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fiöyle bir durup geçmifle bakt›¤›m›zda, f›rt›nalar alt›nda ne kadar büyük
dalgalar› geride b›rakt›¤›m›z› görüyoruz. Global ekonomik kriz, siyasi
krizler, kur dalgalanmalar› yan› s›ra, talepte de ola¤anüstü inifl ve ç›k›fllar
yaflad›k. Gemiler hala sa¤lam belki ama dalgalardan zarar görmemek ve
f›rsatlar› da kaç›rmamak için kaptanlara ve ekiplere çok görev düfltü. 2011
de her ne kadar beklentilere paralel olarak iyi bir flekilde devam ediyor
olsa da, yaflanmaya devam eden bu dalgalanmalar ve küresel belirsizlikler
kafalarda soru iflaretleri yaratmaya, heyecan› yüksek tutmaya devam ediyor. 

Dergimizin bu say›s›nda da ilginizi çekecek ve bilgilendirecek çok say›da
dosya ve röportajlara yer veriyoruz. Çünkü biz, sektörel yay›nc›l›¤›n sadece
haber de¤il, bilgi vermek ve sektörel geliflime katk› sa¤lamak amac›yla
yap›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Nuh Çimento, Avrupa ve Orta Do¤u’nun en büyük çimento fabrikas›na
sahip bulunuyor. Sn. Nurdo¤an Nas ve Sn. Ali Haydar Türkmen ile
yapt›¤›m›z röportajda, 25,000 saat çal›flan ama anahtar vurulmayan ifl
makinalar›n›n s›rlar›n› bulacaks›n›z.

Sanko Makina Yetkili Servisler Gelifltirme ve E¤itim Müdürü Sn. U¤ur Güllü
ile yapt›¤›m›z röportajda, yetkili servis yap›s›n›n oluflumu ve hizmet
kalitesinin süreklili¤ini sa¤lamak yolundaki profesyonel yaklafl›mlar›n›
okuyacaks›n›z.

Uygunlar D›fl Ticaret A.fi., önümüzdeki y›l içerisine birçok yeni ürün ve
hizmetiyle pazardaki etkinli¤ini artt›racak gibi görünüyor. Sat›fl Pazarlama
Direktörü K›vanç Eren, yeni beko loderlerini ve finansal çözümlerini bizim
arac›l›¤›m›zla müjdeledi.

Dizel motor emisyonlar› konusundaki s›n›rland›rmalar, firmalar› yeni
teknolojiler gelifltirmeye mecbur b›rak›yor. Çevremizi ve cebimizi do¤rudan
etkileyen bu konuyu sizin için araflt›rd›k.

Yaz aylar›n› yafl›yoruz ancak, sektör pek tatile ç›km›fl gibi gözükmüyor.
Firmalar›n düzenledi¤i demolar, yemekler, tan›t›m toplant›lar›, bas›n
toplant›lar› arka arkaya geliyor.

Bunlar›n bafl›nda belki de Hidromek taraf›ndan düzenlenen uluslararas›
bas›n organizasyonu geliyor. ZF ve John Deere ile iflbirli¤i yaparak
gelifltirilen yeni Maestro Serisi beko loderlerin tan›t›ld›¤› organizasyona
dünya genelinde sektörün önde gelen 30 bas›n mensubu kat›ld›. Her an›
profesyonelce organize edilmifl olan program 3 gün sürdü. Kat›l›mc›lar
Hidromek’in Ankara ve ‹zmir’deki tesisleri yan› s›ra Türkiye’yi de yak›ndan
tan›ma imkân› buldular. Görüfllerini ald›¤›m›z yabanc› bas›n mensuplar›,
Hidromek’in global bir marka olma yolunda önemli ad›mlar att›¤›
konusunda hem fikirdiler.

ASC Türk ‹fl Makinalar›, yeni B Serisi Volvo beko loderler için düzenledi¤i
ve Türkiye genelinde 15 noktada gerçeklefltirilen demo program›n›
Konya’da tamamland›. Birer fuar ortam› havas›nda da geçen program
süresince toplam 1,300 operatörün yeni makinalar› test etti¤i belirtildi.

Borusan Makina Operatör Okulu tekrar faaliyetlerine bafllad› ve kat›l›mc›
operatörlerinden baflar›l› olanlara resmi sertifikalar›n› verdi. Operatörler
bu sertifikalarla resmi ehliyet alabiliyorlar.
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sektörden

Ürün gam›n› çeflitlendirmeye de-
vam eden Acarlar Makine, Alman
menfleli H.A.B. platformlar›n›n
Türkiye’deki yüzü oldu.

Platform sektöründe 8 y›ld›r faaliyet
gösteren Acarlar Makine, müflterileri-
nin karfl›s›na eksiksiz bir ürün gam› ile
ç›kmay› amaçl›yor. Bu amaç do¤rultu-
sunda, dünyaca ünlü markalar›n Tür-
kiye mümessilli¤ini üstelenen firma,
uzun metrajl› platformlarda H.A.B.
markas› ile anlaflt›. Makasl› platform
konusuna odaklanm›fl olan H.A.B.’›n;
akülü grupta 1,20 flasi geniflli¤ine ve
32 metre çal›flma yüksekli¤ine, dizel
makasl›larda ise 2,50 flasi geniflli¤ine
ve 32 metre çal›flma yüksekli¤ine sa-
hip ürünler sundu¤u belirtiliyor. 

Acarlar Makine Genel Müdürü Serkan
Acar: “H.A.B., büyük tonajda makasl›
platformlar üretiyor. Ürünlerin ar›za-
lar› çok az. Basit bir sisteme sahipler
ve dolay›s›yla kullan›mlar› çok rahat.
Ayr›ca, H.A.B.’›n çok genifl bir ürün ga-
m› var. Ürünler kendinden yürüyüfllü.
4x4x4 olabiliyor. Yani; 4 tekerlekten
çekifl ve 4 tekerlekten manevra yete-
ne¤i mevcut. Bu özelliklere sahip
ürünler flu anda Türkiye’de baflka hiç-
bir firmada yok.” diyor.

Acarlar Makine, Türkiye pazar› için ilk
aflamada 6 adet H.A.B. platform sipa-
rifl etti. Gelen ürünlerin kiral›k olarak
da müflterilere sunulaca¤› belirtiliyor.
Dar flase yap›l› H.A.B. platformlar›,
otomatik depolama sistemlerinin ol-
du¤u yüksek ve dar alanlarda kolayca

kullan›labiliyor. ‹fl güvenli¤i sebebiy-
le kapal› alanlarda dizel araç kullan›l-
mas›na izin verilmiyor. Ancak akülü
platformlarda da, 15 metreden yüksek
ürün bulman›n zor oldu¤u belirtiliyor.
Acarlar Makine, H.A.B. distribütörlü-

¤ü ile dileyen müflterilerine 32 metre
yüksekli¤e kadar akülü platform suna-
biliyor. Türkiye pazar›n›n her y›l bir
önceki y›la oranla % 100 büyüdü¤ünü
belirten Serkan Acar:  “Hem ben, hem
de ekibim bu ifle çok emek verdik. 8
y›ld›r bu iflle yat›p, bu iflle kalk›yoruz.
Biz baflka bir makina satarken, daha
çok kazanmak için platform sektörü-
ne girmedik. Bu sektöre girerken ama-
c›m›z uzmanlaflmakt›. Amac›m›z plat-
form kullan›m bilincini art›rmakt›. fiu
anda sektörün geldi¤i nokta bellidir.
Pazar büyüdü, ayn› flekilde pazarda-
ki oyuncu say›s› da artt›. Biz de sertle-
flen rekabete haz›r›z. Pazar pay›m›z› ve
liderli¤imizi korumak için daha çok ça-
l›flaca¤›z.”

H.A.B. ACARLAR MAK‹NE ‹LE TÜRK‹YE’DE
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sektörden

820 TL’yi bulan tescil fiyatlar›n›
‹MDER’e flikayet eden sektör tem-
silcileri, belge ve eksper ücretleri
hariç maliyetlerin 100 TL’ye kadar
inmesini sa¤lad›.

‹fl makinalar› sektöründeki tescil fiya-
t› karmaflas›na Türkiye ‹fl Makinalar›
Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i
(‹MDER) son verdi. Tescil yapt›rmak
isteyen firmalardan normalde yaklafl›k
100 TL ücret tahsil edilmesi gerekir-
ken, TOBB’a ba¤l› farkl› odalarda tes-
cil fiyatlar› birbirinden farkl›l›k göste-
riyor. Bu farkl›l›k nedeni ile firmalar›n
makinalar›n› tescil ettirmekten kaç›n-
d›klar›n› ifade eden ‹MDER Baflkan›
Cüneyt Divrifl: “Tescil fiyatlar› tüm Tür-
kiye’deki ticaret ve sanayi odalar›nda
170 TL’den 820 TL’ye kadar de¤ifliyor.
Bu fiyat uçurumu nedeniyle Türkiye
genelinden çok say›da flikâyet ald›k.
Yapt›¤›m›z giriflimler sonucunda, tes-
cil fiyatlar›n›n 100 TL’ye kadar inmesi-
ni sa¤lam›fl bulunuyoruz.” dedi. 

Bugüne kadar sat›fllar›n yüzde 50’sinin
tescil edilebildi¤ini ifade eden Cüneyt
Divrifl: “‹fl makinalar› h›rs›zl›¤› da bu
süreçte % 50 azald›. Piyasadaki bütün
makinalar›n tescile kavuflmas› ile h›r-
s›zl›¤›n da tamamen önüne geçmifl ola-
ca¤›z” dedi.

‹fl makinalar›n›n tescil ifllemlerinin
TOBB’a ba¤l› ticaret veya ticaret ve sa-
nayi odalar›nca yap›ld›¤›n› dile getiren
Cüneyt Divrifl, özellikle seferberlik hal-

lerinde ciddi önem teflkil eden ifl ma-
kinalar›n›n tescilinin zorunlu oldu¤u-
nu ifade etti. Tescil edilmeyen ifl maki-
nalar› nedeniyle kriz, seferberlik, afet
vb. durumlarda acil ihtiyaç duyulacak
ifl makinalar›na ulafl›lamama ihtimali-
nin söz konusu oldu¤unu belirten Div-
rifl,  bu nedenle ifl makinalar› çal›nma-
lar›n›n artarak, yakalanma ve tespitinin
zorlaflt›¤›n›, organize flebekelerin orta-
ya ç›kmaya bafllad›¤›n› dile getirdi. 

“Tescil ifllemlerinin yap›lmamas› ne-
deniyle sektörün resmi bir envanteri
oluflturulam›yor. Tescil yap›lmayan
makinalar çok rahat bir flekilde güm-
rüklerden yurt d›fl›na kaçak olarak ç›-
kabiliyor” diyen Divrifl, tüm sat›fllar›n
ancak yüzde 50’sinin tescil edildi¤ini
belirtti. Cüneyt Divrifl: “Tamamen ya-
t›r›mlara yönelik faaliyet gösteren sek-
törümüzün kay›t alt›na al›nabilmesi ve
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Sa-
nayi Genel Müdürlü¤ü’nün büyük bir
hassasiyetle konu üzerinde durmas›,
ayr›ca TOBB’un olumlu yaklafl›m› ne-
ticesinde dünyada ilk kez ülkemizde,
tüm ifl ve istif makinalar› tescili 81 ilde
online olarak yap›labiliyor.” dedi.

‹MDER verilerine göre Türkiye’de fa-
al olarak çal›flt›¤› tahmin edilen 83 bin

ifl makinas› bulundu¤unu vurgulayan
Divrifl: “‹SDER verilerine göre ülkemiz-
de 70 bin adet forklift bulunuyor. Do-
lay›s›yla ülkemizde toplam tahmini
olarak faal konumda çal›flan, tescil zo-
runlulu¤u olan 153 bin adet forklift ve
ifl makinas› bulunuyor. TOBB üyesi
kurulufllar›n ‹MDER ve ‹SDER’e iletti-
¤i farkl› tescil fiyatland›rma uygulama-
lar› nedeniyle maalesef müflterilerimiz
ve TOBB üyesi kurulufllar, çok zorun-
lu olmad›kça tescil ifllemlerini yerine
getiremiyorlar. Tescil yapt›rmak iste-
yen firmalardan normalde yaklafl›k 100
TL tahsil edilmesi gereken ücret, her
odada farkl›l›k gösterdi¤inden müflte-
riler tescil yapt›rmaktan kaç›n›yordu.
Tescil fiyatlar›, Türkiye genelindeki ti-
caret ve sanayi odalar›nda 170 TL’den
820 TL’ye kadar de¤ifliyor. Bu yüksek
maliyet nedeniyle gerçek ve tüzel ki-
fliler tescilden kaç›n›yor. Bu nedenle
tescil oran› yüzde 50’leri bile bulmu-
yor.” fleklinde konufltu. 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
l›¤› Sanayi Genel Müdürlü¤ünün des-
te¤iyle tescil fiyatlar›n›n asgari ücretin
1/6’s›n› geçmemesi karar›n›n al›nd›¤›-
na iflaret eden Cüneyt Divrifl, ifl maki-
nalar› ve forkliftlerin tescilinde art›fl
beklediklerini vurgulad›. ‹fl makina-
lar›n›n sat›n al›nd›ktan sonra bir ay
içinde tescil edilmek zorunlulu¤unun
oldu¤unu vurgulayan Divrifl, denetim
konusunun daha s›k› tutulmas› için
Emniyet Müdürlü¤ü ile görüflmeleri-
ni sürdürdüklerini ifade etti.

‹MDER MAK‹NA TESC‹L F‹YATLARINA MÜDAHALE ETT‹

2011 yılının temmuz ay› içerisinde Türkiye’de 933 adet ye-
ni ifl makinas› sahiplerine teslim edildi.

‹MDER taraf›ndan aç›klanan rakamlara göre; Türkiye ‹fl Ma-
kinalar› pazar›, 2011 y›l›n›n ilk yedi ayl›k dönemi içerisin-
de geçen senenin ayn› dönemine göre %64.6 oran›nda bü-
yüyerek, 6,478 adet olarak gerçekleflti.

TÜRK‹YE’DE YILIN YED‹ AYINDA
6,478 ADET YEN‹ 
‹fi MAK‹NASI SATILDI

AYLAR AYLIK SATIfi ADETLER‹
Ocak 415
fiubat 697
Mart 1,098
Nisan 1,190
Mayıs 948
Haziran 1,197
Temmuz 933
TOPLAM 6,478



12

Caterpillar, artan talebe paralel
olarak 2011 y›l›n›n ikinci çeyre¤in-
de dünya genelindeki toplam sat›fl
ve gelirlerinin %37, kar›n›n ise
%44 oran›nda artt›¤›n› aç›klad›.

Yap›lan aç›klamaya göre, Caterpil-
lar’›n, 2010’un ikinci çeyre¤indeki top-
lam sat›fl ve gelirler toplam› 14.2 mil-
yar USD (2010’da 10.4 milyar USD)
olurken; kar›, 1 milyar USD (2010’da
707 milyon USD) olarak gerçekleflti.

Caterpillar CEO’su Doug Oberhelman,
düzenlenen bas›n toplant›s›nda görüfl-
lerini flu flekilde aç›klad›: “Dünya ge-
nelindeki talep artmaya devam eder-
ken; bizim sat›fl ve gelirlerimiz de y›-
l›n ikinci çeyre¤inde tüm zamanlar›n
rekorunu k›rd›. Çal›flanlar›m›z, bayile-
rimiz ve tedarikçilerimiz, artan müflte-
ri taleplerini karfl›lamada üstün bafla-
r› gösterdiler. Bu dönemde, Caterpil-
lar olarak kurumsal stratejimizin, dört
ana temas› üzerinde yo¤unlaflm›fl bu-
lunuyoruz. Kurumsal stratejilerimizin
birincisi: Caterpillar’a özel ifl modelini
uygulamay› sürdürmek ve müflterile-
rimize sa¤lad›¤›m›z fayday› gelifltir-
mektir. Bunu çok çeflitli yollarla yap›-
yoruz: kalitemizi art›r›yoruz, Caterpil-
lar üretim sistemini uyguluyoruz, yeni
ürün ve çözümler gelifltiriyoruz.

‹kinci temam›z:  üretim kapasitemizi,
küresel ekonomide sürekli yükselen
talebe cevap verecek düzeyde art›r-
makt›r. Geçti¤imiz y›llar içerisinde
Amerika’da ve dünyan›n di¤er bölge-
lerinde yapt›¤›m›z birçok önemli yat›-
r›mlar›m›z› aç›klad›k. 2011’de ise 3 mil-
yar $’l›k yeni sermaye harcamas› plan-
l›yoruz. Talep art›fl›na ve yat›r›mlar›m›-
za ba¤l› olarak 2010 y›l›n›n bafl›ndan,
2011 Haziran ay›na kadar, 27.000 ye-
ni çal›flan›m›z Caterpillar ailesine ka-
t›ld›. 2011’in ikinci yar›s›nda da bu ka-
t›l›m›n devam etmesini bekliyoruz. 

Üçüncü ana temam›z maliyetlerdir. ‹fli-
mizin üzerinde ciddi bir maliyet bas-
k›s› var. Ham madde, malzeme ve nak-

liye giderleri; ar-ge yat›r›mlar›m›z ve
kapasite art›fllar›m›zla art›yor. Müflteri-
lerimize sundu¤umuz ürün ve hizmet-
lerin kalitesini art›rmak; hisse sahiple-
rimize daha yüksek kazan›mlar sa¤-
lamak konusunda istikrar›m›z› sürdür-
mek için maliyetlerimizi kontrol alt›n-
da tutmaya odaklanmal›y›z. Japon-
ya’daki felaket, y›l›n ikinci çeyre¤inde-
ki sat›fllar›m›zda 200 milyon $’l›k ne-
gatif bir etkiye neden olarak; operas-
yonel kar›m›z›, 60 milyon $ düflürdü;
ancak bu olumsuz etkiler geride kald›.

Dördüncü ana temam›z: son dönem-
de gerçeklefltirdi¤imiz EMD ve Buc-
yrus sat›n almalar›n›n entegrasyonunu
tamamlamak ve de¤er yaratmakt›r. Bi-
zim için tarihi önemi olan Bucyrus sa-
t›n almas›n› 8 Temmuz 2011 itibariy-
le tamamlad›k, yaklafl›k 10.000 yeni ça-
l›flan› Caterpillar ailesine dahil ettik.
Bucyrus‘u sat›n almam›z›n temelinde
madencilik sektöründeki uzun dö-
nemli ve güçlü büyüme beklentileri-
miz bulunuyor. Bucyrus sat›n almas›,
agresif ürün gelifltirme program›m›z,
küresel düzeydeki güçlü da¤›t›m ka-
nallar›m›z ve önemli kapasite art›r›m
yat›r›mlar›m›z Caterpillar olarak sek-
törde bizi daha iyi bir konuma tafl›ya-
cak ve madencilik müflterilerimize çok
daha genifl bir yelpazede yer alt› ve yer

üstü madencilik ekipman ve hizmet-
leri sunuyor olaca¤›z. Bucyrus art›k Cat
oldu¤u için mutluyuz. 2011 geneli için
sat›fl beklentimizi 52-54 milyar $ aral›-
¤›ndan, 54-56 milyar $ aral›¤›na yük-
selttik. Amerikan ekonomisindeki to-
parlanman›n beklenenden yavafl ger-
çekleflmesiyle, orta düzeyde ekono-
mik büyüme beklentisindeyiz; ancak
geliflmekte olan ülkelerdeki daha yük-
sek büyüme, Caterpillar sat›fllar›n› ar-
t›r›yor.

Son aylarda medyada, Çin ekonomisi-
ne yönelik endiflelere yer veriliyor. Ge-
nel olarak bir miktar yavafllama görül-
mekle birlikte; bayilerimizin nihai
müflterilere sat›fllar›nda, 2011 y›l›n›n
ikinci çeyre¤inde, geçen y›la k›yasla
genel Çin ekonomisinin üzerinde bir
art›fl oldu¤unu gözlemledik. Bizim gö-
rüflümüze göre Çin, ekonomisindeki
büyüme ve enflasyonu dengeleme ko-
nusunda baflar›yla ilerliyor; dolay›s›y-
la Çin’le ilgili beklentilerimizi olumlu
tutmaya devam ediyoruz. Bununla bir-
likte dünyan›n Çin ve Amerika d›fl›n-
daki ülkelerindeki önemli büyümeyi
de göz ard› etmiyoruz. Latin Amerika,
Orta Do¤u, Afrika, CIS ve di¤er Asya
ülkelerindeki ekonomik faaliyetler ve
bizim ifl hacmimiz, oldukça güçlü du-
rumdad›r.”

CATERPILLAR 2011 HEDEFLER‹N‹ YÜKSELTT‹ 

sektörden



Dünyan›n önde gelen ifl makina-
lar› üreticilerinden Wacker Neu-
son SE’nin yeni CEO’ su bir Türk
oldu. Yeni CEO Cem Peksa¤lam,
Dr. Georg Sick’den boflalan göre-
vine 1 Eylül 2011 tarihinde baflla-
yacak.

‹flletme yönetimi mezunu olan Cem
Peksa¤lam, kariyer yaflam› boyunca
Bosch Grubu’nun çeflitli yönetim po-
zisyonlar›nda bulundu. Güney Ameri-
ka ve Uzakdo¤u dahil çok say›da co¤-
rafyada deneyim zenginli¤i kazand›¤›
uluslararas› iflletmelerde, dokuz y›l ça-
l›flt›. Peksa¤lam, 2007–2010 y›llar› ara-
s›nda merkezi Singapur’da olan Robert
Bosch (Güneydo¤u Asya) Pte. LTD’nin
idari yöneticili¤ini yapt›. Bosch’un Gü-
neydo¤u Asya’daki etkinli¤ini yürütür-
ken, yaklafl›k 4,200 personelden so-
rumluydu. Türkiye’de do¤an ve üni-
versite ö¤renimini Almanya’da tamam-
layan Cem Peksa¤lam, alt› dil biliyor,
evli ve iki çocuk babas›.

Çeflitli endüstri kollar›nda, farkl› kül-
türlerden gelen personeli yönetirken
kazand›¤› deneyimleri ve yüksek tek-
noloji ürünlerindeki aktif tecrübeleriy-
le sa¤lam bir teknik temele sahip olan

Cem Peksa¤lam’›n, Wacker Neuson’un
CEO’su olarak yeni göreviyle tüm yet-
kinliklerini ve uluslar aras› deneyimi-
ni, Wacker Neuson’a getirece¤i belir-
tiliyor. Kariyeri süresince, Almanya ve
di¤er ülkelerde ticaret odalar›nda ve
endüstriyel çal›flma komitelerinde çe-
flitli idari pozisyonlarda görev alan
Peksa¤lam, yeni görevini: “Benim ro-
lüm, Wacker Neuson’un uzun vadede
baflar›s›n› sa¤lamak için bu de¤erli va-
s›flar›n olabildi¤ince etkin bir flekilde
uç uca birlefltirildi¤inden emin olmak-
t›r” diye aç›kl›yor. Wacker Neuson’un
temel vas›flar›: hizmet ve kalite mü-
kemmeliyeti, yenilikçi ürün çözümle-

ri, ödünsüz müflteri oda¤› ve kendini
adam›fl iflgücü olarak belirtiliyor.

Wacker Neuson SE Denetleme Kuru-
lu Baflkan› Hans Neunteufel, Wacker
Neuson’un yeni CEO’su olarak Pek-
sa¤lam’› seçmelerinin nedenini ve ye-
ni terfiden beklentilerini: “Avrupa ve
Kuzey Amerika’da güçlü bir üs olufl-
turmak önceden birçok Avrupa inflaat
ekipman› üreticisi için önceli¤e sahip-
ti. Wacker Neuson ailesi olarak öngö-
rülerimizce, önümüzdeki yirmi y›l içe-
risinde, Asya ve Güney Amerika, ileri
gelen büyüme noktalar› olacaklar.
Peksa¤lam’› CEO olarak atama karar›-
m›z ve Peksa¤lam’›n bu alanlardaki
tecrübeleri, bu pazarlar›n sundu¤u
zorluklar ve f›rsatlardan faydalanma
stratejimizle uyum içerisindedir. Wac-
ker Neuson’un yeni CEO’su olarak,
mühendislik arka plan› olan, çarp›c›
bir uluslararas› itibara sahip ve
Bosch’ta y›llard›r liderlik yapm›fl dene-
yimli bir ifl idarecisi getiriyoruz. Ken-
disi ve Wacker Neuson SE Yönetim
Kurulu'ndaki çal›flma arkadafllar›, id-
dial› büyüme hedeflerimize ulaflma
yolculu¤umuzda bize ilave ivme kata-
cak.”diye ifade etti.
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Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.’yi Dynapac Yol ‹nfla-
at Makinalar›’n›n sat›fl ve servisinde Türkiye yetkili ana
bayisi ilan eden Atlas Copco, Teknomak Makina ‹nflaat
Ticaret ve Sanayi A.fi. ile olan distribütörlük anlaflmas›-
n› sonland›rd›¤›n› aç›klad›.

Dynapac Yol ‹nflaat Makinalar›’n›n 1997 y›l›ndan itibaren
Türkiye da¤›t›c›s› olan Teknomak Makina ‹nflaat Ticaret
ve Sanayi A.fi. ile olan distribütörlük anlaflmas›n›n, kar-
fl›l›kl› yap›lan görüflmeler sonucu ve her iki taraf›n ortak-
lafla ald›¤› bir karar ile sonland›r›ld›¤› belirtilen aç›klama-
da, Türkiye pazar›nda, Dynapac Yol ‹nflaat Makinalar› ile
ilgili sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerin, Atlas Copco Ma-
kinalar› ‹malat A.fi. ve Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.
taraf›ndan birlikte verilece¤i kaydedildi.

sektörden

WACKER NEUSON’UN BAfiINA CEM PEKSA⁄LAM GEÇ‹YOR

DYNAPAC YOL EK‹PMANLARI, TÜRK‹YE’DE ARTIK 
ENKA PAZARLAMA A.fi. TARAFINDAN SUNULACAK



JCB ‹fl Makinalar› ifl, perfor-
mans ve ticari baflar› göste-
ren firmalara verilen Que-
en’s Award ‹novasyon ödü-
lünü ald›. JCB, Queen’s
Award - ‹novasyon ödülünü
kaz›c›-yükleyici yak›t tüke-
timini azaltan TorqueLock
isimli sistem ile kazand›.

Ödül, çok say›da JCB çal›fla-
n›n›n da kat›ld›¤› bir tören-
le JCB Kaz›c›-Yükleyici Biri-
mi Genel Müdürü Steve Car-
rington’a, Gloucester Dükü
taraf›ndan takdim edildi. 

JCB, 1969’tan bu yana, befli
Kaz›c›-Yükleyici Birimi ile
olmak üzere, tam 26 kez
Queen’s Award’a lay›k gö-
rüldü.

JCB Group CEO’su Alan
Blake: “Al›nan bu ödül, sa-
dece JCB ürünlerine ve ino-
vasyona de¤il, JCB’yi dün-
yan›n en çok satan kaz›c›-
yükleyicisi yapan ve JCB’nin
baflar›s›nda rol oynayan tüm
çal›flanlar›na verilmifltir. Ka-
zanm›fl oldu¤umuz bütün

Queens Award ödülleri son
derece özeldir. Ancak,
JCB’nin 65 y›ll›k baflar›s›n›
inovasyon üzerine infla etti-
¤i düflünülürse, bu alanda
kazand›¤›m›z ödüller daha
da anlam kazan›yor. ‹novas-
yon yapt›¤›m›z her fleyin te-
melini oluflturur. JCB'nin ku-
rucusu Joseph Cyrill Bam-
ford’u, y›llar önce kaz›c›-

yükleyici düflüncesini gelifl-
tirmeye götüren fley inovas-
yondu. Bugün bakt›¤›m›z-
da, JCB’nin bu ürün grubun-
da dünyada pazar lideri ol-
du¤unu, yeryüzündeki ne-
redeyse her iki kaz›c›-yük-
leyiciden birinin JCB oldu-
¤unu görüyoruz. Biz, sürek-
li olarak devam eden ino-
vasyon sayesinde baflar›ya

ulafl›laca¤›n›, bugün Tor-
queLock sistemi ile ald›¤›-
m›z ödül ile kan›tlam›fl ol-
duk” dedi. 

Patenti JCB’ye ait olan Tor-
queLock sisteminin, JCB ifl
makinalar›nda önemli ölçü-
de yak›t verimlili¤i sa¤lad›-
¤› belirtiliyor.

JCB ‹fi MAK‹NALARINA KRAL‹ÇE ÖDÜLÜ

sektörden
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Komatsu, 2011 y›l›n›n ikinci üç ayl›k periyodunda özel-
likle Asya gibi stratejik pazarlarda inflaat ve madencilik

ekipmanlar›na olan talebin canl›l›¤›n› sürdürdü¤ünü;
ancak Çin ve di¤er baz› ülkelerde talebin azald›¤›n› bil-
dirdi. Endüstriyel makinalara olan talep, yavafl bir fle-
kilde art›fl gösterirken;  Komatsu’nun konsolide net sa-
t›fllar›, y›l›n ikinci üç ayl›k döneminde bir önceki se-
neye göre %10.5 oran›nda artarak; 6,1 milyar $ olarak
gerçekleflti.

Japon Yen’inin; Amerikan Dolar› ve Çin Renminbi’si
karfl›s›nda geçen y›la k›yasla yüksek oranda de¤er ka-
zand›¤› belirtilen bu dönemde, maliyetleri artan ve sa-
t›fl fiyatlar›n› artt›rmak durumunda Komatsu, bu olum-
suzluklara ra¤men üretimini ve sat›fllar›n› art›rmay› ba-
flard›.

KOMATSU, 
STRATEJ‹K PAZARLARDAK‹ SATIfiLARINI ARTTIRDI
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Çin’in önde gelen makina
üreticilerinden Sany, Çin’in
Avrupa’daki en büyük yat›-
r›m› olma özelli¤ini tafl›yan
ve 100 milyon Euro yat›r›m
ile kurdu¤u Almanya’daki
tesislerini faaliyete geçirdi.

‹çinde bir araflt›rma ve gelifl-
tirme merkezinin de bulun-
du¤u tesislerde y›lda toplam
3,000 adet araç üstü ve sabit

beton pompas› ile beton
santrali üretilmesi ve yakla-
fl›k 350 milyon Euro ciro
sa¤lanmas› hedefleniyor.

Sany Grup Baflkan› Wengen
Liang, beton ekipmanlar›n›n
flirketin ilk gelifltirdi¤i ürün-
ler oldu¤unu ve en temel
gücünü oluflturdu¤unu ifa-
de ediyor. Bu tesis ile özel-
likle Avrupa pazar›ndaki

karl›l›klar›n› gelifltirecekle-
rini söylene Liang, organik
büyüme stratejileri çerçeve-
sinde mevcut bir firmay› sa-
t›n almak yerine, s›f›rdan bir
tesis kurmay› tercih ettikle-
rini vurguluyor.

‹fl makinalar›, yol ekipman-
lar› ve vinçler konular›nda
uzmanlaflan Çin merkezli
Sany’nin üretim hatt›nda; sa-

bit ve araç üstü beton pom-
palar›, beton santralleri, as-
falt santralleri, silindirler, as-
falt sericiler, greyderler, pa-
letli ve mobil vinçler bulu-
nuyor.

SANY ALMANYA’DA BETON EK‹PMANLARI ÜRETECEK

IMER Group bünyesinde yer alan
IMER-L&T; geçti¤imiz y›l içerisinde
üretimine bafllayarak önemli oranda
baflar› sa¤lad›¤› beton santrali konu-
sunda yeni bir tesis için daha yat›r›m
yap›yor. 2010 y›l›nda 1,068 adet trans-
mikser üreterek bu alanda önemli bir
pazar pay› elde eden firma, bu sene
flimdiden 1,000 inci arac›n› teslim et-
mifl bulunuyor. Bundan bir y›l önce
beton santrali üretimine de bafllayan
IMER-L&T, süresiz lisansl› üretim hak-
k›n› alm›fl oldu¤u Waitzinger pompa-
lar›n›n da montaj›n› yap›yor.

IMER-L&T Yön. Kur. Bflk. Sn. Metin Uy-
gur yat›r›m hakk›nda: “Y›llar önce ithal
etti¤imiz L&T mikserleri art›k tüm dün-
yaya Aksaray fabrikam›zdan gönderi-
liyor. Beton santrali üretiminde de he-

defimiz yine ayn› flekildedir. Beton san-
trali konusunda 40 y›ldan fazla bilgi bi-
rikimi ve tecrübeye sahip olan Imer
Group’un tüm dünyada on binlerce
santrali vard›r. Transmikserde oldu¤u
gibi ‹talya’dan know-how’›n› transfer
etmifl oldu¤umuz beton santralleri, 4
ay gibi k›sa bir süre sonra farkl› kapa-
site seçenekleri, kaliteli ekipmanlar› ve
sorunsuz kurulumu ile ifl ortaklar›m›-
z›n ihtiyaçlar›na cevap vermifl olacak-
t›r. Ülkemizde kendi markas› ile komp-
le tesis üretimi yapan ilk firma olman›n
gururunu yafl›yoruz” dedi.

IMER-L&T’N‹N YEN‹ BETON SANTRAL‹ FABR‹KASI TEMEL‹ ATILDI

Volvo ‹fl Makinalar›, Çin pazar›n-
daki artan talebi karfl›lamak
amac›yla fiangay’daki ekskava-
tör tesislerinin kapasitesini iki
kat›na ç›kard›.

Özellikle BRIC (Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin) ülkelerindeki sür-
dürülebilir büyüme hedefine ulafl-
mak için üretim kapasitesini artt›r-
maya devam eden Volvo, fiangay te-
sislerindeki üretimini 2010 y›l›ndan
itibaren ikiye katlad›¤›n› aç›klad›.

Üretimdeki verimlili¤in artt›r›lmas›
ve ifl ak›fl›n›n h›zland›r›lmas› ile sa¤-
land›¤› belirtilen bu önemli art›flta,
tesislere 2003 y›l›ndan günümüze
yap›lan 30 milyon dolarl›k yat›r›m›n
önemli katk› sa¤lad›¤› belirtiliyor.

Volvo’nun Çin’deki en büyük, Kore
Changwon’daki tesislerinden sonra
dünyadaki en büyük ikinci ekska-
vatör üretim merkezi olan fian-
gay’daki, Çin pazar›na sunulmak
üzere 20-36 ton aras› paletli ekska-
vatörler üretiliyor. Volvo ‹fl Makina-
lar›’n›n Çin’deki Baflkan› Robert Li,
“Volvo ifl makinalar› Çin pazar›nda

yak›t verimlili¤i, kalite ve üretkenlik
konular›nda lider ve Çin ekonomi-
sindeki olumlu geliflmelere de para-
lel olarak ürünlerimize olan talepte
önemli bir art›fl yafl›yoruz. Dolay›-
s›yla tesislerimizi büyüterek ve yeni
personel al›mlar› yaparak üretim ka-
pasitemizi 2012’de tekrar iki kat›na
ç›karabiliriz” diyor.

Üretimdeki art›fl›n Volvo’nun temel
de¤erleri olan kalite, güvenlik ve
çevreye duyarl›l›ktan taviz verme-
den gerçekleflti¤ini belirten Robert
Li, üretimden ç›kan her bir makina-
n›n bu k›staslar› karfl›layacak flekil-
de testlerden geçirildi¤ini ve ifle al›-
nan personelin düzenli güvenlik
e¤itimlerine kat›ld›¤›n› sözlerine ek-
liyor.

VOLVO fiANGAY’DAK‹ ÜRET‹M‹N‹ ‹K‹YE KATLADI
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Volvo ‹fl Makinalar›, dünya’n›n birçok
bölgesinde yaflanan ekonomik büyü-
menin etkisi alt›nda baflar›l› bir ikinci
çeyrek geçirdi; Çin’deki ekskavatör ve
lastikli yükleyici pazar liderli¤ini pe-
kifltirdi.

Volvo ‹fl Makinalar›, y›l›n ikinci çeyre-
¤inde, Çin Hükümetinin enflasyonu
kontrol alt›na almaya yönelik ekono-
mik önlemlerine ra¤men dünya gene-
lindeki hareketlili¤e ba¤l› olarak sat›fl-
lar›n› %32 oran›nda art›rmay› baflar-
d›. Firma, önemli yat›r›mlar yapt›¤› ve
çift marka stratejisi izledi¤i Çin’deki
lastikli yükleyici ve ekskavatör paza-
r›nda %11,8’lik paya sahip oldu.

Japonya’da yaflanan do¤al afetin ra-
kamlar› olumsuz olarak etkiledi¤i bu
dönemde firman›n net sat›fllar› 2.4 mil-
yar Dolar olarak gerçekleflti. Vol-
vo’nun yeni Baflkan ve CEO’su Mr. Pat

Olney: “Bu nihai rakamlar, döviz kur-
lar›nda yaflad›¤›m›z güçlü dalgalanma-
lar›n ve Japonya’da meydana gelen
depremin trajik etkilerini içeriyor.
Makro ekonomik durumda devam
eden belirsizlik nedeniyle pazar koflul-
lar›nda oluflabilecek zorluklara kolay
adapte olabilmek için; maliyet esnek-
li¤imizi titizlikle sürdürüyoruz” fleklin-
de düflüncelerini belirtti.

Olumlu yönde geliflen pazar koflulla-
r›n›n bir iflareti olarak, ikinci çeyrek so-
nu itibar› ile Volvo ‹fl Makinalar›’na ge-
len makina sipariflleri, geçen y›l›n ay-
n› dönemine k›yasla %38 daha fazla
bulunuyor. 2011 y›l›n›n geneli için
beklentiler pozitif yönde olmakla bir-
likte; % 15-25 oran›nda bir büyüme
bekleniyor. Bu dönem için daha önce
%20-30 büyüme aral›¤›nda aç›klanm›fl-
t›. Sektör için dünya geneline yönelik
büyüme beklentileri: Avrupa için % 15-

25 ( önceki tahmin % 10-20 ), Asya için
% 10-15 ( önceki tahmin % 10-20 ), Ku-
zey Amerika için % 25-35 (tahmin de-
¤iflmedi), Güney Amerika için % 10-20
(önceki tahmin % 5-15) ve Çin için %
10-15 (önceki tahmin % 20-30) olarak
aç›kland›.

Volvo ‹fl Makinalar›, y›l›n ikinci çeyre-
¤inde dünya genelindeki 70 ülkeden,
10,000’den fazla müflterive bayisini ‹s-
veç’te “Volvo Days” adl› dört gün sü-
ren organizasyon ile a¤›rlayarak, bu y›l
içerisinde pazara sundu¤u 50 yeni ma-
kinas›n› tan›tt›.

VOLVO ‹fi MAK‹NALARI, GLOBAL SATIfi HEDEFLER‹N‹ REV‹ZE ETT‹

HMF Makina, Kore'nin önde gelen hidrolik k›-
r›c› markalar›ndan D&A ile distribütörlük anlafl-
mas› imzalad›. Tüm faaliyetlerinde kalite ve gü-
veni ön planda tutan HMF Makina, ürün gam›-
na eklenen yeni k›r›c› markas› ile müflterileri-
ne daha kapsaml› çözümler sunmay› hedefliyor.

D&A hidrolik k›r›c›lar›n, sahip olduklar› üstün
özellikler ve kaliteli servis anlay›fl›yla 40’ tan faz-
la ülkede hizmet verdi¤i belirtiliyor. 80 kg’ dan,
7,000 kg’ a kadar çal›flma a¤›rl›¤›na sahip 22 fark-
l› modeli bulunan D&A hidrolik k›r›c›lar, 0,5 -
100 ton aral›¤›ndaki tüm ifl makinalar›na uygu-
lanabiliyor.

D&A hidrolik k›r›c›lar›n; genifl model seçene-
¤i, anti blank firing (auto-stop) özelli¤i, akümü-
lütör’lü yap›s›, özel saplama yap›s› ve dâhili valf
sistemi ile maksimum verimlilik sa¤lad›¤› be-
lirtiliyor.

HMF MAK‹NA
H‹DROL‹K KIRICI MARKASI
D&A ‹LE ANLAfiTI
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kampanya

Çukurova Ziraat, Türkiye distribü-
törü oldu¤u Hyster forkliftlerinde 36
ay vade ile 399 Euro'dan bafllayan
taksitlerle f›rsat kampanyas› bafllat-
t›. Çukurova Ziraat, Hyster markas›
ile h›zl› bir girifl yapt›¤› forklift paza-
r›ndaki istikrarl› büyüme trendini,
düzenledi¤i f›rsat kampanyas› ile
sürdürüyor. Temmuz ay› itibari ile
2.5 ve 3 ton dizel ve lpg'li forklitfler-
de  kampanya bafllatan Çukurova
Ziraat, özellikle düflük taksit tutarla-
r› ile kobilere ve orta ölçekli firma-
lara f›rsat sunuyor. 

Dünyan›n en büyük üç üretici firma-
s›ndan biri olan HYSTER’in, özellik-
le büyük tonajl› forkliftler kategori-
sinde dünya lideri konumunda ol-

du¤u belirtiliyor. 1930 y›l›nda kurul-
mufl olan HYSTER FORKL‹FT; dün-
yada Amerika, Avrupa ve Japonya
fabrikalar›nda 80 y›ll›k tecrübesi ile
y›ll›k toplam 100.000 adetlik üretim
kapasitesine sahip bulunuyor. 1 ton-
dan 52 tona kadar 163 de¤iflik tip ve
modelde dizel ve elektrikli forklift-
ler, 52 tona kadar büyük tonajl› big
truck forkliftler ve depo içi ekipman-
lar› üreten Hyster, dünyada müflte-

rilerinin tüm depolama ve istifleme
ihtiyaçlar›n› tek bir firma bünyesin-
de karfl›layabilen ender markalar
aras›nda yer al›yor. Hyster 2.5 ve 3
tonluk tüm forklift modellerinde
avantajl› faiz oranlar› ve düflük ayl›k
ödemelere sahip kampanya ile dün-
ya devi bir markay›, uygun ödeme
koflullar› ve Çukurova Ziraat güven-
cesi ile müflterileriyle buluflturmay›
amaçlayan Çukurova Ziraat’in sun-
du¤u bir di¤er önemli avantaj ise
ürünlerin hemen teslim ediliyor ol-
mas›.

Kampanya ile ilgili daha detayl› bil-
giye 0216 451 24 04 nolu numara-
dan ulaflabilirsiniz. Kampanyan›n
stoklarla s›n›rl› oldu¤u belirtiliyor.

ÇUKUROVA Z‹RAAT'TEN YÜKÜNÜZÜ KALDIRAN KAMPANYA

S‹F JCB’DEN CAZ‹P KAMPANYA

S‹F JCB ‹fl Makinalar›, “Kaz›c›-Yükle-
yici” sahibi olmak isteyenler için avan-
tajlarla dolu bir kampanya sunuyor.

JCB’nin Türkiye Distribütörü S‹F JCB
‹fl Makinalar›, “Kaz›c›-Yükleyici” sahi-
bi olmak isteyenlere özel kampanya
düzenliyor. 12 A¤ustos tarihine kadar
geçerli olacak kampanya kapsam›nda,

ayda 870 Euro’dan bafllayan taksitler-
le JCB Kaz›c›-Yükleyici sahibi oluna-
biliyor. Üstelik leasing masraflar› ve
1 y›ll›k kasko bedeli de S‹F JCB tara-
f›ndan karfl›lan›yor.

JCB'nin 65 y›l›n üzerindeki dizayn tec-
rübesi ve teknolojisi ile üretilen JCB
Kaz›c›-Yükleyici’lere özel “Böyle

JCB’im olsun, ayda 870 Euro borcum
olsun” kampanyas›ndan yararlanmak
isteyenler; 0212 337 1 522 numaral›
Kampanya Bilgi Hatt›’n› arayarak ve
S‹F JCB’nin Türkiye çap›ndaki sat›fl
noktalar›na baflvurarak ödeme plan›
ve di¤er konularla ilgili ayr›nt›l› bilgi
alabilirler.
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3 y›ld›r müflterilerini dinleyerek
gerçek ihtiyaçlar›n› anlayan ve
buna göre yeni çözümler gelifl-

tiren Hidromek, yeni gelifltirdi¤i Maestro
Serisi kaz›c› yükleyicilerinde ZF aktarma
organlar› ve John Deere motorlar›n› müfl-
terilerine sunuyor.

2010 y›l›nda Türkiye genelinde kaz›c›
yükleyici ve lastikli ekskavatör ürün ga-
m›nda pazar lideri olan ve 5 k›tada
50’den fazla ülkeye ihracat yapan Hid-
romek, 7 ülkeden 20 bas›n mensubunu
Türkiye’ye davet ederek Ankara ve ‹z-
mir’deki tesislerini tan›tt› ve yeni ürünle-
ri hakk›nda bilgi verdi.

Türk misafirperverli¤inin her an›nda his-
sedildi¤i dört günlük program, 20-24
Temmuz 2011 tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirildi. Program›n ilk gününde Sincan
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisle-
re gelen kat›l›mc›lar›, aralar›nda firman›n
Genel Müdürü Sn. Hasan Basri Boz-
kurt’un da bulundu¤u tüm Hidromek ça-
l›flanlar›, alana yerlefltirilen ifl makinala-
r›n›n dans› eflli¤inde karfl›lad›. Program›n
aç›l›fl konuflmas›n› yapan Hidromek Pa-
zarlama Müdürü Levent Karaa¤aç; fir-
man›n 33 y›ll›k tarihi, vizyonu, misyonu,
kurumsal de¤erleri, tesisleri, ürün gelifl-
tirme-üretim-sat›fl sonras› hizmet strate-
jileri hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

Dünya’n›n ilk dört tekerden tahrikli beko
loder’ini 1991 y›l›nda Hidromek’in gelifl-
tirdi¤ini ve ihracat faaliyetlerinin 1999’da
ilk olarak Tunus’la bafllad›¤›n› hat›rla-
tan Levent Bey, tek faaliyet alanlar›n›n ifl
makinalar› sektörü oldu¤unu ve temel
hedeflerinin de ifl makinalar› sektöründe
global bir marka olmak oldu¤unu kay-
detti.

Türkiye genelinde belirlenen 12 ayr› böl-
gedeki tüm sat›fl faaliyetlerini kendi ekip-
leriyle gerçeklefltiren Hidromek, 4 servis
merkezi ve 55 yetkili servisi ile hiçbir
müflterisine 100 km’den daha uzakta ol-
mamay› hedefliyor.

Hidromek, Avrupa’ya ve Güney Ameri-
ka’ya; ‹spanya’daki merkezi üzerinden
destek sa¤l›yor. Son y›llarda Avrupa’da-
ki faaliyetlerini geniflleten firman›n ‹span-
ya’da 28, Fransa’da 8 ve Portekiz’de ise
2 bayisi bulunuyor.

ZF ‹fl Makinalar› Sistemleri Birimi Genel
Sat›fl Müdürü Sn. Hermann Koch yap-
t›¤› konuflmada, ZF’nin müflterilerine “iyi
ürün ve iyi servis hizmetinden” çok da-
ha fazlas›n› sa¤lad›¤›n› vurgulad›. 100 y›l-
l›k tecrübeleri ile beko loderlerden heli-
kopterlere kadar, küçükten büyü¤e bir-
çok araç için güç aktarma organlar› ve
flase imalat› yapt›klar›n› belirten Hermann
Koch, müflterilerine verimlilik, konfor ve
yak›t ekonomisi sa¤lad›klar›n› ifade etti.

Almanya’da en çok patent baflvurusu
yapan 10 firma aras›nda yer alan ZF,
yaklafl›k 100 y›l önce kurulmas›na ra¤-
men 1960 y›l›ndan günümüze ifl maki-
nalar› için üretim yap›yor. Bugüne kadar
ifl makinalar› için 310,000’den fazla aks
ve 100,000’den fazla flanz›man üreten
firman›n 27 farkl› ülkede 123 üretim flir-
keti ve toplam 64,600 çal›flan› bulunu-
yor.

2010 y›l›nda sat›fllar›n› önceki seneye k›-
yasla %38 oran›nda artt›ran firman›n y›l-
l›k cirosu 12,9 milyar Euro olarak gerçek-
leflti. Bu dönemde 443 milyon Euro kar
eden firma, araflt›rma gelifltirme faaliyet-
leri için 646 milyon Euro gibi önemli bir
rakam harcam›fl. 

Toplant›n›n soru cevap bölümünde söz
alan Hidromek ‹spanya Direktörü Stoi-
an Markov, ZF ile uzun süredir iflbirli¤i
içerisinde olduklar›n› ve yeni Maestro se-
risi beko loderlerde kullan›lan 5 vitesli ZF
flanz›manlar›n sektörde bir yenilik oldu-
¤unu ifade etti. Vites say›s›n›n artmas›-
n›n sürüfl konforu ile birlikte makinan›n
özellikle t›rmanma kabiliyetinde de ar-
t›fl sa¤lad›¤›n› belirten Stoian Markov,
akslarla birlikte tüm aktarma organlar›-
n›n en az 20,000 saat problem ç›karma-
dan çal›flacak flekilde dayan›kl› olarak
gelifltirildi¤ini iddia etti. Ve ekledi; “De-
¤iflimin temelinde müflterilerimizin her
geçen gün de¤iflen ve artan ihtiyaçlar›
bulunuyor. Beko loder müflterilerimizle
yapt›¤›m›z görüflmeler ve pazar araflt›r-
malar› neticesinde ürünlerimizde sa¤-
lad›¤›m›z yenilikler müflterilerimize iflle-

rinde birçok alanda avantaj sa¤layacak-
t›r. Çal›flmalar›m›z için temel ald›¤›m›z
sekiz ana bafll›k bulunuyor.

1. Makinan›n toplam sahip olma maliye-
ti (Total Cost of Ownership): Bunun üç
temel k›stas› bulunuyor; ilk sat›n alma,
çal›flt›rma maliyetleri ve kullan›m sonra-
s› ikinci el sat›fl de¤eri.
2. Yüksek Performans: En zorlu çal›flma
koflullar›nda dahi daha fazla ifl yapabil-
mektir.
3. Ar›zas›z çal›flma: Makinan›n yüksek
iflte kalma sürelerine sahip olmas›d›r.
4. Uzun Ömür: Makinan›n uzun y›llar kat-
ma de¤er yaratarak çal›flabilmesidir.
5. Yüksek Karl›l›k: Makinan›n etkin ve
do¤ru bir flekilde kullan›lmas›, yak›t ve-
rimlili¤inin sa¤lanmas› ve uzun bak›m
aral›klar› alt bafll›klar›n› kaps›yor.

H‹DROMEK DÜNYA BASININI
TÜRK‹YE’DE A⁄IRLADI
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Türkiye’nin önde gelen ifl makinalar› üreticisi Hidromek, yeni
Maestro Serisi beko loder’lerini ve ZF ile yap›lan stratejik
iflbirli¤ini düzenledi¤i uluslararas› bir bas›n organizasyonu ile
duyurdu
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6. Yüksek Konfor: Kabin ergonomisini,
düflük gürültü ve titreflim seviyelerini ifa-
de ediyor.
7. Kullan›m Kolayl›¤›: Operatörün veri-
mini ve dolay›s›yla üretimi do¤rudan et-
kiliyor.
8. Yasalara Uyum: Çevre kirlili¤i ve gü-
venlikle ilgili konular bu kapsama giriyor.

Yeni Hidromek Maestro Serisi Beko Lo-
der’lerde John Deere motor, ZF güç ak-
tarma organlar› ve yeni Makina Perfor-
mans Yönetim Sistemi kullan›l›yor. 
4.5 litrelik yeni John Deere motorun (Mo-
del No: JD4045HF280 ), beko loderler-
de yüksek güç ve tork de¤erleri ile bir-
likte yak›t ekonomisi sa¤layacak flekilde

gelifltirildi¤i, Stage IIIA emisyon de¤er-
lerini karfl›lad›¤›, s›n›f›n›n en dayan›kl› ve
ekonomik motoru oldu¤u belirtiliyor. Mo-
tor üzerinde; ›slak tip de¤ifltirilebilir silin-
dir gömlekleri, kendinden ayarl› fan ka-
y›fl›, dayan›kl› biyel kollar›, su ay›r›c› özel-
likli yak›t filtresi ve dengeleyici flaftlar bu-
lunuyor.

Elektro-hidrolik kontrollü autoshift ZF
flanz›man ( Model No: 5WG 98 ) opera-
töre 5 ileri 3 geri vites sunuyor. Hassas
ve h›zl› vites geçiflleri sa¤layan flanz›-
man’›n motor ile uyum içerisinde çal›fla-
rak yüksek çekifl gücü ve yak›t ekono-
misi sa¤lad›¤› da ifade ediliyor. 

12 ton kategorisine kadar makinalarda
kullan›labiliyor olmas› yüksek yük kapa-
sitesini gösteriyor. Önceden 11 olan
10,000 saate kadarki ya¤ de¤iflim peri-
yodu 5’e düflürülmüfl. Daha uzun bak›m
aral›¤›, daha az maliyet ve daha çok ifl
anlam›na gelecektir.

S›n›rl› kayd›rma ( Limited Slip ) diferan-
siyel özellikli yeni ZF ön aks ( Model No:
MS-B 2045 ), çekifl gücünün lastiklere
ideal ölçüde da¤›t›lmas›n› sa¤l›yor ve da-
ha az patinaj sebebiyle lastik ömrünü
uzat›yor. Özellikle a¤›r hizmet koflullar›

için gelifltirildi¤i belirtilen bu aks›n uzun
çal›flma ömrü ile Hidromek müflterileri-
nin güvenini artt›raca¤› belirtiliyor.

%100 etkili diferansiyel kilit özellikli ye-
ni ZF arka akslar› (Model No: MT-B
3070), yüksek çekifl gücü ile birlikte pa-
tinaj› da minimuma indirgiyor. Islak tip
çok diskli frenler, sa¤lad›¤› yüksek fren
torku ile operatöre güven veriyor.

Yeni Maestro Serisinde direksiyonun he-
men arkas›nda bulunan yeni renkli gös-
terge ekran›, operatörü makinan›n anl›k
durumu ile ilgili olarak istenilen dilde bil-
gilendiriyor. H›z, vites, flanz›man ya¤ s›-
cakl›¤›, yak›t filtresi su göstergesi, arka
ayaklar durum göstergesi, uzun farlar,
çekifl tipi, seyahat mesafesi vb.

Tamamen Hidromek mühendisleri tara-
f›ndan gelifltirilen Makina Kontrol Ünite-
si (Machine Control Unit) ise, tüm ha-
reketlerin kontrolünü ve ana komponent-
lerinin birbiriyle uyumlu bir flekilde çal›fl-
mas›n› sa¤layarak performans› ve yak›t
verimini artt›r›yor.

Organizasyonun ikinci gününde ‹zmir’de-
ki Beko Loder üretim tesisleri ziyaret
edildi. Tesislerin içinde bulundu¤u Ege

Serbest Bölgesi, 220 hektar alan üzeri-
ne kurulmufl ve hali haz›rda 235 firma fa-
aliyet gösteriyor. Hidromek’in burada
toplam 55,000m2'lik kullan›m alan› olan
iki tesisi bulunuyor. 37,650 m2 alan üze-
rine kurulu bulunan ana üretim tesisi
günde 20 adet beko loder üretim kapa-
sitesine sahip.

Burada boyahaneden ç›kan parçalar da-
ha sonra iki ayr› hat üzerinden banta al›-
n›yor ve son noktada flase ile beko bö-
lümleri birlefltirilerek makina ortaya ç›k›-
yor. Bundan yaklafl›k 100 metre uzakl›k-
taki, 17,350 m2’lik alan üzerinde kurulu
ikinci tesiste ise üretimden ç›kan maki-
nalar›n testleri ve teslimat öncesi son
kontrollar› yap›l›yor.

Üretimden ç›kan her beko loder, uzman
operatörler taraf›ndanen az iki saat sü-
ren çok aflamal› kontrollerden geçiriliyor
ve eksiksiz olarak sevke haz›r hale ge-
tirilmesi sa¤lan›yor.

Son kontrollerden de baflar›yla geçen
beko loderler, olduklar› gibi kamyonlara
veya dünyan›n farkl› bölgelerindeki uzak
ülkelere sevk edilmek üzere lastik ve
kepçeleri ç›kart›larak konteynerlere yük-
leniyor.

Burada bas›n mensuplar›na bilgi veren
Fabrika Yöneticisi Bülent Yetman, 2000
y›l›nda kurulan ilk tesiste halen 138; 2008
y›l›nda kurulan ikinci tesiste ise halen 60
kiflinin çal›flt›¤›n› belirtti.

Yabanc› bas›n mensuplar›n›n Hidro-
mek’e gösterdikleri ilgiden memnun ol-
duklar›n› belirten firman›n Genel Müdü-
rü Sn. Hasan Basri Bozkurt; “Ürünleri-
mizdeki de¤iflimden maksad›m›z daha
iyiye gitmektir. ‹nan›yoruz ki yeni kom-
ponentlerle, önce kulland›klar›m›zdan
daha fazla verim alaca¤›z. Kullan›c›lara
daha üstün performans sa¤layan yeni
motor ve flanz›man ile birlikte yak›t tüke-
timinde de en az %5 avantaj sa¤l›yoruz.
Kald› ki makinalar›m›z flimdi daha ses-
siz ve daha az titreflimle çal›fl›yor. Bu-
nunla birlikte ZF ve John Deere ifl birli-
¤indeki ürünlerimizle müflterilerimize da-
ha iyi bir iflletme ekonomisi de sunuyo-
ruz. Makinalar›n rutin bak›m süreleri uza-
t›ld›. Motor ya¤›, hava filtreleri de¤iflimi
ve yenileme süreleri daha uzun aral›klar-
la yap›lmaya ihtiyaç duyulacak. Makina-
lar›m›z›n önemli bir problem ç›karmaks›-
z›n daha uzun süreler kullan›labilmesini
hedefledik” dedi ve ekledi; “At›ld›¤›m›z
ifllerde sa¤lam ad›mlarla ilerleyerek ka-
l›c› baflar›lar sa¤lamak öncelikli hedefi-
mizdir. 1990’dan bu yana ihracata yö-
nelik yavafl ama sa¤lam at›l›mlar yap›-
yoruz. Bizim için ZF ve John Deere ile
olan iflbirli¤i önemli bir bafllang›çt›r. Bun-
dan sonraki dönemi daha da aktif olarak
de¤erlendirece¤iz.”

Ankara’daki akflam yeme¤inde Sn. Ha-
san Basri Bozkurt ve ODTÜ Makina Fa-
kültesi Profesörü Sn. Eres Söylemez ile
sohbet etme flans› bulduk. Eres Bey ge-
rek teknik konularda, gerekse kalifiye ifl

gücü konusunda Hidromek’e önemli kat-
k›lar sa¤l›yor. Gelifltirdikleri teknolojiler,
gelecekteki ürünleri, ihracat hedefleri ko-
nusunda konuflurken ifllerine ne kadar
tutkuyla ba¤l› ve azimli olduklar› gözle-
rinden okunuyordu. 2012 y›l› içerisinde
yeni en büyük ekskavatörlerini (45 – 50
ton s›n›f›) pazara sunacaklar›n› ö¤rendik.
Lastikli yükleyici gibi yeni ürün çeflitleri-
ne yönelik taleplere cevap vermek için
çal›flmalar›n›n sürdü¤ünü de bize müj-
delediler.

Hasan Bey, son dönemde medyada di-
le getirilen yeni bir global ekonomik kriz
konusunda ise flunlar› söyledi: “Biz, kriz
dönemlerinde sürekli yat›r›m yapt›k. 1994
ve 2001’de de çal›flmalar›m›z› yat›r›m ya-
parak devam ettirdik. Üretim tesislerimi-
zi genifllettik, makinalar›m›z› yeniledik,
üretim tekniklerimizi iyilefltirme çal›flma-
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lar›na gittik. Kriz döneminde güçlü kala-
bilmek ve krizden zararl› ç›kmamak ama-
c›yla bunlar› yapt›k. Ayr›ca, kriz döne-
minde eleman ç›karma gibi bir politika-
m›z da hiçbir zaman olmad›.” 

Hidromek Sat›fl Sonras› Hizmetlerden
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Sn.
Hüsamettin Posto¤lu, ZF ve John Dee-
re ile teslim edilen yeni makinalardan ge-
len müflteri yorumlar›n›n çok olumlu ol-
du¤unu ve sat›fl sonras› hizmetler de-
partman› olarak her türlü ön haz›rl›klar›n
yap›ld›¤›n› belirtti ve: “Yedek parça, ser-
vis ve e¤itim hizmetleri müflterilerimizin
memnuniyeti aç›s›ndan çok önemlidir.
Gerekli yedek parçalar› en k›sa sürede
temin ederek, Türkiye genelinde bulu-
nan 55 servis noktam›z arac›l›¤›yla müfl-
terilerimize sunuyoruz. Yeni ürünlerle bir-
likte kodlama sistemimizi de de¤ifltirdik.
fiu anda gelen taleplerin %98’ini an›nda
karfl›layabiliyoruz, hedefimiz bunu
%100’e ç›karmak” dedi.

Hidromek Pazarlama Müdürü Levent
Karaa¤aç, yeni ürünleri ve düzenledik-
leri organizasyonla ilgili: “ZF ve John
Deere ile yapt›¤›m›z çal›flmalar sonucun-
da hem teknik anlamda, hem de müflte-
riye sundu¤u yetkinlikler ve verimlilik an-
lam›nda geliflmifl ürünler ortaya ç›kard›k.
Bu güzel geliflmeler neticesinde sadece
yerel bas›n ile de¤il, uluslararas› bas›n ile
de bir araya gelerek, daha genifl bir co¤-
rafyaya sesimizi duyurabilece¤imizi dü-
flündük. Bu amaçla böyle bir organizas-

yonun alt›na imza att›k. Hidromek ailesi
olarak bizim için çok önemli bir ad›m ol-
du¤u düflüncesindeyim. Çünkü biz, bir
dünya markas› olmak istiyoruz ve bunun
için çal›fl›yoruz. Önümüzdeki dönemde,
yaln›zca yeni bir ürün gelifltirdi¤imizde
ya da bir ortakl›k söz konusu oldu¤un-
da de¤il; düzenli aral›larla gerçekleflen,
tüm bayilerimizin kat›laca¤›, dünya ba-
s›n›n dikkatini çekebilecek kapsamda ye-
ni organizasyonlar düzenlemeyi planl›-
yoruz” dedi.

Organizasyonun sonunda görüfllerini al-
d›¤›m›z ZF - ‹fl Makinalar› Sistemleri Bi-
rimi Genel Sat›fl Müdürü Sn. Hermann
Koch, Hidromek ile 10-15 y›ld›r iliflki ha-
linde olduklar›n› ve ilk olarak 7 y›l önce
lastikli ekskavatörlere yönelik çal›flmalar
yapmaya bafllad›klar›n› belirtti. ZF halen
bu ürünlerin aks ve flanz›manlar›n› sa¤-
lamaya devam ediyor. Hermann Koch,
bu süre zarf›nda karfl›l›kl› kurulan iliflki-
nin standart ifl iliflkilerinden daha fazla
oldu¤unu, kalpten gelen bir birlikteli¤in

olufltu¤unu ve bundan duyduklar› mem-
nuniyeti ifade etti.

“Bu anlaflma ile y›lda yaklafl›k 35 milyon
Euro’luk bir ifl hacmi olmas›n› bekliyo-
ruz. Böylece, Hidromek resmi olarak bi-
zim global anlamda en önemli müflteri-
lerimizden ( Key Customer ) birisi olacak.
Gelecekte yeni ürün gruplar› da neden
eklemesinler...”

Hermann Koch global ekonominin duru-
mu ve gelece¤i ile ilgili olarak ise: “Çin’de
bir yavafllama e¤ilimi görüyoruz. Mikser
sat›fllar›ndaki de¤iflim, olumlu veya olum-
suz olsun ekonominin genel gidiflat›na
yönelik olarak bizim için temel bir gös-
terge olmaktad›r. Zaten Çin Hükümeti de
ekonomiyi so¤utmak istedi¤ini aç›kça
ifade ediyor. Çin’in bu istisnai durumu
d›fl›nda, bizim global ekonomi için gele-
cek 5 y›l ile ilgili beklentilerimiz oldukça
olumludur. Ancak yine de temkinli olma-
m›z ve büyümelerin sürekli olamayaca-
¤›n› düflünmemiz gerekiyor” dedi.
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ektörde birçok defa: “Patronlar
kendi özel arabalar› için çok has-
saslar ancak, yüz binlerce dolar-

l›k ifl makinalar›n› ehliyetsiz operatörle-
rinin eline b›rak›p, unutuyorlar” diye söy-
lendi¤ini duymuflsunuzdur. Gerçekte ya-
flanan durum da bundan çok farkl› de-
¤ildir. Özellikle ifllerin artt›¤› son y›llarda,
operatör yetersizli¤inden de dolay› bir-
çok firman›n genç ve tecrübesiz opera-
törü ifli neredeyse makinan›n üzerine ç›k-
t›ktan sonra ö¤reniyor. Ayr›ca öyle tec-
rübeli operatörler de var ki, do¤ru bildik-
leri yanl›fllar› gençlere de yanl›fl örnek
olarak uyguluyorlar. ‹flte bu tecrübeli ve-
ya tecrübesiz olsun, ehil olmayan kifli-
lerce kullan›lan makinalar›n hem sahip-
lerine, hem de çevrelerine çeflitli olum-
suz etkileri olabiliyor. 

Yanl›fl veya kapasitesine uygun olmayan
flekilde kullan›lan makinalarda erken ve

masrafl› tamiratlar kaç›n›lmazd›r. Lastik-
ler, t›rnaklar ve b›çaklar gerekenden da-
ha k›sa süre dayan›r. Yak›t tüketimi flan-
tiyelerin en önemli gider kalemlerinden-
dir. Baz› kaynaklara göre operatörlerin
makinalar›n yak›t tüketimi üzerindeki et-
kileri %10’lar› aflabiliyor. Y›lda 2,000 sa-
at çal›flan ve saatte ortalama 20 litre ya-
k›t tüketen ortalama büyüklükteki bir ma-
kinada bu fark›n y›ll›k rakamsal etkisi;
4,000 litre’yi, yani yaklafl›k 15,000 TL’yi
bulmaktad›r. Patronlar›n baflka bir bü-
yük zararlar› bizce üretimdeki kay›plar-
dan kaynaklanmaktad›r. Bunun y›ll›k et-
kileri yap›lan ifle göre ayr› ayr› hesapla-
nabilir. Ancak, ifl kazalar› belki de geri-
ye dönülemeyecek etkileriyle iflin tüm ta-
d›n› al›p götürmektedir.

Borusan Makina, operatör e¤itimi konu-
sunda ülkemizdeki en aktif firmalar ara-
s›nda yer al›yor. Firman›n Kocaeli / Ça-

y›rova’daki E¤itim Merkezi’ndeki bir e¤i-
time kat›larak E¤itim Uzman Yard›mc›-
s› Fulya Çetin, Operatör E¤itmeni Ufuk
fieker ve kat›l›mc› operatörlerin görüflle-
rini ald›k.

Bu e¤itimin kapsam› nedir?
Borusan Makina olarak operatörlerin bi-
zim iflimizdeki önemini çok iyi biliyoruz.
Müflterilerimize flantiyelerinde pratik ola-
rak düzenli e¤itim deste¤i veriyoruz.
“Operatör Okulu” ad› alt›nda en son
2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz e¤itim-
lere ise, 2011 y›l› temmuz ay› itibar›yla
kaz›c› yükleyici e¤itimi ile tekrar baflla-
d›k. 
Bu e¤itimleri müflterilerimizin talepleri
do¤rultusunda düzenliyoruz. S›n›f aç›la-
bilmesi için en az 10-12 kiflilik bir grup
oluflmas› gerekiyor. Tercih edilen ma-
kina türlerine göre; ekskavatör, greyder,
kaz›c› yükleyici veya lastikli yükleyici ol-

sun, ne istiyorlarsa imkânlar›m›z ölçü-
sünde, Çay›rova’daki kendi tesislerimiz-
de vermeye çal›fl›yoruz. E¤itimlerimiz bir
hafta sürüyor.

Ancak, e¤itime kat›lanlar›n hali haz›rda
operatör olarak çal›fl›yor olmas› gereki-
yor. Biz burada operatör olmak isteyen
birine s›f›rdan e¤itim vermiyoruz.

E¤itime kat›lan firmalar ve operatör-
ler size nas›l ulaflt›lar?
Biz bu hizmetimizi çeflitli yollarla müflte-
rilerimize duyuruyoruz. Onlar isterlerse
bize baflvuruyorlar. Bas›n yay›n organ-
lar›n› kullan›yoruz. Sat›c› arkadafllar›m›z
yapt›klar› müflteri ziyaretlerinde e¤itim
hizmetimizi tan›t›yorlar. Ehliyetsiz olarak
çal›flman›n mümkün olmad›¤› makinala-
r› kullanan firmalar veya belediyeler de
do¤rudan bize ulafl›yorlar. 

Bu e¤itimi sadece sizin makinalar›-
n›z› kullanan müflterilerinize mi sa¤l›-
yorsunuz?
Sadece kendi markalar›m›z› de¤il, di¤er
marka makina kullan›c›lar›na da bu im-
kân› sa¤l›yoruz.

Bu e¤itime kat›lman›n herhangi bir be-
deli var m›?
Hay›r. Müflterilerimizden bir bedel talep
etmiyoruz.

E¤itimin içeri¤i nedir? Kat›l›mc›lar bir
haftay› nas›l geçiriyorlar?
Öncelikle slaytlar, animasyonlar ve vi-

deolar eflli¤inde makinalarda kullan›lan
teknolojiler hakk›ndaki genel konular›, s›-
n›f ortam›nda teorik olarak anlat›yoruz.
Lastiklerden hidrolik pompalara, motor-
dan aktarma organlar›na kadar her ko-
nuda bilgi verip, gelen sorulara cevap
veriyoruz.

Daha sonra e¤itimin konusu olan maki-
na grubu ile ilgili olarak detayl› bilgi ver-
me aflamas›na geçiyoruz. Bu makina ne
ifl yapar, nerelerde kullan›l›r, ne gibi özel-
likleri vard›r, bizim makinalar›m›z›n han-
gi ekstra özellikleri ve avantajlar› vard›r,
di¤er marklardan farklar› nedir. Makina

üzerinde görece¤iniz her fleyi anlat›yo-
ruz.

S›n›fta teorik olarak gördüklerini pratik
olarak uygulamalar› için e¤itim saham›z-
da o e¤itime konu olan makinalar› ve si-
mülatörlerimizi kullanma imkân› sa¤l›yo-
ruz. Servis atölyemizi, yedek parça de-
pomuzu, ya¤ analiz laboratuar›m›z› gez-
direrek buralarda yap›lan ifller hakk›n-
da bilgi veriyoruz.

Bir hafta süren e¤itimin son gününde ise
yaln›zca makina kulland›r›larak kat›l›m-
c›lar›n uygulamadaki eksikliklerini kefl-
fetmelerini ve e¤itmenlerimiz taraf›ndan
bu eksikliklerin giderilmesini sa¤l›yoruz.

E¤itimin sonunda kat›l›mc›lara bir ser-
tifika veriyor musunuz? E¤er varsa bu
sertifikan›n yasal olarak geçerlili¤i ne-
dir?
E¤itimin sonunda baflar›l› olan kat›l›mc›-
lar›m›za Milli E¤itim Bakanl›¤› onayl› bir
sertifika veriyoruz. Zaten e¤itimin içeri-
¤ini de müfredata uygun olacak flekil-
de haz›rl›yor ve uyguluyoruz.

Kat›l›mc›lar›m›z, e¤itimin sonunda ald›k-
lar› bu sertifikay› trafik müdürlüklerinde
iflleterek ehliyete çevirebiliyorlar.

E¤itimin sonunda kat›l›mc›lar› bir s›-
nava tabi tutuyor musunuz?
Evet. Kat›l›mc›lar›m›z iki aflamal› s›nava

BORUSAN MAK‹NA 
OPERATÖR E⁄‹T‹M OKULU, E⁄‹T‹ME DEVAM ED‹YOR
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tabii tutuluyorlar. ‹lk olarak yaz›l› s›nav
gerçeklefltiriliyor. Daha sonraki uygula-
mal› s›nav aflamas›nda ise kat›l›mc›lar-
dan “kanal kazma ve kanal kapatma” gi-
bi çeflitli ifllemleri s›rayla gerçeklefltirme-
lerini istiyoruz. Bu süre içerisinde ma-
kinaya inifl ve ç›k›fllar›, kullan›fl s›ras›n-
daki yetkinlikleri operatörlerimiz taraf›n-
dan gözlemleniyor.

Bu e¤itimleri hangi s›kl›kla gerçeklefl-
tirmeyi düflünüyorsunuz? Bir sonra-
ki e¤itimin konusu hangi makina türü
olacak? 
E¤itimin s›kl›¤› gelen taleplere göre be-
lirlenecektir. A¤ustos ay› içerisinde ye-
ni bir e¤itim planl›yoruz. Gelen kat›l›mc›
taleplerine bakarsak, büyük bir ihtimal-
le ekskavatör veya greyder e¤itimi ola-
cak gibi gözüküyor.

Borusan Makina‘n›n düzenledi¤i bu
e¤itimle ilgili düflünceleriniz nelerdir?
(Operatör Necip Turan)
Öncelikle, böyle kapsaml› bir e¤itim sa¤-
lad›klar› için Borusan’a teflekkür etmek
istiyorum. Genel olarak e¤itimin çok ge-

nifl kapsaml› oldu¤unu düflünüyorum.
E¤itim teorik ve pratik bölümler olarak
ikiye ayr›lm›fl. Di¤er firmalarda bu tür e¤i-
timler genelde sadece teorik bilgiyle s›-
n›rl› kal›rken; Borusan, biz kat›l›mc›lar›-
na pratik olarak bire bir makinayla çal›fl-
ma imkân› sunuyor. Ayr›ca, ortaya ç›ka-
bilecek sorunlar›n çözümüne yönelik al-
d›¤›m›z bilgiler bizi daha donan›ml› ha-
le getirdi. Simülatörler ile makinay› kul-
lanmadan önce al›flt›rma yapmam›z da
e¤itimin daha verimli olmas›n› sa¤lad›. 

E¤itimde ö¤rendi¤iniz ve size fayda
sa¤layaca¤›na inand›¤›n›z konular ne-
lerdir?
E¤itimden önce, tozlu ortamda çal›fl›r-
ken makinan›n hava filtresini sürekli kon-
trol eder ve temizlerdim. Ustalar›m›z sü-
rekli bu flekilde yapmam›z gerekti¤ini
söylerdi. Fakat buradaki e¤itmenlerimiz
sayesinde ö¤rendim ki; d›fl hava filtresi

s›k temizlendikçe teknik aç›dan daha sa-
k›ncal› durumlar ortaya ç›kabiliyor. Hem
filtre zarar görüyor, hem de süzme ka-
pasitesi azal›yor. Filtreyi göstergesi uya-
r›nca temizlemek gerekiyormufl. ‹ç fil-
tre zaten hiçbir zaman temizlenmiyor,
zaman› gelince do¤rudan yenisiyle de-
¤ifltiriliyor. Ayr›ca k›rma iflleminde, k›r›-
c›y› yere 90 derecede, dik olarak bat›r-
mam›z gerekti¤ini ö¤rendim. ‹fl güvenli-
¤i aç›s›ndan makinaya do¤ru bir flekilde
nas›l ç›k›p, inilece¤ini gördüm. Makina-
n›n günlük kontrol ve bak›mlar›n›n ne ka-
dar önemli ve asl›nda ne kadar da kolay
oldu¤unu gördüm. Bunun d›fl›nda, bu
e¤itim sayesinde bu makinalar›n delici,
k›r›c›, süpürge gibi ataflmanlarla daha
çok amaçl› olarak kullan›labilece¤ini ö¤-
renmifl oldum. Bu da makinadan mak-
simum oranda faydalanmam›z› sa¤laya-
cakt›r.

Kat›l›mc›larla ilgili görüflleriniz neler-
dir? (Operatör E¤itmeni Ufuk fieker)
Operatör arkadafllar›m›za sa¤l›kl›, kal›c›,
faydal› bilgileri afl›layabilmek biz e¤it-
menler aç›s›ndan oldukça tatmin edici
oluyor. Gerçekten hevesli, ö¤renme
amaçl› yap›da olan kat›l›mc› kitlemiz, ek-
sikliklerini görebiliyor ve tamamlayarak
bizleri de verdi¤imiz e¤itimden memnun
b›rak›yorlar. Kat›l›mc›lar›n flansl› oldu¤u-
nu ve her an›nda soru-cevap fleklinde
ilerleyen e¤itim sürecimizin, ifl yaflamla-
r›n› olumlu flekilde etkileyece¤ine ina-
n›yorum.

Bu e¤itime kat›lan operatörler hangi
firmalarda çal›fl›yorlar?
Bu e¤itimimize; Türkiye Petrolleri Ano-
nim Ortakl›¤›, Çorlu Belediyesi, Sar›lar
‹nflaat ve Odabaflo¤ullar› ‹nflaat firmala-
r›ndan operatör arkadafllar›m›z kat›ld›lar.



34

teslimat

1950 y›l›ndan bu yana demir madeni
iflletmecili¤i yapan Ferrocom A.fi., si-
parifl etti¤i 6 adet Astra HD8 84.44 oto-
matik vites 8x4 a¤›r hizmet tipi kaya
kamyonunu düzenlenen törenle tes-
lim ald›. Törene Çukurova Ziraat Astra
Marka Müdürü K›vanç K›z›lkaya ve
Maden Sat›fl Müdürü O¤uzhan Toprak
ile beraber Ferrocom A.fi. firma sahi-
bi Sn. Emin Ak›n kat›ld›. Ferrocom A.fi.
Sivas Divri¤i maden sahas›nda tesli-
mat› yap›lan Astra kamyonlar›n›n, güç-
lerine güç katmas›n› beklediklerini be-
lirten Emin Ak›n, rekabetçi piyasa ko-
flullar› içerisinde özellikle iflletme ma-
liyetlerinin ön plana ç›kt›¤›n› vurgula-
d›. Yeni yat›r›mlar› ile flantiye içinde

üretimlerini artt›rmay› planlayan ve bu
konuda da yüksek ticari h›z ve yük-
leme kapasiteleri sebebiyle Astra a¤›r
hizmet tipi kamyonlar› filolar›na kat-
may› tercih ettiklerini belirtti.

Teslim edilen 6 adet Astra HD8 8x4 ka-
ya kamyonlar›n›n tamam›n›n otomatik

vitesli oldu¤u ve düflük ton bafl› yak›t
maliyetleri ile iflletme sahiplerine
önemli avantajlar sundu¤u vurgulan›-
yor. E¤imli ve bozuk yol flartlar›nda
yüksek performansl› t›rmanma gücü-
ne sahip olan Astra HD8 8x4 kaya kam-
yonlar›nda, gelifltirilmifl fren sisteminin
h›z ve güven sa¤lad›¤› belirtiliyor.

FERROCOM
F‹LOSUNU ASTRA ‹LE BÜYÜTTÜ

Çukurova Ziraat taraf›ndan Türkiye distribütörlü¤ü yap›lan
Astra a¤›r hizmet tipi kaya kamyonlar›n› tercih eden
Ferrocom A.fi., Sivas'ta bulunan demir madeni için siparifl
etti¤i 6 adet Astra HD8 kamyonunu teslim ald›. 
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Türkiye’deki do¤altafl sektörünün önde
gelen üreticilerinden Portsan Mermer, ifl
makinalar› filosunu yeni ald›¤› Hyundai
HL780-9 Marble Lastikli Yükleyici ve
Hyundai R520LC-9 Paletli Ekskavatör ile
güçlendirdi.

1988’den günümüze sektörde faaliyet
gösteren Portsan Mermer’in sahibi Sn.
Mehmet Cad›l ile Hyundai tercihinin se-
bepleri ve firma faaliyetleri hakk›nda bir
görüflme yapt›k. Mehmet Bey tecrübesi
ve renkli kiflili¤i ile sektörde tan›nan ve
sözüne itibar edilen, ifline tam anlam›y-
la s›f›rdan bafllay›p, t›rnaklar›yla kaz›ya-
rak bugünlere gelen oldukça renkli bir ki-
flili¤e sahip. ‹fline olan ba¤l›l›¤› yan› s›-
ra, toplumsal ve sosyal faaliyetlerde de
oldukça aktif bir flekilde rol al›yor. 2008
y›l›nda elde etti¤i “K›rkp›nar A¤a”l›¤› med-
yada da yer alm›flt›.

Mehmet Bey, Portsan’›n hikâyesini bi-
zimle k›saca paylafl›r m›s›n›z?
Portsan Mermer Sanayi A.fi.’ni 1988 y›-

l›nda kurduk. ‹lk y›llarda iç piyasada üre-
tim yaparak ilerledikten sonra; ilk ihraca-
t›m›z› 1991-92 y›llar›nda Suudi Arabis-
tan’a yapt›k. Daha sonra imkânlar›m›z›
gelifltirdikçe, f›rsatlar› de¤erlendirerek ‹s-
rail’e, ard›ndan Avrupa ülkelerine ihracat
yapmaya bafllad›k. Bafllang›çta sadece
mazot paras›n› ç›karabilmek için kofltu-
rurken; uzun süreli, karl› ihracatlar yapa-
rak gelifltik, bugünlere kadar geldik. Sek-
töre ilk girdi¤imizde kepçemiz dahi yok-
tu. Mermer ocaklar›nda çal›flmak için on
befl günde bir Antalya’dan paletli kep-
çe getirtiyorduk. 

Bizim için ifl yaparken her fleyden önce
gelen de¤erler: çal›flmak ve dürüstlüktür.

Üretim ‹hracat olarak flu an hangi
ürünleri imal ediyorsunuz ve ilk mer-
mer oca¤›n› nerede açt›n›z?
‹lk mermer oca¤›m›z› Burdur’a ba¤l› Bu-
cak-Çaml›k’ta açt›k. Uzun süre traverten
üzerine çal›flt›k. Daha sonra, Limra tafl›-
n› Türkiye’de ilk kez biz Finike’de ç›kart-

maya bafllatt›k ve bu tafl› baflta ‹talya ol-
mak üzere birçok ülkeye ihraç ettik. fiu
anda mermer, traverten ve limra üretimi
yapt›¤›m›z alt› ayr› oca¤›m›z bulunuyor.
Ocaklar›m›zdan ç›kan tafllar› iflledi¤imiz
fabrikam›z y›ll›k: 220.000 m2 plaka,
800.000 m2 fayans mermer ve 50 000 m3

blok üretim kapasitesine sahip bulunu-
yor.

Sektörde deneyim sahibi biri olarak;
ifl makinalar›ndan beklentiniz neler-
dir? Sizin için makinalar›n hangi özel-
likleri ön plana ç›k›yor?
Öncelikle, makinan›n tasarrufumuzu sa¤-
lamas› çok önemli. Nas›l israf eden flir-
ketler, k›sa sürede bat›yorsa; mazotu çok
yakan makinalar da, firmalara çok büyük
zarar verir. Bir bak›yorsunuz, ayn› ifli ya-
parken makinan›n birisi saatte 24 litre
mazot yakarken, di¤eri 29-30 litre yak›-
yor. Arada saatte 5-6 litre fark var. Ma-
kinalarla günde 8 saat çal›fl›yoruz. Böy-
le olunca günde 50 litre, ayda ise 1,500
litre mazot israf› olabiliyor. Bu rakamlar

göz önünde bulunduruldu¤unda ekska-
vatör, loder ve di¤er tüm ifl makinalar›n-
da yak›t tasarrufunun ön planda oldu¤u-
nu görüyoruz.

Hyundai almaya nas›l karar verdiniz? 
Makinay› görmeden almad›k elbette.
HMF Makina’n›n flantiyemize kadar ge-
tirerek bize sa¤lam›fl oldu¤u “HL780-9
Marble” demo makinas›n› 15 gün test et-
tik. Bu süre içerisinde performans›ndan
ve yak›t tüketiminden memnun kald›k.
Sat›n alma maliyetindeki avantaj›n› da
kullanarak tercihimizi Hyundai’dan yana
kulland›k.

Yeni Hyundai Lastikli Yükleyiciniz hak-
k›nda neler söylemek istersiniz?
Kald›rma kapasitesi aç›s›ndan di¤er mar-
kalardan “art›s› var eksi¤i yok” diyebili-
riz. Yak›t tüketimi konusunda da eflde-
¤er makinalardan daha tasarruflu oldu-
¤unu gördük.

Yeni Hyundai ekskavatörünüz için ne
diyebilirsiniz?
Yeni ekskavatörümüz Hyundai R520LC-
9 ile henüz 15 gündür çal›fl›yoruz. Güç
ve kald›rma kuvveti bak›m›ndan gerçek-
ten çok baflar›l›. fiu andaki görüntüsü ve
verimlili¤i aç›s›ndan tatmin edici oldu¤u-
nu belirtmek isterim.

Normalde mermerciler 35-40 tonluk eks-
kavatörlerle çal›fl›yorlar. Biz ekskavatör
seçimimizi 52 tonluk böyle büyük bir mo-
delden yana kulland›k. Ocaklar›m›z bü-
yük oldu¤u için daha donan›ml› ve büyük
bir makinaya ihtiyaç duyduk. ‹fllerimiz yo-
¤un ve zamanla yar›fl›yoruz.

Hyundai’›n daha küçük ebatlardaki ifl
makinalar›n› yak›n çevremizdeki flantiye-
lerde gördük ve operatörlerinden gayet
olumlu duyumlar ald›k flimdiye kadar.

Denenmifl ürünler olarak, Hyundai ifl ma-
kinalar› için hiçbir ar›za ç›karmad›¤›na da-
ir haberler de al›yoruz.

Çin’in mermer ithalat›n›n yavafllad›¤›
söylentileri var. Bu durum mermer
sektörünü nas›l etkiler sizce?
Her bahar›n bir k›fl› vard›r. Yumuflak ge-
çen bahar›n ard›ndan k›fl sert bast›r›r.
Çin’deki h›zl› yükselifl ve yavafllamaya da
bu aç›dan bakabiliriz. Çin’deki müflteri-
ler geçmiflte yüksek miktardaki ihtiyaç-
lar›n› karfl›lad›ktan sonra flimdi daha se-
çici davranmaya bafllad›. Dolay›s›yla
Çin’deki müflterinin talebi azald›.

Türkiye’deki fiyat politikalar›n›n de¤ifle-
ce¤ine ve ihracat oranlar›n› düflece¤ine
inanm›yorum. Türkiye güçlü bir ülkedir.
Çin’deki talep azalmas›n›n sektörü zora
sokaca¤›n› sanm›yorum. fiantiyelerde 24
saat boyunca yo¤un olarak çal›fl›yoruz;
ocaklar›m›z durmadan üretim yap›yor.
Tafl› iyi olan, oca¤› iyi olan, firmas› iyi
olanda problem yok.

Mermer ve makina sektöründe çal›-
flanlara iletmek isteyece¤iniz bir me-
saj›n›z var m›?
Hesab›n› kitab›n› ayr›nt›l› yapmal›, ticare-
ti flansa b›rakmamal›lar. ‹flini sa¤lam ve
kaliteli yapmal›lar. Sa¤lam ve kaliteli ça-
l›fl›p sunduktan sonra bir problem olaca-
¤›na inanm›yorum.

PORTSAN MERMER 
YEN‹ HYUNDAI ‹fi MAK‹NALARINI
TESL‹M ALDI
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teslimat

Samsun Büyükflehir Belediyesi s›n›r-
lar› içerisindeki 50 km uzunlu¤unda-
ki Karadeniz sahil fleridi boyunca, be-
lediyenin iflletti¤i 8 ayr› tafl oca¤› bu-
lunuyor. Bu tafl ocaklar›n›n her birinin
iflletilmesi ve buradan elde edilecek
ürünlerin de¤erlendirilebilmesi için
büyük miktarda yat›r›m yap›lmas› ge-
rekiyordu. Soruna çözüm arayan be-
lediye yetkilileri, yapt›klar› araflt›rma-
lar neticesinde, sabit tafl k›rma tesisle-
ri yerine bu iflin mobil olarak yap›lma-
s›n›n en ideal çözüm olaca¤› konusun-
da karar k›ld›lar. Böylece, birbirleriy-
le tam uyumlu çal›flan mobil k›r›c› ve
elek gruplar›n›n al›m›n› gerçeklefltir-
diler.

Bu karar neticesinde sat›n al›nan
KLEEMANN marka 1 adet MC 120 Z
mobil çeneli k›r›c›, 1 adet MR 122 Z
mobil darbeli k›r›c› ile 1 adet MS 19 D

model mobil elek Samsun Büyükflehir
Belediyesi’nin Atakum ‹lçesi Alanl› kö-
yü yak›nlar›ndaki tafl oca¤›nda çal›fl›-
yor. Wirtgen Group bünyesinde bulu-
nan KLEEMANN, 100 y›l› aflk›n süredir
sabit ve mobil tafl k›rma tesisleri ima-
lat› konusunda faaliyet gösteriyor.

350 ton/saat besleme kapasitesine sa-
hip olan Kleemann MC 120 Z, primer
k›r›c› olarak 600-800 mm ebad›ndaki
kayalar› 100-150 mm’ye; 450 ton/saat
besleme kapasitesine sahip Kleemann
MR 122 Z model mobil darbeli k›r›c›
ise bu 100-150 mm’lik tafllar› 0-29 ve-
ya 0-38 ölçülerine indirgeyip, 3 katl›
ele¤e göndererek, istenildi¤inde 4
farkl› ürün elde edilebiliyor.

KLEEMANN mobil tafl k›rma makina-
lar›n›n en büyük özelliklerinden biri-
sinin, k›r›c›dan önceki yüksek kapasi-

teli çift katl› ba¤›ms›z ön elekler saye-
sinde, yan konveyörler ile birlikte hem
çeneli modellerde, hem de darbeli mo-
dellerde 2 farkl› ürün daha al›nabilme-
si oldu¤u belirtiliyor. Samsun Büyük-
flehir Belediyesi taraf›ndan kullan›lan
bu tesis, dizel yak›t ile çal›flt›r›labildi¤i
gibi e¤er makinalar›n bulundu¤u yer-
de elektrik kayna¤› mevcut ise, elek-
trik enerjisi ile de çal›flt›r›labiliyor. Tra-
fodan gelen iki kablodan biri MC 120
Z çeneli k›r›c›ya, di¤er kablo ise MR
122 Z darbeli k›r›c›ya, daha sonra da
MR 122 Z darbeli k›r›c›dan seri olarak
MS 19 D ele¤e ba¤lan›yor. Üç makina-
n›n da birbiriyle iletiflimde olabilmesi-
nin tesisin de¤iflkenli¤ini artt›rd›¤› be-
lirtiliyor. Elektrik enerjisi kullan›m›n›n
dizele göre %30-40 tasarruf sa¤lad›¤›
bu sistem, yak›t fiyatlar›n›n çok yük-
sek oldu¤u ülkemiz koflullar›nda kul-
lan›c›lara büyük avantaj sa¤layacakt›r.

Samsun Büyükflehir Belediyesi Tafl
Ocaklar› ve Do¤al Tafl Fabrikas› Mü-
dürü Sn. Bülent Kahraman konu ile il-
gili görüfllerini flöyle ifade etti; “ Sam-
sun Büyükflehir Belediyesi’nin, Kara-
deniz’e paralel olarak 50 km uzunlu-
¤unda bir sorumluluk alan› mevcuttur.
Bu alan içersinde yap›lacak olan altya-
p›, yol deniz tahkimat› ve sel kapan›
gibi projelerde kullan›lacak tafllar›n te-
mini için 8 ayr› bölgede tafl oca¤› ruh-
sat› mevcuttur. Delme-patlatma ile ka-
yalar parçalanarak belli boyutlara ge-
tirilerek deniz dolgusu ve liman infla-
at projelerinde kullan›lmaktayd›.

Samsun, Karadeniz bölgesinin en h›z-
l› büyüyen flehri olmas› itibariyle fleh-
rin alt yap› ve yol ihtiyaçlar› artmakta-
d›r. Bu taleplerin de karfl›lanabilmesi
için flehrin belli bölgelerin kurulmufl
olan tafl ocaklar›ndan m›c›r malzeme-
si temin edilmekteydi. Tabi bu ocak-
lar uygulanacak projelere olan uzakl›-
¤› ile nakliye giderlerimizi oldukça
olumsuz olarak etkiliyordu. Belediye-
miz olarak çok genifl bir makina par-

k›na ve yeterli say›da tafl ocaklar› sa-
hip olmam›z Baflkan›m›z Sn. Yusuf Zi-
ya Y›lmaz, Genel Sekreterimiz Sn. Ke-
nan fiara ve ekip arkadafllar› taraf›ndan
de¤erlendirilmeye al›nd›. Biz bu tafl
ocaklar›nda k›rma-eleme tesisi kura-
rak kendi ihtiyac›m›z olan m›c›r› üre-
tebiliriz sonucu ortaya ç›kt›. Kurulacak
olan tesisin alt yap› çal›flmalar›na bafl-
land›. Ancak kurulacak tesisin sabit bir
tesis mi yoksa mobil bir tesis mi olma-
s› gerekti¤i de¤erlendirildi. Ocak say›-
lar› ve nakliye mesafeleri göz önün-
de bulundurularak kurulacak tesisin
mobil bir tesis olmas› gerekti¤ine ka-
rar verildi. Mobil k›rma-eleme tesisle-
ri üretimi yapan firmalarla görüflülerek
makinalarla ilgili detayl› bilgiler al›n-
m›flt›r. K›rma-eleme makinalar›n›n ça-
l›flmas› için gerekli enerjinin hem mo-
torin hem de elektrik enerjisi olmas›
gerekti¤ini firma yetkililerine belirtik.

K›rma–eleme makinalar› kapasiteleri
ve çal›flma sistemi olarak en uygun fir-
man›n WIRTGEN GROUP’a ait KLEE-
MANN firmas› oldu¤una karar veril-

mifltir. Firman›n Almanya’ da bulunan
fabrikas›na ziyaret düzenlenmifl ve ma-
kinalar ile daha genifl bir bilgi al›nm›fl-
t›r. Ayr›ca makinalar›n çal›flt›¤› bir tafl
oca¤› tesisine gezi düzenlenmifltir. Bu
geziden de olumlu izlenimler ile ayr›l-
d›ktan sonra k›rma-eleme makina gru-
bu tespiti yap›lm›flt›r.

Sistem içersinde bir adet 120’lik çene-
li k›r›c›, bir adet 120’lik darbeli k›r›c›
ve bir adet üç katl› elek siparifli teyit
edilmifltir. May›s sonu itibariyle ma-
kina grubu Atakum ilçesi Alanl› kö-
yünde yap›m› devam eden sel kapa-
n› projesi iflinde yap›lan rezervuar al-
n›na konuflland›r›lm›fl ve faaliyete al›n-
m›flt›r. Bu alanda delme-patlatma ile
ç›kan bazalt malzeme ekskavatör ile
k›rma-eleme sistemine beslenerek 0-
29, 0-20, 0-40 ve +29 boyutlar›nda mal-
zeme üretimi yap›lmaktad›r. Makina-
lar›n çal›flma performanslar›n›n yük-
sek olmas›, motorin ve elektrik sarfi-
yat›n›n düflük olmas› idaremizi mem-
nun etmektedir.” 

TÜRK‹YE’N‹N ‹LK MOB‹L TAfi KIRMA
TES‹S‹NE SAH‹P BELED‹YES‹

SAMSUN BÜYÜKfiEH‹R 
BELED‹YES‹ OLDU

39



edeniyetin ilerlemesi
ve ülkelerin kalk›nma-
s›nda çok önemli bir

rol oynayan çimento, her tür-
lü yap›n›n temel ba¤lay›c›s›-
d›r. Uygarl›klar›n ilk oluflu-
mundan beri tafllar› kat›, flek-
le sokulmufl bir halde ba¤la-
yacak bir malzeme aranm›fl-
t›r. Asurlular ve Babilliler bu
amaçla kili kullanm›fllar, M›-
s›rl›larda Piramit gibi yap›la-
r›n inflas›nda ba¤lay›c› malze-
me olarak kireç ve alç›tafl›
harc›n› gelifltirmifllerdir. Yu-
nanl›lar ba¤lay›c› malzemele-
ri daha fazla gelifltirmifl ve so-
nunda Romal›lar sürekli da-
yan›kl›l›k sa¤layan yap›lar üre-
ten çimentoyu kullan›ma sun-
mufllard›r.

1824 y›l›nda ‹ngiltere'nin Le-
eds kentinde, Joseph Aspdin
isimli bir duvarc› ustas›, ha-
z›rlad›¤› ince taneli kil ve kal-
ker kar›fl›m›n› piflirerek ve da-
ha sonra ö¤üterek ba¤lay›c›
bir ürün elde etmifltir. Bu ürü-
ne su ve kum kat›ld›¤›nda ve
zamanla sertleflme oldu¤un-
da, ortaya ç›kan malzemenin
‹ngiltere'nin Portland adas›n-
dan elde edilen yap› tafllar›n›
and›rd›¤›n› gören Joseph
Aspdin, elde etti¤i bu ba¤la-
y›c› için 21 Ekim1824 tarihin-
de "Portland Çimentosu" ad›
alt›nda patent alm›flt›r. Bu
ba¤lay›c› daha sonraki y›llar-
da büyük geliflmeler göster-
se de "portland" ismi aynen
korunmufltur.

Dünya’da ilk çimento fabrika-
s›, ‹ngiltere'de 1848 y›l›nda
kurulmufltur. ‹lk Alman Çi-
mento Standard› 1860 y›l›n-
da oluflturulmufltur. American
Concrete Institute (ACI)'n›n
kuruluflu ve ilk Amerikan Yö-
netmeliklerinin oluflturulma-
s› ise 1913 y›l›na rastlamak-
tad›r.

Farkl› sektörleri ve makina ih-
tiyaçlar›ndaki çeflitlilikleri in-
celedi¤imiz dosyam›z›n bu
say›daki konu¤u Nuh Çimen-
to Sanayi A.fi. oldu. Firma
bünyesindeki tüm malzeme
hareketlili¤ini sa¤layan Çim-

Nak’›n Müdürü Sn. Nurdo¤an
Nas ve Makina fiefi Sn. Ali
Haydar Türkmen ile Here-
ke’deki tesislerde bir araya
gelerek çimento üretimi ve
buradaki makina tercihleri
hakk›nda bilgilerini ald›k.

Nuh Çimento’nun kuruluflu
ve kapasitesi hakk›nda bil-
gi verebilir misiniz?
fiu anda da faaliyetlerimizi
sürdürdü¤ümüz Hereke’deki
tesisimizin temeli 1968 y›l›n-
da at›lm›fl ve 1969’da üretime
geçilmifltir. Fabrikam›z fiziki
konumu aç›s›ndan çok özel
ve avantajl› bir noktada kurul-
mufltur. Dünya’da bir benze-
rinin sadece Güney Ameri-
ka’da oldu¤u söyleniyor. Oto-
yol, devlet karayolu, tren yo-
lu, liman ve hammadde kay-
na¤› hepsi bir arada ayn› yer-
de bulunuyor. Ayr›ca, Türki-
ye’de denize s›f›r olan baflka
bir çimento fabrikas› bulun-
muyor.

Nuh Çimento Türkiye’de bi-
rim ünitede en fazla çimento
üretimi yapan kurulufltur. Ay-
n› zamanda Ortado¤u ve Av-
rupa’n›n da en büyük çimen-

to fabrikas›d›r. Y›lda yaklafl›k
4.4 milyon ton klinker ve 5.8
milyon ton çimento üretiyo-
ruz. 

Klinker nedir?
‹fllem s›ras›na göre önce klin-
ker üretilir, daha sonra iflleme
tesislerinde çimentoya dö-
nüfltürülür. Klinker çok uzun
süre dayanabilen bir üründür.
Aylarca, y›llarca bekletebilir-
siniz. Ama çimento çabuk et-
kilenir. Torbalarda iyi bir flekil-
de muhafaza etmezseniz, at-
mosferik flartlardan, nemden
ötürü özelli¤ini kolayca kay-
bedebilir. “Klinker”in stokla-
ma ömrü çok daha uzundur.

Klinker’in ana hammaddesi
marnd›r. Dünyadaki kayala-
r›n üçte ikisinin marn oldu¤u
ve çimento üretimi için uygun
oldu¤u söyleniyor. Buna ila-
ve katk›lar da ekleniyor. Çi-
mentonun mukavemet de-
¤erlerine ve kimyasal özellik-
lerine ba¤l› olarak alüminyum
oksitler, demir oksitler ve al-
ç› kireç gibi haricen temin et-
ti¤imiz malzemeler üretim
aflamas›nda marn ile kar›flt›-
r›l›yor.

Çimento üretimindeki afla-
malar› k›saca anlat›r m›s›-
n›z?
F›r›na gidecek hammadde
komposizyonunun istenilen
çimento türüne göre do¤ru
bir flekilde haz›rlanmas› gere-
kiyor. Kar›fl›m için dört ana
malzememiz vard›r. Do¤ada
çok bulunan kireç tafl› da de-
di¤imiz kalker (kalsiyum kar-
bonat) ana hammaddedir. Bu
ana hammaddenin f›r›na gire-
cek kompozisyondaki oran›-
n›n %77-78 olmas› gerekir.
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AVRUPA VE ORTADO⁄U’NUN
EN BÜYÜK Ç‹MENTO FABR‹KASI

NUH Ç‹MENTO
Farkl› sektörleri ve makina ihtiyaçlar›ndaki çeflitlilikleri 
inceledi¤imiz dosyam›z›n bu say›daki konu¤u Nuh Çimento
Sanayi A.fi. oldu. Firma bünyesindeki tüm malzeme 
hareketlili¤ini sa¤layan Çim-Nak’›n Müdürü Sn. Nurdo¤an Nas
ve Makina fiefi Sn. Ali Haydar Türkmen ile Hereke’deki 
tesislerde bir araya gelerek çimento üretimi ve buradaki 
makina tercihleri hakk›nda bilgilerini ald›k.
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Di¤er hammaddelerden silis-
yum dioksit %12-13, alümin-
yum oksit %4-4.5, demir ok-
sit 2.5-3 oranlar›nda kar›fl›m›n
içerisinde yer al›rlar.

Haz›rlanan hammadde kom-
pozisyonu k›r›c›dan geçirile-
rek 0 ile 3 cm aras› boyuta in-
dirgeniyor. Bu malzeme da-
ha sonra homojene silolar›na
gelip, buradan da farin de¤ir-
menlerine gidiyor. Farin, 90
mikronun alt›nda ö¤ütme de-
mektir. Haz›rlanan bu farin
malzemesi döner f›r›nlar›m›za
beslenerek 1,400 derecede
iflleniyor. Döner f›r›na girme-
den önce 800 dereceye ka-
dar ilk ›s›tma yap›l›yor. Bu ifl-
leme “prekalsinasyon” deni-
yor. F›r›n›n içine girince ise
klinker reaksiyonu olufluyor. 

Klinker yar› mamüldür ve çi-
mentocular›n alit ve belit ola-
rak nitelendirdikleri kimyasal
yap›s› vard›r. Alit ve belit
oranlar› çimento çeflitlerinde
belirleyici oluyor. Klinker’i de
ayr›ca çimento de¤irmenle-
rinde %4-5 alç› tafl› ile birlefl-
tirince bizim normal portland
çimentosu üretilmifl oluyor.

Çim-Nak Tafl. Ltd. fiti. ola-
rak sizin üretimdeki görevi-
niz nedir?
Çim-Nak kelimesi “çimento
nakliyat”›n k›salt›lm›fl halidir.
Çim-Nak olarak bizim göre-
vimiz; d›fl al›mlar› burada
stoklamak, buradan üretim
hatt›na vermek, hemen yan›-

m›zda bol miktarda mevcut
olan marn’› ç›karmak ve k›r›-
c›lara tafl›makt›r. Ayr›ca liman
hizmetlerimiz de Çim-Nak ça-
t›s› alt›nda gerçeklefltiriliyor.
Tüm malzeme hareketlili¤ini
biz sa¤l›yoruz. Ancak görevi-
miz bununla s›n›rl› de¤ildir.
Nuh Grubu’na ba¤l› flirketler-
den; Nuh Çimento, Çim-Nak
Ltd, Nuh Yap› ve kireç fabri-
kalar›n›n Hereke bölgesinde
toplam 100’e yak›n makinas›,
jeneratörleri ve su pompalar›
bulunuyor. Biz bütün bunla-
r›n tamir, bak›m ve onar›mla-
r›n› gerçeklefltiriyoruz. Ve sa-
dece çok yeni bir teknoloji ve-
ya ekipman gerektiren du-
rumlarda d›flar›dan destek al›-
yoruz.

Bu miktardaki üretim için
tamamen kendi araçlar›n›-
z› m› kullan›yorsunuz?
Üretimin temelinde hammad-
de bulunuyor. Bu hammad-
deyi en ekonomik flekilde te-
min ederek kar etmek tüm
yat›r›mc›lar›n temel amac›d›r.
Çimento sektöründe ham-
madde ihtiyaçlar› genelde ta-
fleronlar arac›l›¤›yla yürütülü-
yor. Tafleronlar da yat›r›mla-
r›n› k›sa sürede amorti etmek
istedikleri için ucuz ve kolay
makinalar› tercih ediyorlar.
Biz ise hammaddesini bu
denli büyük bir yat›r›mla ken-
disi haz›rlayan yegâne kuru-
lufllardan birisiyiz.

Tafleronlar›m›z› kömür ve ki-
reç gibi yard›mc› malzeme ih-

tiyaçlar›m›z için kullan›yoruz.
4.4 milyon ton klinker demek,
6.7 milyon ton hammadde
demektir. Biz Çim-Nak flirke-
ti olarak bunun yaklafl›k 5 mil-
yon tonunu veriyoruz. Kalan›-
n› tafleronlar›m›z sa¤l›yor.
Yaklafl›k yedi km mesafeden
getiriyorlar. Tafleronlar›m›z
normal kireç tafl›n› çal›fl›yor-
lar.

Ana hammaddemiz olan
marn tipi kireç tafl›n› ise ken-
dimiz üretip naklediyoruz. Ana
üretim için de tafleron kullan-
sayd›k flantiyemizde çok sa-
y›da araç bulunacak, dolay›-
s›yla yo¤un trafik ve ar›zalar-
dan dolay› üretim kay›plar›
olacakt›. Üretim maliyetlerinin
yüksek olmas› da karl›l›¤›m›-
z› olumsuz yönde etkileyecek-
ti. Üretimdeki temel enerji
kayna¤›m›z kömürdür. Y›lda
6,500 kalorilik 600 bin tona
yak›n kömür tüketiyoruz.

Hangi tip ifl makinalar› kul-
lan›yorsunuz?
Üretim prosesimizin gerektir-
di¤i çok say›da makina kulla-
n›yoruz. Öncelikle do¤adaki
marn’› gevfleterek daha kolay
yüklenebilecek hale getirmek
için dinamitle patlatma yap›-
yoruz. Dinamitleri yerlefltir-
mek için deliciler ile zemin-
de delikler aç›yoruz.  Patlat›-
lan malzemeyi kamyonlara
yüklemek için front shovel
olarak nitelendirilen büyük
paletli ekskavatörleri tercih
ediyoruz. Daha sonra malze-

meyi kulland›¤›m›z dev kam-
yonlarla k›r›c› tesislerimize
naklediyoruz.

Neden patlam›fl malzemeyi
al›rken standart beko de¤il
de, front shovel tipi ekska-
vatörler kullan›yorsunuz?
Bu asl›nda bizim iflletme flart-
lar›m›z› göze alarak yapt›¤›m›z
bir tercihten kaynaklan›yor.
Beko için daha genifl bir ça-
l›flma alan›na ve makinaya
uygun çal›flma alan› yarat›l-
mas› için dozer ve greyder gi-
bi yard›mc› makinalara ihtiyaç
bulunuyor. Front shovel’›n ça-
l›flma alan›n› ve çal›flma flart-
lar›n› kendi kendine haz›rlama
gibi bir kabiliyeti var.

Bunun d›fl›nda ara hizmet-
lerde kulland›¤›n›z baflka
makinalar da var, de¤il mi?
Yard›mc› iflletmelerde ve yar-
d›mc› ifllerde kulland›¤›m›z
makinalar›m›z da var. Kömür,
alç› gibi haricen temin etti¤i-
miz malzemelerin sevkinde
tafleron firmalarla çal›fl›yoruz.
Onlar›n ufak ölçekli kamyon-
lar›na uygun ölçekte, daha
küçük kapasiteli lastikli yük-
leyicilerimiz de bulunuyor.
Bunun d›fl›nda flantiyemiz
içerisindeki yol bak›m› için
kulland›¤›m›z bir greyder, su-
lama arac› ve genel ifller için
kulland›¤›m›z mini yükleyici-
lerimiz bulunuyor.

Kulland›¤›n›z makinalar›n
marka ve modelleri nedir?
Büyük kapasiteli front shovel

ekskavatörlerimizi Hitac-
hi’den ald›k. Modelleri
EX1200, EX1800 ve
EX1900’dür. Bunlar 120 ila
190 ton a¤›rl›¤›ndad›r ve 7 ila
12 m3 aras› kova kapasitele-
rine sahiptir. Ayr›ca 7 m3 ko-
va kapasiteli O&K marka front
shovel ekskavatörümüz var.

Bu dört front shovel ana yük-
leyici ekskavatörlerimiz d›fl›n-
da sekiz tane de büyük kapa-
siteli Euclid marka tafl›ma
kamyonumuz bulunuyor.
Bunlar›n 6 tanesi 85 ton, 2 ta-
nesi 90 ton tafl›ma kapasite-
sindedir. Bu kamyonlar için
flantiye içerisindeki en uzak
mesafe 1,700 metre, en ya-
k›n mesafe ise 500 metredir.
Ocak ve yol haz›rlamakta kul-
land›¤›m›z Caterpillar D9 ve
D10 dozerlerimiz, 1 adet Mit-
subishi greyderimiz, 2 adet
Kawasaki 95Z ve 2 adet Vol-
vo L220F lastikli yükleyicile-
rimiz ve mobil ifllerde ihtiyaç
halinde kullanmak üzere 10
m3 kova hacmine sahip 1
adet Michigan ve 1 adet Ka-
wasaki 135Z lastikli yükleyi-
cilerimiz var. Kawasaki 135Z
Türkiye’de tektir ve bizdedir. 
Bunlarla da bünyemizdeki y›l-
da yaklafl›k 2 milyon tona ya-
k›n dâhili malzeme hareket-
lili¤ini sa¤l›yoruz. Bunlar kö-
mür, alç›, tras, curuf ve at›k
malzemelerdir.

Ayr›ca 1 adet 35 tonluk Hitac-
hi Zaxis 350 paletli ekskava-
törümüz bulunuyor. Bunu da
patlatmadan sonra oluflan ve
patar olarak tabir edilen bü-
yük ölçekli kayalar› k›r›c›s›y-
la birlikte ufalamak için kulla-
n›yoruz.

Geçen zaman içerisinde
makina tercihlerinizde de-
¤ifliklikler oldu mu?
Fabrikam›zda bafllang›çta
marn üretimi için lastikli yük-
leyicilerle çal›fl›lm›fl. Ancak

daha sonra dünyada geliflen
teknolojiye paralel olarak eks-
kavatör kullan›m›n›n daha ve-
rimli oldu¤u görülmüfl ve ar-
tan hammadde ihtiyac› da
göz önüne al›narak 1998 y›-
l›nda ekskavatörlerle üretim
metoduna geçilmifltir. Lastik-
li yükleyiciler art›k bu tarz bir
üretim ifli için çok a¤›r kald›.
Makina iki amaçla al›n›r. Pro-
jeler için ve sürekli flantiye-
ler için. Projeler tamamlan›n-
ca makinalar›n ifli biter. Biz,
ise ikinci s›n›fa giriyoruz. Bi-
zim makinalar›m›z ayn› f›r›n-
lar ve de¤irmenler gibi uzun
süreli kullanmak için al›n›r. Bu
nedenle teknolojisi en ileri ve
maliyetleri en düflük makina-
lar› seçmek zorunday›z. Bu-
güne kadar bunda da baflar›-
l› olduk. ‹yi markalarla ve ma-
kinalarla çal›fl›yoruz ve ekibi-
miz de çok iyidir.

Front shovel bir ekskavatör
al›rken hangi özelliklerine
dikkat ediyorsunuz?
Bu s›n›ftaki ekskavatörlerin
güçleri ve kapasiteleri belir-
lidir. Belirli verileri vard›r ve
makinac›lar buna göre imal
ederler. 12 m3’lük kova ka-
pasitesine sahip makinaya
konacak motorun gücü 900 -
1,100 beygir civar›ndad›r.

Burada bizim için makinan›n
koparma gücünden ziyade,
yükleme kapasitesi önemlidir.
Bütün maden ocaklar›nda en
önemli hadise delme-patlat-
ma dizayn› ile malzemenin
do¤ru flekilde ufalanmas›d›r. 

Bu do¤ru bir flekilde yap›l›rsa
hem makinalar›n yükleme ka-
pasitesi, hem de k›r›c›lar›n
rand›man› yükselir. Aksi tak-
dirde hangi makinay› kullan›r-
san›z kullan›n verim alamaz-
s›n›z. Bizim iflimizde ekska-
vatör tip makinalar›n temel
görevi, kovas›n› tam doldura-
cak flekilde malzemeyi rahat
bir flekilde alarak kamyona
yüklemektir.

Delik aralar› aç›lm›fl, kötü bir
flekilde patlat›lm›fl malzeme-
yi yüklerken makine zorlan›-
yor ve bunun neticesinde de
makine üzerinde zararlar
meydan geliyor, ömründen
gidiyor. 

Do¤ru patlatma verimi do¤-
rudan etkiliyor, de¤il mi?
Do¤ru delme ve patlatma
gerçekten çok önemlidir. Tür-
kiye’de bu ifli düzgün flekilde

yapanlar sadece büyük firma-
lard›r. Büyük alt›n madenle-
rinde, kömür madenlerinde
ve bunu gibi di¤er büyük de-
kapaj ifllerinde k›sa vadeli ça-
l›fl›lm›yor. Tafleron sistemle-
rine bakt›¤›n›z zaman ise da-
ha çok günlük ve verimsiz ça-
l›flmalar yap›ld›¤›n› görüyor-
sunuz. K›sa, orta ve uzun va-
de hesab› yap›lm›yor.

Çimento fabrikalar›nda olsun,
tafl ocaklar›nda olsun plans›z
yap›lan ifllerde cephelerin bo-
zulmas› ve bilhassa taban
ç›kmas› makinalar› zorluyor.
Makinalar›n dengesini bozu-
yor, göbek difllilerini bozuyor,
hatta pompalar› bile olumsuz
olarak etkiliyor.

Bizim fabrikam›zda cephele-
rin çok düzgün ve makinala-
r›n rahatça çal›flabilece¤i bir
flekilde aç›ld›¤›n› görebilirsi-
niz. Bunu yapmazsan›z bü-
yük s›k›nt›lar yaflars›n›z. Bu
ölçekteki makinalarla çal›fl›r-
ken 2-3 milyon dolarl›k bir ye-
dek makina tutman›z müm-
kün de¤ildir. Ayr›ca yedek
parçalar›n› her an bulmak ve
stoklamak da kolay de¤ildir. 
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Bizim makinalar›m›z ayn› 
f›r›nlar ve de¤irmenler gibi
uzun süreli kullanmak için 

al›n›r. Bu nedenle teknolojisi
en ileri ve maliyetleri en düflük
makinalar› seçmek zorunday›z.
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Do¤ru kamyon ve yükleyici
eflleflmesi verimi ve mali-
yetleri do¤rudan etkiliyor.
Dev kamyonlar›n›z› kaç
pas’ta (kova ile) dolduru-
yorsunuz?
‹flletme ergonomisi budur za-
ten. Bu konuya biz de çok
hassas yaklafl›yoruz. Biz 85-
90 tonluk kamyonlar›m›z› 4
veya 5 pas’ta dolduruyoruz.
Bunun sat›c› firmalar taraf›n-
dan da önerilen ideali budur
zaten.

Makinalar›n›z›n üretimleri-
ni artt›rmak için sat›c› fir-
malar›n sundu¤u filo üretim
tahmin ve gelifltirme prog-
ramlar›n› kullan›yor musu-
nuz?
Biz dekapaj ifli yapm›yoruz.
Çimento fabrikalar›n›n üreti-
mi ile dekapaj ifli farkl›d›r. Biz
belli bir kompozisyondaki
mal› k›r›c›ya gönderiyoruz.
Kaba bir kar›flt›rma ifli yap›-
yoruz. Oca¤›m›z›n her yerin-
deki malzeme kimyasal ola-
rak ayn› de¤il. Malzemeyi f›-

r›n›n istedi¤i kompozisyona
getirmemiz gerekiyor.

Dekapaj iflinde ise yükleyici
makinalar çok az hareket
ederler ve o ifl çevirim süresi
dedi¤imiz cycle’lar çok
önemlidir. Kamyon ve yükle-
yicilerin optimum flekilde bir
araya gelmeleri gerekir ve fi-
ziksel yükleme koflullar› buna
göre tasarlan›r. Biz de bunla-
r› mümkün oldukça uygulu-
yoruz; ancak fabrikan›n iste-
di¤i kimyasal kompozisyonu
sa¤lamak, bizim asli görevi-
mizdir. Front shovel ekskava-
törlerimiz, bu ideal kar›fl›m›
sa¤layabilmek için ocak içe-
risinde 20 ila 50 metreye ka-
dar olan mesafelerde hareket
etmek durumundalar.

Uzun mesafelerde makina
kapasiteleri büyüdükçe mali-
yetler azal›yor. Ancak bunun
mimimum bir üretim hacmi
var. Y›ll›k 600,000 ton üret-
mek için büyük makina kul-
lanmak do¤ru de¤ildir. 10 m3
kapasiteli makinalarla y›lda en
az 4 milyon ton üretiyor ol-
mak gerekir.

Makinalar›n›z›n yak›t tüke-
timlerini takip ediyor musu-
nuz?
Elbette. Kulland›¤›m›z kam-
yon, ifl makinas› ve di¤er tüm

araçlar›n yak›t tüketimlerini ve
üretimlerini günlük ve ayl›k
bazda hassas bir flekilde ta-
kip ediyoruz. Olas› sapmala-
r›n nereden kaynakland›¤›n›
takip ediyoruz.

Örne¤in, makinalar yokufl ç›k-
t›klar› zaman yak›t tüketim-
leri art›yor. Makinalar› çal›flt›-
ran ilgili birimlere yollar›nda-
ki e¤imleri azaltacak yeni ça-
l›flma güzergâhlar› belirleme-
lerini tavsiye ediyoruz. 

fiantiyenizdeki yollar›n ba-
k›m›na önem veriyor musu-
nuz?
Bizim için flantiye içerisinde-
ki yol bak›m› çok önemlidir.
Lastik afl›nmalar›, yak›t tüke-
timi, hava filtreleri, akslar, di-
feransiyeller vb tüm aksam-
lar, yol ve çal›flma alan› ko-
flullar›ndan do¤rudan etkile-
nirler.

Yol bak›m› için elimizde bir
adet greyder, kovas› düz b›-
çakl› lastikli yükleyicilerimiz ve
sulama tankerimiz var. Yolla-
r›m›z›n ay yüzeyi gibi krater-
lerle dolu olmamas› için dü-
zenli olarak bu makinalarla
bak›m ve onar›m›n› yap›yoruz. 

Sizin için en önemli maliyet
kalemleriniz nelerdir?
En büyük maliyet kalemimiz
yak›tt›r. Genel giderlerimizin
yaklafl›k %40’›n› yak›t olufltu-
ruyor. ‹fl makinalar›m›z›n ay-
l›k yak›t tüketimleri 150,000
litreyi buluyor.

Bunu azaltmaya yönelik ça-
l›flmalar yap›yor musunuz?
Makinalar›n do¤ru kullan›m›
ve bak›m› elbette bunu etkili-
yor. Ancak bu daha çok bir

mühendislik çal›flmas› ile çö-
zülebilir. fiantiye koflullar›n›n
buna uygun flekilde oluflturul-
mas› gerekir. fiantiye içerisin-
de kamyonlar›n yüklü olarak
ç›kmalar›n› de¤il de inmeleri-
ni sa¤lamak gibi mesela.

Dünyada büyük makinalarda
dizelden elektri¤e do¤ru bir
geçifl var. Biz de kendi koflul-
lar›m›z için bu tür uygulama-
lar› araflt›r›yoruz. Bu flu anda
daha düflünce aflamas›nda-
d›r. Avrupa’da uygulamalar›
oldu¤unu duyduk. Gidip ye-
rinde incelemek istiyoruz.
Çim-Nak olarak maliyetleri-
mizi azaltmaya yönelik en ye-
ni teknolojileri takip ediyor,
araflt›r›yor ve kendimizi gele-
ce¤e haz›rl›yoruz. 

Makina park›n›z› hangi
oranda üretime haz›r ola-
cak flekilde faal tutabiliyor-
sunuz?
Makinalar›m›z en az %85 ora-
n›nda faal olarak çal›flmakta-
d›r.

Bunu yüksek tutmak için
neler yap›yorsunuz?
En önemli fley bilgidir. “Bil-
gi”den sonra tecrübe, gayret
ve terbiyeli çal›flma gelir. Ba-
k›m, bilginin sonucudur. Bil-
meyen insanla do¤ru bak›m
yapamazs›n›z.

Burada firmam›z›n tutumu da
çok önemlidir. Bilgi ve tecrü-
beye çok de¤er verilir. Bizim
elemanlar›m›z›n büyük bir bö-
lümünün ilk iflyeri Nuh Çi-
mento ve Çim-Nak’t›r. Çok
nadir durumlar d›fl›nda baflka
firmalardan eleman almad›k
flimdiye kadar. Burada ifli ö¤-
renerek yetifltiler. En tecrübe-

siz eleman›m›z 8-10 y›ll›kt›r.
Makinalar›m›z› çok iyi bilirler,
çok iyi bakarlar ve çok iyi kul-
lan›rlar.

Firmam›z Türkiye’nin en iyi ifl-
veren firmalar›ndan birisidir.
Elemanlar›m›z›n bütün sendi-
kal haklar› vard›r. Çal›flma sa-
atleri ve fazla mesaileri dü-
zenlidir. Çal›flanlar›m›za her
türlü bilgi verilir. ‹fl emniyeti
ve makina kullan›m›yla ilgili
tüm gerekli e¤itimleri al›rlar.
‹fl güvenli¤i konusunda peri-
yodik e¤itimler düzenleniyor. 
Önümüzdeki ay bir kamyonu-
muzun 25,000’inci saatini
kutlayaca¤›z. 1998 model bu
kamyonumuza bugüne kadar
el sürmedik. Bu asl›nda en
genç kamyonumuz. 36,000
saatte de kamyonumuz var.
Saatte ortalama 400 tondan
toplam 10 milyon ton malze-
me tafl›m›fl olan bu kamyo-
nun lastiklerini de¤ifltirdik ve
iki kere yak›t pompas›n› reviz-
yon ettik sadece. Bu gurur
duyulacak bir fley bizim için.
Ayn› flekilde Volvo yükleyici-
mizi de ilk kez 24,600 saatte
revizyon ettik.

Kamyonlar›m›z›n ortalama
çal›flma saati 33,000’dir. Sa-
atte ortalama 4-5 pas yap›-
yorlar. Bir seferde 80-90 ton
tafl›yorlar.

Makinalar›m›z›n ya¤lar›n› dü-
zenli olarak test ettirerek afl›n-

malar›n› ve olas› ar›zalar›n› ta-
kip ediyoruz. 

Kulland›¤›n›z yedek parça-
lar› nereden temin ediyor-
sunuz?
Biz bütün yedek parçalar›m›-
z› ve tüm bak›m malzemele-
rini üreticilerinden ve orijinal
olarak al›r›z. Buna ya¤lar ve
filtreler de dâhildir.

Lastik olarak daha çok Brid-
gestone ve Michelin kullan›-
yoruz. Kamyonlarda bir lasti-
¤i kaplama da dâhil, toplam
15,000 saat kullan›yoruz.
Lastikleri iki sefer kaplat›yo-
ruz. Kaplama lastikler ise or-
talama 2,000 saat dayan›yor.
Makina, komponent ve ya¤
üreticisi firmalar›n ortak çal›fl-
malar› sonucunda gelifltirerek
tavsiye ettikleri, en iyi özellik-
lere sahip ya¤lar› kullan›yo-
ruz. Bunun d›fl›na da ç›kma-
m›z düflünülemez zaten. Pe-
riyodik bak›m takvimlerini de
aksatmadan uyguluyoruz.

Eski makinalarda eski, ye-
ni makinalarda yeni ya¤ m›
kullan›yorusunuz?
Hay›r. En yeni ya¤lar› tercih
ediyoruz. Bizce en son ç›kan
ya¤ en iyisidir ve eski yeni
tüm motorlara uyar. 

Afl›nma parçalar›nda hangi
markalar› kullan›yorsunuz?
T›rnak ve b›çak gibi afl›nma
parçalar›nda Caterpillar ve

Volvo ile çal›fl›yoruz. Kawa-
saki yükleyicilerimizin b›çak-
lar›n› da Volvo ile modifiye et-
tik. Ekskavatörlerde ise Hitac-
hi’nin afl›nma parçalar› iyidir.
EX 1800 makinam›z 30,000
saatte ve daha ilk b›ça¤›d›r.
T›rnaklar›n› 20,000 saate de-
¤ifltirdik. Malzememiz afl›nd›-
r›c› bir malzeme de¤il. Yükle-
yicilerdeki b›çaklar› ortalama
15,000 saatte bir de¤ifltiriyo-
ruz.

Makinalardaki mekaniki
hidrolik ve elektronik tüm
problemleri kendiniz çöze-
biliyor musunuz?
Evet. Tüm problemlere ken-
dimiz müdahale ediyor ve çö-
züyoruz. Gerekli durumlarda
sat›c› firmalardan destek de
al›yoruz.

Elektronik makinalar›n en bü-
yük sorunu sudur. Rusya’da
bir flantiyemiz var. Buradaki
s›k›nt›m›z sulu mazot. Tüm
pompa ve enjektörlerde s›k›n-
t› yafl›yoruz. Teknoloji ilerle-
dikçe onu takip eden ürün-
lerin lojisti¤inin de iyi olmas›
gerekiyor.

‹bn-i Sina’y› bilirsiniz. Toz ol-
masa insan 700-800 y›l ya-
flard› demifl. Toz, insan öm-
rünü %10’a indiriyor. Maki-
nalarda da durum böyledir.
Asl›nda makinan›n ömrü son-
suzdur. Motorunu, flanz›ma-
n›n›, hidrolik aksam›n› terte-
miz tutun, tozdan ar›nm›fl bir
hava verin, ya¤lar›n›z çok iyi
olsun, yak›t›n›z susuz olsun,
o makinay› sonsuza kadar
kullanabilirsiniz. Gevfleyen c›-
vatalar›n›z› s›k›n, kaçak olma-
s›n yeter.

Sat›c› firmalardan yeterli
e¤itim deste¤i alabiliyor
musunuz?
Makina ald›¤›m›z zaman ilgi-
li firmalar teknik elemanlar›n›
göndererek e¤itimlerini veri-
yorlar. Biz zaten makinalar›
biliyoruz. Makinada yeni bir
uygulama var m›, yeni bir
komponent eklenmifl mi onu
anlat›yorlar daha çok. Yeni
makinalarda birçok elektro-
nik aksam var. Bu konularda
firmalardan destek al›yoruz.
Bizim için önemli olan maki-
nalar›n yatmamas› ve ar›zala-
r›n en k›sa sürede kal›c› ola-
rak giderilmesidir. Maliyetler
elbette önemlidir ancak biz-
de ikinci plandad›r.
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Önümüzdeki ay bir 
kamyonumuzun 25,000’inci 
saatini kutlayaca¤›z. 1998 model
bu kamyonumuza bugüne kadar
el sürmedik.

şantiyeden



Sizi tan›yabilir miyiz?
Çal›flma hayat›na 1980 y›l›nda Çukuro-
va ‹thalat firmas›nda makina mühendisi
olarak bafllad›m. Orada genç bir servis
mühendisi olarak yaklafl›k alt› y›l çal›fl-
t›ktan sonra, GAP Projesi’nin bir parça-
s› olan Atatürk Baraj›’n› yapan Ata ‹n-
flaat Grubu’na Atölyeler Bafl Mühendi-
si unvan›yla ve genifl bir makina park›-
n›n yöneticisi olarak geçifl yapt›m. 1994
y›l›nda Caterpillar’›n Türkiye’deki temsil-
cili¤inin Borusan Grubu’na geçmesiyle
birlikte buraya transfer oldum. Sat›fl son-
ras› hizmetlere yönelik olarak yurtiçi ve
yurtd›fl› çeflitli görevlerde yaklafl›k 15 y›l
yönetici olarak çal›flt›ktan sonra emekli
oldum. 

Akabinde Sanko Grubu, sat›fl sonras›
hizmetlere yönelik tecrübelerimden fay-
dalanmak üzere bana bir teklif getirdi.
Ben de bu teklifi severek kabul ettim.
Uzun y›llar içerisinde elde etti¤im bilgi ve
tecrübelerimi paylaflmak ve gelifltirmek
için çok uygun bir ortam oldu¤unu dü-
flündüm. Geçen iki buçuk y›ll›k süre içe-
risinde ortaya ç›kan rakamsal sonuçlar
ve müflteri memnuniyetinde yaflanan
olumlu geliflmeler, kendim ve flirketim
için çok do¤ru bir karar verdi¤imi teyit
ediyor.

Sanko Makina’n›n geçmifli ve kurum
kültürü hakk›nda bilgi verir misiniz?
Sanko Makina, ifl makinas› kullan›c›la-
r›na yönelik olarak hizmet sa¤lamak
amac›yla 1999 y›l›nda Sanko Holding
bünyesinde kurulmufltur. Firma 2003 y›-
l›nda Gaziantep’teki tesislerinde beko lo-
der üretimine bafllayarak sektörde üre-
tici konumuna da geldi. ‹malat› yap›lan
MST beko loder’lerin yan› s›ra; Doosan,
Atlas marka ifl ve istifleme makinalar›,
Moxy kaya kamyonlar›, Soosan marka
hidrolik k›r›c›lar›n ve Ingersoll Rand mar-
ka hava kompresörlerinin Türkiye’deki
sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini sa¤l›-
yor. Ayr›ca Donaldson filtrelerinin de Tür-
kiye distribütörleri aras›nda yer al›yoruz.
Sanko Grubu’nda ana kural do¤ruluk ve
dürüstlüktür. Bunun temelinde kurucu-
muz Sn. Sani Konuko¤lu’nun “‹flin hile-
si dürüstlüktür” sözü bulunuyor. Hal böy-
le olunca müflteri memnuniyeti çok ön
plana ç›k›yor. Bu memnuniyeti sa¤laya-
bilmek için tüm çal›flanlar büyük çaba
sarf ediyor.

Sat›fl sonras› hizmetlere yönelik nas›l
bir organizasyon yap›n›z var? Sizin ya-
p› içerisindeki göreviniz nedir?
Organizasyon yap›m›z içerisinde sat›fl
sonras› hizmet fonksiyonlar›n› yürüten
(SSH) Genel Müdür Yard›mc›l›¤› alt›nda
yedek parça, teknik servis ve servis ge-
lifltirme olarak 3 ana birim bulunuyor. Te-
mel amac›m›z, servislerimiz kanal›yla
müflterilerimize garanti süresince ve ga-
ranti sonras›nda gerekli tüm bak›m ve
onar›m hizmetlerini eksiksiz bir flekilde
sa¤lamakt›r. Bu iflin bir bölümünde ye-
dek parça iflini organize eden Yedek par-
ça müdürlü¤ümüz bulunuyor. Di¤er bir
bölümünde ise teknik servisin garanti sü-
resindeki hizmetlerini takip eden, ma-
kinalar›n teslimat›n› yaparak o bilgilerin
Güney Kore’deki merkeze iletilmesini
sa¤layan, garanti ve teknik hizmetlerin-
den sorumlu bir müdürlü¤ümüz var. Ben
flirketin yetkili servisleri gelifltirme ve e¤i-
timden sorumlu yöneticisiyim. Yetkili ser-
vislerin seçilmesi, seçim sürecindeki ge-
rekli ifllemlerin yap›lmas›, olgunlaflt›r›l-
mas›, gelifltirilmesi, geliflmeye aç›k ol-
mayanlar›n iptal edilmesi, gerekli e¤itim-
lerin verilmesine yönelik tüm süreçler-
den sorumluyum.

Türkiye genelinde servis olarak hiz-
met verdi¤iniz toplam makina say›s›
kaçt›r?
Forklift, kaz›c› yükleyici ve ifl makinalar›
olarak toplam 10,000 adet makinaya
yedek parça ve servis imkan› sa¤l›yoruz. 

Türkiye’deki servis organizasyonunuz
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Sanko Makina olarak ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Adana ve Gaziantep’te bölge mü-

dürlüklerimiz bulunuyor. Ancak bunlar
daha çok makina sat›fl odakl› faaliyet
gösteriyor. 

Üç ayr› ürün grubumuza (‹fl makinas›,
MST, Forklift) Türkiye genelinde hali ha-
z›rda destek sa¤layan 71 adet yetkili ser-
visimiz bulunuyor. Hani cümleyi söyler-
ler ya, ”genifl ve yayg›n servis” diye. As-
l›na bakarsan›z birçok firmada bu sade-
ce tabeladan ibarettir ve alt› bofltur. Biz-
de bu say›n›n alt› kendi k›staslar›m›za gö-
re çok mükemmel bir flekilde doludur.
Hangi servisimize giderseniz gidin bu far-
k› görürsünüz.

Yetkili servislerimiz belirli yerlerde bu üç
grubun da servisli¤ini yap›yorlar. Baz›
yerlerde sadece MST, baz› yerlerde ise
sadece forkliftlere veya ifl makinalar›na

ir ürün veya hizmet ne kadar iyi
olursa olsun, etkin bir servis hiz-
meti ile desteklenmiyorsa baflar›-

l› olmas› oldukça zordur. Özellikle ifl ma-
kinalar› gibi bünyesinde mekanik, elek-
tronik ve hidrolik birçok geliflmifl par-
çay› ve sistemi bulunduran yüksek tek-
nolojiye sahip ekipmanlar için ise bu ko-
nu çok daha önemlidir.

Ülkemizdeki sat›c› firmalar›n büyük bir
k›sm› bölgesel olarak veya belirli ürün
gruplar›n›n sat›fl sonras› hizmet deste-

¤ini sa¤lamak için özel olarak atad›kla-
r› yetkili servisler ile çal›fl›yorlar. Bu du-
rum onlar› her bölgede bir servis açma-
n›n oluflturaca¤› yüksek maliyetlerden
ve büyüyen organizasyon yap›s›n›n han-
tall›¤›ndan koruyor. Ancak, firmalar›n
kendi bünyesinde olmayan bu servis-
lerin verimlili¤ini sa¤lamak profesyonel
bir yönetim anlay›fl› gerektiriyor. Çünkü
sadece ç›karlar›n› düflünerek hareket
eden veya müflterilerine etkin çözüm
sa¤lamayan yetersiz yetkili servisler mar-
kalar›n›n imaj›na zarar vermekle kalma-

y›p pazar kaybetmelerine bile sebep ola-
biliyorlar.

Sanko Makina, gerek bir üretici olarak
ve gerekse distribütör olarak sahip oldu-
¤u genifl ürün yelpazesi ile sektörde
önemli bir konumda bulunuyor. Yetkili
Servisleri Gelifltirme ve E¤itim Müdürü
Sn. U¤ur Güllü ile firman›n yetkili servis
yap›s›nda son iki y›l içerisinde yaflanan
kayda de¤er geliflmelere odakland›¤›m›z
röportaj›m›z›n sektörde ses getirece¤i-
ne inan›yoruz.
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Sanko Grubu’nda
ana kural do¤ruluk

ve dürüstlüktür. 
Bunun temelinde

kurucumuz Sn. Sani
Konuko¤lu’nun

“‹flin hilesi 
dürüstlüktür” 

sözü bulunuyor.
Firman›n yetkili servis yap›s›nda son iki y›l içerisinde yaflanan
kayda de¤er geliflmeleri, iflin profesyoneliyle, Sanko Makina
Yetkili Servisleri Gelifltirme ve E¤itim Müdürü Say›n U¤ur
Güllü ile birlikte de¤erlendirdik.

Sanko Makina Yetkili Servisleri Gelifltirme ve
E¤itim Müdürü U¤ur GÜLLÜ



Daha sonraki süreçte, ülkemizde otomo-
tivde kullan›lan, ifl makinalar› sektörün-
de etkin bir flekilde uyguland›¤›n› görme-
di¤im bir performans denetleme sistemi
ile servislerimizin performans›n› takip
ediyoruz. Türkiye genelindeki tüm yetki-
li servislerimizi her dört ayda bir, bölüm
olarak ziyaret ederek haz›rlam›fl oldu¤u-
muz standart bir de¤erlendirme tablosu
kapsam›nda denetliyoruz. Fiziki görü-
nüm, k›yafetler, yerler, mekân, temizlik,
vb. Bunlarla ilgili bir tak›m puanlar al›yor-
lar. Daha sonra genel müdürlükle olan
iliflkileri aç›s›ndan de¤erlendirmeler ya-
p›yoruz. Garanti ifllemlerine hâkim mi,
bak›m anlaflmalar›n› düzgün bir flekilde
uyguluyor mu, e¤itimlere kat›lmad›¤› için
merkezi teknik sorularla sürekli meflgul
ediyor mu, vb. Bir sonraki bölümde ise
verdi¤imiz dönemsel yedek parça ciro
hedeflerine ulafl›yor mu, vade fark› ya-
ratmadan ödemelerini düzenli yap›yor
mu gibi finansal k›staslar›m›z yer al›yor. 
360 derecelik tam bir de¤erlendirme ya-
p›yoruz. Sadece tabelas›na bakm›yoruz.
Ald›klar› puanlar› topluyor ve 1,000 pu-
an üzerinden de¤erlendiriyoruz. 500 pu-
andan fazla almalar› gerekiyor.

Baflar›lar›n› maddi olarak ödüllendiri-
yor musunuz?
Baflar›l› olmalar› durumda Yetkili Servis-
lik s›n›flar›na göre bizden ekstra bir mad-
di prime hak kazan›yorlar. Burada rakam
belirtmek istemiyorum ama oldukça mo-
tive edici oldu¤unu söylemeliyim.

Yetkili servislerimize gidip de yerin niye
kirli, deponda yeterli miktarda yedek par-
ça yok, e¤itime neden gelmedin gibi so-
rular›m›z›n arkas›ndaki gerekçeleri anla-
d›klar› ve kendilerinin de geliflimine yö-

nelik oldu¤unu bildikleri için memnun
oluyorlar. 

E¤itimde hem ceza hem ödül vard›r. Biz-
deki biraz daha ödüle kaçan bir yönetim
flekli oldu. Servislerimizin baflar›lar›n›
gördükçe biz memnun oluyoruz. Onla-
r›n baflar›s› bizim baflar›m›zd›r. 

Yetkili servis sisteminiz flu anda iste-
di¤iniz performansta çal›fl›yor mu?
Buraya geldi¤imde ilk üç ay sanki bura-
da çal›flm›yormufl gibi bütün yetkili ser-
visleri gezdim. Servislere merkezden öy-
lesine biri gelecek ve sizi dinleyecek den-
di. Her fleyi dinledim, izledim ve üç ay
sonra bir aksiyon plan› haz›rlayarak üst
yönetime sundum. Mevcut durum bu-
dur, olmas› gerekenler budur ve bunun
için gerekli süre de iki y›ld›r dedim. fiim-
di geçen iki y›l›n sonundaki duruma bak-

t›¤›m›zda, belirledi¤imiz hedeflere büyük
oranda ulaflt›¤›m›z› söyleyebilirim.

“Hizmette s›n›r yoktur.” cümlesini ben
çok severim. Ne kadar ideale yaklaflsa-
n›z da daha ilerisinin oldu¤unu biliyorsu-
nuz. O yüzden art›k biz yetkili servis ola-
rak bir yerlere getirdik, bu kadar› tamam
dememiz mümkün de¤ildir. Ancak son
birkaç senedir yetkili servislerimizin da-
ha müflteri odakl›, servis ve yedek par-
ça hizmetlerinde daha h›zl› olduklar›n›
kesin bir dille söyleyebilirim.

Gerek bize ça¤r› merkezimiz kanal›yla
gelen müflteri yorumlar›, gerek s›k ola-
rak yapt›¤›m saha ziyaretleri esnas›nda-
ki izlenimlerim ve gerekse bu konularla
ilgili sektördeki uzman arkadafllar›m›z-
dan ald›¤›m›z yorumlar bu baflar›m›z› te-
yit ediyor.

Bunun bir ekip çal›flmas› oldu¤u unutul-
mamal›d›r. Siz yetkili servisinize, yetkili
servisiniz de bayra¤›n› sallad›¤› firman›-
za güvenmedi¤i sürece baflar›l› olma
flans›n›z yoktur. Gidip konuflun bizim yet-
kili servislerimizle. “Bu firma bizi gelifltir-
mek ve bize kazand›rmak istiyor” diye-
ceklerdir. Yetkili servislerimizin s›k›nt›s›
bizim s›k›nt›m›zd›r ve çözüm için her za-
man yanlar›nda oluyoruz. Böyle bir yak-
lafl›m da olunca, arkan›zda büyük bir güç
oldu¤unu iftiharla söyleyebiliyorsunuz. 

Bir servisin devaml›l›¤› için kazanç
sa¤l›yor olmas› gerekir. Makina popü-
lâsyonu az olan bölgelerdeki servis-
lerinizin devaml›l›¤›n› ve kalitesini na-
s›l sa¤l›yorsunuz?
Biz, yetkili servislerimizden kendi mar-
kam›z›n arkas›ndan koflmalar›n› istiyo-
ruz; ancak di¤er markalara da hizmet et-
melerini engellemiyoruz. Sadece, yet-
kili servisliklerini duyururken bizim mar-
kam›z› kullanmalar›n› istiyoruz. Bu bütün
yetkili servislerimiz için geçerlidir.

Zaten bizim makinam›z› kullanan bir
müflterimizin baflka bir marka makinas›
da varsa, servisimiz onun için gelmem
diyemez. Ayr›ca burada baflka bir avan-
taj›m›z daha oluyor. Yetkili servisimiz;
“Bak›n ben kendi markam için kofltura-
rak geliyorum, di¤er marka için de yar-
d›mc› olay›m ama o markan›n ne bir eki-
bi var burada, ne de servisi. Benim ver-

yönelik hizmet veriyorlar. Bu durum ilgi-
li bölgenin potansiyeline göre de¤ifliyor.

Burada bir saptama daha yapmam›z ge-
rekir. MST’nin üretildi¤i Gaziantep’te sa-
dece bu markam›za hizmet veren ayr› bir
sat›fl sonras› hizmetler (SSH) müdürlü-
¤ümüz bulunuyor. Çünkü MST sadece
Türkiye’ye sat›lm›yor, yurtd›fl›ndaki bir-
çok ülkeye de ihraç ediliyor.

Yetkili servislerinizi hangi kriterlere
göre seçiyorsunuz?
‹lgili bölgedeki mevcut makina popülâs-
yonu, bölgenin fiziksel koflullar›, co¤ra-
fi konumu ve sektörel farkl›l›klar tercih-
lerimizde etkili oluyor. Örne¤in, Mu¤-
la’daki iki servisimizden birisi daha ge-
nel amaçl› makinalara hizmet verirken,
di¤eri mermer ocaklar›ndaki makinalara
hizmet vererek uzmanlafl›yor. Baz› iller-
de makina say›s›n›n az olmas›na ra¤men
stratejik müflterilerimiz için yer alabiliyo-
ruz.

Bir bölgedeki ihtiyaç artt›kça servisleri-
miz kendileri yat›r›m yap›yor ve bizden
daha çok e¤itim talep ediyorlar.

Yetkili servisleriniz farkl› kategorileri
var m›?
Sorumlu olunan bölgenin potansiyeli ve
ihtiyaçlar› ba¤l› olarak; A,B ve C s›n›f› ol-
mak üzere üç ayr› yetkili servislik kate-
gorimiz bulunuyor. Bünyelerinde bulun-
duracaklar› teknisyen say›lar›, servis alan
ölçüleri, araç say›lar›, bulundurmalar› ge-
reken ekipman ve yedek parça stoklar›
birbirine göre de¤iflkenlik gösteriyor.
Yetkili servislerimizden belli oranda en-
düstri meslek lisesi mezunu teknisyen
bulundurmalar›n› da talep ediyoruz.

Kurulufl aflamas›nda yetkili servisle-
rinize maddi bir destek sa¤l›yor mu-
sunuz?
Hay›r, biz bunu yapm›yoruz. Önceki tec-
rübelerimden bu tarz uygulamalar›n ba-
flar›s›z oldu¤unu biliyorum. Çünkü böy-
le olunca taraflardan birisi di¤erine mec-
buren ba¤lanm›fl oluyor. Bafltan deste-
¤i alan firma 3-5 ay sonra gerekli perfor-
mans› gösteremeyip yollar ayr›l›nca tat-
s›zl›k yaflan›yor. Bizde zaten alt› ay içe-

risinde taraflar birbirine uyum gösterirse
karfl›l›kl› güçlü bir ba¤ olufluyor. 

Yetkili Servisleriniz Sanko Makina’n›n
kurum kültürüne uyum sa¤layabiliyor-
lar m›?
Sanko Makina’n›n vizyon, misyon ve
müflteri memnuniyet anlay›fl›n› gösteren
panoyu bütün yetkili servislerinde as›l›
olarak görebilirsiniz. Çünkü her yetkili
servis aday›m›za seçildi¤i andan itibaren
bunu teslim ediyoruz. Çok kullan›lan bir
ifadedir ama biz hakikaten bu iflle ilgili
“örnek al›nan bir kurum” olma çabas›
içindeyiz.

Vizyonumuz; “fiirketimizin satt›¤› ürün-
leri kullanan müflterilerimize, üründen
maksimum fayday› alabilmeleri için ge-
rekli tüm deste¤i vermek ve bu konular-
da örnek gösterilen flirketler aras›na gir-
mektir.”

Misyonumuz; “Müflterilerimizin çözüm
orta¤› olmak ve yapt›klar›m›zla onlara de-
¤er yaratmakt›r.”

Seçimden sonraki süreç nas›l iflliyor?
Bafllang›çta alt› ayl›k bir deneme süreci-

miz vard›r. Biz bunu evlilik öncesi niflan-
l›l›k dönemi gibi düflünüyoruz. Bu süre
sonunda karfl›l›kl› olarak memnun isek
sözleflme devam ediyor.

Onlara yetkili servislik el kitab›m›zdaki
kurumsal de¤erlerimizi anlat›yoruz, kart-
vizitiniz flöyle olmal›, araçlar›n›z flu görü-
nümde olmal›, içerisinde flu ekipmanlar
bulunmal›, vb standartlar›m›z›n takibi ko-
nusunda çok hassas hareket ediyoruz.
Yetkili servislik sistemi ile çal›flan firma-
lar aras›nda bir fark yaratmak arzusu içe-
risindeyiz. Böyle bir kitab›n haz›rlanma-
s› için bile oldukça fazla çaba harcad›k.
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Sanko Makina bünyesindeki yedek par-
ça stoklar›n›n da oldukça güçlü oldu¤u-
nu belirtmem gerekir. Bununla birlikte,
Türkiye’de bulunmayan bir parçay› da
bir hafta ila on gün içerisinde getirtebili-
yoruz. MST için böyle bir durum yok el-
bette. Bununla ilgili talepleri %100 kar-
fl›layabiliyoruz.

Servislerinizin ar›zaya müdahale h›z›
için ne söyleyebilirsiniz?
Çok say›da yetkili servisimiz oldu¤u için,
ayn› flehir içerisinden gelen taleplere ce-
vap verme h›z›m›z çok yüksektir. Bunun
d›fl›nda baz› stratejik flehirlerde makina
say›lar›na bakmaks›z›n yetkili servisler
oluflturuyoruz. Bu nedenle Ordu’day›z,
Çorum’day›z, Tokat’tay›z. Örne¤in Mu¤-
la’da iki ayr› yerde yetkili servis kurduk.
Çünkü Mu¤la’n›n bir Bodrum yakas› var,
bir de mermercilerin yo¤unlaflt›¤› iç böl-
geleri var. Her iki tarafa da etkin çözüm
sunmay› hedefliyoruz.

Ben ayn› zamanda müflteri memnuniye-
tine yönelik çal›flan ça¤r› merkezinin so-
nuçlar›n› da toplayan birime destek ve-
riyorum. Bu anlamda, istedi¤imiz yetkili
servisiniz gecikti tarz›ndaki flikâyet say›-
lar› bizde inan›lmaz derecede düflüktür.

Servis fiyatlar›n›z nas›l?
Piyasa ile k›yasland›¤›nda fiyatlar›m›z›n
oldukça cazip oldu¤unu belirtmek iste-
rim. Servislerimizin flu an için uygulad›-
¤› saatlik iflçilik ücreti 50 TL’dir. Motor,

pompa, flanz›man revizyonu gibi stan-
dart ifller için ise paket fiyatlar›m›z var.

Müflterilerinize hangi destek hizmet-
leri sunuyor musunuz?
Ça¤r› merkezi bizim sektörümüzde s›n›r-
l› say›da firmada var. Bu baz› firmalarda
sadece bir iletiflim merkezi fleklinde ça-
l›fl›r ve geceleri santrale ba¤l›d›r. Bizdeki
ça¤r› merkezine eriflim sadece hafta son-
lar›nda s›n›rl›d›r. Müflterilerimiz bize her
zaman 444 2 767 numaras› üzerinden
ulaflabilirler. Yeni veya eski olsun tüm
makinalar›m›z için müflterilerimize San-
ko Bak›m Anlaflmas› (SBA) teklif ediyo-
ruz. Bu anlaflmalar› biz makinay› satar-
ken veya yetkili servislerimiz kendileri
do¤rudan müflterilerimizle yapabiliyorlar.
Müflterilerine bak›m anlaflmalar› sa¤la-
yamayan firmalar geride kal›yorlar art›k.

Ayr›ca her müflterimize bir SMP kart su-
nuyoruz. Müflterilerimiz bu kart› kullana-
rak yapt›klar› her 100 TL’lik yedek parça
al›flveriflleri için 2 TL’lik hediye puan ka-
zan›yorlar. Bu müflterilerimizle aram›z-
daki iletiflimi ve ba¤l›l›¤› gelifltiren bir
üründür.

Sektördeki uzun y›llar›n›z›n tecrübe-
siyle makina kullan›c›lar›na neler tav-
siye edersiniz?
Ben flimdi makina sahibi olsam, maki-
nam›n bak›mlar›n› tam zaman›nda ve o
bak›m› yapmas› gereken yetkili servis ya
da kurum hangisiyse, onunla çal›flarak

ve gerçekten ihtiyaç duyulan orijinal par-
çalar› kullanarak yapt›r›rd›m. Üretici fir-
man›n tavsiyeleri d›fl›nda hareket etmez-
dim. Tabii ki operatör iyi olmal›, makina
uygun olmad›¤› ifllerde çal›flt›r›lmamal›
ancak, do¤ru yap›lan bir bak›m öyle gü-
zel koruyucu bir flemsiye oluyor ki, s›k›n-
t› yaratacak durumlar›n tamam›n› berta-
raf ediyor. Bak›m›n içerisinde neler oldu-
¤u belli. Üretici flu bölümde flu standart-
lardaki ya¤lar› kullanacaks›n diyor zaten.
Ucuz olsun diye olmayacak bir ya¤› kul-
lan›rsan›z ac›s› derhal ç›k›yor. Uygun ol-
mayan yak›t kullanmak zaten bafll› bafl›-
na çok büyük bir risktir. Orijinal olmayan
parçalar kulland›¤›n›zda her an bir ar›-
za için tetikte olmak durumundas›n›z. 

Eskiden müflteriler telefon edip, “flu ma-
kinam›zda ar›za var, ne yapaca¤›z” diye
sorduklar›nda; “telefonu makinaya yak-
laflt›rman›z mümkün mü” derdik. Gelen
sesi dinleyerek; “tamam sizin enjektörün
patlam›fl, servis gönderiyoruz de¤ifltire-
cek” derdik. fiimdiki teknolojilerde sesi
azaltmak için yap›lan çal›flmalarla öyle
düflük desibel seviyelerine inildi ki, ma-
kinalardan do¤ru dürüst ses ç›km›yor.
Dolay›s›yla art›k sadece dinleyerek so-
runlar› tespit etmek mümkün de¤il. Ba-
z› teknik aletler ve e¤itim olmadan sorun-
lar› çözmek mümkün de¤il. Bunu da an-
cak uzman servisler ancak yapabiliyor.

Derginiz arac›l›¤› ile görüfllerimi paylafl-
ma f›rsat› verdi¤iniz için teflekkür ederim.

di¤im hizmetten memnunsan›z, bir son-
raki al›m›n›zda neden bizim markam›z›
tercih etmiyorsunuz.” diyebiliyor. 

Yetkili servislerimizi kendi bünyemizden
hiçbir zaman ayr› tutmuyor, onlar› ekibi-
mizin sahadaki bir parças› olarak görü-
yoruz. Makina sat›fl departman›ndaki ar-
kadafllar›m›z ile uyum içerisinde çal›fl›-
yorlar. 

Baz› müflteriler yetkili servisten de-
¤il de, sat›c› firman›n kendisinden ser-
vis hizmeti almak istiyorum diye ›srar
edebiliyor. Bu durumlarda siz ne ya-
p›yorsunuz?
Öncelikle bu talebin alt›nda yatan ger-
çe¤i anlamaya çal›fl›r›z. Mevcut yetkili
servisimiz yeterli hizmeti sa¤layam›yor-
dur ya da müflterimizin finansal anlam-
da farkl› bir beklentisi olabilir. Taraflarla
görüflerek çözüm sa¤lamaya çal›fl›yo-
ruz. Yetkili servislerimiz bizi %100 tem-
sil etmeye yetkilidir. Eksiklikler olursa da
gelifltirmek için elimizden geleni sonuna
kadar yapar›z.

Piyasadaki mevcut di¤er yetkili ser-
vislerin hizmet seviyesini nas›l görü-
yorsunuz? Neler yap›lmal› sizce?
Genel anlamda bu konuda daha çok ça-
l›flmam›z gerekti¤ine inan›yorum. Tek-
noloji sürekli gelifliyor. Geliflen teknolo-
jiye ayak uydurmak da ancak e¤itimle
mümkün olabiliyor. Bunu sa¤layabilen
firma say›s› maalesef çok s›n›rl›d›r. Bu-
nun d›fl›ndaki baz› firmalar yetkili servis-
lerini kendi markalar›n›n teknik problem-
lerinde çaresiz bir flekilde bafl bafla b›-
rak›yorlar.

Piyasada yetkili servis olarak çal›flan baz›
atölyelerin halen zemin temizli¤i için ta-
lafl kullan›yor olmas› beni gerçekten çok
üzüyor. Teknolojinin geldi¤i bu noktada,
ifl ve enerji üreten komponentlerde sis-
tem içine girmifl milimetrik bir talafl›n ya-
rataca¤› tehlikeyi çok iyi biliyoruz. Biz her
konuda servislerimizi bilgilendiriyor ve
bunun mücadelesini veriyoruz. Amac›-
m›z sadece kendi servislerimizin bafla-
r›s›n› sa¤lamak de¤il. Eminim onlar da
bizim anlatt›klar›m›z› yan taraflar›ndaki
komflu servislere anlatacaklard›r. ‹fl ma-
kinalar› servislerinde de otomobil servis-
lerinde oldu¤u bir showroom’un, bir bek-
leme odas›n›n oldu¤unu ve beklerken bir
çay kahve içilen temiz bir ortam haline
geldi¤ini görmek beni gerçekten mutlu
edecek.

Ben istiyorum ki sektörün bu ifli yapan
tüm üyeleri öyle veya böyle bir k›yasla-

ma yaps›nlar. E¤er biz gerideysek ikaz
etsinler ve biz o seviyeye ulaflal›m. De-
¤illerse de di¤er yetkili servislerin de bi-
zim bulundu¤uz seviyeye gelmesi için
hep birlikte çal›flal›m. ‹flin kalitesi sektör
genelinde yükselsin. Burada marka, flir-
ket hiç önemli de¤il. Bizler bu iflin birer
çal›flanlar›y›z. Öyle servisler görüyorum
ki içeri girilir gibi de¤il malesef. Yöneti-
ciler çal›flt›klar› yerlerde statükoyu de-
vam ettirmek yerine, daha iyiye götüre-
cek yenilikler katmaya çal›flmal›lar.

Bunu bildi¤imiz için e¤itime büyük önem
veriyoruz. Servislerimizi merkeze davet
ederek veya kendi atölyelerinde e¤itim-
lere tabi tutuyoruz. Baz› servislerimiz
zaman zaman flikâyet ediyorlar, art›k da-
ha fazla e¤itim için ça¤›rmay›n da saha-
da ifl yapal›m demeye getiriyorlar. ‹flin
flakas› bir yana, e¤itimlerimizi mümkün
oldukça ifllerin zay›f oldu¤u dönemlerde
organize etmeye çal›fl›yoruz. 

Yetkili servisleriniz için ne tip e¤itim-
ler sa¤l›yorsunuz?
Servislerimize 13 farkl› e¤itim veriyoruz.
Bu e¤itimleri ifllerin yo¤un oldu¤u yaz ay-
lar› d›fl›ndaki dönemde düzenliyoruz. Her
sene bafl›nda bizim o y›l içerisinde dü-
zenleyece¤imiz e¤itimlerin tarih, içerik
ve kontenjanlar›n› servislerimize duyuru-
yoruz. Onlar› tesislerimizde konuk edi-
yor, atölyelerimiz içerisinde hem teorik
ve hem de pratik olarak bilgilendiriyoruz.

Makinalar özellikle elektronik ve hidrolik
anlamda h›zla geliflti¤i için, bunlar›n bil-
gisayarla ar›za teflhis ve onar›m› için kul-
lan›lan ekipmanlar›yla birlikte verdi¤imiz
özel e¤itimlerimiz de var. Yetkili servisle-
rimizin teknolojik geliflmelerden uzak kal-
malar›n› istemedi¤imiz için bu cihazlar›
özel indirimlerle onlara temin ediyoruz.

Servislerinize gerekli teknik ve yedek
parça deste¤ini nas›l sa¤l›yorsunuz?
Servislerin gelifltirilmesi ile ilgili, onlar›n
garanti süresi içerisinde veya sonras›n-
da yaflad›klar› her türlü teknik problem-
lerin giderildi¤i merkezde bir servis mü-
dürü ve dört servis mühendisi arkadafl›-
m›z çal›fl›yor. Yetkili servislerden gelen
ve sahada çözülemeyen teknik sorunla-
ra, sürekli çözüm üretiyorlar.

Yedek parça konusunda da servislerimi-
ze, o bölgedeki makina popülâsyonu-
na uygun bir “stok tavsiye listesi” belir-
leyerek sunuyoruz veya kendi tecrübe-
leri varsa kendileri de belirleyebiliyor-
lar. Yeni makinalar geldikçe veya mev-
cut stoklar› azald›kça takviye ediliyor.
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‹nflaat, madencilik ve toprak hareketi-
nin oldu¤u hemen hemen tüm ifllerin
vazgeçilmezi lastik tekerlekli yükleyi-
cilerdir. O kadar önemlidirler ki, en
küçük projeden en büyü¤üne, farkl›
tipte yükleyici tipleri seçilse dahi ifllet-
me bu makinalara yat›r›m yapmamay›
göze alamaz. ‹flin boyutlar›na göre çok
farkl› ebatlarda olabilen bu makina-
lar›n yanl›fl çal›flt›r›lmas›, yanl›fl opera-
tör teknikleri ya da iflletmedeki temel
aksakl›klar makinan›n hem ömür kay-
b›na, hem de afl›r› yak›t sarfiyatlar›na
yol açabilmektedir. Komponent y›p-
ranmalar› (motor, flanz›man, kova vs.)
ise hiç dikkate al›nmayan, ola¤an olay-
lar olarak görülebilmekte ve onar›m-
lar› yap›ld›ktan sonra her zaman yap›-
lan uygulamalara devam edilmekte,
y›pranmalar›n nedenlerin giderilmesi-
ne çal›fl›lmamaktad›r.  

Lastikli yükleyici do¤ru ve etkin
bir flekilde kullan›l›yor mu?
Afla¤›da maddeler halinde lastikli yük-
leyicilerde do¤ru ve yanl›fl uygulama-
lar maddeler halinde s›ralanm›flt›r.
Bunlar tavsiye niteli¤inde olup, baz›

uygulamalar Caterpillar marka  lastik-
li yükleyiciler için geçerlidir. 

Genel Uygulamalar:

i- Makinan›n kullan›laca¤› ifle yönelik
olarak do¤ru kova t›rna¤›, b›çak ya da
ara koruma b›çaklar› kullan›lmal›d›r.
Koruyucu parçalar, gerçekten de or-
tam kovay› zorlayacak, afl›nd›racak ka-
dar zorluk ç›kar›yorsa seçilir ve tak›l›r.
Örne¤in dere kum ve çak›l yükleme-
lerinde t›rnak kullan›lmamal›, kova a¤-
z›na düz b›çaklar tak›lmal›d›r. Tafl oca-
¤› ve a¤›r madencilik uygulamalar›n-
da ise tak›lan koruyucu elemanlar›n
a¤›rl›¤›, kova a¤›rl›¤›na yaklafl›r. Ge-
rekmiyorsa a¤›rl›k yapacak her türlü
malzeme, hem yak›ttan hem de bu

malzemelerin gereksiz yere afl›nmas›n-
dan kaynaklanacak masraflar nedeni
ile ç›kar›lmal›d›r Resim 1 ve 2 

ii- Makinalar 5 dakikadan fazla boflta
çal›fl›r durumda bekletilmemelidir. Mo-
tor hararetine dikkat edilerek, 5 daki-
kadan sonra makina durdurulmal›d›r.
5 dakikan›n alt›nda bekleme yap›l›yor-
sa makinan›n park freni devreye al›n-
mal›d›r. Günümüzde pek çok makina
park freni devreye sokulduktan sonra
düflük motor devri ile çal›flabilmekte,
yak›t sarfiyat›nda tasarruf sa¤lanabil-
mektedir.

iii-A¤›r k›fl flartlar›n›n hüküm sürdü-
¤ü yerlerde ise makinan›n tüm kom-
ponentleri gerekli çal›flma s›cakl›kla-

r›na gelmeden ifle sokulmamal›d›r. Ge-
nel olarak yap›lan yanl›fl, sadece mo-
torun ›s›t›lmas›d›r. Oysa bir ifl makina-
s› tüm komponentleri ile birlikte çal›-
flan bir araçt›r ve motorun yan›nda flan-
z›man ve hidrolik komponentlerin de
›s›t›lmas› gerekir. Bunun için makina-
n›n motoru rölanti devirlerinde çal›fl›r-
ken düflük h›zlarla makinay› yürütmek
ve ayn› zamanda yavafl hareketlerle
bomu ve kovay› hareket ettirmek, tüm
komponentlerin daha kolay, h›zl› ve
sa¤l›kl› bir flekilde rejim s›cakl›klar›-
na ulaflmalar›n› sa¤layacakt›r.

iv-Ani yön de¤ifliklikleri (ileri-geri) ya-
p›lmamal›d›r. H›zl› yüklemelerde yön
de¤ifliklikleri bazen kontrolden ç›kar
ve makina geri giderken hiç durmak-
s›z›n ileri vitese al›n›r. Makina üzerin-
de ne tip flanz›man olursa olsun, bu tip
yön de¤iflikliklerinde makina öncelik-
le fren kullan›larak durdurulmal›, da-
ha sonra yön de¤iflikli¤i yap›lmal›d›r.

v- Amaçl› ve tutarl› çal›fl›lmal›d›r. Ope-
ratör orta büyüklükte bir lastikli yük-
leyici ile (950H ayar›, 19 ton büyük-
lü¤ünde bir yükleyici) bir kova malze-
meyi 30-45 sn içinde yüklemelidir. ‹fl
koflullar›n›n de¤iflmedi¤i, ayn› tip mal-

zemenin yüklendi¤i bir ortamda, yük-
leme süresinin (bir kova malzemenin
yüklenmesi için harcanan süre) çok
de¤iflken olmas› kesinlikle anormal bir
durumdur. Ya makinada bir sorun var-
d›r ya da operatör ifle odaklanama-
makta ya da baflka etmenler operatö-
rün düzgün çal›flmas›na engel olmak-
tad›r. Saha amir ve formenleri krono-
metre ile yükleme sürelerini ve bir ko-
va malzemenin boflalt›lmas› için har-
canan süreleri (ifl çevirim süresini) sü-
rekli olarak ölçmeli, tutars›zl›k ve de-
¤iflkenlikleri operatöre bildirmelidir.
vi-Operatör yükleme yaparken saha-

n›n tam hakimi olmal› ve kamyonlar›
istedi¤i noktaya yanaflt›rmal›d›r. Ope-
ratör iflin her aflamas›nda yükleme ya-
paca¤› ya da kamyon gelmeden ön-
ce temizlik yapaca¤› noktalar› plan-
lamal›d›r.
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EKONOM‹K VE GÜVENL‹
KULLANIM VE TEKN‹KLER‹
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vii- Kova dolu iken asla yüksek h›z-
lara ç›k›lmamal›d›r. Bu hem makina-
n›n üzerinde afl›r› streslere sebebiyet
verir, hem de kovadan malzeme dö-
külmesine neden olur.

viii- Operatör yükten ç›kt›ktan sonra
yapt›¤› geri manevray› en fazla bir bu-
çuk lastik turu mesafe kadar yapma-
l›d›r. Bu mesafenin üzerinde yap›lan
manevralar toplam›, bir günlük çal›fl-
ma süresi içinde kilometrelerce yola
tekabül etmektedir.

ix-Yükle-tafl› tipi ifllerden olabildi¤i ka-
dar kaç›n›lmal›, tafl›ma ifllemleri kam-
yonlar ile yap›lmal›d›r. Bununla birlik-
te lastikli yükleyicinin ifl gere¤i malze-
meyi tafl›mak gibi bir zorunlulu¤u var
ise, bu mesafe olabildi¤i kadar k›sa tu-
tulmal›d›r.

x- Yükleme ve tafl›man›n birlikte ya-
p›ld›¤› haz›r beton ve dere malzeme-
sinin ç›kar›ld›¤› tesislerde makinan›n
izleyece¤i tafl›ma yolunun e¤iminin
düflük tutulmas› gerekir en fazla % 10).
Yüksek e¤imler makinay› yormakla
kalmaz, yak›t sarfiyat›n› artt›r›r ve ay-
n› zamanda lastiklerin daha fazla afl›n-
mas›na sebebiyet verir.

Kamyon Yükleme

i- Yüklenecek malzeme ne kadar ko-
lay bir malzeme olursa olsun, yükle-
meler s›ras›nda birinci vites kullan›l-
mal›d›r. Lastiklerin bofla dönmesinin
mutlaka önüne geçilmelidir (patinaj).

ii- Yüke girmeden metrelerce önce
kova yere b›rak›lmamal›, kovan›n yer

ile temas›, hem malzemeyi temizleye-
cek, hem de yüke rahat girecek en k›-
sa mesafeden sa¤lanmal›d›r.

iii-Kovan›n dal›fl aç›s› yüke girmeden
önce konumland›r›lmal›d›r. Kovan›n
taban› yere tam paralellik sa¤layacak
flekilde yüke girilmelidir.

iv-Malzemeye yavafl dal›nmal›, kova
ön tekerleklerin zemin bas›nc› olufltur-
mas› için lift silindirleri ile kald›r›lma-
l›d›r. Kova ile kopartma yap›l›rken lift
silindirlerini kontrol eden levye 5-10%
oran›nda kald›rmaya verilmelidir. Bu
ifllemler s›ras›nda kova afla¤›-yukar›
hareket ettirilmemelidir.

v- Malzeme kova içine al›nd›ktan son-
ra kova, bom arac›l›¤› ile kademeli ola-
rak kald›r›lmaya devam edilmelidir.
Makina 1,5 lastik turu kadar geri ma-
nevra yapt›ktan sonra durdurulur ve
yön de¤iflikli¤i yap›l›r. Operatör uy-
gun bir h›z ile kamyona yaklafl›r ve ko-
va kamyon kasas›na-damperine bo-
flaltma ifli yap›l›r. Kova çarpma riski
nedeni ile kovan›n aç›lma ifllemi ya-
vafl yap›lmal›d›r.

vi-Makina hareket halinde de¤ilken
belden k›rma-manevra hareketi yap›l-
mamal›d›r. Lastikler afl›r› yük alt›nda

tek bir nokta üzerinde döndürülmeye
çal›fl›ld›¤›nda yüksek afl›nt›ya maruz
kal›rlar.

vii- Yükleme noktas›nda s›kl›kla temiz-
lik yap›lmal›d›r. Temizlenmeyen mal-
zeme lastik kenarlar›n›n afl›r› y›pran-
mas›na sebebiyet verebilir.
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1700’lü y›llarda Avrupa’da yaflanan sa-
nayi devrimi ile dünya yeni ve bafl
döndürücü bir ça¤a ad›m atm›flt›. 1763
y›l›nda James Watt taraf›ndan ‹skoç-
ya’da gelifltirilen ilk buharl› makina, bu
yeni makina ça¤›n›n bafllang›c›n› tem-
sil etmektedir. Bu tarihten sonra ma-
kina kullan›m› hemen her alanda yay-
g›nlaflt› ve at›n yerine arabalar, öküz-
lerin yerine traktörler ald›; fabrikalar-
da birçok yeni makinalar kullan›lma-
ya baflland›.

Her fleyin en güçlüsünü, en h›zl›s›n›,
en büyü¤ünü, en ekonomi¤ini gelifl-
tirmeye gayret eden insano¤lu, çevre-
ye verdi¤i zarar›n ve bunun kendisi
üzerindeki olumsuz etkilerinin fark›-
na ancak y›llar sonra, ifl bafla gelince
varmaya bafllad›. Kufllar, bal›klar ve ni-
hayetinde insanlar kirlili¤e ba¤l› se-
beplerle, do¤rudan veya dolayl› ola-
rak etkilenerek ölmeye bafllad›lar. Kir-
lili¤in birçok çeflidi olmakla birlikte (
gürültü kirlili¤i, görüntü kirlili¤i, vb )
bizim konumuzu oluflturan hava kirli-
li¤i daha çok fosil yak›tlardan kaynak-
lanmaktad›r. Çünkü ihtiyaç duyulan

enerji büyük ölçüde fosil yak›tlardan
elde edilmekte; bu da çevreye önem-
li ölçüde egzoz gaz› sal›nmas›na sebep
olmaktad›r.

Dünyada kullan›lan enerjinin ancak
%30 kadar›n›n yanmas›z bir flekilde,
hidrolik ve nükleer santrallerde üretil-
di¤i, geriye kalan %70’inin ise fosil ya-
k›t olarak adland›r›lan; kömür, petrol,
gaz ve bunlar›n sentetik türevlerinin
yak›lmas›ndan sa¤land›¤› belirtiliyor.
Dolay›s›yla hava kirlili¤inin temelin-
de; motorlu tafl›tlar, konut ›s›tma, ter-
mik santraller ve endüstri kaynakl› at›k
gazlar bulunuyor. Say›lar› her geçen
gün artan motorlu tafl›tlar çevreyi; eg-
zoz emisyonu, ya¤-yak›t buhar›, kur-
flun bileflikleri, asbest-lastik tozlar›,
afl›nma, paslanma ve korozyon sonu-
cunda oluflan gaz, s›v› ve kat› at›klarla
kirletmektedir. ‹çten yanmal› motor-
larda, yanma s›ras›nda yak›t içerisin-
deki hidrokarbonlar, hava içindeki ok-
sijen ile birleflerek çeflitli bileflikler
oluflturur, bunlar›n % 99’u su, azot, ok-
sijen ve karbondioksit gibi zarars›z
gazlard›r. Yanma sonucu oluflan egzoz

gaz›nda bulunan kirleticilerin en za-
rarl› ve yo¤un olanlar› ise: CO ( kar-
bon monoksit ), HC ( hidrokarbon ),
PM  ( partikül maddeler ) ve NOx ( nit-
rojen oksitler ) emisyonlar›d›r.

NOx (Nitrojen oksitler): ‹çten yan-
mal› motorlarda yanma odas›ndaki
maksimum s›cakl›k 1500 santigrat de-
recenin üzerine ç›kt›¤›nda, azot ve ok-
sijen kimyasal olarak birleflerek, azot
oksit (NOx) denilen, insan sa¤l›¤›na
ve çevreye zararl› bir gaz haline dönü-
flür. Dizel motorlar›n›n hava fazlal›¤›
ile çal›flmas›, benzin motorlar›na gö-
re NOx oluflturma potansiyelini artt›-
r›r. Benzin motorlar›ndan atmosfere
at›lan bir ton egzoz gaz›n›n 18,42 kg'›
NOx iken, dizel motorlar›nda bu mik-
tar 123,71 kg’a ulaflmaktad›r.

Kentsel atmosferdeki en önemli azot
oksitleri, azot monoksit (NO) ve azot
dioksit (NO2) dir. Azot dioksit’in azot
monoksite göre sa¤l›k ve ekosistem
üzerinde daha olumsuz etkileri bulun-
maktad›r. Azot oksitler, kandaki he-
moglobin ile birleflmektedirler. Ci¤er-

deki nemle birleflerek nitrik asit olufl-
tururlar. Oluflan asit miktar›n›n kon-
santrasyonunun azl›¤› nedeniyle etki-
si de az olmaktad›r. Ancak zamanla bi-
rikerek solunum yolu hastal›klar› bu-
lunan kifliler için tehlike oluflturmak-
tad›r. Ayr›ca NOx'ler, aeresol ve foto-
kimyasal duman oluflumu ile ozon ta-
bakas›n›n tahribine yol açmaktad›rlar.
Hem dizel hem de benzinli motorlar›n
egzost emisyonlar›nda NOx gaz› bu-
lunmaktad›r.

PM (Partikül Maddeler): Havan›n
içerisinde bulunan toz, kir, kurum, du-
man, s›v› damlac›klar gibi kat› ve s›v›
maddelerin kar›fl›m›ndan meydana
gelmektedir. Bu terim, atmosferdeki
a¤›rl›klar› nedeniyle h›zla çökebilen
büyük partiküllerin d›fl›nda, atmosfer-
de yay›lan çok küçük tanecikli kat› ve-
ya s›v› partikülleri kapsar. Yak›tlar›n
yanmas›, dizel motorlar, inflaat ve en-
düstriyel faaliyetler, bitki polenleri ve
yerden kalkan tozlardan kaynaklan-
maktad›r. Partiküller; tanecik boyutla-
r›, koyulu¤u, kimyasal bileflimi ve sa¤-
l›k üzerine etki potansiyeline göre ge-
nifl çapta de¤iflim gösterirler. Büyük
partiküller, insan vücudunun do¤al sa-
vunma mekanizmas› taraf›ndan uzak-
laflt›r›l›r. Daha küçük partiküller akci-
¤erlerin derinliklerine nüfuz ederek
tahrifl ve t›kay›c› etkilere sebep olabi-
lirler. Partiküller bazen egzozda siyah
veya beyaz duman olarak görülmek-
tedir. Yanma s›ras›nda yak›ttaki sülfür,
sülfür dioksit’e (SO2) dönüfltü¤ünde,
toplam PM ölçümünü art›r›c› yönde et-
kilemektedir. Düflük kükürt oranl› ya-
k›t kullanmak PM seviyesini düflüre-
cektir. Dolay›s›yla yak›ttaki kükürt
miktar›, PM seviyesini düflüren en
önemli etkenlerdendir.

HC (Hidrokarbonlar): Hidrokarbon-
lar, yanmam›fl yak›t ve ya¤ neticesin-
de oluflan bir gaz bileflendir. Çok zen-
gin veya çok fakir hava-yak›t kar›fl›-
m› neticesinde veya yak›t›n yeterli de-
recede okside edilememesi durumun-
da ortaya ç›kmaktad›r. Baz› hidrokar-
bonlar solunum yollar›nda tahrifle yol
açar; baz›lar› ise kanserojendir.

CO (Karbon monoksit): Karbon mo-
noksit kokusuz ve renksiz bir gaz olup,
fosil yak›t veya organik maddelerin ek-
sik yanmas› sonucu oluflur. Kandaki
oksijen tafl›yan hemoglobin üzerinde
kuvvetli etkisi vard›r. Çok zehirli olan
bu gaz, havada % 0,3 s›n›r de¤eri afl›l-
d›¤›nda bo¤ularak ölüme yol açar. At-
mosferde ise karbondioksite dönüfl-
mektedir. Dizel motorlarda yanma da-
ha verimli bir flekilde gerçekleflti¤i için
CO ve HC sal›n›m oranlar› benzinli
motorlara göre daha düflüktür. Ancak
dizel motorlardaki yanman›n difüzyon
yanma fleklinde olmas› partikül mad-

de oluflumunu, yanman›n yüksek ba-
s›nç ve s›cakl›kta meydana gelmesi de
NOx miktar›n› artt›rmaktad›r.

Yaflanan bafl döndürücü teknolojik ge-
liflmelerin çevreye, dolay›s›yla insan
sa¤l›¤› üzerine olan olumsuz etkileri-
ni ortaya ç›kt›kça artan bask›lar neti-
cesinde ilk olarak 1990 y›l›nda, ABD
Kongresi ve Baflkan Bush “Temiz Ha-
va Yasa De¤iflikli¤i” ni imzalayarak,
yol d›fl›nda çal›flan yeni dizel motorla-
r›n emisyonlar› ile ilgili olarak ilk kez
bir düzenleme getirilmifltir. Bu düzen-
lemeyi yapmak üzere “Environmental
Protection Agency (EPA)” yetkili k›l›n-
m›flt›r.

Bu düzenleme ile;
• Havadaki NOx ve HC seviyesini
kontrol alt›nda tutarak, ozon tabas›n›
korumak,
• Havadaki NOx ve SO2 seviyesini
kontrol alt›nda tutarak, asit ya¤murla-
r›n› azaltmak,

NED‹R BU 
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• Hava kalitesini iyilefltirmek hedef-
lenmifltir.
Benzer düzenlemeler daha sonra Av-
rupa Birli¤i ve Japonya taraf›ndan da
kabul edilerek uygulamaya al›nd›.
Emisyon Düzenleme Kurulufllar›:
• Environmental Protection Agency
(EPA) – Amerika & Kanada
• European Union (EU) – Avrupa Bir-
li¤i
• Ministry of Land, Infrastructure and
Transport (MLIT) - Japonya

Emisyon Düzenleme Kurulufllar›, di-
zel motorlar›n emisyonlar› için iki ay-
r› standart gelifltirdiler.

Bu standartlar:
• On-highway truck engines (Yolda
çal›flan araç motorlar›)
• Non-road engines (Yol d›fl›nda ça-
l›flan motorlar) 

Bafllang›çta yolda çal›flan araç say›s›-
n›n çok fazla olmas› ve özellikle bu
araçlar›n yerleflim bölgelerinde çevre-
ye yayd›klar› emisyonun daha fazla
önemli olmas› nedeniyle, bu araçlar
için emisyon standartlar› çok zorlay›-
c›ydı. Fakat zaman ilerledikçe yolda
çal›flmayan motorlar›n emisyon stan-
dartlar› da, yolda çal›flan motorlar›n
emisyon standartlar› ile ayn› olmaya
bafllad›.

Yolda çal›flmayan çeflitli büyüklükler-
deki dizel motorlar›n emisyon stan-
dartlar›n› yasal seviyeye indirmek için

zamana yay›lan süreçler gelifltirildi.
Emisyon düzenleme kurulufllar›n›n
farkl› isimlerle adland›rd›¤› bu süreç-
ler, birbirinden farkl›l›klar göstermek-
le birlikte, genel olarak yak›n standart-
lar› içermektedir.

Emisyon s›n›rlar›; araç say›s› ve çevre-
sel etkilerinin artmas›, geliflen tekno-
loji, küresel ›s›nmada araçlar›n rolü gi-
bi etkenlerle ve atmosfere CO2 emis-
yonlar›n›n azalt›lmas› gibi hedeflerle,
her dört -befl y›lda bir gittikçe düflürü-
lerek s›k›laflt›r›lmaktad›r.

Bu standartlar› sa¤lamak için motorlar
sürekli geliflmekte, kar›fl›k ve pahal›
teknolojiler kullan›lmaktad›r. Öyle ki,
gelecekteki “S›f›r Emisyon” hedefi için,
elektrik veya hidrojen gibi alternatif
enerjiler kullanan “Hibrid” motorlar›n
gelifltirme süreci h›z kazanm›flt›r.

Motorlar üzerindeki emisyon kontro-
lü, temelde üç alanda yap›lan çal›flma-

lar ve teknolojik geliflmelerle sa¤lan-
maktad›r. Bunlar: 
1. Yak›t kalitesi üzerine yap›lan çal›fl-
malar
2. Motor yap›s› üzerinde yap›lan ge-
lifltirmeler 
3. Yanma sonras›nda egzoz sistemi
üzerinde yap›lan çal›flmalard›r.

1. Yak›t Kalitesi: 
Kendisi kirli olan bir girdi ile temiz so-
nuçlar elde etmek pek mümkün de¤il-
dir. Kullan›lan yak›t›n kalitesi, yanma
verimini ve yanma sonucunda oluflan
zararl› at›k miktar›n› do¤rudan etkile-
mektedir. Ayr›ca, sülfür gibi kirletici
maddelerin yak›t içerisindeki oran›n›n
yüksek olmas›, DPF ve DOC gibi eg-
zoz sistemlerine ciddi zararlar verebil-
mektedir. Motorlarda kullan›lan yak›t-
lar›n kalitesinde zaman içerisinde
önemli geliflmeler sa¤land›. Yak›ttaki
kükürt oran›, son 10 y›ll›k dönem içe-
risinde 5,000 ppm’den 15 ppm’e kadar
azalt›lm›flt›r.

2. Motor Yap›s›: 
Dizel motorlarda yanma için ne kadar
çok ve oksijen aç›s›ndan zengin hava
al›n›rsa, yanma verimi artmaktad›r. Be-
lirli bir zamana kadar yap›lan gelifltir-
meler hep bu kural üzerine kurulmufl-

tu. Ancak konu emisyon de¤erlerini
azaltmak olunca, durumun bu kadar
kolay olmayaca¤› ortaya ç›kt›. Çünkü
yanman›n verimi artt›kça PM miktar›
azal›yor; ancak, yüksek bas›nç ve s›-
cakl›k alt›nda silindirlere gönderilen
çok miktardaki oksijen, NOx oluflumu-
nu artt›r›yordu. Dolay›s›yla egzozdaki
PM ve NOx aras›nda ters bir iliflki or-
taya ç›kt›. Biri art›nca di¤eri azal›yor-
du. Bu sebeple üretici firmalar bu ters
orant›y› da göz önüne alarak sistem
üzerinde çeflitli teknolojik çal›flmalar
yaparak belirli bir seviyeye kadar
emisyon standartlar›n› karfl›lamaya ça-
l›flt›lar.

Dizel motorlarda yanma, bas›nç ve s›-
cakl›k bilefliminin sürekli olarak de¤ifl-
kenlik gösterdi¤i bir ifllemdir. Dolay›-
s›yla, krank’›n pozisyonuna göre, ya-
k›t›n enjeksiyon zamanlamas› ve me-
todu da en az silindir içerisindeki ba-
s›nç ve s›cakl›k kadar önem göster-
mektedir. Bu alanda sa¤lanan geliflme-
lerle, de¤iflken yük ihtiyaçlar›na uygun
olarak, yanma esnas›ndaki verimi art-
t›racak flekilde çok say›da ve hassas za-
manlamalarda enjeksiyon yap›lmas›-
na olanak sa¤lanm›flt›r.

Egzoz Gaz› Geri Sirkülasyonu (EGR –
Exhaust Gas Recirculation), birçok mo-
tor üreticisi taraf›ndan kullan›lan ve
do¤rudan NOx miktar›n› azaltmaya yö-
nelik bir sistemdir. Motordan ç›kan eg-
zoz gaz›n›n bir bölümünün tekrar em-
me manifolduna yönlendirilmesi, yan-
ma odas›nda oksijen konsantrasyonu-
nu azaltma etkisi yaparak NOx emis-
yonunu düflürmektedir. Geri beslene-
cek gaz›n so¤utularak silindir içine
al›nmas›, yanma s›cakl›¤›n› düflürerek
NOx emisyonunun daha da azalt›lma-

s›n› sa¤lar. Tek bafl›na emisyon de¤er-
lerini %50 oran›nda azaltan bu sistem,
DPF ( Dizel Partikül Filtresi ) ile birlik-
te kullan›lmas› halinde emisyon de¤er-
lerini %90’a varan oranda düflürmek-
tedir. Yanma s›cakl›¤›n›n, oksijen mik-
tar›n›n ve dolay›s›yla yanma veriminin
azald›¤› bu sistemin, PM oluflumunu
artt›rmak ve yak›t verimini azaltmak gi-
bi olumsuz yan etkileri bulunuyor. Ay-
r›ca, ekstra so¤utma ihtiyac› için so¤ut-
ma kapasitesinin artt›r›lmas› gerek-
mektedir. De¤iflken Geometrili Turbo-
lar ile birlikte kullan›l›rlar.

De¤iflken Geometrili Turbolar (VGT –
Variable Geometry Turbo Chargers),
her türlü motor h›z ve yükünde, etki-
li bir hava ak›fl› sa¤lamak üzere gelifl-
tirilmifllerdir. VGT, sistemdeki egzoz
bas›nc›n› ayarlayacak flekilde elektro-
nik motor kontrol ünitesi ( ECU ) tara-
f›ndan yönlendirilen, hareketli kanat-
ç›klara sahiptir. Bu flekilde sistemdeki
EGR ak›m›n› sa¤layacak yeterli bas›nç
bulunmas› temin edilmifl olur.

Yanma odas› geometrisinin yeniden
tasarlanmas› ile ideal s›k›flt›rma oran›
sa¤lan›rken, yak›t ve havan›n çok da-
ha homojen bir flekilde kar›flmas› sa¤-
lanmaktad›r.

Yak›t enjeksiyon sistemleri üzerinde
yap›lan çal›flmalar; enjeksiyon zaman-
lamas›, enjeksiyon bas›nc›, enjektör ta-
sar›mlar› ve elektronik kontrol sistem-
leri PM ve NOx kontrolünde olumlu
sonuçlar do¤urmufltur. 2,500 bar’› bu-
lan bas›nçla püskürtülen yak›t, silindir
içerisindeki hava ile çok daha genifl bir
yüzeyde birleflerek yanma verimini art-
t›rmaktad›r. 

Elektronik sensorlar ve mikro ifllemci-
lerle desteklenen elektronik kontrol
üniteleri, yeni motorlar›n verimlili¤ini
ve emisyon de¤erlerini olumlu yönde
etkilemektedir.

3. Egzoz Sistemleri:
Yak›t ve motor üzerinde yap›lan çal›fl-
malarla belirli bir seviyeye kadar olan
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egzoz emisyonlar› karfl›lanm›fl oldu.
Ancak, Stage IIIB s›n›f› gibi daha yük-
sek emisyon de¤erlerini sa¤layabilmek
için, üretici firmalar›n egzoz gaz›n›
do¤rudan temizlemeye yönelik baz›
harici sistemler gelifltirmelerini zorun-
lu k›ld›. Bu konuda üç ana sistem kul-
lan›lmaktad›r.

a. Seçilmifl Katalitik ‹ndirgeme (SCR –
Selective Catalytic Reduction): NOx
miktar›n› %98’e varan oranda azaltabi-
len oldukça baflar›l› bir yöntemdir. Sis-
temde oluflan NOx ‘u tekrar zarars›z
olan azot ve oksijene dönüfltürmek
amac›yla; egzoz gaz›n›n üzerine üre
bazl› bir s›v› ( Adblue ) indirgeyici püs-
kürtmek mant›¤›yla çal›flmaktad›r. ‹n-
dirgeme maddesi ile kar›flan egzoz
gazlar›, seramik veya metal bazl› kata-
lizör içinden geçerken NOx emisyonu
azal›r. Sistemin bileflenleri: SCR kata-

lizörü, üre enjeksiyon sistemi, üre tan-
k›, pompas› ve kontrol sistemidir. 

b. Dizel Oksitlenme Katalizörleri
(DOC – Diesel Oxidation Catalyst): Za-
rarl› ve istenmeyen kirleticileri oksit-
leme reaksiyonu ile zarars›z gazlar ha-
line dönüfltürür. ‹çerisinde katalizör ta-
bakas› veya deste¤i olarak adland›r›-
lan, petek fleklinde bir yap›y› bar›n-
d›ran paslanmaz çelik bir kutudur. Ha-
reket eden bir parças› olmay›p sadece
binlerce metrekare geniflli¤inde, üze-
rinde platin veya paladyum gibi k›y-
metli metalden katalitik bir tabaka bu-
lunan yüzeylerden oluflmufltur. CO,
HC ve PM emisyonlar›n› önemli oran-
da azalt›r. 

c. Dizel Partikül Filtreleri (DPF – Die-
sel Particulate Filter): Egzoz gaz›nda-
ki PM’leri oksitleyerek azaltan etkin bir

çözümdür. Genel olarak gazlar› geçi-
ren, fakat PM’ leri tutan, gözenekli bir
yap›d›r. Seramik veya silika kütleler,
fiber sar›lm›fl kartufllar, silika fiber ör-
güler, seramik köpükler, tel a¤lar, sin-
ter metal tabakalar ve s›cakl›¤a daya-
nan kâ¤›tlar yayg›n olarak kullan›lan
filtre malzemeleridir. PM tutma verim-
lili¤i % 50 ile 90 aras›nda de¤iflmek-
tedir. Filtrelenerek, DPF içerisinde
hapsedilen parçac›klar zamanla filtre-
de t›kanmaya sebep olabilirler. Bu se-
beple tutulan bu parçac›klar›n, üzeri-
ne yak›t enjekte edilerek yak›lmas› ge-
rekmektedir. (regeneration) 

Sonuç olarak, yak›t›n yak›larak ifle dö-
nüfltürüldü¤ü dizel motorlarda, art›k
verim ve emisyon olarak son nokta-
ya gelindi¤i birçok kaynak taraf›ndan
vurgulan›yor. Emisyon konusunda da
gelinen son aflamada, tüm firmalar
benzer sistemleri kullanarak çözüm
sa¤layacaklar. Amerika için geçerli Ti-
er 4 final veya Avrupa için geçerli Sta-
ge IV aflamas›nda hemen tüm marka
motorlarda EGR, SCR ve DPF sistem-
leri bulunacak.

Borusan Güç Sistemleri A.fi. E¤itim
Müdür Yard›mc›s› Zafer Tören, mo-
torlar›n asl›nda çok da verimli makina-
lar olmad›¤›n›, %60 oran›nda bir ener-
jinin kullan›lamadan at›ld›¤›n› söylü-
yor. Bu durumun fark›nda olan tüm
üreticilerin, yak›t› yakmak yerine, da-
ha farkl› teknolojiler üzerinde çal›flt›-
¤›n› belirten Zafer Bey, “Yak›t Hücre-
si” ( Fuel Cell ) araflt›rmalar›n›n ön pla-
na ç›kt›¤›n› vurguluyor. Yak›t› yakmak
yerine, parçalayarak enerji üretme
mant›¤› üzerine kurulu bu sistemlerde
öncelikle hidrojen veya fosil yak›tlar›n
kullan›laca¤› belirtiliyor. 

Türkiye’de, yol d›fl› ekipmanlarda kul-
lan›lan dizel motorlar için 2014 y›l›na
kadar Stage IIIA emisyon standartlar›
geçerli olacak. Bu standard› sa¤layan
motorlar›n çok büyük bir bölümü EGR
sistemini kullan›yor. Yanma sonras›

kontrol sistemleri henüz çok yayg›n
olarak kullan›lm›yor.

Stratejik bir karar alarak, baz› makina-
lar›n› Stage IIIB standartlar›nda Türki-
ye’ye getiren ASC Türk A.fi.’nin E¤itim
Müdürü Do¤an K›ran, yeni motorlar
için en önemli konunun yak›t kalitesi
oldu¤unu belirtiyor. Do¤an Bey, yak›t
içerisindeki kükürt oran›n›n 50 ppm’in
alt›nda olmas›n› gerekti¤ini, yeni ma-
kinalar›n› teslim ettikleri 20 ocaktan al-
d›klar› yak›t numunelerinde ise bu ora-
n›n 10 ppm’in alt›nda oldu¤unu söy-
ledi. Sadece bir ocakta kükürt seviye-
si 500 ppm olarak ç›kan yak›t konu-
sunda da müflterilerini bilgilendirdik-
lerini ifade etti. Geçmiflte 5,000
ppm’lerde olan bu oran, günümüzde
yol araçlar› için Euro5 normlar› çerçe-
vesinde 5 ppm’e kadar indirilmifl bu-
lunuyor.

Stage IIIB standartlar›ndaki yeni Vol-
vo makinalar› kullanan operatörleri-
nin, DPF filtresinde biriken partikülle-
rin yak›lmas› için, ekranda rejeneras-
yon uyar›s› belirdi¤i zaman sadece bir
dü¤meye basmalar› yeterli oluyor. Bu
ifllem için makinan›n durdurulmas› ge-
rekmiyor ve makinada o an için her-
hangi bir verim kayb› oluflmuyor. Vol-
vo, güvenlik sebebiyle bu ifllemin oto-
matik olarak de¤il, operatörün insiya-
tifi ile yap›lmas›n› tercih etmifl. Yeni
makinalar›n›n yak›t tüketiminde bir ar-
t›fl›n söz konusu olmad›¤›n› belirten

Do¤an Bey, 3 ayl›k bir süre geçmesi-
ne ra¤men makinalar›n egzoz borula-
r›n›n p›r›l p›r›l olmas›n›n kendileri ve
çevre aç›s›ndan önemli oldu¤unu vur-
guluyor.

Caterpillar, Stage IIIA standartlar› için
EGR d›fl›nda bir yöntem kullanarak
Acert sistemini gelifltirdi. Borusan Ma-
kina Güç Sistemleri A.fi. E¤itim Müdü-
rü Serdar Engin, Caterpillar’›n da bafl-
ta EGR sistemini denedi¤ini, ancak
Acert’i gelifltirerek müflterileri için da-
ha avantajl› bir sistem sundu¤unu be-
lirtiyor. Mevcut sistemler üzerinde ya-
p›lan basit de¤iflikliklerle gelifltirilen
Acert’›n, yanman›n verimi üzerine
odakland›¤› ve ne PM miktar›nda, ne
de yak›t tüketiminde bir art›fla yol aç-
mad›¤› belirtiliyor. Emisyonu belirle-
yen en önemli fleyin yak›t›n püskürtül-
me zaman› oldu¤unu belirten Serdar
Bey, Acert ile yak›t ve havan›n ideal
oran ve zamanlarda bir araya getirildi-
¤ini kaydediyor. Bu sistem ile daha az
kurum ç›kt›¤› için, ya¤ kullan›m› ile il-
gili bir de¤iflim gerekmedi¤i de ifade
ediliyor. Stage IIIB ve Stage IV stan-
dartlar› ile birlikte Caterpillar da, yan-
ma sonras› egzoz kontrol sistemlerini
kullanmaktad›r.

Komatsu da Stage IIIA standartlar› için
EGR sistemini kullanan markalar ara-
s›nda yer al›yor. Temsa Global E¤itim
Uzman› Sertafl Varol, bu sistemin ama-
c›n›n daha çok egzozdan ç›kan NOx

miktar›n› azaltmak oldu¤unu belirti-
yor. Silindirdeki patlamadan sonra
krank afla¤›ya inerken hala içerde yan-
madan kalan fazla miktardaki oksijen-
den kaynaklanan gereksiz bir yanma
oldu¤unu, bunun da NOx miktar›n›
artt›rd›¤›n› sözlerine ekliyor. “Silindir-
lere normalde 3 birim oksijen girerken,
EGR ile 2 birim oksijen, 1 birim egzoz
veriyorsunuz. Böylece 2 birim oksijen
tamamen yan›yor ve ifl bittikten son-
ra yanmam›fl oksijen kalm›yor. ‹çeri
al›nan 300-400 derecelerdeki egzoz
gaz›n›n, 70 derecelere kadar so¤utula-
rak içeri al›nmas› ve daha az oksijenle
birlikte daha düflük yanma s›cakl›kla-
r› olufluyor.”

Komatsu Ltd. Pazarlama Müdürü Sela-
hattin Selçuk Afflar, Stage IIIB standart-
lar›ndaki ürünlerini getirmek için ace-
le etmeyeceklerini, kanuni zorunlu-
luklarla birlikte hareket edeceklerini
belirtiyor. Yeni ve kar›fl›k emisyon
kontrol sistemlerinin kullan›c›lara bir
çok yeni sorumluluklar getirece¤ini
belirten Selahattin Bey, yak›t kalitesi-
nin ve bak›m ifllemlerinin çok daha
büyük önem arz edece¤ini sözlerine
ekliyor.
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010 y›l›n›n en baflar›l›
dört yetkili servisi,
Sanko Makina’n›n

Türkiye Distribütörü oldu¤u
Doosan firmas›n›n davetlisi
olarak Güney Kore’yi ziyaret
etti. 

Belirledi¤i de¤erlendirme kri-
terlerine göre en baflar›l› olan
dört yetkili servisini Güney
Kore seyahatiyle ödüllendire-
ce¤ini 2010 y›l› bafl›nda An-
talya’da düzenlenen yetkili
servis motivasyon toplant›s›n-
da duyuran Sanko Makina,
temmuz ay› bafl›nda dört yet-
kili servisiyle birlikte Güney
Kore’yi ziyaret etti. Kore’de
Doosan fabrikalar›n› gezme
f›rsat› bulan yetkili servislere
Sanko Makina’dan ‹lker ME-
T‹N (Sanko Makina Servis
Mühendisi),Ali KURU   (San-
ko Makina yedek parça tem-
silcisi) ve U¤ur GÜLLÜ (San-

ko Makina Servis Gelifltirme
ve E¤itim Müdürü) efllik etti.
Geziye; Mustafa Kemal ‹NC‹
(Teknomak-‹stanbul yetkili
servis), Cafer KOÇ(‹leri ‹stif-
‹zmit yetkili servisi), Cengiz
KAYA (Üçel Hidrolik –‹stan-
bul  yetkili Servis), Ramazan

fiimflek (fiimflek Kardefller
–Ankara yetkili servisi) kat›ld›.

DOOSAN firmas›n› daha ya-
k›ndan tan›ma f›rsat› bulan
Sanko Makina yetkili servis-
leri, G.Kore Ansan’daki yedek
parça ana deposunu ve Inc-

heon’daki  ekskavatör, fork-
lift üretim tesislerini ziyaret et-
ti. Seul’deki Doosan  Genel
Merkezinde yetkililerle tan›fl-
ma toplant›s›na kat›lan ekip,
flehrin önemli baz› turistik yer-
lerini ziyaret etme f›rsat› da
buldu.

2

SANKO MAK‹NA BAfiARILI YETK‹L‹
SERV‹SLER‹N‹ GÜNEY KORE’YE GÖTÜRDÜ
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ew Holland ifl makinalar›n›n
Türkiye Distribütörü Çukurova
‹thalat, 8 Temmuz 2011 tarihin-

de, Tuzla / ‹stanbul’daki merkezinde dü-
zenledi¤i bir organizasyon ile yenilenen
B100B Beko Loder modelini tan›tt›.

Çok say›da müflterinin kat›ld›¤› organi-
zasyon ile ilgili bilgi veren flirketin Pazar-
lama Uzman› Cem Topuz, öncelikli he-
deflerinin yenilenen B100B modelini
müflterilerine tan›tmak ve deneme imkâ-
n› sa¤lamak oldu¤u belirtti. Bu y›l içeri-
sinde ‹stanbul’da, ifl makinalar› sektörü-
ne yönelik olarak bir fuar düzenlenme-
yece¤i söyleyen Cem Bey, bu organi-
zasyon çerçevesinde bu bölgedeki müfl-
terileri ile bir araya gelme flans› elde et-
tikleri ifade etti.

Yenilenen B100B serisi ile ilgili bilgi ve-
ren firman›n Sat›fl Direktörü Murat K›r;
yeni e¤imli yükleyici kolunun yükleme ve
boflaltma ifllerinde avantaj sa¤layaca¤›-
n›, 20 inch’lik büyük ön lastiklerin kay-

gan ve çamurlu zeminlerde güçlü penet-
rasyon sunaca¤›n›, yeni hidrolik sistemin

serilik ile birlikte, %16’ya varan oranda
yak›t tasarrufu sa¤layaca¤›n› kaydetti.

N

ÇUKUROVA ‹THALAT YEN‹LENEN NEW
HOLLAND B100B BEKO LODER‹N‹ TANITTI
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ekno fiirketler Grubu 25. kuru-
lufl y›ldönümünü kutluyor. 1986
y›l›nda kule vinç sat›fl› ile ilk kez

faaliyete geçen firma, 25 y›l›n sonunda;
Tekno Vinç, Tekno Asfalt, Tekno Çevre,
Anadolu Flygt Pompa, Pusula Makine,
Anfa ‹nflaat, Tekno Enerji gibi alanlar›n-
da markalaflan grup flirketleri ile farkl›
ürün ve hizmetler sunarak çal›flma ala-
n›n› geniflletti.

25 y›lda geldikleri noktadan büyük mem-
nuniyet ve gurur duydu¤unu ifade eden
Tekno fiirketler Grubu Yönetim Kurulu
Baflkan› Altay Coflkuno¤lu: “Faaliyet
gösterdi¤imiz tüm alanlarda pazar lide-
ri konumunday›z. 25 y›l boyunca faaliyet
alanlar›m›z› genifllettik ve geniflletmeye
de devam edece¤iz. Tekno’nun kurulufl
y›l› olan 1986’da ciromuz 1 milyon do-
lard›. Çeyrek as›rda bu rakam› 125 ka-
t›na ç›kard›k.  30. y›l›m›z içinse hedefi-
miz 300 milyon dolar” dedi. 

Hali haz›rda kule vinç, asfalt, çevre ve su
pompas› alanlar›nda faaliyet gösteren
Tekno fiirketler Grubu’nun k›sa vadede
enerji ve turizm ifline de girece¤ini ifa-
de eden Coflkuno¤lu: “Pendik’te bulu-
nan aile arazimizde bir otel yapaca¤›z.
Projeyi 2012’te bafllatmay› öngörüyoruz.
Henüz Türkiye’de faaliyet göstermeyen,
dünyan›n en önemli otel zincirlerinden
birini bu vesileyle ülkemize getirece¤iz”
dedi. 

Çoflkuno¤lu enerji alan›nda ise do¤algaz
çevrim santrali ve günefl enerjisi üreti-
mi alan›nda iki yeni flirketle faaliyete bafl-
layacaklar›n› sözlerine ekledi.

‹lk ve ana faaliyet alan› kule vinç olan
Tekno fiirketler Grubu, vinç kiralama ve
sat›fl› alan›nda faaliyet gösteriyor. Türki-
ye’de kule vinç kullan›m›n›n bu denli yay-
g›n olmas›nda kendilerinin çok büyük
katk›s› oldu¤unu belirten Altay Coflku-

no¤lu: “Kule vinç sat›fl-pazarlama ifline
1986 y›l›nda bafllad›k ve 1989 y›l›na ge-
lindi¤inde, Türkiye’de kule vinç sektö-
ründe lider firma haline gelmifltik. Son-
ras›nda bir yenili¤e daha imza atarak
1993’te kiralama konseptini uygulama-
ya koyduk. O zaman›n Türkiye’sinde te-
reddütle karfl›lanan “vinç kiralama” kon-
septi bugün ayn› araba kiralama kadar
yayg›n bir hale geldi. Bugün doksan adet
kule vinçle Türkiye’nin en büyük kirala-
ma filosuna sahibiz ve bu alanda yat›-
r›mlar›m›za devam edece¤iz”  dedi. 

Asfalt alan›nda da faaliyet gösteren Tek-
no fiirketler Grubu, bugüne kadar Türki-
ye’de en fazla asfalt plentini satan firma
olarak çeyrek milyar euroluk bir hacme
imza att›.  Sat›flta öncelikli olarak yeni
geliflen teknolojilere önem ve a¤›rl›k ver-
diklerini belirten Coflkuno¤lu: “Asfalt›n
üretiminde 180-200 derecelik ›s› kullan›-
l›yor ki bu da yüksek oranda fuel oil, ma-

zot ve do¤algaz gibi yak›tlar›n tüketimi-
ni gerektirmekte. fiu anda Türkiye’de ço-
¤u eski teknoloji kullanan yedi yüze ya-
k›n asfalt plenti mevcut. Geçen sene Tür-
kiye’de 40 milyon tonu aflk›n asfalt üre-
tildi ki, bu rakam Avrupa’n›n en yüksek
rakamlar›ndan biri. Plentlerin yar›s›nda
dahi yeni teknolojiler kullan›labilse, 100
bin tonluk yak›t tasarrufu ortaya ç›kar ki,
bu da 500-600 milyon dolarl›k bir tasar-
ruf demek olur. Türkiye ekonomisi aç›-
s›ndan önem arz eden bu rakam›n yan›
s›ra mevcut yollardan kaz›nan eski as-
faltlar›n geri dönüfltürülmesi ise bambafl-
ka bir konu. Yol yap›mlar›nda eski yol-
lardan ç›kar›lan asfaltlar geliflmifl ülke-
lerde mutlaka geri dönüfltürülüyor. Tek-
no olarak biz Karayollar› ve Belediyeler
ile bu konuda uzun zamand›r iletiflim ha-
lindeydik. fiimdi Türkiye’de belli idareler
kaz›nm›fl asfalt›n yeni yap›mda kullan›l-
mas› flart›n› ihalelere koymaya bafllad›-
lar. Türkiye’de her y›l kaz›nan asfalt›n tü-
münün, yeni asfalt üretimi için yeniden
kullan›lmas› halinde ülkemiz ortalama 1-
1,5 milyar dolar kazanç sa¤layacakt›r”
dedi. 

Asfalt plentlerinin baz› ünitelerini kendi
tesislerinde imal ettiklerini belirten Cofl-
kuno¤lu, h›zla artan talebi karfl›lamak
amac›yla Ankara’da yeni bir fabrika sa-
t›n ald›klar›n› ve toplam 10 milyon dolar-
l›k yat›r›mla, bu konuda Türkiye’nin en
kapsaml› tesisini 2012 y›l› itibariyle ifllet-
meye açacaklar›n› belirtti.

Önümüzdeki y›llarda dünyan›n ana prob-
leminin su olaca¤›na dikkat çeken Tek-
no fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Altay Coflkuno¤lu; “Ülkemizdeki nü-
fusun yaklafl›k 50 milyonuna ait kanali-
zasyon sular› do¤rudan nehirlere dola-
y›s›yla göl ve denizlere ak›yor. Biz 1991
y›l›nda Amerikan ITT grubuyla joint ven-
ture anlaflmas› yaparak kurdu¤umuz
Anadolu Flygt firmam›z bünyesinde de
bu konuyla ilgili çal›fl›yoruz. Tüm flehir-
lerin temiz su pompalamalar›, bunlar›n
sa¤l›kl› bir flekilde dezenfekte edilmesi,
ile ilgili yap›lan tüm prosesler, at›k su-
lar›n toplan›p ara terfi istasyonlar›ndan
pompalanarak ar›tma tesislerine gönde-
rilmesi ve buralarda ar›tma ifllemlerinden
geçirilerek, temiz bir flekilde çevreye ve-
rilmesi için gerekli bütün mühendislik çö-
zümlerini ve makine ekipmanlar›n› sa¤-
l›yoruz.”dedi. Altay Coflkuno¤lu alt ya-
p› inflaat malzemelerini kullanarak çev-
reci inflaat uygulamalar› yaratan ve çev-

reci çözümler sunan Tekno Çevre Gru-
buna iliflkin: “Duvar sistemleri gelifltir-
mekten çelik tel a¤ kurulumuna, çöp ve
kat› at›k toplama alanlar›n›n izolasyonu-
na kadar birçok alanda faaliyet gösteri-
yoruz. Hereke yoluna 1987 y›l›nda yap-
t›¤›m›z çelik tel a¤ koruma sistemleri ha-
len kullan›lmaktad›r.” dedi. 

Kule vinç, asfalt, çevre ve su pompas›
alanlar›nda faaliyet gösteren Tekno fiir-
ketler Grubu k›sa vadede enerji ve turizm
ifline de girecek. Enerji konusundaki ça-
l›flmalar›n› bafllatt›klar›n› ve flirketlerini
kurduklar›n› ifade eden Altay Coflkuno¤-
lu, “Tekno Enerji Grubu” çat›s› alt›nda
Tekno Do¤algaz Çevrim Enerji Elektrik
Üretim ve TeknoRay Solar ad›yla iki ye-
ni flirketin faaliyete bafllayaca¤›n› ifade
etti. Do¤algaz çevrim santrali konusun-
da lisans aflamas›nda olduklar›n› söyle-
yen Coflkuno¤lu: “Bu sektör h›zl› flekil-
de büyümeyi hedefledi¤imiz bir alan. Bi-

rinci fazda 35 megawatt’l›k bir tesis ya-
t›r›m› ile bafll›yoruz. Tesisimiz önümüz-
deki yaz bafl›nda Bilecik’te faaliyete ge-
çecek. Nihai hedefimiz ise 500 mega-
watt’l›k bir büyüklü¤e ulaflmak.” dedi.
H›zl› geliflen teknoloji ile günefl enerjisi
üretim sistemlerinin üç ila befl y›l aras›n-
daki süreçte süratle devreye girece¤i-
ne inand›¤›n› belirten Coflkuno¤lu mev-
cut sistemlerden daha verimli olaca¤›na
inand›klar› günefl enerjisine yönelik yat›-
r›m› orta vadede öngördüklerini belirtti. 

Enerji alan› d›fl›nda bir de turizm sektö-
rüne yönelik giriflimleri olaca¤›na de¤i-
nen Tekno fiirketler Grubu Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Altay Coflkuno¤lu: “Pen-
dik’te bulunan aile arazimizde bir otel ya-
paca¤›z. Projeyi 2012’de bafllatmay› ön-
görüyoruz. Henüz Türkiye’de faaliyet
göstermeyen, dünyan›n en önemli otel
zincirlerinden birini bu vesileyle ülkemi-
ze getirece¤iz.”  dedi.

TEKNO fi‹RKETLER GRUBU
25 YILDA 125 KAT BÜYÜDÜ

T
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Türkiye’nin 15 farkl› noktas›nda,
Volvo’nun yenilenen BL61B ve
BL71B beko-loder’lerini tan›t-

mak amac›yla düzenlenen “Volvo ile Us-
ta Operatörler Bulufluyor 2011” etkinli¤i
tamamland›. 31 May›s’ta Edirne’nin Ke-
flan ilçesinde bafllayan demo; Tekirda¤
Çorlu, ‹stanbul Arnavutköy, ‹stanbul Ka-
¤›thane, ‹stanbul fiahintepe, ‹stanbul Sa-
mand›ra, ‹stanbul Kaynarca, Kocaeli
Gebze, Bursa, Eskiflehir, Adapazar›, Ço-
rum, Yozgat Sorgun, Ankara Keçiö-
ren’de sergilendikten sonra 1 Temmuz
tarihinde Konya’da sona erdi. Firmadan
yap›lan aç›klamada organizasyon için
beko-loder’lerin yo¤un olarak kullan›ld›-
¤› lokasyonlar›n seçildi¤i belirtildi.

Mini birer fuar havas›nda geçen etkin-
liklere operatörlerin ilgisi oldukça yo-
¤undu. 1.300’ü aflk›n operatör makina-
lar› yak›ndan inceleme ve test etme f›r-
sat› ile birlikte sürpriz hediyelerin de sa-
hibi oldu. ‹nteraktif yap›s› ve içerdi¤i fo-
to¤raf yar›flmas› ile büyük be¤eni topla-
yan benimvolvom.com’un tan›t›m›n ya-
p›ld›¤› etkinlikte operatörler, “Benim Vol-

vom Hat›ras›” platformunun önünde ha-
t›ra foto¤raf› çektirme flans›n› da buldu.

Çok say›da Volvo BL61B ve BL71B be-
ko-loderin yeni sahipleri ile bulufltu¤u
“Volvo ‹le Usta Operatörlerle Bulufluyor
2011” etkinli¤inde bas›n mensuplar›n›n

sorular›n› cevaplayan Volvo ‹fl Makina-
lar› Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Tolga
Polat, beko-loder pazar›nda operatör için
konforun ve rahatl›¤›n önemine dikkat
çekerek, “Bu yeni modellerimizle birlik-
te kabin geniflli¤i ile kabin konforu çok
artt›r›ld› ve çok ileri seviyeye getirildi.

Müflterilerimizi bu etkinliklerde a¤›rl›yo-
ruz, sorunlar›n› burada dinliyoruz. Bura-
da yeni seri beko-loderlerimizi kullanma
flanslar› da oluyor ve kafalar›na tak›lan
birçok soruyu da bizimle paylafl›yorlar.
Bu etkinliklerimizle bütün Türkiye’yi ku-
cakl›yoruz” dedi.

Yeni B serisindeki yeniliklerin temelinde
müflteri görüfllerinin bulundu¤unu belir-
ten Bat› Marmara Sat›fl Müdürü Arda
Okay, kabin hacminin yaklafl›k yüzde 20
büyüdü¤ünü, arka beko h›z›n›n daha da
artt›¤›n› ve makinada Volvo’nun en son
emisyon standartlar›n› karfl›layan yeni
D5D motorunun kullan›ld›¤›n› söyledi.

Etkinli¤i ziyaret eden müflterilerin yeni
seri beko-loderlerdeki de¤iflikliklerden
oldukça memnun oldu¤unu söyleyen
Do¤u Marmara Sat›fl Müdürü Oktay Ak-
baba, “Volvo ile Usta Operatörler Bulu-
fluyor 2011 gayet baflar›l› bir etkinlik ol-
du. Etkinli¤in her noktas›nda çok yo¤un
ilgi ile karfl›laflt›k. Yeni seri beko-loder-
lerimiz operatörlerin be¤enisini kazand›.
Yeni makinam›z› test eden kullan›c›lar›-
m›z gayet memnunlar” dedi.

Yeni seri beko-loderlerin operatörlere va-
adetti¤i en büyük özelli¤in konfor oldu-
¤unu belirten Ankara Bölge Sat›fl Müdü-
rü Murat Çavufl: “Çünkü kabinler büyü-

tüldü, art›k çok daha rahat bir kabin. Bu-
na ek olarak görüfl alan› art›r›ld›. Bir be-
ko-loder operatörü için en önemlisi ka-
binin rahat ve genifl olmas› ve kaz› ya-
parken makinan›n önünü görebilmesi-
dir” dedi. 

Yeni seri makinalar›n gücünde ve per-
formans›nda önemli art›fllar oldu¤unu,
hidrolik sistemde yenilikler getirildi¤ini
söyleyen Sat›fl Destek Müdür Yard›mc›-
s› Nurettin Çevik ise, yeni serilerin çok
göz doldurdu¤unu belirterek: “Hafriyat-
ç›lar bu makinalar› gönül rahatl›¤›yla ala-
bilirler, zaten al›yorlar da. ‹kinci el de¤e-
rimiz piyasa rakamlar›n›n üzerinde. Da-
ha önce Volvo kullan›p makinas›yla ta-
kasa girmifl müflterilerimiz bunu teyit
edebilirler.” dedi.

Etkinli¤in genel konsepti üzerine bilgi ve-
ren Pazarlama&CRM Müdürü Ebru Ni-
han Celkan ise, “Volvo ile Usta Opera-
törler Bulufluyor 2011” isminin nereden
geldi¤ini, “Volvo ifl makinalar›n›n yak›t
verimlili¤i bizim üzerinde çok durdu¤u-
muz bir konu. Ve biz Volvo beko-loder-
lerin usta operatörlerin elinde çok daha
k›ymetli oldu¤una inan›yoruz. Bizim gön-
lümüzden geçen makinalar›m›z›n usta
operatörlerin elinde olmas›, bu nedenle
böyle bir ismi uygun gördük” sözleriyle
anlatt›.

YEN‹LENEN BEKO-LODERLER USTA
OPERATÖRLERDEN TAM NOT ALDI
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Volvo ‹fl Makinalar› Sat›fl ve
Pazarlama Müdürü Tolga POLAT

Bat› Marmara Sat›fl Müdürü
Arda OKAY

Do¤u Marmara Sat›fl Müdürü
Oktay AKBABA

Ankara Bölge Sat›fl Müdürü
Murat ÇAVUfi

Sat›fl Destek Müdür Yard›mc›s›
Nurettin ÇEV‹K

Pazarlama & CRM Müdürü
Ebru Nihan CELKAN



ünümüz ifl hayat›n›n
en hassas oldu¤u
konular aras›nda “lo-

jistik” kavram›n›n çok önem-
li bir yeri bulunuyor. Zaman
öyle de¤erli bir hale geldi ki,
toleranslar›m›z çok azald›. Bir
uça¤›n rötar yapmas›, bekle-
nen önemli bir kargonun, üre-
timde kullan›lan bir hammad-
denin, siparifl edilen araban›n
ve hatta eve siparifl edilen su-
yun gecikmesi bile ilgililerini
oldukça zor durumlarda b›ra-
kabiliyor. Bu sebeple lojisti-
¤in her alan›nda bir mükem-
melleflme zorunlulu¤u olufltu
art›k.

‹fl makinalar› ve nakliye araç-
lar› ile birlikte, istifleme ve de-
polama ekipmanlar›n›n da lo-
jistik içerisinde çok önemli bir
yeri bulunuyor. Çünkü ham-
madde, mamul veya yar› ma-
mul olsun, hemen her türlü
malzemenin, en dar alanlar-
da dahi depolanmas› ve tafl›-
nabilmesi için, forklift ve ben-
zeri, yüksek manevra kabili-
yetine sahip araçlar kullan›l›-
yor.

Türkiye’de bu pazar›n en
önemli tedarikçilerinden olan
Temsa Global San. ve Tic.
A.fi., 1986 y›l›ndan günümü-

ze Komatsu forkliftlerinin Tür-
kiye distribütörlü¤ünü ger-
çeklefltiriyor. Firman›n Bat›
Marmara Bölgesi forklift ve
depolama ekipmanlar› yetkili
bayii, ‹stanbul ‹stif Makinala-
r› San. Tic. Ltd. fiti.’yi ziyaret
ederek bu bölgedeki pazar ve
faaliyetleri hakk›nda görüflle-
rini ald›k. Bununla da kalma-
yarak, birlikte ‹kitelli Kereste-
ciler Sanayi Sitesindeki fork-
lift müflterilerini ziyaret ede-
rek, onlar›n sektörel öncelik-
lerini ö¤rendik ve Komatsu
hakk›ndaki yorumlar›n› ald›k.

Ziyaretlerimizde bize kat›lan
eden Temsa Global Endüstri-
yel Ürünler Bölge Sat›fl Yöne-
ticisi Tolga Kefeli, 2011 y›l›
genelinde Türkiye’deki depo-
lama ekipmanlar› pazar›n›n
9,000 adedi bulmas›n›n ve
bunun içerisindeki forklift sa-
y›s›n›n 5,000-6,000 civar›nda
olmas›n›n beklendi¤ini belir-
tiyor. Bu rakamlar içerisinde
en büyük pay› dizel forklift-
lerin ald›¤›n›, daha sonra s›-
ras›yla akülü ve gazl› olanla-
r›n geldi¤ini ö¤reniyoruz.

‹stanbul, Gebze ve Kocaeli
bölgelerinin Türkiye sanayisi-
nin oldu¤u kadar, forklift pa-
zar›n›n da kalbi konumunda
oldu¤unu belirten Tolga Bey,
daha çok küçük ve orta öl-
çekli firmalar›n bulundu¤u Av-
rupa ve Trakya bölgelerinde-
ki sat›fllar›n›n, Türkiye gene-
lindeki sat›fllar›n›n %20’sini
oluflturdu¤unu ifade ediyor.

2011 y›l› içerisinde ‹talyan
OMG depo ekipmanlar› ve
endüstriyel temizlik makina-
lar›n› ürün portföyüne ekleyen
Temsa Global, daha genifl
alanda çözümler sa¤layarak

müflteri say›s›n› ve pazar pa-
y›n› artt›rmay› hedefliyor.

‹fl makinalar› kiralama hizme-
tini uzun bir süredir sa¤layan
Temsa Global, 1.5 y›l önce
ad›m att›¤› profesyonel fork-
lift kiralama operasyonlar›n›
da geniflleterek sürdürüyor.

‹stanbul ‹stif Makinalar›, sek-
törün içinden gelen profesyo-
nel bir ekip kadro ile 2004 y›-
l›nda faaliyetlerine bafllam›fl.
‹stanbul ve Çorlu’daki hizmet
birimleri ile ‹stanbul’un Avru-
pa Yakas› ve tüm Trakya’ya
hizmet veren firmada 20’ye
yak›n personel çal›fl›yor.

Firman›n Sat›fl Müdürü Ali Gü-
nayd›n, kap›lar›ndan girdikle-
ri anda bile müflterilerinde gü-
ven veren, Komatsu gibi bir
markay› satman›n kendilerine
büyük avantaj sa¤lad›¤›n› be-
lirtiyor. Sat›fllar›n›n daha çok
dizel forklift kullan›m›n›n yay-
g›n oldu¤u sanayi sitelerinde
yo¤unlaflt›¤›n› söyleyen Ali
Bey, bölgelerinde çok say›da
sanayi sitesi oldu¤unu sözle-

rine ekliyor. Ahflap ürünlerine
yönelik olarak bölgenin mer-
kezi konumunda bulunan Ke-
resteciler Sanayi Sitesi’nde
150’ye yak›n forklift çal›fl›yor.
Sektörün önemli firmalar›n›n
yer ald›¤›, ekonomik aç›dan
oldukça güçlü olan bu sana-
yi sitesinde 35’e yak›n forklift-
lerinin çal›flt›¤›n› belirten Ali
Bey, burada yüksek bir pazar
pay›na sahip olmalar›n›n pres-

tij aç›s›ndan çok önemli oldu-
¤unu vurguluyor.

‹kitelli Keresteciler Sanayi Si-
tesi’nde; Ahmet Demirel Or-
man Ürünleri Ltd. fiti., ‹nda-
lo¤lu Orman Ürünleri Ltd. fiti.,
Anadolu Üçler Mobilya Ltd.
fiti. ve Çözüm Orman Ürün-
leri Ltd. fiti. firmalar›n› ziyaret
ederek yetkililerin görüflleri-
ni ald›k.
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KOMATSU FORKL‹FT KAL‹TES‹ +
TEMSA GLOBAL H‹ZMET GÜVENCES‹ =
KERESTEC‹LER SANAY‹ S‹TES‹NDE
KOMATSU MEMNUN‹YET‹

Komatsu Forkliftlerinin
yan› s›ra, 2011 y›l›
içerisinde ‹talyan OMG
Depo Ekipmanlar› ve
Endüstriyel Temizlik
Makinalar›’n› ürün
portföyüne ekleyen Temsa
Global, bu pazarda önemli
bir paya sahip bulunuyor.
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Ahflap ürünlerine yönelik olarak bölgenin 
merkezi konumunda bulunan 

Keresteciler Sanayi Sitesi’nde 150’ye yak›n
forklift çal›fl›yor.

Temsa Global Endüstriyel Ürünler 
Bölge Sat›fl Yöneticisi Tolga KEFEL‹



Ahmet Demirel Orman Ürünle-
ri Ltd. fiti - Firma Orta¤› Muzaf-
fer Demirel
Firman›z› k›saca tan›yabi-
lir miyiz?
Biz kerestecilik ve ayn› za-
manda uygulama alan›nda fa-
aliyet gösteren bir firmay›z.
Eski eser alanlar›n›n ve bu
alanlardaki ahflap evlerin
onar›m›n› yap›yoruz. ‹kitelli,
Çatalca ve Gebze’de üç ayr›
tesisimiz bulunuyor.

‹flinizde forkliftlerin hangi
özellikleri daha çok ön pla-
na ç›k›yor?
Bizim iflimizde forkliftler ol-
dukça a¤›r ve büyük ebatlar-
daki ahflap parçalar›n›n kam-
yonlara ve 6 metreyi bulan
yükseklikteki depolar›m›za is-
tiflenmesi için kullan›l›yor.

Ebatlar çok büyük ve de¤ifl-
ken oldu¤u için güç ve den-
ge bizim iflimizde çok ön pla-
na ç›k›yor. A¤›r balyalar› tafl›r-
ken ve yükse¤e kald›r›rken
güvenlik çok önemlidir. Öyle
ki, h›z ikinci planda kal›yor. 

Makina park›n›zda hangi
forkliftler bulunuyor?
Forkliftlerimizin tamam› Ko-
matsu’dur. 3, 4 ve 5 ton ka-
pasiteli toplam 5 tane dizel
forkliftimiz bulunuyor.

Neden Komatsu’yu tercih
ediyorsunuz?
Biz 20 y›ld›r Komatsu ile ça-
l›fl›yoruz ve memnunuz. Ko-

matsu’yu sektörümüz ihti-
yaçlar›na uygun teknik özel-
liklere ve gerekli donan›mla-
ra sahip forkliftler sundu¤u
için tercih ediyoruz. Bize gü-
ven veriyor. Komatsu’nun ke-
restecilik sektöründe “gele-
nekselleflmifl bir kalite” oldu-
¤unu düflünüyor ve öneriyo-
rum. Ço¤unluk da tercih et-
ti¤ine göre bir sebebi vard›r
de¤il mi…

Servis ve yedek parça ihti-
yaçlar›n›z› nas›l sa¤l›yorsu-
nuz? Memnun musunuz?
Bu hizmetleri, ‹kitelli’deki
merkezimize çok yak›n bir ko-
numda olan ‹stanbul ‹stif Ma-
kinalar›’ndan sa¤l›yoruz. Ara-
d›¤›m›zda hemen geliyorlar,
h›z›ndan memnunuz. Bu y›l
içerisinde yeni bir tane daha
almay› da planl›yoruz. 

‹ndalo¤lu Orman Ürünleri Tic.
Ltd. fiti. – Firma Sahibi Baflar
‹fller
Firman›z› k›saca tan›yabi-
lir miyiz?
‹ndalo¤lu’nu orman ürünleri
sektöründeki tecrübem ›fl›¤›n-
da 2001 y›l›nda kurdum. 300
m2 alanda tek bafl›ma baflla-
d›¤›m ifl hayat›na flimdi, 3,000
m2’lik tesisimizde 30 kifliyle
devam ediyoruz. Günün eko-
nomik flartlar›nda, yapmam›z
gerekenleri dikkatle uygula-
yarak bugünlere kadar geldik.

Yonga, levha, mdf, orman
ürünleri, mobilya aksesuarla-
r›n›n toptan ve perakende sa-
t›fllar›n› yap›yoruz.

Hangi model forklift kulla-
n›yorsunuz? Neden Komat-
su’yu tercih ettiniz?
5 tonluk, 2008 model FD50
dizel Komatsu forklift kullan›-
yoruz. Al›rken çok araflt›rma
yapm›flt›k. Komatsu’yu tercih
etmemizde en baflta çevre-
mizden ald›¤›m›z tavsiyeler
etkili oldu. Temsa’n›n pazar-
lama departman› yetkililerinin
befleri iliflkilerdeki baflar›s›,
markaya olan güvenimizi art-
t›rd›. Bir ara baflka bir marka
için düflünmüfltük; fakat iyi ki
tercih etmemifliz. fiimdi çok
memnunuz.

Bizim iflimizde makinay› kul-
lan›rken hâkim olabildi¤inizi
hissetmek, kolay kontrol edi-
lebilir olmas› ve operatör için
güvenlik sa¤lamas› çok
önemli faktörlerdir. Komatsu,
genifl balyalar›n tafl›nmas›n-
da operatörün yüke hâkim
olabilmesini sa¤l›yor. Mal›
sarsmadan tafl›y›p istifleyebi-
liyoruz. Ön tekerleklerin çiftli
olmas› bizim için büyük bir
avantaj sa¤l›yor. Akl›m›zda

soru iflareti olmadan iflimizi
yap›yoruz.

Makinan›z›n bak›m› nas›l
yap›yorsunuz?
Yetkili servisten arkadafllar,
bak›m döneminde kendileri
geliyorlar. Bizim aramam›za
dahi gerek olmuyor. ‹stanbul
‹stif’in uzman servis eleman-
lar›, iflimizi aksatmadan k›sa
sürede gerekli bak›mlar›n› ya-
p›yorlar.

‹ndalo¤lu Firmas› Forklift Ope-
ratörü Osman Aflç›
Bu forklifti hangi ifllerde
kullan›yorsunuz?
Makinam›zla, alan›m›za kam-
yonlarla gelen, 5 tona varan
a¤›rl›ktaki mdf ve sunta bal-

yalar›n› boflalt›p, depomuza
istifliyoruz. Gelen balyalar ge-
nellikle 210x280 cm veya
183x366 ebatlar›nda oluyor. 

Makinayla çal›fl›rken kendi-
nizi güvende hissediyor
musunuz?
Evet, kendimi oldukça güven-
de hissediyorum. 5 tonluk
balyalar› 6 metreye rahatça
kald›r›yorum. Sanayi içerisin-
deki trafikte ve çok dar alan-
larda kolayl›kla manevra ya-
pabiliyorum.

Komatsu’nun avantajlar›
nelerdir sizce?
Komatsu’nun en öne ç›kan
özellikleri: dayan›kl›l›¤›, sa¤-
laml›¤›, kullan›m kolayl›¤› ve

operatör için konforlu olma-
s›d›r. Ald›¤›m›zdan beri önem-
li bir ar›za yaflamad›k. Kald›r-
ma kapasitesi ve manevra
kabiliyeti de yüksek. 

Anadolu Üçler Mobilya Malze-
meleri Ltd. fiti. - Ahmet Arga
Firman›z› k›saca tan›yabi-
lir miyiz? 
1978 senesinden beri mobil-
yan›n ham malzemesi olan
sunta, mdf, pervaz, laminant
gibi ürünleri müflterilerimize
sunuyoruz. Müflterilerimize
istedikleri malzemeleri, iste-
dikleri ebatlarda kesip, kenar-
lar›n› bantlayarak da verebili-
yoruz.

7170

Komatsu’nun
kerestecilik
sektöründe 
“geleneksellefl-
mifl bir kalite”
oldu¤unu 
düflünüyor ve
öneriyorum.
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Komatsu, genifl balyalar›n 
tafl›nmas›nda operatörün yüke

hâkim olabilmesini sa¤l›yor.
Bizim iflimizde

kald›rma 
yüksekli¤i ve
kapasitesi ön 
plana ç›k›yor.

5 tona kadar
a¤›r 

malzemeleri, 
6 metrelik 

yüksekli¤e
kald›rmam›z 

gerekiyor. 

Ahmet Demirel Orman
Ürünleri Ltd. fiti.

Firma Orta¤› 
Muzaffer DEM‹REL

Anadolu Üçler Mobilya
Malzemeleri Ltd. fiti.

Müdürü Ahmet ARGA

‹ndalo¤lu
Orman Ürünleri
Tic. Ltd. fiti.
Firma Sahibi
Baflar ‹fiLER

‹ndalo¤lu Orman Ürünleri Tic. Ltd. fiti.
Forklift Operatörü Osman AfiÇI



Hangi marka forklift kulla-
n›yorsunuz? 
2009 y›l›nda Temsa Glo-
bal’den alm›fl oldu¤umuz,
Komatsu FD 50 model dizel
bir forklift kullan›yoruz.

Neden Komatsu ald›n›z?
Daha önceden Komatsu ala-
rak kullananlardan ald›¤›m›z
tavsiyeler etkili oldu diyebili-
rim. Temsa’n›n güvencesi,
servis ve yedek parça eksik-
li¤i yaflamayaca¤›m›za olan

inan›c›m›z Komatsu’yu seç-
memizde etkili oldu. Teknik
olarak ufak sorunlar yaflad›-
¤›m›zda servis, hemen gelip
müdahale ediyor ve iflimizi
aksatmadan devam edebili-
yoruz. 

Makinan›z›n teknik aç›dan
öne ç›kan özellikleri neler-
dir?
Bizim iflimizde kald›rma yük-
sekli¤i ve kapasitesi ön plana
ç›k›yor. 5 tona kadar a¤›r mal-

zemeleri, 6 metrelik yüksek-
li¤e kald›rmam›z gerekiyor.
Biz makinam›zdan istedi¤imiz
verimi al›yoruz. Yeni bir ma-
kinaya daha ihtiyaç duysak,
tercihimiz yine Komatsu olur.

Çözüm Ebatlama Orman ürün-
leri Ltd. fiti. - Firma Sahibi En-
ver Ünal
Firman›z› k›saca tan›yabi-
lir miyiz?
Biz Çözüm Ebatlama olarak
fabrikadan levhalar halinde

gelen mdf, sunta gibi malze-
meleri istenilen ebatlarda ke-
sip bantlayarak müflterilerimi-
ze sunuyoruz.

Bu iflinizde hangi forklifti
kullan›yorsunuz? ‹flinizdeki
öncelikleriniz nelerdir?
Komatsu’dan henüz yeni al-
d›¤›m›z 3.5 tonluk, FD35 mo-
del dizel forklift kullan›yoruz.
Sitemize özel olarak sunulan
paket özelliklerini istedik biz
de. Makinam›z›n ön lastikleri
çiftlidir. 3 asansörlü yüksel-
ticimiz 6 metre yükse¤e ka-
dar kald›rma mesafesine sa-
hip. Önlerde çift lasti¤in ol-
mas›, mal› yukar›ya kald›rd›-
¤›m›zda sallanmamas›n› ve
güç kontrolünü sa¤l›yor.

Komatsu’yu neden tercih
ettiniz?
Daha önce iflimiz için kiral›k
makinalar kullan›yorduk. Bi-
ze gelen kiral›k makinalar›n
içinde Komatsu’nun en iyisi
oldu¤unu tespit ettik. Araflt›r-
d›k ve sanayi sitesindeki di-
¤er makina kullan›c›lar›ndan
Komatsu’nun daha verimli,
sa¤lam bir makina oldu¤unu
ö¤rendik. Bu do¤rultuda ter-
cihimizi Komatsu’dan yana
yapt›k. Sat›c› faktörü de
önemli oldu tabi. ‹stanbul ‹s-
tif Makinalar› da servis hiz-
metlerinde yeterince ilgili dav-
ranarak, makinay› ald›ktan
sonra s›k›nt› çekmeyece¤imi-
ze bizi ikna etti.
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Önlerde çift lastik olmas›, malzemeyi yukar›ya 
kald›rd›¤›m›zda sallanmamas›n› ve güç 
kontrolünü sa¤l›yor.

röportaj

Çözüm Ebatlama Orman
ürünleri Ltd. fiti.

Firma Sahibi Enver ÜNAL
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etkinlik

olvo Penta, düzenle-
di¤i uluslar aras› “Glo-
bal Industrial OEM”

konferans ile; faaliyetleri, ge-
lecekteki motor teknolojileri
ve “Tier 4 Final” emisyon çö-
zümleri konusunda sektörün
önde gelen 13 OEM firmas›-
n› bilgilendirdi. 29 – 30 Hazi-
ran tarihlerinde ‹sveç’te ger-
çeklefltirilen konferansa, yol
d›fl› endüstriyel ekipmanlar
konusunda faaliyet gösteren
bu 13 firmadan toplam 17 üst
düzey yönetici kat›ld›. Konfe-
rans›n ana temas› “Volvo Gü-
cü. Motor Orta¤›n›z” olarak
aç›kland›.

Stenungsbaden kentinde dü-
zenlenen konferans›n ev sa-
hipli¤ini Volvo Penta Ürün
Yönetim Bölümü ile birlikte
Endüstri Birimi yapt›. Konfe-
ransa kat›lan delegeler; Sand-
vik Mining & Construction,
Cargotec, Konecranes Lift-
truck AB, Terberg Benchop
BV, Hyster, Sullair Corpora-
tion, Putzmesiter, Taylor
Machine Works, Komptech,
Woma, Sany Group, Rubble-
master and Bruks AB flirket-
lerini temsil ettiler. Bu flirket-
ler kendi alanlar›nda dünya
pazar›n›n önemli bir bölümü-
nü ellerinde bulunduruyorlar.

Volvo Penta Güç Sistemleri
Endüstri Birimi Baflkan› Gior-
gio Paris, Volvo Penta ile bu
önemli OEM’ler aras›ndaki ifl-
birli¤ini gelifltirmek istedikle-
rini, özellikle gelecekteki
emisyon s›n›rland›rmalar›n›
karfl›lamaya yönelik ürün ge-
lifltirme programlar› hakk›nda
bilgi vererek kredibilitelerini
ve tedarikçi güvenini art›rma-
y› hedeflediklerini kaydetti.

Volvo Penta Endüstriyel Ürün
Yönetimi Baflkan Vekili Anna
Westerberg ‹sveç ve Vol-
vo’nun temel de¤erleri hakk›n-
da kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

Mattias Forssén ve Martin
Skoglund, Tier 4 Final çö-
zümleri odakl› olarak gelecek
ürünler ve uygulama teknolo-
jileri ve planlar› hakk›nda bil-
giler sundu. Sunumlarda öne
ç›kan noktalar ise: iflte kalma
süresi, iflletme maliyeti ve kul-
lan›m kolayl›¤›yd›. 

‹kinci gün oturumlar› Volvo
Powertrain Baflkan› ve CE-
O’su Peter Karlsten taraf›n-
dan yap›lan Volvo Group mo-

tor teknolojisi, yak›t trendleri
ve geliflmeler konulu sunum
ile bafllad›. 

CPAC Systems AB Baflkan›
Richard Berkling, gelecekte-
ki elektronik teknolojileri ve
off-road ekipman üreticileri-
ne uygun uygulamalar ile ilgi-
li görüfl ve örnekler sundu.

Kenneth Norlen, yerel ifl orta-
¤›n›z bafll›¤› alt›nda Volvo
Penta’n›n global sat›fl sonra-
s› hizmetleri ve organizasyo-
nu hakk›nda bir sunum yap-
t›. ‹flte kalma süresinin bafla-
r›n›n göstergesi oldu¤unu
vurgulad›.

Kruse Gruppe firmas› Genel
Müdürü Mr. Mattias Kruse,
egzoz gazlar›ndaki zararl›
NOx ile mücadele etmek için
SCR sistemine enjekte edilen
AdBlue maddesi hakk›nda
kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. 

Konferans, Magnus Woxén
taraf›ndan yap›lan, ekim ay›
içerisinde bafllayacak Volvo
Ocean Race 2011-2012 su-
numu ile sona erdi.

VOLVO PENTA,
VIP OEM F‹RMALARI
‹Ç‹N ‹SVEÇ’TE B‹R
KONFERANS
DÜZENLED‹

V
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‹fl ve inflaat makinalar› sektörüne madencilikteki 
tecrübesinin avantaj›yla bafllayan Uygunlar D›fl Ticaret A.fi.,
Türkiye pazar›ndaki etkinli¤i her geçen y›l artt›r›yor.
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TÜRK‹YE’N‹N Ç‹N ‹LE B‹RL‹KTE 

YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR

in’in bu sektördeki
önde gelen üreticile-
rinden Liugong ile ifl-

birli¤ini gelifltiren firma, yeni
ürünleri ve Türkiye’deki yat›-
r›m planlar›yla önümüzdeki
y›llarda ad›ndan daha s›k söz
ettirecek.

Firman›n Sat›fl Direktörü Sn.
K›vanç Eren ile yapt›¤›m›z rö-
portajda; sadece Uygunlar ve
Türkiye ile ilgili de¤il, Çin ve
dünya ekonomisine iliflkin so-
rular›m›za verdi¤i önemli ve il-
gi çekici cevaplar bulacaks›n›z.

Ekonomi alan›nda linans, ifl-
letme alan›nda ise yüksek li-
sans e¤itimi alan K›vanç Bey,
çeflitli sektörlerdeki firmalar›n
Türkiye genelindeki sat›fl ve
pazarlama bölümlerinde gö-
rev ald›ktan sonra, 2005 y›l›n-
da Uygunlar D›fl Ticaret
A.fi.’de Sat›fl ve Pazarlama
Direktörü olarak görevine
bafllam›fl ve halen ayn› göre-
vini sürdürüyor. 

Firman›z›n geçmifli hakk›n-
da bilgi alabilir miyiz?
Uygunlar A.fi.’nin kuruluflu

1960’l› y›llara dayan›yor. Bafl-
lang›çta inflaat sektöründe
yer alan firmam›z, daha son-
ra madencilik alan›nda faali-
yetlerini sürdürmüfl. Kemer-
burgaz’da bulunan kömür
madenine ek olarak, 1989 y›-
l›nda Uygunlar D›fl Ticaret
A.fi. ad› alt›nda bugünkü fir-
mam›z kurulmufltur. Maden-
cilikte yo¤un bir flekilde ifl
makinas› kullan›m› oldu¤u
için, sektörle önemli bir yak›n-
laflma olmufl zaten. Daha
sonra ortaklardan Cüneyt Ak-
su Bey’in de teflvikiyle, yedek

parça distribütörü olarak sek-
töre girilmifl. 1997 y›l›nda Ja-
ponya’n›n önemli ifl makina-
lar› üreticisi KATO WORKS ‹fl
Makinalar› ile imzalanan Tür-
kiye distribütörlük anlaflmas›,
Uygunlar için yeni bir döne-
min bafllang›c› oluyor.

Uygunlar, distribütörlük üze-
rine yo¤unlaflan faaliyet ala-
n›n› 2006 y›l›nda Çin’in en bü-
yük ve kapsaml› ifl makinala-
r› üreticisi olan LIUGONG ‹fi
MAK‹NALARI ile yapt›¤› an-
laflma ile daha da geniflletti.

Bu anlaflma kapsam›nda Liu-
gong ifl makinalar›n›n Türkiye
ve Azerbaycan distribütörlük-
leri ile Türkiye’ ye komflu olan
Gürcistan, Irak gibi ülkelere
de sat›fl yetkisi al›nm›fl oldu.
Hali haz›rda merkezi ‹stanbul
/ Kavac›k’ta bulunan firmam›-
z›n Yönetim Kurulu Baflkan›
Sn. Sayhan Uyar, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Cüneyt Aksu’dur.

Müflterilerinize hangi ürün
ve markalar› sunuyorsu-
nuz?
%100 bir Japon markas› olan
Kato, ülkemizde de özellikle
ekskavatör konusunda çok iyi
bilinen ve bu ürüne ad›n› ve-
ren köklü bir markad›r. Bu
alanda daha çok butik tarzda
üretim yapan Kato, ekskava-
tör ve vinç üretimine a¤›rl›k
veriyor.

Dünyan›n en eski ve köklü
markalar›ndan biri olan Liu-
gong, lastikli yükleyicilerin ya-
n› s›ra ekskavatör, dozer, bo-
ru döfleyici dozer, greyder,
toprak ve asfalt silindiri, mi-
ni ekskavatör, mini yükleyici
ve beko loder gibi genel yol
ve inflaat makinalar› üretimi-
ni yapmaktad›r. Ayr›ca, en-
düstriyel alanda dizel ve elek-
trikli forkliftler ve araç üstü
mobil vinç üretimi de bulun-
maktad›r. Geçti¤imiz y›l içe-
risinde Hold markas›n›n Liu-
Gong bünyesine geçmesi ile
birlikte, y›lsonuna kadar Liu-
Gong markas› alt›nda beton
pompas› sat›fl›na da bafllana-
cakt›r.

Firman›z›n organizasyon
yap›s› ve co¤rafi yap›lan-
mas› hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Yap›lanma sürecimizde çok
hassas ve dikkatli hareket et-
tik ve etmeye de devam edi-
yoruz. Çünkü eleman sirkü-

lâsyonun çok fazla oldu¤u
yap›larda verimlilik düflük olu-
yor ve biz bunu istemiyoruz.
Bu sebeple bu süreci 6 ay ve-
ya 1 y›l gibi k›sa bir döneme
s›¤d›rmak için zorlamad›k
kendimizi. ‹fle bafllad›¤›m›z ki-
fliyle, ifli bitirme amac›nda ol-
duk. Bu ba¤lamda personel
seçimlerimiz sektörde kendi-
ni kan›tlam›fl, alan›nda uz-
man, kabiliyetli kifliler aras›n-
dan oldu. Bunu zamana ya-
yarak, 3-4 y›l süren çal›flma-
lar›m›z sonucunda sa¤lam te-
melli bir yap› oluflturduk.

Bölgelerdeki oluflumumuz
merkezi yönetimin güçlü ol-
mas›na ba¤l›yd›; merkezi ya-
p›lanman›n güçlü olmas›na
öncelik verdik. Ankara Bölge
Müdürlü¤ümüzün de aç›lma-
s›yla Anadolu’daki etkinli¤i-
miz daha da artt›. Diyarbak›r
Bölge Ofisimiz geçti¤imiz
Temmuz ay› içerisinde aç›ld›.
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü’nün
yap›lanmas› tamamland›;
bayram sonras› aç›l›fl›n› yapa-
ca¤›z. Böylece Türkiye’nin her
noktas›na hizmet götürme
hedefimize do¤ru önemli bir
ad›m daha atm›fl olaca¤›z.

fiu anda Türkiye genelindeki
sat›fl ekibimizde 30 kifli bulu-
nuyor. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir
ve Diyarbak›r’daki Bölge Mü-
dürlüklerimiz d›fl›nda; Bursa,
Antalya, Kayseri, Adana ve
Trabzon’da bölgelerinden so-
rumlu sat›fl müdürlerimiz ve
yetkililerimiz bulunuyor. Ayr›-
ca, y›llard›r devam eden ye-
dek parça ve distribütörlük
faaliyetlerimizden dolay›, Tür-
kiye’nin hemen her noktas›n-
da ifl makinalar› alan›nda ça-
l›flan kifli ve kurulufllarla çok
yak›n iliflkilerimiz var. Bu özel-
likle sat›fl sonras› hizmet or-
ganizasyonumuzu oluflturur-
ken bize önemli bir avantaj
sa¤l›yor. Ancak, sat›fl ile sa-

t›fl sonras› hizmetleri birlefltir-
mek ve bundan bir sinerji
sa¤lamak çok titiz bir çal›flma
gerektiriyor. 

Sat›fl sonras› hizmetlerinizi
nas›l sa¤l›yorsunuz?
Genel Merkez ve Bölge Mü-
dürlüklerimizde kendi ekiple-
rimiz var. Merkezde bulunan
mühendislerimiz ve Liu-
Gong’un bize tahsis etti¤i de-
neyimli 2 fabrika mühendisi-
miz ile makinalar›n teslimat›n-
da, e¤itimlerde ve di¤er tüm
süreçlerin takibinde servisle-
rimize destek sa¤l›yoruz. Sa-
t›fl sonras›na yönelik olarak
düzenledi¤imiz e¤itimlerle,
kendi ekibimizi ve kontratl› ol-
du¤umuz yetkili servislerimi-
zi düzenli olarak bilgilendiri-
yoruz. Türkiye’nin hemen her
noktas›nda bulunan özel ser-
vislerle iflbirli¤i içerisindeyiz.
Bölgelerin en iyi servisleri ile
anlaflarak kendi bünyemize
dâhil ediyoruz.

Ana bölge merkezlerimizle
bölgesel yetkili servislerimiz
aras›nda da s›k› ba¤lar olufl-

turarak; onlar›n yedek parça
ve servis ihtiyaçlar›n› ana
merkezlerimizden h›zl› bir fle-
kilde karfl›lamay› hedefledik.
Makina popülasyonumuzun
artmas› ve hizmetlerimizin ge-
liflmesiyle birlikte bölgelerde-
ki özel servisler, bizimle ça-
l›flmak için daha çok talepte
bulunmaya bafllad›lar. Fakat
bizim için en önemli kriter, bu
ifli yapmak için gerekli yeter-
lili¤in olmas›d›r. Yetkili servis-
lerimize bu alanda kendi alt
yap› ve ekipmanlar›m›zdan
kullan›m imkân› ve di¤er ba-
z› destekler sunuyoruz. “Ka-
zan kazan” mant›¤›yla hare-
ket ederek hem onlar›n ka-
zanc›n› artt›r›yor, hem de
müflterilerimize daha kaliteli
hizmetler sunabiliyoruz. Ayr›-
ca, servislerimizi s›k s›k bir
araya getirerek, büyümeye
devam eden bu yap›n›n kay-
naflmas›n› sa¤l›yoruz. 4-5 y›l-
l›k süre içerisinde ciddi bir u¤-
rafl vererek Türkiye genelin-
de; Do¤u Karadeniz, Bat› Ka-
radeniz, Marmara, ‹zmir, Bur-
sa, ‹ç Anadolu, Do¤u Anado-
lu, Antalya, Güneydo¤u Ana-

Ç
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dolu gibi tüm bölge ve alan-
larda sa¤lam bir destek a¤›
oluflturduk. 

Yedek parça hizmetleriniz
hakk›nda ne söyleyebilirsi-
niz?
Uygunlar A.fi. olarak yola ye-
dek parça distribütörlü¤ü ile
ç›km›fl oldu¤umuz için, bu
alanda önemli bir uzmanl›¤a
sahibiz. Bizimle çal›flan müfl-
terilerimizin belki de en
önemli avantaj›, yedek par-
ça ihtiyaçlar›n› stoklar›m›zdan
h›zl› bir flekilde giderebilecek
olmam›zd›r. fiu anda portfö-
yümüzde bulunan her ürünün
ana ve s›k ihtiyaç duyulan
parçalar›n› hem kendi stokla-
r›m›zda, hem de bölge tem-
silciliklerimizin stoklar›nda bu-
lunduruyoruz. Dolay›s›yla ma-
kinada yedek parçaya ihtiyaç
duyuldu¤unda merkezden
müdahaleye gerek olmuyor.
Müflterilerimiz yedek parça-
lar› kendilerine en yak›n mer-
kezimizden ve servislerimiz-
den temin edebiliyorlar.

Yeni gelifltirilen teknolojiler ve
AB standartlar› çerçevesinde
(güvenlik, egzoz emisyonlar›,
gürültü seviyeleri) yedek par-
ça stoklar›m›z› ve bilgilerimi-
zi sürekli güncelliyoruz. 

Liugong ile olan iflbirli¤iniz-
den beklentileriniz ve he-
defleriniz nelerdir?
Asl›na bakarsan›z, Liugong ile
Uygunlar ortakl›¤›, ayn› amaç
için mücadele veren iki büyük
organizasyonun buluflmas›n›
sa¤lad›. Bu ortakl›k ile çok
genifl bir müflteri portföyüne
ürün ve hizmet sunan bu sek-
törde, önemli bir uluslararas›
organizasyonun parças› ol-
may› ve sorumlu oldu¤umuz
bölgelerde söz sahibi olabi-
lecek bir pazar pay› edebil-
meyi hedefliyoruz.

Liugong, kuruluflu 1958’lere
dayanan, dünya pazar›nda
önemli hedefleri olan köklü ve
güçlü bir ifl makinalar› marka-
s›d›r. Biz de böyle bir marka-
n›n temsilcisi olarak, bilgi bi-
rikimimizi pozitif yönde de-
¤erlendirmeyi hedefledik. Bu
ortakl›k ile müthifl bir de¤er
yaratt›k ve k›sa süre içerisin-
de h›zl› bir performans ser-
gileyerek, önemli sat›fl rakam-
lar›na ulaflt›k. 

Liugong’un farkl› kategoriler-
de, küçükten büyü¤e çeflitli
kapasitelere sahip birçok mo-
deli bulunuyor. Dolay›s›yla
Liugong’la birlikte, farkl› sek-
törlerdeki makina kullan›c›la-

r›na hitap edebiliyoruz. Be-
lediyeler, yol inflaat›, maden-
cilik, tar›m, inflaat, endüstri-
yel kurulufllar, hafriyat vb he-
men tüm sektörlerdeki potan-
siyel müflterilerimize ulaflabi-
liyoruz. 

Liugong’un üretim ve sat›fl
kapasiteleri hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Liugong’da ürün gruplar› bir-
birinden ba¤›ms›z olarak,
kendi içerisinde bölümlendi-
rilerek üretim yap›l›yor. Eks-
kavatör üretimi yap›lan 2, do-
zer üretilen 1, silindir üretilen
2, forklift üretilen 2, yükleyici
üretilen 4 ayr› fabrika bulunu-
yor. Her ürün grubu kendi
içerisinde ayr› tasar›m ekiple-
riyle çal›flarak üretim yap›yor
ancak, ciddi bir merkezi yö-
netim ile kontrolleri ve arala-
r›ndaki koordinasyon sa¤la-
n›yor. 

Geçti¤imiz y›l içerisinde üre-
tim 50,000 adetlerdeyken; bu
y›l 65,000’e ç›kt›. Bu üretimin
55,000’i iç pazara, 10.000’i
d›fl pazara verilecek. Önü-
müzdeki y›l için üretim hede-
fini 80.000 olarak belirlediler.
Bu hedefin 60.000’i Çin pa-
zar› için düflünülüyor. D›fl pa-
zara ayr›lan bölüm ise 15.000

ve 20.000 aras›nda olacak.
Bu da, Liugong’un Çin’in d›-
fl›ndaki pazarlarda da söz sa-
hibi olmak istedi¤inin göster-
gesidir. 

Liugong, Çin’de lastikli yük-
leyici pazar›nda lider, ekska-
vatör pazar›nda ise üçüncü
s›rada bulunuyor.

Uygunlar A.fi. olarak Türki-
ye’deki sat›fl adetleriniz ve
hedefleriniz nedir?
2010 y›l›nda yaklafl›k 100
adet ifl makinas› sat›fl› ger-
çeklefltirdik. Ayr›ca, 2006’dan
bu yana Azerbaycan pazar›n-
da yapt›¤›m›z ifl makinas› sa-
t›fllar› da toplam olarak 400
adede ulaflt›. Bu y›l içerisinde
250 adet ifl makinas› ve 250
adet forklift satmay› hedefli-
yoruz.

Önümüzdeki dönemde ye-
ni ürün ve hizmetleriniz ola-
cak m›?
Evet. Önümüzdeki y›ldan iti-
baren beko loder alan›nda da
faaliyet göstermeye bafllaya-
ca¤›z. Türkiye için oldukça
önemli olan bu pazarda Liu-
gong ile önemli bir pazar pa-
y› elde edece¤imize inan›yo-
ruz. Ayr›ca, y›lsonunda Liu-
gong çat›s› alt›nda iki yeni

ürünümüzün daha lansman›-
n› yapaca¤›z. 

Bunun d›fl›nda, önümüzdeki
dönem içerisinde Liugong
arac›l›¤› ile müflterilerimize ye-
ni finansman olanaklar› sun-
may› planl›yoruz. Liugong’un
global olarak haz›rland›¤› bu
konuda, Avrupa’da Polonya
pilot ülke olarak belirlendi ve
uygulama bafllat›ld›. Bundan
sonra müflterilerimize Liu-
gong finansman› kullanma
imkân› da sunaca¤›z. 

Bunun için Türkiye’de yeni
bir finans flirketi mi kura-
caks›n›z?
Hay›r. Liugong, bu finansma-
n› partner bir üçüncü firma
arac›l›¤›yla sa¤layacak. Üçlü
bir sistem oluflturulacak: Uy-
gunlar, Liugong ve partner
firma.

Bu sistemin sizin ve müflte-
rileriniz için avantaj› ne ola-
cak?
Birincisi, müflterilerimize da-
ha iyi oranlarla, daha iyi bir fi-
nansman imkân› sunuyor ola-
ca¤›z. ‹kincisi ise, flirket alt
yap›s› yeni oluflan veya kü-
çük-orta flirket olarak büyü-
meyi hedefleyen, ancak bu-
nu sa¤layacak makina alt ya-
p›s›n› oluflturmak için gerekli
kredi imkân› zor olan iflletme-
lere, bu finansman› sa¤laya-
ca¤›z. Daha çok makina al›-
m›n› sa¤lamak için ek bir ka-
nal da denilebilir. Örne¤in:
makina al›m› yapacak mali
gücü olmay›p, elinde iyi bir ifl
devaml›l›¤› gösteren sözlefl-
mesi bulunan müflterilerimi-
ze de biz, el uzataca¤›z. Bu
hizmetimizin, tam olarak ran-
d›manl› bir flekilde 2012’de
bafllamas›n› öngörüyoruz. 

Çin ile s›k› iliflkileriniz var.
Buradaki pazar hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Ben 2007’den bu yana Çin’e
s›k s›k gidiyorum. Seyahatle-
rimiz kapsam›nda Çin’in bir-

çok flehrini görme f›rsat›m›z
oldu. Çin’de son 2-3 y›l içeri-
sinde gerçekleflen büyük de-
¤iflimi bizzat gördük. Bütün
flehirler art›k otobanlarla bir-
birine ba¤lant›l›, köprüler, ana-
yollar ve flehirlerin altyap›s›
inan›lmaz derecede geliflti. 

2010 rakamlar›na göre Çin,
1.7 trilyon dolar ile Almanya’y›
geride b›rakarak dünyan›n en
çok ihracat yapan ülkesi ol-
du. Çin, son y›llarda ortalama
%9-10 oran›nda büyüdü. Bu
durum flu anda ayn› flekilde
devam ediyor. Çin ayn› za-
manda önemli bir ithalatç› ko-
numundad›r. 2010’da yakla-
fl›k 1.5 trilyon dolarl›k ithalat
yapt›lar. Örne¤in, Liugong
makinalar›nda kullan›lan mo-
tor, pompa gibi baz› aksam-
lar› Japonya, Almanya gibi ül-
kelerden ithal ediliyor. Çin’de-
ki sanayileflmeyi sa¤layacak
bir tak›m do¤al kaynaklar,
madenler birçok ülkeden it-
hal ediliyor. Bu ithalat yap›lan
ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Sanayide kullan›lan krom,
çinko gibi madenlerin bir mik-
tar› Türkiye’den sa¤lan›yor.
‹nflaatlarda lüks tüketim ola-
rak Türk mermeri çok ra¤bet
görüyor.

Bugün dünya genelindeki ifl
makinalar› pazar›n›n yaklafl›k
yar›s›n› art›k Çin oluflturuyor. 

Çin, dünyay› sizce nas›l et-
kiliyor? Birçok marka bura-
ya yat›r›m yap›yor art›k, de-
¤il mi?
Günümüze kadar tüm dünya-
ya yönelik üretim yapan Çin,
tüm ifl kollar›ndaki üretimin ve
talebin artmas›ndan dolay› ar-
t›k kendi üretim ihtiyaçlar›n›
da karfl›layamayacak bir nok-
taya gelmifltir. Dünya’n›n ön-
de gelen firmalar›, bu önemli
pazardan pay alabilmek bu-
gün Çin’de önemli miktarda
üretim yap›yorlar.  Dünya ge-
nelindeki üreticiler art›k birin-
ci hedef olarak Çin pazar›na
yönelik üretim yap›yorlar ve
hepsinin Çin pazar›nda alt ya-
p›s› var. Yani, dünya art›k
Çin’in ekonomisine entegre
oldu; Çin ise dünya ekonomi-
sine müdahil oldu. Örne¤in,
Kuzey Avrupa’n›n elektronik
devleri ve Amerika’n›n oto-
motiv devleri, ‹talya ve Fran-
sa’n›n tekstil devleri üretimle-
rini Çin’de de sürdürüyorlar.
Çin bu konuda birçok avan-
taj sunuyor. Kalite standart-
lar›n› düflürmeden üretim
stratejisi haline getiriyorlar.

Sizce Çin ürünlerindeki ka-
liteli ne düzeyde?
Çin, teknoloji entegrasyonu-
nu sa¤layarak zaten belirli bir
seviyede olan üretim kalitesi-
ni artt›rd›. Kendi mevcut tek-
nolojisi üzerine, geliflmifl ül-
kelerin teknolojisini de ekle-
yerek, çok daha ileri düzeyde
verim sa¤lad›. Önümüzdeki
4-5 y›l içerisinde, dünyadaki
teknolojiye liderlik edecek se-
viyede yeni ürünler ortaya ç›-
karaca¤›na inan›yorum. An-
cak Çin’in iç pazar› için üreti-
len ürünler farkl› teknoloji ve
kalite standartlar›nda olabili-
yor. Bu nedenle, Avrupa’da
ve Türkiye’de CE standartla-
r›na sahip tüm ürün gruplar›-
n›n ithal edildi¤i tek Çin mar-
kas› LIUGONG’dur. 

Çin hükümetinin büyümeyi ve
enflasyonu kontrol alt›nda tut-
maya yönelik uygulamalar›n›n
oldu¤u, bu sebeple Çin eko-
nomisinde bir yavafllama ol-
du¤u dile getiriliyor. Sizin bu
konudaki görüflleriniz nedir?
‹htiyac›n ve kapasitenin üze-
rinde tüketim yap›ld›¤› zaman
malzeme ve ekipman yeter-
sizli¤i gibi sorunlar ortaya ç›-
kabiliyor. Bu talep patlamala-
r› da ekonomi ve enflasyon
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üzerinde önemli bask›lar ya-
ratabiliyor. Bu sebeple arz ve
talebi mümkün oldukça den-
gelemek çok önemlidir. 

Çin pazar› son dönemde ihti-
yac›n üzerinde al›m yaparak,
otomobil, elektronik, ev eflya-
s› gibi sektörlerde, öyle bir
noktaya geldi ki: hükümet ba-
z› sektörlerin ürün sat›fl›na s›-
n›rlama getirdi. Örne¤in, ge-
çen y›l›n ekim ay›nda Pekin
flehrinde otomotiv sat›fl›n› s›-
n›rlamak için “kura” sistemi-
ne geçildi. Markas› ne olur-
sa olsun otomobil almak is-
teyenler her ay isimlerini yaz-
d›r›yorlar ve bunlar›n ancak
1/4‘ü otomobil alma hakk› ka-
zan›yordu.

Bir flehirde evi olan›n, ba-
flak bir flehirde ev almas›-
n›n yasakland›¤› do¤ru mu?
‹nflaat sektöründeki s›n›rla-
malar büyümeyi önlemeye
yönelik de¤il; iç göçü denge-
lemeye yönelik önlemler ola-
rak karfl›m›za ç›k›yor. Her ne
kadar sistem de¤iflmifl olsa
da Sosyalizm’in kurallar› ça-
l›fl›yor. “Sistemi ve mevcut
yap›y› koruyal›m” anlay›fl› ile
devlet bu tarz önlemler al›yor.

Önümüzdeki dönem içeri-
sinde Çin’in ifl makinalar›
sektöründeki etkinli¤i de¤i-
flir mi?
Çin bu sektördeki önemini
gerek bir üretici, gerekse
önemli bir pazar olarak sür-
dürecektir. Ancak, dünyan›n
yar›s›n› oluflturan mevcut pa-
zar büyüklü¤ünün, önümüz-
deki 4-5 y›l içerisinde %35’le-
re çekilerek dünya’n›n kalan›
ile dengelenece¤ini düflünü-
yorum. 

Çin markalar›n›n Türkiye ifl
makinalar› pazar›ndaki du-
rumu nedir?
Türkiye’de biz uygunlar ola-
rak Liugong markas› ile her
geçen gün artan bir Pazar pa-

y›na sahibiz. Bizim d›fl›m›z-
da ‹MDER üyesi olan bir Çin
markas› daha var.

Türk insan›n›n Çin ürünleri-
ne bak›fl aç›s› nas›l?
Biz öncelikle, Türk insan›n›
ürünün dayan›kl›l›¤›na, perfor-
mans›na, kendisi için verimli
olaca¤›na, sat›fl sonras› hiz-
metlerde her an yanlar›nda
olaca¤›m›za inand›rd›k. Son-
ra makinalar›m›z› bizzat kul-
lanarak, ürünlerimizin kalite-
sini anlamalar›n› sa¤lad›k.
Belki ilk sat›n ald›klar› maki-
nalarda risk ald›klar›n› düflü-
nüyorlard›; ama o zaman da
firmam›za olan güvenleri söz
konusuydu. Bizi ve ürünleri-
mizin kalitesini bizzat test et-
tikleri için, ikinci makinalar›n›
çok daha rahatl›kla al›yorlar.
‹fl makinalar› ucuz ürünler de-
¤ildir. Yat›r›m mal›d›r. Önce-
likli amac›n›z ihtiyaç duydu-
¤unuz ifli zaman›nda yap-
makt›r. Dolay›s›yla ifl potan-
siyeli düflük bir ürünü, sade-
ce di¤erinden daha hesapl›
diye al›rsan›z; verim sa¤laya-
mazs›n›z. 

Müflteriler, bir ürünü almadan
önce bire bir görüfltü¤ü firma

çal›flanlar›na, daha sonra bu
kiflilerin arkas›ndaki güce; ya-
ni firmaya güvenmek istiyor-
lar. Makinan›n standartlar›na
bak›p kullanabilece¤ine ka-
naat getiriyor. En son olarak
fiyat› göz önünde bulunduru-
yorlar. 

Hangi ürün gruplar›nda da-
ha yüksek baflar› sa¤l›yor-
sunuz?
Tüm sektörlerdeki ve her ürün
grubumuz için azami çaba
gösteriyoruz. Ancak, baz›
sektörlerde daha fazla üretim
ve rekabet varken; baz› ürün
gruplar›nda daha az say›da
marka var. Mini ekskavatör
kategorisinde Türkiye’de bi-
rinci s›raday›z. Di¤er birçok
ürün grubunda ilk 10 içerisin-
de yer al›yoruz. ‹yi hizmeti de-
vam ettirerek ve sat›fl strate-
jilerimizi gelifltirerek bunu ilk
5’lere tafl›yaca¤›z.

Türkiye’de makina sat›flla-
r›n›zda yo¤unlaflt›¤›n›z sek-
törler var m›?
Genifl ürün hatt›m›z sayesin-
de tüm sektörlere hizmet ve-
rebiliyoruz. Bununla birlikte
baz› sektörler dönemsel ola-
rak ön plana ç›kabiliyor. Ör-
ne¤in, mini ekskavatörlerimiz
ormanc›l›k ve tar›m sektörle-
rinde çok baflar›l› oldu. Alt ya-
p› çal›flmalar›nda bulunan
müflterilerimiz de a¤›rl›kta. 

Bunun yan›nda yurt genelin-
deki kum ocaklar›nda, beton
santrallerinde ve kömür ma-
denlerinde lastikli yükleyicile-
rimiz yo¤un ilgi görüyor. 

Yol inflaatlar›nda kullan›lan
makinalar›m›zda da çok iddi-
al›y›z. fiu anda en çok hitap
etti¤imiz sektörler aras›nda
yer al›yor. Her sektörden
müflterimiz var ve say›lar› da
gün geçtikçe art›yor. 

Makinalar›n›z› kullanan fir-
malardan baz› örnekler ve-
rebilir misiniz?
Trakya’da MSC Lojistik’in
yapt›¤› Türkiye’nin en büyük

konteyn›r liman› olan Asya
Port Liman ‹flletmecili¤inde
LiuGong yükleyici, dozer,
greyder ve silindirlerimiz ça-
l›fl›yor. 

Devlet Malzeme Ofisi arac›-
l›¤›yla birçok belediye ve di-
¤er kamu kurulufllar› bizim
makinalar›m›z› kullan›yor. 

Orman ‹flletmelerinde, krom
madenlerinde, ka¤›t sektö-
ründe ve yol inflaat gruplar›n-
da Türkiye’nin önde gelen ku-
rulufllar› ile çal›fl›yoruz. Ayr›-
ca, Eti Bor ‹flletmeleri de
müflterilerimiz aras›nda yer
al›yor. 

Ürünlerinizin teknolojik
özellikleri ve sa¤lad›¤›
avantajlar nelerdir?
Ürünlerimizin tasar›m› ve ge-
lifltirilmesi için oldukça kala-
bal›k ve kalifiye bir ekip çal›-
fl›yor. Sadece vinç grubunda
çal›flan 150’ye yak›n tasar›m-
c›m›z var.

Ana komponentler konusun-
da teknoloji lideri markalarla
çal›fl›yoruz. Alman aktarma
organlar› ve flase üreticisi ZF
ile Liugong aras›nda stratejik
bir ortakl›k bulunuyor. Lastik-
li yükleyici, greyder ve silindir
gibi ürünlerimizde kullan›lan
flanz›man, aks ve diferansiyel
gibi yürüyüfl aksamlar› ZF’yle

birlikte Çin’de üretiliyor. Bu,
ZF’nin dünya genelindeki tek
ortakl›¤›d›r.

Bunun d›fl›nda Cummins ile
ileri düzeyde bir ifl birli¤imiz
var. Bosch ve bunun gibi bir-
çok alan›nda lider marka ile
çal›fl›yoruz. Bunlar›n hepsine
bir bütün olarak bakt›¤›m›z-
da, birçok standartlar› bar›n-
d›ran ürünler meydana ç›kar-
d›klar›n› görebiliyoruz.

Biz hesapl› bir markay›z; fa-
kat ucuz de¤iliz. Hiçbir za-
man ucuz bir marka olmad›k.
Makinalar›m›z›n verimlilikle-
rinden dolay› hesapl› oldu¤u-
nu, kullan›ld›¤› zaman net bir
flekilde ortaya ç›k›yor. Yedek
parçalar›m›z makul rakamlar-
da oldu¤u gibi; garanti süre-
cindeki bak›m maliyetlerimiz
de oldukça uygundur.

Liugong’un Türkiye’de üre-
tim için yat›r›m yapmas› söz
konusu olabilir mi?
Kas›m ay›nda Sanayi Bakan-
l›¤› Genel Müdürü Süfyan
Emiro¤lu ve ‹MDER Genel
Sekreteri Faruk Aksoy’la bir-
likte Çin’de fabrika ziyaretle-
ri gerçeklefltirdik. Liugong’un
Türkiye’de üretim noktas›
oluflturmas› için destek iste-
dik. Bunu sadece Uygunlar
A.fi.’nin geliflimi için de¤il; ül-
ke ekonomisi için önemli bir
katk› olarak görüyoruz. Bu ta-
leple ilgili karar verme süreci
hala devam ediyor. Önümüz-
deki 2-3 y›l içerisinde Liugong
makinalar›n›n üzerinde “Ma-
de in Turkey” ibaresini göre-
biliriz. Bütün gruplar için üre-
tim olmayabilir; fakat baz›la-
r›n›n üretiminin burada yap›l-
mas›n› hedefliyoruz. 

Bir anlamda Çin’in Türki-
ye’deki temsilcisi olduk deni-
lebilir, ifl makinalar› konusun-
da bir otorite olarak görülü-
yoruz. Liugong’un ekskava-
tör, yükleyici, dozer alanlar›n-
da yönetim ekiplerinden ve
sat›fl sonras› çal›flanlar›ndan
yaklafl›k 100 kadar kifli, y›l
içinde Türkiye’ye gelip gidi-
yor. 

Ayr›ca bir süre önce ülke ola-
rak Avrupa organizasyonuna
ba¤land›k; Liugong’un Ams-

terdam merkezine ba¤l› ola-
rak çal›fl›yoruz. Yedek parça
tedariklerimizi oradan sa¤la-
yaca¤›z. Bu durum h›z›m›z›
artt›racak ve müflterilerimize
sa¤lad›¤›m›z hizmetleri daha
olumlu yönde etkileyecektir.

Sektörümüze yönelik ola-
rak önümüzdeki 5 y›l için
global bir projeksiyon yapa-
bilir misiniz?
Önümüzdeki dönemde,
2008-2009 y›llar›ndaki kötü
kriz döneminin tekrar yaflana-
ca¤›na inanm›yorum. Bu dö-
nemdeki rakamlar›n taban›
oluflturaca¤›na ve bu rakam-
lar›n alt›na düflmeyece¤imizi
düflünüyorum. 

Alt yap›s›n› oluflturmufl du-
rumdaki güçlü Avrupa ve
Amerika pazarlar›n›n yüksek
refah seviyelerinin devam›n›
sa¤lamak için tekrar bir
yükselifle geçmesini bekliyo-
rum. Güney Amerika çok ba-
flar›l› bir performans yakalad›
ve bu performans›n kal›c› ola-
ca¤›na inan›yorum. Uzak Do-
¤u’daki geliflmekte olan ülke-
lerde müthifl bir ivme var.
Çin’in bir miktar gerilemesini,
gelecek y›llarda dünyadaki
dengenin tekrar sa¤lanaca¤›-
n› düflünüyorum. 

Uygunlar A.fi. olarak sizin
hedefleriniz nedir?
Uygunlar A.fi. olarak öncelik-
li hedefimiz, Türkiye’de müfl-
teri memnuniyetinde ilk s›ra-
da olmakt›r. Sat›fllarda da ilk
5 içerisinde yer almak istiyo-
ruz. Gerekirse sat›fllarda ge-
rileyelim; fakat müflteri mem-
nuniyetini devam ettirmek her
zaman öncelikli hedefimiz
olacakt›r.
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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 0212 2510207-08

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

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

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

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

CERMAK
Takeuchi
‹STANBUL 0212 6715744
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

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
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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 4531000
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

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

M
ak

in
a 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 PAZ.
Doosan, Moxy, Mst, Soosan,
Atlas, 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, Dieci, Pramac, Omg
‹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

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
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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

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

DELKOM GRUP
Bo-Rocks, Zodiac, Kuvars
ANKARA 0312 3541384
www.delkom.com.tr

MUNDES MAK‹NA
Groeneveld, Pfrundt
‹STANBUL 0216 4596902
www.mundesmakina.com

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

SITECH EUROASIA
TEKNOLOJ‹ SERV‹S
Trimble
‹STANBUL 0212 3935500
www.sitech-eurasia.com

Tabloda yap›lmas› gereken de¤ifliklikler için lütfen
“gkuyumcu@forummakina.com.tr” adresine bilgi
veriniz.
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