?
Temel hedefimiz Ceytech’i Türki-
ye’de, çevre ülkelerde ve Avru-
pa’da bilinen, güvenilen ve ayn›
zamanda kalite ve fiyatlar›yla reka-
bette üstün bir marka haline getir-
mektir.

Üretim tesislerinizin büyüklü¤ü
nedir?
Yaklafl›k 1.6 milyon dolarl›k yat›-
r›mla, en yeni teçhizatlarla donata-
rak geçen sene içerisine tamamla-
d›¤›m›z Adana’daki yeni fabrika-
m›z 16.500 m2’lik alan üzerine
kurulmufltur. Bu alan›n 3,000 m2’si
kapal› aland›r. Önümüzdeki sene
yapmay› planlad›¤›m›z yeni yat›r›m
ile 5,000 m2’lik yeni bir kapal›
alana daha sahip olaca¤›z. 

Firman›zda kaç kifli çal›fl›yor?
Ceytech bünyesinde flu anda 65
personelimiz çal›fl›yor. Mavi yakal›
olarak nitelendirilen 50 atölye çal›-
flan›m›z ve 15 beyaz yakal› arka-
dafl›m›z var. Bu say› her geçen gün
art›yor. 

Üretim kapasiteniz ne kadar?
Ürünlerimiz çok çeflitlilik gösteriyor.
30 tonluk bir ekskavatör kovas›n›
baz olarak al›rsak, tek vardiyada
125 adet ayl›k üretim kapasitemiz
var. Son alt› ayd›r talepleri karfl›la-
yabilmek için çift vardiya olarak
çal›fl›yoruz. Bunu üç vardiyaya ka-
dar ç›kabilir ama biz daha çok ye-
rimizi geniflletip, tek vardiya olarak
çal›flmak arzusunday›z.

Adana, kaynaklar› ve lojistik
imkanlar› aç›s›ndan size uygun
bir flehir mi?
Kaliteli bir üretim için en önemli

konular›n bafl›nda yetiflmifl iflgücü
ihtiyac› geliyor. Demir çelik sektö-
rünün geliflmifl olmas›, Temsa ve
Çumitafl gibi makina üreticisi firma-
lar›n geçmiflteki ve günümüzde de-
vam eden faaliyetleri burada bize
kaliteli bir iflgücü kayna¤› yarat›-
yor. 

Buras› imalat›n altyap›s› için de ol-
dukça uygun. Arsa fiyatlar›n›n da
cazip oldu¤u söylenebilir.  
Hammadde temini veya ürünlerimi-
zin sevkiyat› için oldukça yeterli bir
lojistik a¤› mevcut. ‹skenderun ve
Mersin limanlar› hemen yan› bafl›-
m›zda. Adana, Mersin ve Gazian-
tep’ten Avrupa’ya herhalde günde
300 tane t›r gidiyordur. Firma ola-
rak ta hat›r›m›z geçti¤i için, çok
acil durumlarda bir kova yüklemek
istedi¤imizde ayn› gün yer bulabili-
yoruz. 

Sat›fl hedefleriniz nedir? Hali
haz›rda ne oranda gerçekleflti-
riyorsunuz?
Yurtiçi ve yurtd›fl› için farkl› hedef-
lerimiz var. Öncelikle yerel pazar-
da güçlü olmay› ve iyi bir pazar
pay›na sahip olmay› hedefliyoruz.
fiu anda da oldukça iyi gidiyoruz.
Türkiye’deki pazar pay›m›z›n %45-

55 mertebesinde oldu¤unu tahmin
ediyoruz. Ancak tam olarak emin
de¤iliz. 2011’de bunu pekifltirerek
pazar lideri olmay› hedefliyoruz.
Avrupa’da ise 2015 ile birlikte ilk
üç üretici aras›nda olmak istiyoruz.
Avrupa’l› bir üreticiyi almak için
çok u¤raflt›k ama son anda elimiz-
den kaç›rd›k. Bu yöndeki aray›fllar›-
m›z da devam ediyor. Avrupa’da
da güçlü rakiplerimiz var.

OEM olarak da hedeflerimiz var ve
f›rsatlar› araflt›r›yoruz. Dünya ge-
nelinde önceki ifllerimizden dolay›
tan›d›¤›m›z müflterilerimiz var.
Arap ülkelerinde, ‹srail’de, do¤u
Avrupa ülkelerinde ve CIS ülkele-
rinde iliflkilerimiz var. Üretimimizin
%30’unu do¤rudan ihraç ediyoruz.
Ekskavatör ve yükleyici kovalar›nda
iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Ül-
kelere göre ürün talepleri de¤ifli-
yor. Her biri için uygun özelliklerde
ve iyi fiyatl› ürünler gelifltirmeliyiz.

Üç y›l gibi k›sa bir sürede pazar
liderli¤ine ulaflt›¤›n›z› belirtiyor-
sunuz. Sizce Ceytech farklar› ve
bu baflar›n›n s›rlar› nelerdir?
Biz flirket içerisinde yapt›¤›m›z top-
lant›larda hep bofl bir sandalye ko-
yar›z. O sandalye müflterimizi tem-

Ceylan Grup Genel Koordinatörü Hadi Gür›fl›k:

Ceytech Türkiye’de liderli¤i, 
Avrupa’da ilk üç içinde 
olmay› hedefliyor
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sil eder. Onlar› yan›m›zda hisseder
ve empati yapar›z. Her zaman
müflterilerimizi dinliyor, konuflturu-
yor ve taleplerini yerine getirmeye
çal›fl›yoruz. Bekledikleri kalite ve
hizmetin üzerine nas›l ç›kar›z diye
düflünüyoruz. Onlara sayg›l› olma-
m›z gerekiyor. Bizim maafllar›m›z›,
sigortam›z›, elektri¤imizi ödeyenler
onlard›r. Ürünlerimizin tasar›m›
müflterilerimiz taraf›ndan be¤enili-
yor. Kaliteli hammaddeler kullana-
rak yüksek standartlarda üretim ya-
p›yoruz. 

Sat›fl sonras› hizmetlerimiz en güçlü
yönümüzdür. Müflterimizin kovas›n-
da problem yaflad›¤› zaman ne ka-

dar zorluk çekti¤ini biliyoruz. Bir
müflterimiz kovas›ndaki bir problem
yüzünden kabuslar görüyorsa, bi-
zim de rahat uyuma lüksümüz yok-
tur. Ürünlerimizin her zaman arka-
s›nday›z.

Hem müflteri hem sat›c› taraf›nda
olmam›z›n da büyük faydas› var
bize. Bir makina sat›c›s›n›n kova
için neler talep etti¤ini, neler ifade
etmek istedi¤ini iyi biliyoruz. 

Ürünlerinizi hangi ülkelere sat›-
yorsunuz?
Sat›fllar›m›z›n %30’unu ihraç ediyo-
ruz. %20’sini yerli pazarda pera-
kende olarak do¤rudan müflterileri-
mize sat›yoruz. %50’sini ise üretici
ve sat›c› firmalara sunuyoruz.

Google haritas› üzerinden bak›ld›-
¤›nda Türkiye’nin lojistik olarak ne
kadar stratejik bir konumda oldu¤u
kolayca anlafl›l›yor. Bugün biz Av-
rupa’ya 4 gün, Kuzey Afrika’ya
gemiyle 3 gün, Ortado¤u’ya 4-5
gün, Suriye’ye ayn› gün içinde
mallar›m›z› teslim edebiliyoruz. Bu
durum bize üretici olmak için ciddi

f›rsatlar yarat›yor. F›rsatlar› iyi de-
¤erlendirmeliyiz.

Yurtd›fl› sat›fllar›m›z› a¤›rl›kl› olarak
Avrupa, Kuzey Afrika, Ortado¤u
ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlere
yap›yoruz. Yurtd›fl› sat›fllar›m›zdan
sorumu olan Kanada as›ll› bir Türk
sat›fl yöneticimiz var. ‹ngiltere’de
de do¤rudan ba¤lant›lar›m›z var.
fiu anda Polonya ve ‹srail’de pazar
lideri oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

Sat›fllar›n›zda hangi ürünleriniz
ön plana ç›k›yor?
Üretimimizin büyük bir bölümünü
öncelikle ekskavatör kovalar› ve
daha sonra yükleyici kovalar› olufl-
turuyor. Ekskavatör kovalar›ndaki
kalitemizle bizce Avrupa’n›n ilk 3’ü
aras›nday›z. 

Üretici olarak yaflad›¤›n›z en
büyük zorluklar nelerdir?
Üretim yapmay› çok sevdi¤imiz için
birçok problemi görmezden geliyo-
ruz galiba. Ancak bürokrasiden
kaynaklanan gecikmeler oluyor.
Örne¤in, her fleyimiz tamam oldu-
¤u halde fabrikam›z›n elektri¤ini

ancak yirmi günde ba¤latabildik. 
Ülkemizde üretim yapanlar için en
büyük dezavantajlardan birisi de
iflletme sermayesidir. Firma sahip-
leri sat›fllar›n› artt›rmak için kulla-
nabilecekleri sermayelerini inflaata
ve binalara ba¤lamak zorunda ka-
l›yorlar. Önceki dönemlere göre
düflmekle beraber kredi faizleri ha-
len yüksektir ve uzun vadeli borç-
lanmay› zor hale getirmektedir.

Devlet’in sa¤lad›¤› teflviklerden
faydalanabiliyor musunuz?
Devlet’in üretimi desteklemek için
hayata geçirdi¤i çok güzel teflvikler
var. Ama bu teflvikler tabana yay›-
l›rken bürokrasiye tak›l›yor. O tefl-
viki almak için bir o kadar para ve
zaman harcamam›z gerekiyor. Bü-
rokrasi can›m›zdan bezdiriyor.
Hangi tip kovalar üretiyorsunuz?
Yap›lacak ifle uygun olarak uzun
ömür ve yüksek performans sa¤la-
yan dört çeflit ekskavatör kovas›
üretiyoruz. Bunlar; hafif malzeme
kovalar›, genel amaçl› kovalar, ka-
ya kovalar› ve a¤›r hizmet tipi ko-
valard›r. Kovan›n do¤ru tasar›m›,
malzemeye etkin bir flekilde penet-
rasyonu ve iyi doldurma kabiliyeti
sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda
afl›nd›r›c›l›k ve k›r›lmaya karfl› mu-
kavemet konusunda da iyi bir çal›fl-
ma yap›lmas› gerekiyor. Kova ya-
p›m›nda Hardox ve ST52 malzeme-

leri kullan›yoruz. Denge gerekiyor.
ST52 daha yumuflak ve afl›nmaya
karfl› daha az dirençlidir ancak
darbelere karfl› k›r›lma mukavemeti
yüksektir. Hardox ise daha k›r›l-
gand›r ama afl›nmaya karfl› direnç-
lidir.

Türkiye’deki kova kullan›m› ile
geliflmifl ülkelerdeki aras›nda
sizce fark var m›?
‹ster al›flkanl›klardan dolay› deyin,
isterse mecburiyetten, bizde bir tek

kovayla her ifl yap›lmaya çal›fl›l›-
yor. Orada ise her iflin ihtiyaçlar›-
na göre ayr› bir kovas› vard›r.
Geçti¤imiz günlerde ‹sveç’te yol ke-
nar›nda çal›flan bir makina gör-
düm. Basit bir kanal kaz›s› yap›l›-
yordu ancak makinan›n yan›nda
dört farkl› kova vard›. Hem ifllerini
daha h›zl› yap›yorlar, hem de ko-
valar› bize k›yasla daha uzun
ömürlü oluyor. Bizde kovalar s›n›r-
lar›n›n üzerinde kullan›l›yor. Ya da
hafif iflleri daha pahal›ya yap›yo-

Sat›fllar›m›z›n
%30’unu ihraç 
ediyoruz. %20’sini
yerli pazarda 
perakende olarak
do¤rudan 
müflterilerimize 
sat›yoruz. %50’sini
ise üretici ve sat›c›
firmalara 
sunuyoruz.

Biz flirket içerisinde
yapt›¤›m›z 
toplant›larda hep
bofl bir sandalye 
koyar›z. O sandalye
müflterimizi temsil
eder.

yerli üreticiler yerli üreticiler
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ruz demek anlam›na gelir bu. Bence
Türkiye’de çal›flabilen kova dünya’n›n
her yerinde çal›flabilir. Zaten yurtd›fl›-
na satt›¤›m›z kovalardaki geri dönüfl
oran›m›z çok düflük. Genel amaçl› ko-
vayla kaya sökmüyorlar. Ama bizde
ayn› kovayla yeri geliyor kaz›k çak›l›-
yor. 

Araflt›rma ve gelifltirme çal›flmala-
r›n›z var m›?
Ülkemizde genel olarak belli bir bü-
yüklü¤e gelene kadar ar-ge’ye önem
verilmiyor. Halbuki ar-ge çal›flmalar›
en bafltan itibaren sürekli olarak ya-
p›lsa ayn› noktaya çok daha h›zl› ve
kolay gelinecektir. Mühendislik bu iflin
en önemli k›sm›d›r ve ar-ge’siz olarak
yürütülmesi mümkün de¤ildir. fiu an
üç kiflilik bir ar-ge ekibimiz var. Bu ifle
para harcamaya devam edece¤iz. Ar-

t›k fark yaratmadan yaflama flans›n›z
yok.

Yeni ürünleriniz var m›?
Yeni ürünler gelifltirdi¤imiz gibi, mev-
cut ürünlerimizin performans›n› artt›r-
mak için de sürekli çal›flmalar yap›yo-
ruz. Müflterilerimizle ürünümüzü sat-
t›ktan sonra irtibat›m›z› koruyoruz. 

Son dönemlerde hidrolik ataflman de-
¤ifltirme sistemleri üzerinde çal›flmalar
yap›yoruz. Mevcut hidrolik ataflman
de¤ifltirme sistemlerinde yaflanan
problemler sebebiyle bu ürünlerdeki
Avrupa standartlar› de¤ifltiriliyor. Ma-
kinalar›n hidrolik sistemlerinde bir
problem olmas› halinde ataflman›n
hidrolik kilidi otomatik olarak aç›l›yor-
du. Bu sebeple ‹ngiltere’de ölümler ya-
fland›¤›n› duyduk. Bu alanda yaklafl›k
üç ayd›r saha testlerini yapt›¤›m›z ye-
ni bir ürünümüz var. Hidrolikten ba-
¤›ms›z olarak ataflman› kilitleyen bir
sistem bu. Dünya’da ilk kez bizim ge-
lifltirdi¤imiz bu yeni sistemin patentini
de ald›k. 

Yüksek stoklama alanlar› veya yüksek
yükleme-boflaltma ihtiyaçlar› için kul-
lan›lan yüksekten boflaltmal› yükleyici
kovalar›m›z› da gelifltiriyoruz.

Ceylan Grup olarak yeni yat›r›m›-
n›z var m›d›r?
K›sa bir süre önce Adana’daki Nurak
firmas›n›n %60 hissesini ald›k. Nurak,

a¤›rl›kl› olarak damper dorseler ve
çöp konteynerleri imal ediyor. Üst-
yap› konusunda güney’in bilinen,
tercih edilen ve iyi kaliteli bir mar-
kas›d›r. Bu bölgede ilk iki içerisinde
oldu¤unu tahmin ediyoruz. 

Tamamen yeni bir ifl alan› say›-
labilir. Buradaki hedefleriniz
nelerdir?
Ataflman pazar›na göre daha bü-
yük ve farkl› bir pazar. Biz ilk bir
y›l içerisinde seri üretim mant›¤›n›
oturtmak ve kapasitemizi üç kat›na
ç›karmak istiyoruz. Befl y›l›n sonun-
da ise Türkiye’de lider konuma gel-
mek istiyoruz. Bunu yapabilece¤i-
mize inan›yoruz.  fiu anda y›ll›k
300-350 adet üstyap› üretiyoruz.
Bu say› 3,000’leri bulunca pazar
lideri olabiliriz. Damper dorse ha-
kim bir üretimimiz var. Bir ay içeri-
sinde en çok sat›lan bir damper
dorse çeflidimizi seri olarak üretme-

ye bafllayaca¤›z. Böylece kapasite-
mizi ve verimlili¤imizi artt›rmay›
hedefliyoruz. Büyümemize paralel
olarak önümüzdeki dönemlerde bu
tesisimizi mevcut yerinden farkl› ve
daha büyük bir yere tafl›yabiliriz. 

Sizce Ceytech’in gelifltirilmesi
gereken yönleri nelerdir?
Ürün çeflitlili¤imizi artt›raca¤›z. Bu-
nun için kendi tasar›mlar›m›z› gelifl-
tirebilir veya mevcut firmalar› sat›n
alabiliriz. 

Kapasite kullan›m oran›m›z olduk-
ça yüksek, daha yüksek adetlerde
üretim yapmak ve maliyetlerimizi
düflürmek için üretim süreçlerimizi
sürekli gelifltirmemiz gerekiyor. 
ISO9001 ve ISO14001 standartlar›
konusundaki çal›flmalar›m›z› h›z-
land›rd›k. Bu sene içerisinde dene-
timlerimiz olacak.

Gelecekte siz de Uzakdo¤u’da
üretim yapmay› düflünür müsü-
nüz?
Her pazar›n kendine özgü f›rsatla-
r›, dezavantajlar var ve kendi öze-
linde de¤erlendirilmelidir. Örne¤in
Rusya’da olmak için fabrika kur-
mal›s›n›z. Çok yüksek ithalat vergi-
leri var. Hindistan, Çin ve Kore gibi
ülkelerde güçlü üreticiler var. Bun-
lar yüksek nakliye maliyetleri aç›-
s›ndan çok uzaklara sevk edilebile-
cek ürünler de¤il. Teknolojimizi bu-
rada gelifltirmeye devam edip, ni-
hai üretimi farkl› yerlerde de yapa-
biliriz.

‹yi üretici?
Müflterisinin ihtiyaçlar›n› iyi bilen

‹yi tüketici?
Neye ihtiyac› oldu¤unu ve ne ald›-
¤›n› iyi bilen

‹yi ürün?
‹htiyaca cevap veren

‹yi hizmet?
Müflteri ile birlikte a¤lay›p gülebil-
mek

‹yi fiyat?
Paran›n sat›n alabilece¤i en ucuz

‹yi kalite?
Göreceli

‹yi çal›flan? 
Kalbiyle çal›flan

Bence Türkiye’de 
çal›flabilen kova 
dünya’n›n her 

yerinde çal›flabilir. 
Zaten yurtd›fl›na 

satt›¤›m›z 
kovalardaki geri 
dönüfl oran›m›z 

çok düflük.

yerli üreticiler yerli üreticiler



‹stanbul ve Ankara aras›nda dönü-
flümlü olmak üzere Türkiye’de her
y›l bir ifl makinalar› fuar› düzenle-
niyor. ‹stanbul’da EUF Fuarc›l›k ta-
raf›ndan organize edilen “Anko-
mak ‹fl Makinalar›, Yap› Elemanlar›
ve ‹nflaat Teknolojileri “ fuarlar›n›n
18.si 2010 y›l› içerisinde düzenlen-
di. 1996 y›l›ndan günümüze Anka-

ra’da Sada Fuarc›l›k taraf›ndan dü-
zenlenen “Komatek Uluslararas› ‹fl
ve ‹nflaat Makine, Teknoloji ve Alet-
leri” fuarlar›n›n bir sonraki, 20-24
Nisan 2011 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilecek.

‹MDER’in karar›n›n arkas›ndaki
gerçekler ve sektörle ilgili merak

edilen di¤er konular hakk›nda bilgi
almak için derne¤in Genel Sekrete-
ri Faruk Aksoy ile bir araya geldik.

‹MDER neden böyle bir karar
ald›?
Bu karar›n al›nmas›nda organizas-
yon olarak genifllememizin büyük
etkisi oldu. Üye say›m›z›n artmas›

ile birlikte sektörün daha büyük bir
bölümünü temsil eder konuma gel-
dik. Sektördeki bütün ihtiyaçlar›
dinleyebiliyoruz. fiunu gördük ki,
her sene bir fuar yap›lmas› hem
maddi, hem de manevi olarak bü-
yük külfet yarat›yor. Üyelerimiz fu-
arlar için sadece alan bedeli ola-
rak de¤il, fuar stantlar›, yiyecek
içecek, nakliye gibi birçok bafll›k
alt›ndaki maliyetlere katlan›yorlar.
Ancak ifl makinalar› sektörü otomo-
bil sektörü gibi de¤ildir. Firmalar
her sene yeni modeller ç›karm›yor.
Ayr›ca fuarlar eskisi gibi sat›fl
amaçl› de¤il, daha çok tan›t›m
amaçl› oluyor. Günümüzde fuarda
yap›lan sat›fllar›n genelde bir ön
haz›rl›¤› oluyor. Firmalar sembolik
olarak el s›k›fl›yorlar. Yoksa her ay
bir fuar yap›l›r, sat›fl ekiplerine de
gerek kalmazd›.

Çok ciddi paralar harcayarak Tür-
kiye’de ve dünya’n›n farkl› yerlerin-
de yat›r›mlar yapan müflterilerimiz
ifllerinde çok hassas oluyor ve hakl›
olarak kendilerine önem verilmesini
bekliyorlar. Her sene fuar olmas›
art›k müflterilere de cazip hale gel-
miyor. Fuarlardaki müflteri say›s› ve
kalitesi azal›yor. 

Dolay›s›yla biz de üyelerimizin ve
müflterilerimizin talepleri do¤rultu-
sunda, onlar›n de¤erli zaman›n› ve
bütçelerini daha iyi kullanmak
amac›yla fuarlar› iki y›lda yapal›m
ve öyle bir fuar olsun ki Avru-
pa’daki en büyük 3 fuar›ndan birisi

olsun diyerek yola ç›kt›k. Türkiye flu
anda Avrupa’n›n beflinci en büyük
ve dünyan›n en h›zl› büyüyen ifl
makinalar› pazar› konumunda bu-
lunuyor. Bu etkinli¤imizi de kullan-
mak istiyoruz. 

2011 için Komatek fuar›yla zaten
bir anlaflmam›z var. Fuar bir önce-
ki döneme göre kat›l›mc› baflvurusu
aç›s›ndan %30 büyüme gösteriyor.
80 bin m2’ye yaklaflan fuar alan›n-
da yer kalmad›¤› için üyelerimiz-
den yerlerini daraltmalar› için s›n›r-
lamalar getirmek zorunda kald›k.
Ancak Ankara’da bir alan s›k›nt›s›
var. Daha büyük bir fuar alan› için
belediye ve bakanl›klarla görüflme-
lerimiz sürüyor. Daha büyük bir fu-
ar alan›n›n 2013’e veya en geç
2015’e kadar yetifltirilmesi için ça-
l›flmalar›m›z sürüyor.

Fuar için neden Ankara tercih
ediliyor?
Eskiden Türkiye’deki ifl makinalar›
pazar›n›n %60’› özellikle ‹stanbul
ve yak›n çevresindeydi. Ancak bu
oran flimdilerde %30’lara kadar
düfltü. Pazar›n büyük bölümünü ar-
t›k Ankara ve çevresi oluflturuyor.
Kamu idareleri, bakanl›klar ve bü-
yük müteahhitler ço¤unlukla Anka-
ra’da bulunuyor. Uluslar aras› yat›-
r›m yapan firmalar da devlete ya-
k›n olmak için ofislerini Ankara’da
aç›yorlar.

‹stanbul dünya’n›n baflkenti olabile-
cek kadar güzel ve kapasiteli bir

flehir. Ancak fuar alan›na gitmek
amac›yla Anadolu yakas›ndan Av-
rupa yakas›na geçmek için harca-
yaca¤›n›z zamanda art›k neredey-
se Ankara’ya gidebiliyorsunuz. ‹s-
tanbul’daki oteller art›k tamamen
dolu ve fiyatlar› da çok yüksek. An-
kara’da da birçok otel var ve fiyat-
lar› daha uygun. Ticaret hayat›n›n
yo¤un oldu¤u ‹stanbul’daki müflte-
rilerimiz ifllerini b›rakamad›klar›
için fuar ziyaretlerini hafta sonlar›-
na b›rak›yorlar, bu da yo¤unlu¤a
sebep olarak konsantrasyonu ve
verimi düflürüyor.

‹stanbul’da iki ana fuar alan› var
ve buralardaki fuar kat›l›m maliyet-
leri oldukça yüksek. Fuar maliyetle-
ri 200-300 bin dolar› bulan üyele-
rimiz var.

Art›k ‹stanbul’un yükünü baflka
merkezlere, Anadolu’ya kayd›rmak
gerekiyor. Türkiye ciddi bir yat›r›m
ata¤›nda. Sadece ulaflt›rma sektö-
rüne 2023 y›l›na kadar 368 milyar
dolarl›k yat›r›m yap›lmas› planlan›-
yor. Bunlar›n karar› ve organizas-
yonu Ankara’da yap›lacak. Ankara
merkezi konumu ile de Türkiye’nin
do¤usuna, bat›s›na, güneyine, ku-
zeyine, yani her noktas›na yak›n.
Otobanlar, havaalan›, tren yollar›
ve duble yollarla çevresine ba¤lan-
m›fl durumda. 

2011’deki Komatek’ten sonra
2012 y›l› içerisinde bizim destekle-
yece¤imiz bir fuar olmayacak. Bi-

Türkiye ‹fl Makinalar› Distribütörleri ve ‹thalatç›lar› Birli¤i
‹MDER, kas›m ay› içerisinde ald›¤› bir kararla Türkiye’de her y›l
yap›lan ifl makinalar› fuarlar›n›n art›k iki y›lda bir olacak flekilde
desteklenece¤ini aç›klad›.

söylefli
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‹MDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy:

‹MDER’DEN 
STRATEJ‹K KARAR



Kurulufltan itibaren geçen 8-9 sene-
lik süreç ciddi bir olgunlaflma sa¤-
lad›. Üyelerimizin üst düzey yöneti-
cileri burada firma flapkalar›n› ç›-
kararak sektörün ve Türkiye’nin or-
tak faydas› için çal›fl›yorlar. Kural-
lar›m›z iflliyor, yönetim kurulu olsun
sektör komiteleri olsun herkese gö-
revler verilebiliyor. Uluslar aras›
birliktelikler veya Ankara ile iliflkiler
olsun ortak görüfl iletebiliyoruz. Or-
ganizasyonlara bir bütün olarak
destek veriyor veya vermiyoruz.
Belli bir olgunlu¤un göstergesi bun-
lar.

Bu olgunlu¤a erifltikten sonra art›k
biraz daha büyüyebiliriz dedik. Bu
geniflleme sürecinde 2010’un ba-
fl›ndan itibaren üyeler aras›nda gö-
rüflmeler oldu ve konu dikkatli bir
flekilde incelendi. Geniflleme komi-
tesine Baflkan›m›z Cüneyt Divrifl
baflkanl›k etti. Komite çal›flmalar›
neticesinde flu an için derne¤e üye
olabilecek özelliklere sahip yaklafl›k
40 firman›n davet edilmesi karar-
laflt›r›ld›. Yak›nda duyurusunu ya-
paca¤›z. Her firmaya ayr› ayr› da-
vet mektuplar›m›z› ve tan›t›m dos-
yalar›m›z› iletece¤iz. 2011 y›l›n›n
bafl›ndan itibaren onlar› bu genifl
aileye kabul etmeye bafllayaca¤›z.

‹mder’e üye olman›n firmalara
sa¤lad›¤› avantajlar nelerdir?
Burada ortaya ç›kan ciddi bir bir-
liktelik ve sinerji var. Ayn› üç tane
1’in bir araya geldi¤i zaman 111
olmas› gibi.

‹mder’in flu ana kadar elde etmifl
oldu¤u ciddi bir tecrübe ve birikim
var. Ankara’da resmi kurumlarda
bir sayg›nl›¤›, tan›n›rl›¤› ve etkinli¤i

var. Uluslar aras› bütün platform-
larda üye olabilece¤imiz baflka bir
kurum kalmad›. Hepsine üyeyiz.
Avrupa Kiralama Federasyonuna,
Avrupa Distribütörler Federasyonu-
na, Avrupa Üreticiler Federasyonu-
na üyeyiz. Amerika’daki ve Brezil-
ya’daki ifl makinalar› dernekleriyle
stratejik orta¤›z. Stratejik ortakl›k
anlaflmalar› ile bu birliklerle ortak
hareket etme gücünü kullan›yoruz.
Yap›lacak al›fl verifllerde, fuar çal›fl-
malar›nda, üyeler aras›ndaki iliflki-
lerde olsun, konferanslarda ortak
hareket ediyor ve destek veriyoruz.
Bunlar ‹mder’in dünya’da bir tan›-
n›rl›¤› ve gücünün oldu¤unu göster-
gesidir. Bu y›l içerisinde düzenle-
nen Almanya Bauma Fuar’›na Tür-
kiye’den 90’a yak›n firma kat›ld›.
Bu firmalar›n önlerinin aç›lmas›,
destek verilmesi, firmalara s›k›nt› ç›-
kar›lmamas› konusunda belki bilmi-

yorlar ama arka planda organizas-
yon yetkililerine en üst düzeyde
ciddi bask› yap›yoruz. Orada ülke
ve sektör tan›t›m›m›z için ciddi bir
konferans düzenledik.

Önceden sektör üyelerinin birbiriy-
le bir diyalog kopuklu¤u vard›. Bu-
nu biraz daha ortadan kald›rarak,
onlar› da bu ailenin içerisine ala-
rak güçlerini artt›rmay› istiyoruz.
Örne¤in bir mevzuat›n de¤iflece¤i-
ni bizim arac›l›¤›m›zla daha erken
ö¤renerek milyonlarca dolarl›k za-
rardan kurtulabiliyorlar. Üretimleri-
ni, ihracatlar›n› ona göre planl›yor-
lar. Önlerinde karanl›k de¤il, ay-
d›nlat›lmaya çal›fl›lm›fl bir gelecek
sa¤l›yoruz. Dünya ile ilgili her fleyi
ö¤reniyorlar. Dünya’da hangi
ürünlerin önü aç›k, e¤ilim ne yönde
görebiliyorlar. Ne kadar büyük
olursan›z olun sivil toplum kurulufl-
lar›na ihtiyac›n›z var. Bu kadar bü-
yük firmalar bile kat›ld›¤›na göre
bir bildikleri var. Birlik olmadan
geliflemez, büyüyemezsiniz. Biz y›l-
da iki kere geniflletilmifl toplant›lar›-
m›z› yap›yoruz. Ciddi bir veri ak›fl›
sa¤layarak edindi¤imiz bütün bilgi-
leri üyelerimizle paylafl›yoruz. 
Dünyada do¤ru bilgiye ulafl›m aç›-
s›ndan bir s›k›nt› var. Bu amaçla
sektörün Avrupa, Amerika, Kore ve
Japonya’daki üreticileri bir araya

zim dernek olarak ilk etaptaki dü-
flüncemiz, 2013 y›l›ndaki fuar›n da
Ankara’da ve eylül ay›n›n 2. veya
3. haftas›nda yap›lmas› fleklindedir.
Okullar aç›ld›ktan hemen sonra.

Zamanlamada da önemli bir
de¤ifliklik söz konusu gözükü-
yor. Neden Eylül ay›?
Bu konuda da üyelerimiz aras›nda
uzun görüflmeler oldu. Y›l›n ilk ay-
lar›nda Bauma ve ‹ntermat gibi
dünya’daki büyük fuarlar ön plana
ç›k›yor. Üretici firmalar konsantras-
yonlar›n› buraya yöneltiyorlar. Ni-
san-haziran aras›nda ülkemizdeki
pazar hareketlenmifl, al›mlar baflla-
m›fl ve hatta büyük ölçüde tamam-
lanm›fl oluyor. Yaz aylar›nda zaten
ticari hayat zay›fl›yor. Y›lsonunda
yap›lacak fuarlarda yeni modelle-
rin al›c›lara tan›t›larak yeni y›ldaki
sat›n alma planlar›n› buna göre
yapmalar› amaçland›. Ayr›ca sat›c›
firmalar›n ellerinde kalmas› muhte-
mel y›lsonu stoklar›n› kampanyalar-
la eritmesi için de eylül ay›n›n bir
f›rsat yarataca¤› düflünüldü.

Eylül ay› s›cakl›k ortalamalar› da
fuar için uygun gözüküyor. Daha
so¤uk ve ya¤›fll› olan ekim ve ka-
s›m aylar› aç›k havada yap›lacak
bir fuar için pek uygun olmayacak-
t›r. Tatil sezonunun bitip okullar›n

aç›lmas› ile birlikte ifl adamlar› ve
bürokratlar dönmüfl olacak ve ticari
hayat canlanacakt›r.

Fuar›n verimlili¤inin artt›r›lmas›
için neler yap›lmas› planlan›-
yor?
Bu konuda fuar komitemiz çal›fl›-
yor. 2013’teki fuar›n daha bir göv-
de gösterisi fleklinde, daha büyük
ve uluslar aras› fuar olmas›n› he-
defliyoruz. 2013 ile ilgili karar›m›z›
duyurmam›zdan sonra dünya’n›n
en büyük 3 uluslar aras› fuar orga-
nizatörü firmas› bizimle irtibata
geçti. Baflka güçlü adaylar da var,
sunumlar›n› yap›yorlar. Ön görüfl-
meler yap›yoruz. Teklifleri de¤er-
lendiriyoruz. Organizatör firman›n
hangisi olaca¤› henüz belli de¤il.
Belki yerli ortaklarla da birlikte gi-
rerler. Bölge ülkelerle k›yasland›-
¤›nda Türkiye’nin önemi ve avanta-
j› çok büyüktür. Afrika’yla, Orta
Do¤u’yla, Avrupa’yla, Uzak Do-
¤u’yla iyi iliflkilerimiz var.

Yönetim kurulumuz tüm üyelerimi-
zin ve müflterilerimizin fayda sa¤la-
yabilece¤i kararlar almak için çal›-
fl›yor. Fuara daha çok uluslar aras›
ziyaretçinin kat›lmas›n› bekliyoruz.
Çin’den, Avrupa’dan, Orta Do-
¤u’dan da müflteriler bekliyoruz.
Üyelerimizin çok çeflitli ürünleri var

ve yurtd›fl› sat›fllar› her geçen gün
art›yor. Globalleflerek mesafelerin
k›sald›¤› bir dünya’da yafl›yoruz
art›k.

‹mder’e yeni üye baflvurular›
oldu¤unu duyuyoruz. Büyüme
konsundaki düflünceniz nedir?
2002 senesinde distribütör firmalar
taraf›ndan kurulan ‹mder, zaman
içerisinde Hidromek, Mastafl ve Çu-
mitafl gibi üretici firmalar›n kat›l›m›
ile hem distribütörleri, hem de üre-
ticileri kapsayan önemli bir dernek
haline geldi. Uzun ve zorlu bir sü-
reç neticesinde 2007 y›l›nda unva-
n›m›z›n bafl›na Türkiye ismini ald›k.
fiu anda Türkiye’de 87,000 civa-
r›nda dernek var ve sadece 450 ta-
nesi bu ismi kullanarak, Türkiye’yi
temsil etme yetkisine sahip bulunu-
yor. Bizden baflka kimse sektörde
Türkiye ismini kullanamaz. Türki-
ye’yi tüm uluslar aras› platformlar-
da, resmi kurumlarda sektör ad›na
temsil etme yetkisine sahip tek der-
ne¤iz. Derne¤imiz bünyesinde en
son 2007 y›l›nda bir geniflleme ko-
mitesi oluflturuldu. Bu komitenin be-
lirledi¤i aday firmalardan 11 tane-
sinin kat›l›m›yla üye say›m›z 23’e
ç›kt›.

Üyelerimiz birbirleri ile k›yas›ya bir
rekabet halinde olan firmalardan
olufluyor. Ayr›ca Türkiye’de distri-
bütör ve imalatç› firmalar› bir ara-
da bulundurabilen nadir dernekler-
den birisiyiz. Bu sebeplerle derne-
¤in kurumsal yap›s›n›n ve etik de-
¤erlerinin oturmas›, kendi içerisin-
deki birlikteli¤in sa¤lanmas› bir sü-
reç gerektiriyordu.

Burada ortaya ç›kan
ciddi bir birliktelik

ve sinerji var. 
Ayn› üç tane 
1’in bir araya 

geldi¤i zaman 111
olmas› gibi.
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satlar› inceliyorlar. Orada bir ifllem
yapamasalar da emniyeti bilgilen-
diriyorlar. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›, Gümrük Müs-
teflarl›¤›, TOBB ve ‹MDER taraf›n-
dan beflli bir organizasyon kurul-
du. Bu organizasyon çerçevesinde
ifl makinalar›n›n tescili, ruhsatlar›-
n›n ç›kar›lmas›, piyasa denetim gö-
zetim unsurlar›n›n çal›flmas›, emni-
yetin trafikle birlikte kontrollerini
artt›rmas›, gümrüklerden ç›kan ifl
makinalar›n›n evraklar›n›n daha
ciddi bir flekilde takip edilmesi gibi
çal›flmalar sayesinde ciddi bir h›r-
s›zl›k flebekesi çökertildi. Yaklafl›k
60-70’e yak›n ifl makinas› bulundu.
Türkiye’deki h›rs›zl›klar %75-80
oran›nda azalt›ld›. 

Avrupa, Amerika ve Japonya’da
her y›l önemli miktarda ifl makinas›
çal›n›yor. Uydu takip sistemleri, im-
mobilizer, vb koruma ve izleme sis-
temleri h›rs›zl›klara karfl› bir ölçüde
engel oluyor ama h›rs›zlar teknoloji
de bir flekilde k›rabiliyorlar. Örne-
¤in Japonya’da her y›l 1,900’e ya-
k›n ifl makinas› çal›n›yordu. Bizim-
kine benzer çal›flmalarla bunu
1,200’lere çekebildiler. Avrupa’da

da ciddi h›rs›zl›k var. Türkiye’de
çal›nan makinalar Hollanda, Irak,
‹ran, Suriye gibi yeterli kontrollerin
yap›lmad›¤› ülkelerde ortaya ç›ka-
biliyor.

Makinas› çal›nan müflteriler ne-
reye baflvurmal›lar?
Makinas› çal›nan müflterilerimiz
do¤rudan emniyete veya jandar-
maya baflvurmal›lar. Bizimle ba¤-
lant›l› bir durum yok art›k. Onlar
sistemi çok iyi biliyor ve kullan›yor-
lar. Hemen tescilini, ruhsat›n› onli-
ne olarak görebiliyorlar. Ancak
müflterimiz makinan›n faturas› ben-
de dese de, ruhsat› ve tescili yoksa
bir anlam› yok. Mahkemede kendi-
ni ispatlamaya çal›flacaklar ama
bu da uzun bir süreç. Bu sebeple
kesinlikle makinalar›n›n ruhsat ve
tescillesinleri de yapt›rs›nlar. 

‹mder’in önümüzdeki döneme
iliflkin ülkemiz ve sektör hak-
k›ndaki beklentileri nelerdir?
Sektörümüz 2008 y›l›nda kötü bir
sezon geçirerek dip yapm›fl ve an-
cak 4,000 ifl makinas› sat›lm›flt›.
2009’un son üç ay›ndan itibaren
halen yaflad›¤›m›z yükselifl trendi
bafllad›. 

Bu sene pazar geçen seneye oran-
la %65 büyüyecek gibi görülüyor.
6,500 adetleri geçebiliriz. Üyeleri-
miz 2011 y›l›nda sektörün %20 ila
%40 aras›nda büyüyece¤ini öngö-
rüyorlar. Ortalama beklenti ise
%35’lik bir art›flla Türkiye’de önü-

müzdeki sene yaklafl›k 8,500 ifl
makinas› sat›laca¤› yönündedir.
2011’deki seçimler yerel seçimler
olsayd› etkisi daha fazla olabilirdi
ama genel seçimler oldu¤u için
olumlu etkisi %10’u geçmeyecektir. 

Belediyelerin programlar› ve
ana projeler zaten h›zla devam
ediyor. Sizce bu büyümede
hangi sektörler ön plana ç›ka-
cak?
Türkiye h›zl› bir kalk›nma ve büyü-
me süreci yafl›yor. Kifli bafl› ortala-
ma gelir artt›kça insanlar›n ihtiyaç-
lar› de¤ifliyor, çeflitleniyor. Güvenli-
¤ine, e¤itimine, sa¤l›¤›na, konforu-
na daha çok para harc›yor. ‹nsan-
lar eski evlerini sat›p, depreme da-
yan›kl› yeni evlerden al›yorlar. Ay-
r›ca birçok kentsel dönüflüm proje-
leri var. Binlerce konut, birçok semt
y›k›l›p yeniden yap›lacak. Bu se-
beple inflaat sektörü için önümüz-
deki dönem çok canl› olacakt›r. 

Altyap› çal›flmalar› da h›zla devam
ediyor. Tamamlanacak olan 2-
3,000 km daha duble yol çal›flmas›
var. Stabilize olan yollar›n asfalt
veya betonla kaplanacak. Önümüz-
deki 3-4 y›l içerisinde tamamlan-
mas› planlanan toplam 7,000
km‘ye yak›n yeni otoban projeleri
var. ‹zmir-‹stanbul Otoban›, ‹stan-
bul-Ankara h›zl› tren projesi, baraj-
lar, tüneller, HES projeleri, 3.köprü
projesi var. ‹stanbul bo¤az›nda oto-
mobil ve di¤er motorlu araçlar için
ikinci bir tüp geçit daha olacak.

gelerek bir istatistik komitesi olufl-
turdular. Çin henüz buna dahil de-
¤il. Firmalar üretim ve siparifllerini
birbirleriyle paylafl›yorlar. Bu komi-
tenin üyeleri, dünya’daki en iyi is-
tatistiksel bilgi ak›fl›n› ‹mder’in sa¤-
lad›¤›n› belirtiyor ve verilerine gü-
veniyorlar. Bizden nas›l yapt›¤›m›z›
ö¤renmek için sunum istediler. Bu-
gün biz hangi y›l›n hangi ay›nda,
fi›rnak’ta, hangi firma kaç tane be-
ko loder satm›fl bilebiliyoruz. 

E¤itim çal›flmalar›n›z nas›l gidi-
yor?
Haydarpafla Endüstri Meslek Lisesi
bünyesinde oluflturulan ‹fl Makinala-
r› bölümünün inflaat›n› tamamlad›k.
Aral›k veya ocak ay› içerisinde mü-
sait olurlarsa bakan›m›z›n da kat›l›-
m›yla aç›l›fl› yap›lacak. Burada za-
ten e¤itime baflland›. Yurt genelin-
deki meslek okullar› ve üniversiteler-
le yak›n iliflki içerisindeyiz. Geçen
haftalarda Türkiye genelindeki mes-

lek liselerinden 25 ö¤retmenimize
müfredatla ilgili e¤itimler verildi.
E¤iticilerin e¤itimi fleklinde oldu.

‹fl makinalar›n›n ruhsatland›r-
mayla ilgili çal›flmalar ne afla-
mada?
Bu konudaki çal›flmalar tamamlan-
d› ve art›k bizim yapaca¤›m›z bir
fley kalmad›. 2918 no’lu kanuna
göre forklift, yükleyici, vinç, dozer,
greyder, lastikli, paletli veya palet-
siz ne olursa olsun bütün ifl maki-
nalar›n›n kanunen tescil edilmesi ve
ayn› otomobillerde oldu¤u gibi ruh-
satland›r›lmas› gerekiyor. ‹nsanlar
bazen soruyorlar. Elimde 1996
model bir ifl makinas› var, ruhsat
gerekir mi diye. 1996 model ara-
bam var, ruhsat gerekir mi demekle
ayn› fley art›k. Faal olarak kullan›-
lan her ifl makinas›n›n Türkiye ge-
nelindeki 200’e yak›n ticaret oda-
s›ndan online olarak ifl makinalar›
tescil program› üzerinden tescillen-
mesi gerekir.

‹kinci el bir ifl makinas› al›rken ruh-
sat›n›n olmas›na dikkat edilmesi
gerekiyor. Ayn› otomobillerde oldu-
¤u gibi makina üzerinde herhangi
bir haciz ifllemi olup olmad›¤›n› Ti-
caret Odalar›ndan kontrol edebilir-
ler. Noterde yap›lan sat›fllar›n da
en geç bir ay içerisinde tescilinin
yap›lmas› gerekiyor. Tescil ve ruh-
sat olmad›kça o ürün o kifliye ait
de¤ildir. ‹ster 150.000 dolarl›k bir

ekskavatör veya ister 50.000 do-
larl›k bir beko loder al›n. 150 ila
200 TL aras›ndaki cüzi masraflarla
firman›za tescil ettirebiliyorsunuz. 

Ülkemizdeki ifl makinalar› h›r-
s›zl›¤› ne boyutlarda ve nas›l
önlemler al›n›yor?
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Asayifl
Daire Baflkanl›¤›nda yapt›¤›m›z bir
toplant›da yetkililer, Türkiye’de çal›-
nan otomobillerin maddi de¤erinin
üçte biri oran›nda ifl makinas› h›r-
s›zl›¤› oldu¤unu belirtmifllerdi. Ayr›-
ca buna k›rsal alanda, Jandarma
sorumlulu¤undaki h›rs›zl›klar dahil
de¤ildi. Bizim bildi¤imize göre ise
Türkiye’de y›lda ortalama 200’e
yak›n ifl makinas› çal›n›yor.

Bu h›rs›zl›klar kapsam›nda asayiflle
toplant›lar yap›ld›. Önceden polis
ruhsat› olmayan bir ifl makinas›
buldu¤u zaman marka, model ve
flase numaras›n› bize gönderiyor,
biz de üyelerimize soruyorduk. Bu
bilgilere merkezi bir sistem üzerin-
den online olarak ulaflmak mümkün
de¤ildi. Her fley da¤›n›kt›, kâ¤›t
üzerindeydi ve kar›fl›kl›klar yaflan›-
yordu. Çal›flmalar oldukça uzun sü-
rüyor ve bu da h›rs›zlar›n ifline ge-
liyordu. fiimdi ise öyle de¤il. Sana-
yi ve Ticaret Bakanl›¤› piyasa gö-
zetim denetim unsurlar› ciddi ma-
nada denetimler yapmaya bafllad›-
lar. Firmalar› denetliyorlar, marka-
lar› denetliyorlar, ürünleri ve ruh-
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Otomobil severlerin sabırsızlıkla beklediği, 500’e yakın modelin sergilendiği
13. Auto Show Fuarı 29 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy CNR Expo
Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği 13. İstan-
bul Uluslararası Otomobil Fuarı, “Auto Show 2010”
29 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında 200’ün üzerinde
firmanın katılımıyla Yeşilköy CNR Expo Fuar Merke-
zi’nde gerçekleşti. İlk olarak 1993 yılında 10 bin m2
alan üzerinde gerçekleşen Autoshow Fuarı, 13. yaşı-
nı 120 bin m2 bir alanda kutladı. 

Auto Show 2010'a otomotiv sektörünün en büyük fir-
maları katıldı. Fuara katılan markalar arasında Pors-
che, Ferrari, Maserati, Bentley, Citroen, Subaru, Infi-
niti, BMW, Land Rover, Aston Martin, Mini, Chevro-
let, Kia, Lamborghini, Seat, Audi, Geely, Volkswagen,
Ford, Opel, Honda, Hyundai, Renault, Dacia, Mazda,
Mercedes-Smart, Chery, Nissan, Jaguar, Peugeot, Su-
zuki, Ssangyong, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Lan-

cia, Proton, Toyota, Volvo ve Skoda yer aldı. 500’e ya-
kın otomobilin sergilendiği fuarda, 85 yepyeni model
ilk kez Türkiye’de sahne aldı. Yollara çıkmaya hazır-
lanan 12 elektrikli aracın da ilk kez sergilendiği fuar-
da, 8 hibrid ve 6 konsept otomobil de katılımcıların
dikkatini çekti.

Autoshow 2010’da otomobil severler ilk kez bu kadar
elektrikli otomobili bir arada görme şansını bulur-
ken, kuşkusuz en fazla ilgiyi süper lüks otomobillere
gösterdiler. Fuarda hayalleri süsleyen lüks otomobil-
ler, görüntüleri kadar fiyatlarıyla da ilgi odağı oldu.
Lüks markalardan Aston Martin ve Infiniti ilk kez
Autoshow Fuarı’nda Türk otomobil severlerin karşı-
sına çıkarken, efsanevi Amerikan markaları Corvette
ve Camoro'da Türkiye'de ilk kez vitrine çıktı. 

VW Yeni Jetta

Şüphesiz fuarın
en çok rağbet gö-
ren standları ara-

sında BMW’nin
standı da vardı.
BMW bu fuarda
25 modelini ser-

giledi. BMW
standında çevre

dostu hibrid mo-
deller ve Yeni 5
Serisi dikkatleri

üzerinde topladı.

İstanbul Auto Show’da Yeni Passat modelinin
Türkiye lansmanını gerçekleştiren Volkswagen,
Yeni Jetta ve Polo GTI modellerini de sergiledi.    

Ferrari 458 Italia

AUTO SHOW 2010

BMW 530d



fuar
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Tasarımlarıyla ön plana
çıkan İtalyan otomobil
üreticisi Alfa Romeo,
Türkiye’de satışa sunu-
lan Giulietta ve Mi-
To’nun yeni versiyonuy-
la fuara katıldı.

Honda standının
konukları arasında
yenilenen Accord,

CR-V, FCX Clarity ve
Type-R yerini aldı.

Alfa Romeo Giulietta

Honda Insight

Alman otomobil
üreticisi Mercedes,
fuara geniş bir ürün
yelpazesi ile katıldı.
Fuarda Mercedes’in
F800 ve SLS AMG
modeli en çok ilgiyi
gören modeller oldu.SLS AMG

Kia standında, bu yıl Türk
tüketicisiyle ilk kez buluşan
Cerato Koup ve Yeni Magen-
tis modelleri sergilendi. Di-
ğer yandan tasarım alanında
ödül kazanan Kia’nın Venga
modeli ve Türkiye’de yüksek
satış rakamlarına ulaşan
Kia’nın arazi aracı Sportage
ziyaretçilerin beğenisini top-
ladı.Kia Cerato Koup

Renault, fuarda elek-
trikli modeli Fluence
Z.E’nin yanı sıra Zoe

ve lansmanı yeni
yapılan Latitude mod-

ellerini tüketicilerine
sundu. Fuarda Latitude
modelinin Türkiye’deki

ilk gösterimi
gerçekleşti. Renault Latitude
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Audi’nin ürün gamına yeni eklenen A1,
A7 Sportback ve A8’in en üst versiyonu
A8L modelleri Audi standında otomobil
severlerle buluştu. Audi’nin kompakt
lüks sınıfındaki modeli A1 ve A8L
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Audi A7 Sportback

Hyundai
Genesis
Coupe

Auto Show’da Türki-
ye tanıtımı gerçekleş-
tirilen Yeni S60 ve V60
R-Design modelleri,
Volvo’nun dikkat çe-
ken modelleri oldu.Volvo S60

Fiat 500

Peugeot Auto Show 2010’da yeni
marka kimliğini gözler önüne
serdi. Kuruluşunun 200. yılını
İstanbul’da kutlayan Peugeot’nun
RCZ, 508 ve SR1 modelleri büyük
ilgi topladı.

Peugeot SR1

Fiat, fuarda elektrikli Doblo Pa-
norama EV ile birlikte, Fiat 500

Twinair ve Yeni Bravo’nun Tür-
kiye lansmanını gerçekleştirdi.
Fiat’ın ikon modeli 500’ün sa-

dece opak siyah gövde rengiyle
üretilmeye başlanan Fiat 500

Blackjack modeli de Paris Oto-
mobil Fuarı’ndan sonra Auto

Show 2010’daki yerini aldı. Fiat
standında mankenlerin nostal-
jik kostümleriyle sunulan eski

Fiat modelleri de ziyaretçilerin
ilgi odağı oldu.

Hyundai’nın Paris’te
tanıttığı ix20 ve
Genesis Coupe mod-
ellerinin yanı sıra
Türkiye’de üretilen
i20 Troy ve Sonata,
Hyundai standının
öne çıkan modelleri
oldu.



Auto Show 2010’un öne çıkan bir 
diğer özelliği de markaların çevre dostu
araçlarını ön plana çıkarması oldu. Auto
Show’a gelen 90 yeni modelin 12’si satışa
sunulmaya hazır elektrikli araçlardan, 
8 tanesi ise hibrid motorla çalışan
araçlardan oluştu.

Çevre Dostu Otomobiller

Citroen C-Zero

Toyota’nın Şubat 2011’de satışa sunulacak
Verso-S modeli ve Auris de Toyota standında

yer aldılar. Toyota, arazi araçlarını sergile-
mek için ayrı bir stand kurdu.  

Toyota Verso S

Nissan standında en
fazla ilgi gören model
Nissan Juke oldu.
Crossover segmentine
yepyeni bir bakış açı-
sı sunan Juke, fuar
sonrasında tüketici-
lerle buluşacak. 

Ford Focus

Nissan Juke

fuar
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Ford, Autoshow’da yeni
teknolojilerle donatılan 

Yeni C-MAX, Yeni Grand 
C-MAX, Yeni Mondeo, 

Yeni S-MAX, Yeni Galaxy
ve Yeni Focus’u otomobil
tutkunlarının beğenisine

sundu.

Mitsubishi iMiEV

Toyota 
Auris 
Hybrid

BMW
Hybrid X6

Renault Fluence Z.E.



Dört mevsim ayrı ayrı tat, ayrı ay-
rı görselliktir Karadeniz’de.

Kışı ayrı güzeldir, ilkbaharı, yazı,
hele sonbaharı bambaşka güzel-
dir.

Karadeniz’i görmeden Avustur-
ya’yı, İsviçre’yi görenler, “güzel-
lik” olarak oraları anlatırlar…

Oysa gök açık, güneş açık olunca
bir başka güzeldir memleketim,
değil Avusturya, değil İsviçre…

Bulutlar alçaldığında “sis olur”
dağlarda, yaylalarda, “duman”
olur.

Genç Karadeniz dağlarının üstü
halı gibi “topuk otu” kaplıdır. Ne
açık havada, ne de çiseli havada
“yalın ayak” yürümek zevkinden
büyük bir zevk olamaz. Hem du-

rağan enerjiyi boşaltır, hem de
ayak derisi için bir terapi, bir teda-
vi biçimidir.

Bir tepeye tırmanırsınız, birden sis
kesilir, arka vadide, Temel’in “Ta-
kasını” yüzdürdüğü  “sis denizi-
ne” dönüşür.

Gün açtığında, güneş açtığında,
zengin ormanlarıyla Doğu Kara-
deniz dağları, ufka doğru dalga
dalga kaybolurken / sonsuza uza-
yıp giden gerçek bir cenneti yaşar-
sınız.

Türkülere, manilere konu olmuş
Sis Dağı’na, Sivri’ye, Kadırga’ya,
Sümela’ya, Sultan Murat’a, Ay-
der’e, Karagöl’e, Kümbet’e… yo-
lunuz düşerse, özellikle sonbaharı
seçiniz.

Karadeniz fılorası, Türkiye fılora-

sının yaklaşık %70’ini kendi top-
raklarında barındırmaktadır. Fa-
unası çok zengindir.

Sonbaharda, özellikle havalar gü-
zel giderse, ki, bu yıl öyle oldu.,
bir-iki günü saymazsak, bir buçuk
aydır “gök  cennet” yaşıyoruz  Ka-
radeniz’de, “yer cennet” yaşıyo-
ruz. Hele ormanlar, ormanlarda
çilekler, sarıağular, gürgenler-ka-
yınlar sarıdan mora, yeşilden kah-
verengiye, pembeden kırmızıya
uzanan gök renkli bir doğa, canlı
mı canlı, güneşin yedi ana rengin-
de cennetin içine bırakıyor insa-
nı…

Çam ağaçları arasında  her gür-
gen, bir güneş gibi doğuyor insa-
nın içine…

Sis’ten, Sivri’den seyrediyorsunuz
doğayı…

Ahrangeloz’dan, Hıdırnebi’den, Karadağ’dan  seyre-
diyorsunuz / doyamıyorsunuz…

Ağasar Vadisi’ni, Çamlık Vadisi’ni, Fol Vadisi’ni sey-
rediyorsunuz. Havada pus yok… Kilometrelerce
uzakta Tırabzon, pırıl pırıl…Çarşıbaşı, Yalıköy, Vakfı-
kebir, Beşikdüzü… Tonya, İskenderli… Elinizin uza-
ğında kadar yakın…

Bu yüksek tepeler, perde perde geçişen vadileri, gü-
zellikleri sinemaskop  açılımlarla seriyor gözlerinizin
önüne.

Sis’te, Hıdırnebi’de koyun sürüleri…Danalar gibi ço-
ban köpekleri… Güzlek’e dönmüşler.

Her şey tefekküre dalmış doğanın sessizliğinde akıp
gidiyor.

Bir düş güzelliği yaşıyorsunuz. / “Gerçek mi, değil
mi” diye kuşkuya düşüyorsunuz.

“17 İhtilali olduğu için Ruslar Karadeniz’i terk etti”
diyenlere inat, Sivri’nin tepesinde hala direnen siper-
ler-kuşkusuz şehitler var. Çimen öyle bir örtmüş ki
doğayı, siperleri, kanıt olarak saklıyor geleceğe…

Cennet memleketimden selam olsun tüm dünyaya…

Turan Bahadır
bilbatuhan@hotmail.com

Karadeniz’de Sonbahar

do¤aya dair
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VOLVO F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0216 6557500
www.volvo.com.tr

BOSKAR ‹ST‹F MAK‹NALARI
Caterpillar, Tennant
‹STANBUL 0216 4178189
www.boskar.com.tr

ARSER ‹fi MAK‹NELER‹
Still
‹STANBUL 0216 4202335
www.arser.com.tr

REKARMA MAK‹NA
Crown, Avant, Leguan, Aerogo, Valla
‹STANBUL 0216 5930942
www.rekarma.com

MENGERLER
Mercedes
‹STANBUL 0212 4843300
www.mengerler.com.tr

RENAULT TRUCKS
Renault
‹STANBUL 0216 5241000
www.renault-trucks.com.tr

ERNAK OTOMOT‹V
Kamyon destek
‹STANBUL 0216 3952480
www.ernak.com.tr

TIRSAN TREYLER
Treyler imalat›
‹STANBUL 0216 5640200
www.tirsan.com

SCANIA TÜRK‹YE
Scania
KOCAEL‹ 0262 6769090
www.scania.com.tr

‹NAN MAK‹NA
Mtb, Ga, Mtc, Mtd, Mtbits
‹STANBUL 0212 5492500
www.inanmakina.com

KERVANCI ‹fi MAK‹NALARI
Dnb, Krv, Dns, Klein, Cmv, Junjin
‹STANBUL 0216 3153580
www.kervanci.com.tr

H‹DROMAK
Hidrock
ADANA 0322 4286838
www.hidromak.com.tr

HKM ‹fi MAK‹NALARI
Hkm
‹STANBUL 0216 4994585
www.hkm.com.tr

KAYAKIRANLAR
Msb
‹STANBUL 0216 4664122
www.msbkiricilar.com

KALL‹ MAK‹NA
Okb
ANKARA 0312 3940774
www.kallimakina.com.tr

sektörel rehber
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RITCHIE BROS.
Uluslar aras› mezatlar
‹STANBUL 0533 7631170
www.rbauction.com

SANDVIK END.
Sandvik
‹STANBUL 0216 4530700
www.smt.sandvik.com/tr/

ERDO⁄ANLAR NAKL‹YAT
A¤›r Nakliyat
‹STANBUL 0216 4713232
www.erdoganlarnakliyat.com

HAREKET PROJE
A¤›r Nakliyat
‹STANBUL 0216 3114141
www.hareket.com.tr

AYDIN V‹NÇ
A¤›r Nakliyat
BURSA 0224 2546888
www.aydinvincgrup.com

ALTERNAT‹F F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 2313434
www.alease.com.tr

GARANT‹ F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3653000
www.garantileasing.com.tr

AK F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3348000
www.aklease.com.tr

FORTIS F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3665700
www.fortislease.com

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3507400
www.isleasing.com.tr

YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3402626
www.ykleasing.com.tr

F‹NANS F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3491111
www.finansleasing.com.tr

DEN‹Z F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3701800
www.denizleasing.com

SIEMENS F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0216 4592000

Z‹RAAT F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3672300

KARUN GRUP
Manitovoc, Bauer, Grove, Klemm, Goldhofer, 
Muller, Rayco-Wylie, Rtg, Tesmec, Prakla
ANKARA 0312 3944300
www.karun.com.tr

S‹F ‹fi MAK‹NALARI
Jcb
‹STANBUL 0216 3520000
www.sif.com.tr

ACARLAR MAK‹NE
Haulotte, Omme, Hinowa, Scanclimber, Geda,
Unic-Ranes ‹STANBUL
0216 5814949 www.acarlarmakine.com

ÇUKUROVA ‹THALAT
New Holland
‹STANBUL 0216 3953460
www.cukurovaithalat.com

DAS OTOMOT‹V
Terex , Genie
‹STANBUL 0216 4565705
www.dasvinc.com

BORUSAN MAK‹NA
Caterpillar, Terex-O.K., Mantsinen, Metso,
Thwaites ‹STANBUL
0212 3935500 www.borusanmakina.com

TKI ORTADO⁄U MAK‹NE
Takeuchi, Simex
‹STANBUL 0216 4856081
www.takeuchi.com.tr

FORSEN MAK‹NA
Sennebogen, Abi, Banut, Delmag, 
Doppstadt, Kröger, Pile Dynamics
‹STANBUL 0212 3932400
www.forsen.com.tr

EDAfi MAK‹NA
Terex, Dsb, Rsl, Lebrero, Veneta, Gruen, 
Safer-Sicom, Palazzani, Batmatic, Intrame
ANKARA 0312 3941097
www.edasmakina.com

PUTZMEISTER
Beton ekipmanlar›
TEK‹RDA⁄ 0282 7351000
www.putzmeister.com.tr

DELTA MAK‹NA
Delta sontaj makinalar›
ANKARA 0312 3861545
www.deltamakina.com

H‹DROMEK
Hidromek
ANKARA 0312 2671260
www.hidromek.com.tr

TEKNOMAK END.
Dynapac, Sim, Svedala Demag, Moba
ANKARA 0312 3862211
www.teknomak.com.tr

KALE METAL
Kubota, Gehl, Ausa, Dynapac
KOCAEL‹ 0262 6411991
www.kalemetal.com

APA MAK‹NA
Rhino
ADANA 0322 3464545
www.apamakina.com.tr

DEVRAN KEPÇE
Kova imalat›
‹STANBUL 0212 2784763

OM MÜHEND‹SL‹K
Om, Picbucket, Ombad
‹STANBUL 0216 3655891
www.ommuhendislik.com.tr

CEYTECH
Kova imalat›
ADANA 0322 3943900
www.cey-tech.com

METALOKS
‹STANBUL 0216 5930244
www.metaloks.com.tr

LASZIRH A.fi.
Lasz›rh zincirleri
‹STANBUL 0212 7714411
www.laszirh.com

SOL‹DEAL LAST‹K
Solideal
‹STANBUL 0216 4891500
www.solideal.com.tr

BR‹SA BRIDGESTONE
Bridgestone
‹STANBUL 0216 5443500
www.bridgestone.com.tr

MICHELIN LAST‹KLER‹
Michelin
‹STANBUL 0212 3175200
www.michelin.com.tr

ABDÜLKAD‹R ÖZCAN
Petlas, Stramaxx, Toyo Tires, Maxxis, Hankook
ANKARA 0312 3093030
www.abdulkadirozcan.com.tr

GOODYEAR
Lastik
‹STANBUL 0212 3295050
www.goodyear.com.tr

KENTSEL MAK‹NA
Vibrotech
ANKARA 0312 3954659
www.kentselmakina.com

TATMAK - KARYER
Bomag, Marini, Hyster, Terex, 
Comedil, Eickhoff, Dulevo, Comac, Allu
‹STANBUL 0216 3836060
www.tatmak-karyer.com

WIRTGEN ANKARA
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleeman
ANKARA 0312 4853939
www.wirtgenankara.com.tr
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MEKA
Beton santralleri
ANKARA 0312 3979133
www.meka.biz

PENA MADEN
Tünel ekipmanlar›
ANKARA 0312 4430070
www.penamaden.com

PARKER PLANT
Asfalt Plentleri
ANKARA 0312 3860920
www.parkerturkiye.com

SEDA MAK‹NA
Tünel ekipmanlar›
‹STANBUL 0216 3668468
www.sedamakina.com.tr

EMSAMAK
Padley & Venables, Amg, Rds
‹STANBUL 0216 3605100
www.emsamak.com

HMF MAK‹NA
Hyundai, Atlet, Kwanglim
‹STANBUL 0216 4888000
www.hmf.com.tr

ÇUKUROVA MAK‹NA
Çukurova
MERS‹N 0324 6162678
www.cumitas.com

SANKO MAK‹NA PAZARLAMA
Doosan, Moxy, Mst, Soosan, Atlas,
Dieci, Ingersoll-Rand, Rocla, Montabert
‹STANBUL 0216 4530400
www.sankomakina.com.tr

HASEL ‹ST‹F MAK‹NALARI
Linde, New Holland, Hako, Jlg
‹STANBUL 0216 6342100
www.hasel.com

UYGUNLAR DIfi T‹CARET
Liugong, Kato, Feeler
‹STANBUL 0216 4258868
www.uygunlar.com

TEMSA GLOBAL KOMATSU
Komatsu
‹STANBUL 0216 5445801
www.komatsu.com.tr

GAMA T‹CARET
Zoomlion, Mustang, Longgong
ANKARA 0312 4094500
trading@gama.com.tr

ENKA PAZARLAMA
Hitachi, Kawasaki, Mitsubishi, 
Tadano, Tadano Faun, Npk, D&A, 
Iveco, Tcm, Schmitz, Sdmo
‹STANBUL 0216 4466464
www.enka.com.tr

ALFATEK
Jcb Vibromax, Sandvik, Schwing, Stetter
‹STANBUL 0216 6600900
www.alfatekturk.com

KOZA ‹fi MAK‹NALARI
Merlo , Weber Mt, Red Rhino
‹STANBUL 0216 6636060
www.koza-is.com

P‹ MAK‹NA
Pi Makina
ANKARA 0312 4840800
www.pimakina.com.tr

WACKER NEUSON MAK‹NA
Wacker
‹STANBUL 0216 5740474
www.wacker.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA
Xcmg, Venieri, Belle, Topa/Win
‹STANBUL 0216 5450826
www.ozmakmakina.com.tr

SAN MAK‹NA
Sany
‹STANBUL 0216 3943210
www.sanmakina.com.tr

ÇUKUROVA Z‹RAAT
Case, Sumitomo, Ammann, Furukawa,
Fleetguard
‹STANBUL 0216 4512404
www.cukurovaziraat.com.tr

MAATS ‹fi MAK‹NALARI
Manitou, D'avino, Mühlhauser, Aerolift, 
Liftex, Bor-it, Denso, Raci
ANKARA 0312 3543370
www.maats.com.tr

TEKNO ‹NfiAAT
Potain, Stros, Bennighoven
‹STANBUL 0216 5776300
www.tekno.com.tr

HEDEF ‹fi MAK‹NALARI
Sany beton ekipmanlar›
‹STANBUL 0216 4222320
www.hedefismakinalari.com.tr

PALME MAK‹NA
Palme
ANKARA 0312 3851753
www.palmemakina.com

BEYER MAK‹NA
Beyer
ANKARA 0312 8151459
www.beyer.com.tr

LIEBHERR MAK‹NE
Liebherr
‹STANBUL 0216 4529000
www.liebherr.com

IMER-L&T ‹fi MAK‹NALARI
Ihimer
ANKARA 0312 4921750
www.imer-lt.com.tr

GÖKER ‹fi MAK‹NALARI
Gomaco
ANKARA 0312 4421157
www.goker.com.tr

KUZEY ‹THALAT
Çeflitli
‹STANBUL 0216 4159674
www.kuzeyithalat.com

AES T‹CARET
Çeflitli
‹STANBUL 0216 4209355
www.aesticaret.com

A⁄IR D‹ZEL
Diflli, Cer gruplar›
‹STANBUL 0212 6711367

ERÇET‹N ‹fi MAK‹NALARI
Çeflitli
‹STANBUL 0212 5490918
www.ercetin.com.tr

FERHAT DÖKÜM
Diflli imalat›
KONYA 0332 2512418
www.ferhatdokum.com.tr

ÇÖZÜM MAK‹NA
Carraro, Yanmar
‹STANBUL 0212 4827818
www.cozum-makina.com

GNR ‹fi MAK‹NALARI
Hidrolik aksamlar
‹STANBUL 0212 4852060
www.gnr.com.tr

CEVSAN OTOMOT‹V
Disk, pleytler
‹ZM‹R 0232 4796782
www.cevsanotomotiv.com

TOPRAKMAK
Disk, pleytler
ANKARA 0312 3954308
www.toprakmak.com

FMP ‹THALAT
Çeflitli
‹STANBUL 0216 3625244
www.fastmovingparts.com

SLIDE SLEDGE
Ekipman
‹STANBUL 0542 4540353

H‹PSAN H‹DROL‹K
Hidrolik Pompa, Revizyon, Servis, Yedek Parça
‹STANBUL 0212 2640046
www.hipsan.com.tr

ATLAS COPCO
Atlas Copco
‹STANBUL 0216 5810515
www.atlascopco.com.tr

VOLVO TÜRK
Volvo
‹STANBUL 0216 6557500
www.volvo.com.tr

S‹LVAN SANAY‹
T›rnak, b›çak, yürüyüfl tak›mlar›
‹STANBUL 0216 3991555
www.silvansanayi.com

ANADOLU F‹LTRE
Çeflitli filtre
‹STANBUL 0216 5278295
www.anadolufiltre.com.tr

CAN K‹MYA
Merkezi ya¤lama sistemleri
‹STANBUL 0212 5568308
www.cankimya.com.tr

fiAMP‹YON F‹LTRE
Çeflitli filtre
‹SKENDERUN 0326 6562030
www.sampiyonfilter.com.tr

F‹LMAR F‹LTRE
Çeflitli filtre
‹SKENDERUN 0326 6461010
www.filmar.com.tr

YEN‹ F‹L F‹LTRE
Çeflitli filtre
‹SKENDERUN 0326 6262080
www.filfilter.com.tr

ASAfi F‹LTRE
Çeflitli filtre
‹SKENDERUN 0326 4561560
www.asasfilter.com

H‹SAR ÇEL‹K DÖKÜM
Pabuç, istikamet, cerler
‹STANBUL 0216 4647000
www.hisarcelik.com

PAGE
T›rnak, palet pabuçlar›, b›çaklar, Hisar, Mapa
‹STANBUL 0216 5744497
www.page-ltd.com

BOSCH REXROTH
Çeflitli hidrolik ekipmanlar
KOCAEL‹ 0262 6760000
www.boschrexroth.com.tr

H‹DRO TEKN‹K
Perkins
‹STANBUL 0216 3948040
www.hidro-teknik.com

T‹BET MAK‹NA
Diflli, rulman
‹ZM‹R 0232 8439050
www.tibetmakina.com
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Tabloda yap›lmas› gereken de¤ifliklikler için lütfen “forummakina@hotmail.com” adresine bilgi veriniz.
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fuar etkinlik

TARİHLER ADI AÇIKLAMA ORGANİZATÖR YERİ

03 - 06 Şubat 2011 Win Materials Handling 10. Taşıma, Depolama, 
İstifleme ve Lojistik Fuarı Hannover Messe Tüyap - İstanbul

17 - 20 Şubat 2011 Adana İnşaat 5. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, 
İş ve İnşaat Makineleri Fuarı Tüyap Adana Tüyap - Adana

17 - 20 Mart 2011 Win 
Hydraulic & Pneumatic 8. Akışkan Gücü Teknolojileri Fuarı Hannover Messe Tüyap - İstanbul

17 - 20 Mart 2011 Decoyap 8. Decoyap Ege İnşaat Grup Fuarı Demos Fuarcılık Denizli EGS

23 - 26 Mart 2011 Marble 2011 17. Uluslararası Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı İzfaş İzmir

23 - 27 Mart 2011 Bursa Yapı ve Yaşam 23. Yapı ve Yaşam Fuarı Tüyap Bursa Bursa UFM

07 - 10 Nisan 2011 Eletex 2011 9. Kayseri Endüstri & Eletex Fuarı Tureks Fuarcılık Kayseri

07 - 10 Nisan 2011 Konya Yapı 8. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri
ve Dekorasyon Fuarı Tüyap Konya KTO Konya

13 - 15 Nisan 2011 Anfaş Cityexpo 2. Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Anfaş Antalya Anfaş Antalya

20 - 24 Nisan 2011 Komatek 2011 12. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, 
Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı Sada Uzmanlık AKM - Ankara

27 Nisan - 1 Mayıs 2011 Yapı İstanbul 2011 34. Uluslararası Yapı Fuarı Yapı Endüstri Merkezi Tüyap - İstanbul

28 Nisan  - 1 Mayıs 2011 İskon 2011 6. İstifleme, Depolama, Taşıma, 
Vinç ve Lojistik Fuarı Tüyap Konya KTO Konya

12 - 15 Mayıs 2011 Gaplojistik Taşıma, Depolama, İstifleme ve 
Lojistik Fuarı Akort Fuarcılık Gaziantep OFM

12 - 15 Mayıs 2011 Gapkent 1. Belediye ve Kent İhtiyaçları Fuarı Akort Fuarcılık Gaziantep OFM

2011 FUAR VE ETKİNLİK TAKVİMİ - GLOBAL
TARİHLER ADI AÇIKLAMA ORGANİZATÖR YERİ

17 - 22 Ocak 2011 Bau 2011 Yapı ve İnşaat Fuarı Messe München Münih - Almanya

20 - 23 Ocak 2011 India Stonemart 2011 6. Hindistan Doğaltaş Fuarı Cdos / Ficci E.P.I. Park - Hindistan

02 - 05 Şubat 2011 Iraq Construction Expo Irak İnşaat Fuarı ve Konferansı Iacci / Gurtour Bağdat - Irak

08 - 11 Şubat 2011 BC India Uluslararası İş Makinaları, Madencilik 
Makinaları ve İnşaat Araçları Fuarı Messe München Mumbai - Hindistan

20 - 23 Nisan 2011 Stonetech 2011 18. Uluslararası Çin Taş İşleme 
Makinaları ve Taş Ürünleri Fuarı Tg-Expo Beijing - Çin

27 - 29 Nisan 2011 BuildTechAsia 2011 Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı Sphere / Gurtour Singapur

27 - 29 Nisan 2011 ConMachAsia 2011 İnşaat Makinaları, Araç ve 
Ekipmanları Fuarı Sphere / Gurtour Singapur

02 - 06 Mayıs 2011 CeMAT Lojistik Fuarı Deutsche Messe Hannover - Almanya

22 - 25 Haziran 2011 Stone+Tec İşlenmiş Taşlar, Oluşumu, Makine ve
Taşıma Araçları Stone-Tec Nurberg - Almanya

21 - 24 Eylül 2011 Building & Const. 16.Uluslararası Yapı, İnşaat, Ekipman
Indonesia ve Malzemeleri Fuarı Jiexpo Jakarta - Endonezya

2011 FUAR VE ETKİNLİK TAKVİMİ - TÜRKİYE




