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HTF 45 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çalışma yüksekliği                                                             
Sepet altı yüksekliği                                                       
Güvenli  sepet taşıma kapasitesi                                            
Yanal çalışma                  
Kule sağa sola dönüş açısı                            
Araç yüksekliği                                
Araç uzunluğu                                    
Araç genişliği                          

45 m                                                          
43 m                                                          
400 kg                                                          

Güç kaynağı                       
Sepet dengeleme sistemi                                                    
Kumanda tipi                         
Kumanda voltajı                        
Araç azami uzunluk                            
Araç azami genişlik                                
Araç azami yükseklik                                     
Araç dingil genişliği                         
Araç azami taşıma kapasitesi                             

Elektronik                                                       
Tam Oransal                                                       
24V                                                          

Araç yolcu taşıma kapasitesi                     

32 mt                                                      
240˚                                                      
3900 mm                                                  
11220 mm                                                
2550 mm
P.T.O                                                      

9420 mm                                                      
2487 mm                                                   
3390 mm                                                      
4800 mm                                               
25000 kg                                                      
1 + 2                                                      

info@uzmanlarplatform.com

PLATFORMDA
 KALİTE VE GÜVENLİK BİZİM İŞİMİZ

M

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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                  3-7 Mayıs tarihleri arasında bizimde katılmış olduğumuz 
KOMATEK 2017 Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı yaklaşık 34000 ziya-
retçinin katılımıyla gerçekleşti. Uzmanlar Platform yeniliklere ve kaliteye yeni katkılar sağlayacağına inandığı 
AR-GE Mühendisi Uluğ Kaya Bey’i Nisan ayının başında kadrosuna dâhil etti. Haziran ayı içinde BURSA 
VİNÇDER Bursa’da ve UZMANLAR PLATFORM Ankara da Ramazan İftar Etkinlikleri düzenlediler. Uz-
manlar Platform mobil personel yükseltici İhracatında lider konumuna yükselmiş,  kendi alanında toplam 
üretim adedinde ilk 3 sıraya çıkmış ve 53mt çalışma yüksekliğinde platform üretimine başlamıştır. Bu verilerle 
büyük bir performans ortaya koyarak hedefe koşuyoruz…
Bu sayıda PLATFORMCU DERGİSİ’nin içeriği ve sayfa sayısı biraz daha geniş tutuldu; ARUSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Burhan Fırat Bey’in hazırlamış olduğu bir değerlendirme yazısı ve AY PLATFORM Genel 
Müdürü Nihat Tursun Bey’le yapılan röportaj yazısını bulabilirsiniz. Snorkel CEO’su Matthew Elvin’in Ko-
matek 2017 Fuarı UzmanLift stant ziyareti, kendisi ile yapılan söyleşi ve Uzmanlar Platforma’da hizmet veren 
Yeminli Mali Müşavir Dr. Serdar Aytekin Bey’in makalesi ilgi ile okunacak yazılar. 
           Ayrıca Uzmanlar Platformun ve Bursa VİNÇDER’in düzenledikleri Ramazan İftar Etkinlileri ile ilgili iz-
lenimler, Uzmanlar Platform Yönetim Danışmanı Faruk Aksoy Beyin hazırladığı, Ülke Ekonomisinde Makine 
Üretiminin ve İhracatının Önemini anlatan istatistik değerlendirmesini bulabilirsiniz. Her sayıda okuduğu-
nuz ‘BİLGİ KÖŞESİ’nde Makine Mühendisimiz Salih Özkan Bey  ‘’ PTO’ların Seçimi, Montajı, Çalışması ve 
Bakımı’’ adlı yazısı ile sizlere yardımcı olmaya çalışıyor.

İyi okumalar dileği ile.
 

                                                                                                       Yusuf Tursun
                                                    Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUM PLATFORMCU

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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İÇİNDEKİLER 

Sunum
Uzmanlar Platform
Hedefe Koşuyor
Yusuf TURSUN

Haber
Uzmanlar Platform ve Uzmanlift
Komatek 2017 Fuarında 
Yeni Ürünlerini Birlikte
Sergilediler

Makale
İdari Aşamada Vergi İhtilaflarının 
Çözüm Yöntemlerinde Uzlaşma
Dr. Serdar AYTEKİN
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Ay Platformun
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İÇİNDEKİLER 
İmtiyaz sahibi
Uzmanlar Platform Hidromekanik Makine 
Mühendislik Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Salih Özkan - Makina Mühendisi

Katkıda Bulunanlar 
Uzmanlar Platform Kurumsal İletişim
Departmanı 

İletişim:
Uzmanlar Platform Hidromekanik Makine 
Mühendislik Otomotiv San. ve Tic.Ltd.Şti. 
Fabrika Adresi: Sarımeşe Mah. Demirkıran 
Sok.No: 4 Kartepe / Kocaeli

İstanbul İrtibat Bürosu: Evliya
Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Akgül 
Sokak No:1/4 Tuzla-İstanbul
İrtibat Tel :0216 582 00 40-41 
262 371 6108 
262 373 6405-06
Fax : 0216 582 00 42

Yayın Kurulu
Semih Sami ÖZEŞ
İbrahim ÇETİN
Serhan GÜNAYDIN

Tasarım ve Grafik 
Andrey ANTIPIN

Baskı 
Demirkol Basım 
Reklam tanıtım hizmetleri ltd. şti.
Dumlupınar Mh. Tünel Sk. No:2
(E-5 Yanyol) Pendik / İstanbul 
T: 0216 379 6 379
F: 0216 379 0 433
www.demirkolbasim.com

Yayın Türü : Yerel Süreli
Platformcu.com Bülteni Uzmanlar Platform 
iç çalışma ürünüdür. Dahili ve harici
kullanım içindir, parayla satılmaz. 

ücretsizdir

Haber
Snorkel İle İkinci Teknik Eğitim
Ali TOPÇU

Haber
Snorkel & Xtreme Manufacturing CEO’su 
Matthew Elvin, Uzman Lift’in davetlisi 
olarak Komatek fuarını ziyaret etti.
Mehmet KARAKAYA

Haber
Ankara ve Bursada Uzmanlar Platform 
Rüzgarı
İbrahim Çetin -  Semih Sami Özeş 

Haber
Araç Üstü Ekipmanları ve İş Makineleri 
Üretiminin  Kısa Bir Değerlendirmesi, 
ARÜSDER’in Görevleri
Burhan FIRAT / ARUSDER Yön. Krl. Bşk

Bilgi Köşesi
Mobil Sepetli Platformlarda PTO
Seçimi, Montajı, Çalışması ve Bakımı
Salih ÖZKAN / Mak. Müh. 

Makale
Ülke Ekonomisinin Yükselişi Ancak Yerli 
Makine Üretim ve İhracatının Artışı İle 
Sağlanır
Faruk AKSOY
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PLATFORMCU

35

HT 14 TEKNİK ÖZELLİKLER 
14 m                                                          
12 m                                                          
200 kg                                                          
7.5 mt                                                      
240˚                                                      
2900 mm                                                  
7100 mm                                                
2300 mm
P.T.O                                                      
Mekanik                                                       
Elektrik-hidrolik                                                       
24V                                                          
6600 mm                                                      
2300 mm                                                   
2205 mm                                                      
3960 mm                                               
3500 kg                                                      
1 + 4                                                      HT 14m

info@uzmanlarplatform.com

Çalışma yüksekliği                                                             
Sepet altı yüksekliği                                                       
Güvenli sepet taşıma kapasitesi                                            
Yanal çalışma                  
Kule sağa sola dönüş açısı                                      
Araç yüksekliği                                
Araç uzunluğu                                    
Araç genişliği                          
Güç kaynağı                       
Sepet dengeleme sistemi                                                    
Kumanda tipi                         
Kumanda voltajı                        
Araç azami uzunluk                            
Araç azami genişlik                                
Araç azami yükseklik                                     
Araç dingil genişliği                         
Araç azami taşıma kapasitesi                             
Araç yolcu taşıma kapasitesi                     

14
M

HER YERDE HER ZAMAN 
HAZIR VE NAZIR

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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UZMANLAR PLATFORM VE UZMANLİFT
KOMATEK 2017 FUARINDA

YENİ ÜRÜNLERİNİ BİRLİKTE SERGİLEDİLER
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15’si düzenlenmiş olan KOMATEK 2017 Uluslararası İş ve İnşaat Ma-
kine, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı bu sene 3-7 Mayıs tarihleri 
arasında Ankara- AKM’de gerçekleşti. Fuara 300m²’lik A3-17 numaralı 
ortak Stant da katılan UZMANLAR PLATFORM ve UZMAN LİFT geniş 
ürün gamı ve yeni teknolojileri ile göz doldurdular. 

2 yılda bir iş ve inşaat sektörünü bir araya getiren 
KOMATEK 2017 fuarı bu yılda 72000 m²’lik alanda 
3400 stant personeli ile hizmet verdi. 113’ü yabancı 
olmak üzere toplam 369 katılımcı firma ve 34000 
civarında bir ziyaretçi akını ile fuar büyük bir şova 
dönüştü. UZMANLAR PLATFORM ’un 3’ncü kez 
katıldığı ve sergilediği yeni ürünler yanında Snor-
kel, DinoLift ve SmartLift platformlarını sergileyen 
kardeş firma UZMAN LİFT’te ürün yelpazesinin 
genişliğini müşterilerine göstermiş oldu. 

UZMANLAR PLATFORM müşterilerinin ihtiyaç 
ve taleplerini en kısa sürede, en uygun çözüm öne-
rileri ile karşılamaktadır. Türkiye’nin her yerinden 
ve yurt dışından gelen kullanıcı ve kiralama firma-
ları ile stant’ı her zaman dolu olan UZMANLAR 
PLATFORM, ziyaretçilerin gözdesi oldu. Kiralama 
sektörünün gelişmesi ile sektörde ürün taleplerinin 
arttığı UZMANLİFT ve UZMANLAR platform, 
fuarda müşterilerine çeşitli çözüm önerileri ve uygun 
fiyatlarda kaliteli ürünler sundu.

Fuardan Bir Görüntü
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1-Usta Otomotiv’e satılmış olan 26 mt çalışma yüksekliğinde mobil personel yükseltici 
2- Tekirdağ dan Bora Platforma satılmış olan 30 mt maksimum çalışma yüksekliğine sahip flay bomlu mobil 
sepetli platform
3- 37 mt çalışma yüksekliğine sahip mobil sepetli platform.

 2017 / Temmuz, Ağustos, Eylül / Uzmanlar Platform Dergisi

UZMANLİFT ’in Stant’ında sergilenmiş platform ve iş makineleri: 

Snorkel Ürünleri:

1 adt S301P Model 5 mt çalışma yüksekliğinde çekmeli Mini Makaslı Platform.
1 adt TM12 Model 5 mt dikey çalışma yüksekliğinde akülü platform.
1 adt S3219E Model 8 mt çalışma yüksekliğinde akülü makaslı platform.
1 adt S3220E Model 8 mt çalışma yüksekliğinde akülü makaslı platform.
1 adt S4726 E Model 10 mt çalışma yüksekliğinde akülü makaslı platform.
1 adt S4732 E Model 12 mt çalışma yüksekliğinde akülü makaslı platform 
1 adt S2770 RT Model 10 mt çalışma yüksekliğinde dizel makaslı platform 
1 adt A46JE Model 16 mt çalışma yüksekliğinde eklemli akülü platform 
1 adt A46 JRT Model 16 mt çalışma yüksekliğinde dizel eklemli platform 
1 adt T46JRT Model 16 mt çalışma yüksekliğinde dizel eklemli platform 

Fuar stant’ında UZMALAR PLATFORM ’un sergilemiş olduğu platformlar:

Yusuf Bey standımızı ziyaret eden  Ayhanlar Platform sahibi Ali Ayhan'la birlikte
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DİNOLİFT ürünü:
1 adt 185XTCII 18,5 mt çalışma yüksekliğinde di-
zel&elektrikli örümcek tipi platform

SMARTLİFT Vakumlu Teleskobik Yükleyiciler:
1 adt SL380 model 380 kğ kaldırma kapasiteli Akü-
lü Vakumlu Teleskobik yükleyici.
1 adt SL608 model 608 kğ kaldırma kapasiteli Akü-
lü Vakumlu Teleskobik yükleyici.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine önem veren 
UZMANLAR PLATFORM, Şubat ayı başında dü-
zenlediği 300’e yakın müşteriyi fabrikada ağırlama 
etkinliğinden sonra Mart ayında 21 sektör bile-
şeni ile Amerika Conexpo fuarı- Snorkel Fabrika 
ziyareti ve AHERN Kiralama firma ziyaretleri ve 
Mayıs ayında Komatek fuarı ile önemli faaliyet ve 
etkinlikler gerçekleştirdi. Sektörde fuarların yeri 
ve önemini bilen Uzmanlar Platform 2017 yılında 
hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli fuar ve 
etkinliklere katılarak ürünlerini sergileyecektir.

Yusuf Bey Küçük Ziyaretçilerle

UZMANLAR PLATFORM adına Yusuf Tursun ve Snorkel CEO’su Matthew Elvin Beyler
HİDROMEK Stant’ında HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt’u 
ziyaret ettiler.
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ORTADOĞU SAVAŞI VE KAPİTALİST DÜNYA KRİZİ
YERLİ ÜRETİCİYİ VE ÇALIŞANI İŞSİZ BIRAKIYOR
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PLATFORMCU

35

14

HE 14 TEKNİK ÖZELLİKLER 
14 m                                                          
12 m                                                          
200 kg                                                          
7 mt                                                      
360˚                                                      
2964 mm                                                  
7100 mm                                                
2000 mm
P.T.O                                                      
Mekanik                                                       
Elektrik-hidrolik                                                       
24V                                                          
6600 mm                                                      
2000 mm                                                   
3400 mm                                                      
3350 mm                
3500 kg                                                      
1 + 2                                                      

info@uzmanlarplatform.com

Çalışma yüksekliği                                                             
Sepet altı yüksekliği                                                       
Güvenli sepet taşıma kapasitesi                                            
Yanal çalışma                  
Kule sağa sola dönüş açısı                                        
Araç yüksekliği                                
Araç uzunluğu                                    
Araç genişliği                          
Güç kaynağı                       
Sepet dengeleme sistemi                                                    
Kumanda tipi                         
Kumanda  voltajı                        
Araç azami uzunluk                            
Araç azami genişlik                                
Araç azami yükseklik                                     
Araç dingil genişliği                         
Araç azami taşıma kapasitesi                             
Araç yolcu taşıma kapasitesi                     

M

Platform Sektörünün ve Yerli Üretimin Gururu
 Kalite’nin ve Güvenliğinizin Sigortası.

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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İdari Aşamada Vergi İhtilaflarının 
Çözüm Yöntemlerinde Uzlaşma

Dr. Serdar AYTEKİN

Türev Yeminli Mali Müşavirlik Şirket Ortağı
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi
s.aytekin@turevymm.com.tr

Vergi kamu gücü kullanılarak vatandaşlardan cebren 
tahsil edilen bir gelirdir. Anayasanın 73 maddesinde 
verginin tanımı yapılmış olup; söz konusu madde 
metninde herkesin kamu giderlerini karşılamak 
üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü ol-
duğu belirtilmiştir. Verginin kamu gücüne istinaden 
tahsil ediliyor olması, vergi uygulamalarında yapılan 
değişiklikler ve uygulamada yapılan yorum farklılık-
ları vergiyi toplamak zorunda olan kamu idaresi ile 
vergi ödemek zorunda olan vergi mükellefleri arasın-
da kimi zaman ihtilaflar çıkmasına sebep olmaktadır. 
Vergi ihtilafları, vergi mükelleflerinin vergi konu-
sunda yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip 
– getirmediği konusunda yapılan bir vergi incelemesi 
sonucunda ortaya çıkabileceği gibi, uygulama konu-
sunda idare ile mükellef arasında yorum farklılığı ne-
deni ile yanlış uygulamadan kaynaklı da olabilmekte-
dir. Ayrıca vergi ödevlerinin hiç yerine getirilmemesi 
de ihtilafın çıkmasına sebep olabilmektedir.
Vergi ihtilaflarının çözümü idari aşamada veya yargı 
aşamasında olmaktadır. İdare kendi işlemlerinden 
veya mükellef kaynaklı vergi ihtilafı oluşturan hata ve 
kusurlarını tek yanlı tasarruf yetkisi ile çözüme ka-
vuşturabildiği gibi, vergi yükümlüsü ile ihtilaf konu-
sunda anlaşmaya varmak suretiyle de ihtilaflı konuyu 
çözüme kavuşturabilmektedir. Bu şekilde ihtilafın 

sonuçlandırılmasına idari aşamada çözüm yöntemi 
denilmektedir. Yargı aşamasında çözüm yöntemi ise 
mükelleflerle idare arasında çıkan ve ihtilaf konusu 
oluşturan her türlü eylem ve işlemlere karşı dava 
açılması suretiyle vergi ihtilaflarının çözümünün 
istenmesidir. Buna vergi ihtilaflarının dava yoluyla 
(yargı aşamasında) çözümü denilmektedir.
Vergi mükellefleri açısından oldukça fazla önem arz 
eden vergi ihtilafları ve çözüm yolları konusu idari 
aşamada ve yargı aşamasında olmak üzere iki aşama-
da ele alınmaktadır. Vergi İhtilafının, idari aşamada 
çözümü idarenin tahsilatını hızla yapmasını sağla-
maktadır. 

Mükellef idari veya yargı çözüm yöntemlerinden 
hangisini uygulayacağı konusunda karar vermeden, 
vergi ihtilafının konusunu, olayın usul ve esasları-
nı ve yorum farklılığından kaynaklı ihtilafın dava 
edilmesi durumunda benzer nitelikli dava sonuçla-
rını ayrıntılı araştırması ve bunlara istinaden hangi 
çözüm yönteminin kendisi için faydalı olacağını 
bilmesi gerekmektedir. Dava yoluna gitmesi duru-
munda veya idari aşamada ihtilafı sonuçlandırması 
durumunda her ikisinde sağlayacağı avantajları ve 
dezavantajları çok iyi analiz etmesi gerekmektedir. 
Bu nedenlerle her vergi ihtilafının uzman kişilerce

Giriş



PLATFORMCUMAKALE

12

değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması büyük önem 
arz etmektedir. 
Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözüm yöntemle-
rini, ilk olarak uzlaşma müessesi, ikinci olarak vergi 
hatalarının düzeltilmesi, üçüncü olarak cezalarda in-
dirim ve son olarak pişmanlık ve ıslah konusu olarak 
dört ana gruba ayırmaktayız. Uzlaşma müessesi gerek 
içerik gerekse kapsam olarak her mükellefin karşıla-
şabileceği olaylardan biridir. Bu nedenle mükellefleri 
bu konuda bilgilendirmek ve konuyu ayrıntılı olarak 
açıklamak amacıyla makalemizin konusunu uzlaşma 
müessesi oluşturacaktır. 
1.Uzlaşma:
Uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yar-
gıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk 
edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak suretiyle 
başvurabilecekleri idari bir çözüm yoludur.  Başka 
bir anlamda uzlaşma, ikmalen, resen veya idarece 
tarh edilen vergiler ile bunların cezaları konusunda 
mükellefle vergi idaresinin anlaşması suretiyle yargı 
yoluna gidilmeksizin çözüme kavuşturmalarıdır. Uz-
laşmanın konusu ve uygulama esasları Vergi Usul Ka-
nununda yer alan Ek maddeler arasında açıklanmış-
tır. (VUK Ek Mad. 1-12). Uzlaşma müessesi, kanun 
ile getirilen şartların varlığı halinde, salınan vergi ve 
cezalar hakkında dava yoluna başvurulmadan, vergi 
idaresi ile mükellefin karşı karşıya gelerek kesin ve 
kısa yoldan anlaşmaları imkanını sağlamaktadır. 
Türk vergi sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tar-
hiyat sonrası olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. 
Mükellefler bunlardan yalnızca birinden faydalanabi-
lirler. Bugün itibarıyla uzlaşma, Maliye Bakanlığınca 
yürürlüğe konulan Uzlaşma Yönetmeliği  ve Tarhiyat 
Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde  yer alan hükümlere 
göre gerçekleşmektedir. 
Mükellefler, idare ile uzlaşmaları ve bunun sonucun-
da uzlaşma tutanağını imzalamaları durumunda dava 
yoluna gidemezler. VUK'un 359'uncu maddesinde 
düzenlenen kaçakçılık suçları kapsamındaki fiiller 
nedeniyle tarh edilen vergi ve cezalar için uzlaşmaya 
başvurulamaz. Uzlaşma başvurusu sadece mükellef 
tarafından yapılabilmekte olup, başvuru yapmak zo-
runlu değildir. Ancak gerek vergi inceleme süreçle-
rinde gerek vergi/ceza ihbarnamesinde mükelleflere 
uzlaşma başvurusunda bulunabilecekleri hatırlatıl-

maktadır. Vergi İnceleme elemanları, yılın son üç 
ayında sonuçlandırılan vergi incelemelerinde mükel-
lefe veya yetkilisine uzlaşma talebi olup – olmadığını 
hatırlatmamaktadır. Bu durumda mükellefin bunu 
talep etmesi gerekmektedir.

1  Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
“Uzlaşma El Kitapçığı”, Yayın No:22, 2.Baskı. Ekim,2007.
2 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s.263.
3 03.Şubat.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
4 31.Ekim.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

1.1.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma :

Tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat aşamasından önce, 
idare ile mükellef veya ceza muhatabı arasında tarh 
edilecek vergi ve kesilecek cezalarda uzlaşılmasıdır.   
Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına; vergi incelemesi 
yapmaya yetkili denetim elamanlarınca yapılan vergi 
incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık 
Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, 
resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek 
vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza-
ları girmektedir.
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ancak ve yalnızca ince-
leme raporlarına dayanılarak yapılacak tarhiyatlar 
konu olabilmektedir.  Kaçakçılık suç ve cezalarından 
dolayı vergi ziyaınına sebebiyet verilmesi durumun-
da kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır.
Uzlaşma Talebi, vergi incelemesini yapan inceleme 
elemanlarına veya bu elemanların bağlı bulunduğu 
ekip veya grup başkanlığına yazılı olarak yapılmalı-
dır. Ayrıca uzlaşma talebinin inceleme tutanağında 
yer alması da ilgili makama yazılı başvuru yerine 
geçmektedir. Nezdinde inceleme yapılan mükellef, 
incelemenin başlangıcından itibaren son tutana-
ğın imzalanmasına kadar geçen süre içerisinde her 
zaman uzlaşma talebinde bulunabilir. Harici bilgilere 
dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan 
incelemelerde, inceleme elemanı mükellefi uzlaşma 
talebinde bulunmaya “uzlaşmaya davet yazısı” ile da-
vet etmektedir. Bu İncelemeler sonucunda inceleme 
elemanlarınca yapılacak "uzlaşmaya davet" hallerin-
de ise, davet yazısının mükellefe tebliğinden itiba-
ren en geç on beş gün içerisinde uzlaşma talebinde 
bulunabilmektedir.

 2017 / Temmuz, Ağustos, Eylül / Uzmanlar Platform Dergisi



PLATFORMCUMAKALE

13

Yapılan incelemeler sonucu uzlaşmaya konu tarh edi-
lecek vergi ve kesilmesi öngörülen ceza miktarı, in-
celeme elemanının düzenleyeceği bir raporla uzlaşma 
gününden en az on beş gün önce yetkili uzlaşma ko-
misyonuna ve mükellefe bildirilir. Belirlenen uzlaşma 
gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az on 
beş gün önce mükellefe bildirilir veya inceleme tu-
tanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde on beş 
günlük süreye bağlı kalınmadan daha önceki bir tarih 
uzlaşma günü olarak belirlenebilir.
Uzlaşma görüşmesi sonucunda uzlaşma sağlandığı 
takdirde, komisyon uzlaşma sonuçlarını gösteren bir 
uzlaşma tutanağı düzenler. Düzenlenen tutanakta, 
uzlaşma ile ilgili açıklamalar ve uzlaşma konusu yapı-
larak üzerinde uzlaşılan rakamlar yer alır.
Uzlaşma Tutanağı, komisyon başkan ve üyeleri ile 
mükellef veya vekili tarafından imzalanır. İmzalanan 
tutanağın bir örneği mükellefe veya vekiline verilir. 
Bir örneği de üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle bir-
likte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönde-
rilir.
Mükellefin; uzlaşma komisyonunun davetine katıl-
maması, uzlaşma görüşmesine geldiği halde uzlaşma 
tutanağını imzalamaması veya ihtirazı kayıtla imza-
lamak istemesi halinde uzlaşma temin edilememiş 
sayılır. Bu durumda, mükellefin tarhiyat sonrası uz-
laşma hakkı ortadan kalkar. 

Mükellefler inceleme elemanınca tespit edilen matrah 
veya matrah farklarının tümü için uzlaşma talebin-
de bulunabilecekleri gibi bir kısım matrahlar için de 
uzlaşma talebinde bulunabilmektedir. Bu durumda 
tutanağın
açıklama bölümünde inceleme raporunda tespit edi-
len matrah farklarından hangilerinde uzlaşma talep 
edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşmaya varılan 
vergi ve ceza miktarları belirtilir.
Mükellef, uzlaşma komisyonunun uzlaşma teklifini 
sonradan kabul etme imkânına sahiptir. Tutanak ve 
inceleme raporunun vergi dairesine ulaşması üzerine, 
vergi dairesi tarafından söz konusu tarhiyat bilgilerini 
içeren bir tebligat yapılır. Tarhiyatın mükellefe tebliğ 
tarihini takip eden günden başlayarak 30 günlük süre 
içinde mükellef, vergi mahkemesinde dava açabilece-
ği gibi, sürenin son günü mesai saati bitimine kadar, 
uzlaşma komisyonunun teklifini kabul edebilir.

Uzlaşma sonucunda düzenlenen uzlaşma tutanakları 
kesindir ve ilgili vergi daireleri tarafından gerekli iş-
lemlere hemen başlanır. Üzerinde uzlaşma sağlanan 
veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava 
açılamaz ve hiçbir makama şikâyette bulunulamaz. 
Tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanan mükellef, 
üzerinde uzlaşılan vergi ve ceza için cezalarda indi-
rim hakkından yararlanamaz.
Uzlaşılan vergi ve cezalara ilişkin tutanak vergi daire-
sine gönderilir. Bu tutanak tahakkuk fişi yerine geçer. 
Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme sürelerin-
den önce mükellefe tebliğ edilmişse; kanuni ödeme 
sürelerinde, ödeme süreleri kısmen veya tamamen 
geçtikten sonra mükellefe tebliğ edilmişse; uzlaşma 
tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödenir. Üzerinde uzlaşılan vergi miktarına ayrıca 
Vergi Usul Kanunu'nun 112 nci maddesine göre bu 
verginin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağı-
nın imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme 
faizi hesaplanır. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda uz-
laşma temin edilememiş veya uzlaşmaya varılamamış 
ise vergi dairesi gelen inceleme raporunda önerilen 
matrah veya matrah farkı üzerinden gerekli tarh iş-
lemini yapar.

 5) Mehmet ARSLAN, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 
2006, s.293.
 6)  Cevdet Okan BAHAR, "Genel Olarak Uzlaşma Müessesesi ve Tarh 
Zaman Aşımının Son Üç Ayında Uzlaşma", Vergi Dünyası, Sayı:255, 
Kasım 2002, s.161.

1.2.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma:

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; vergi daire-
leri tarafından mükellef adına ikmalen, re'sen veya 
idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili 
olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara iliş-
kin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve ce-
zalarından dolayı vergi ziyaı’na sebebiyet verilmesi 
durumunda kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışın-
dadır) girmektedir.
 Tarhiyat sonrası uzlaşmak amacıyla dilekçe verebil-
mek için, yetkili vergi dairesinden mükellefe vergi 
hesaplanmış, ceza kesilmiş ve ihbarname ile tebliğ 
edilmiş olması gerekir. Vergi incelemesine dayalı tar-
hiyatlarda, tarhiyat sonrası uzlaşmadan 
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yararlanabilmek için mükelleflerin tarhiyat öncesi 
uzlaşma talebinde bulunmamış olmaları gerekmek-
tedir.
Mükellefler tarafından yasal süresinden sonra ve-
rilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371 
inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul 
edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süre-
sinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi 
tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile ta-
hakkuk ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi 
ziyaı cezaları da uzlaşma kapsamındadır.
Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya 
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile 
yapılır. Dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi 
de mümkündür. Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbar-
namesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden 
itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir. Uzlaşma 
görüşmeleri başlamadan önce, talebin uygun şekilde 
ve süresi içinde yapılıp yapılmadığı ve uzlaşmanın 
komisyonun yetkisi dâhilinde olup olmadığı önin-
celeme ile tespit edilir. Ön inceleme sonucunda; uz-
laşma talebinin süresi içinde yapılmadığının, talebin 
mükellef, vekili veya kanuni temsilcisi tarafından 
gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi durumun-
da talep reddedilir. Uzlaşma talebinin şekil ve usul 
yönünden reddi halinde, henüz 30 günlük uzlaşma 
talebinde bulunma süresi geçmemiş ise red yazısının 
mükellefe tebliğ edilmiş olması koşuluyla mükellef, 
söz konusu aykırılığı ortadan kaldırarak ikinci bir 
başvuruda bulunabilir.
Mükellef red kararının kendisine tebliğ edildiği ta-
rihte, dava açma süresi henüz sona ermemişse; uz-
laşma talebini yeniler veya uzlaşma talebinden vaz-
geçerek uzlaşma başvurusuna konu ettiği vergi ve 
vergi ziyaı cezasına karşı yargı yoluna başvurabilir 
ya da, vergi ziyaı cezası için cezalarda indirim hak-
kından yararlanabilir.
Ön inceleme sırasında, uzlaşma talebinin komisyo-
nun yetkisi dışında bulunduğunun tespiti halinde; 
söz konusu uzlaşma talebi yetkili uzlaşma komisyo-
nuna intikal ettirilir. 
Uzlaşma talebinin geçerli olduğunun anlaşılması ha-
linde uzlaşma görüşmesine katılmak üzere mükellef 
veya vekiline çağrıda bulunulur. Davet yazısı, tarhi-
yat öncesi uzlaşmada olduğu gibi görüşme tarihin-
den en az 15 gün önce mükellefe tebliğ edilir.
Uzlaşma görüşmesi sonunda uzlaşmanın sağlanması 

halinde, üç nüsha olarak düzenlenen Uzlaşma Tuta-
nağı komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya 
vekili tarafından imzalandıktan sonra, bir örneği 
mükellef veya vekiline derhal verilir.
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın gerçekleşmemesi duru-
munda mükellef, uzlaşmanın sağlanamadığını gös-
teren tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler 
dairesinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. 
Bu durumda dava açma süresi bitmiş veya 15 gün-
den az kalmış ise, bu süre tutanağın tebliğinden iti-
baren 15 gün uzar. Aynı vergi ve vergi ziyaı cezası 
için uzlaşma talebinin yanı sıra dava da açılmışsa, 
dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından 
önce vergi mahkemelerince incelenmez, herhangi 
bir nedenle incelenir ve karara bağlanırsa bu karar 
hükümsüz sayılır.
Mükellef, yapılan tarhiyata karşı uzlaşma veya ceza-
larda indirme talebinde bulunma haklarından sade-
ce birinden yararlanabilir.
Mükellef, yapılan tarhiyat dolayısıyla kesilen cezaya 
karşı vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip 
eden 30 günlük dava açma süresi içerisinde cezalar-
da indirim hakkından yararlanmak üzere ilgili vergi 
dairesine başvurarak vadesinde ödeyebilir. Ayrıca 
6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göste-
rerek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde öde-
yeceğini bildirirse; Vergi ziyaı cezası mükellef adına 
ilk kez kesilmiş ise yarısı, takiben kesilenlerde üçte 
biri indirilir. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezala-
rında ise  üçte biri indirilir.
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tu-
tanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden 
vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indi-
rimden yararlanabilir. Aksi halde uzlaşma tutanağı 
imzalandıktan sonra söz konusu indirim hakkı or-
tadan kalkar.
Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, buna ilişkin dü-
zenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 
zamanlarından önce mükellefe tebliğ olunmuşsa 
normal vade tarihlerinde, ödeme zamanları kısmen 
veya tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa 
ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Uzlaşmaya varılmamış ve yargı yoluna gidilmemiş 
tarh edilen vergilerin ödeme süreleri; Taksit zaman-
larından önce tahakkuk etmiş olması halinde, taksit 
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süreleri içinde, Taksit sürelerinin tamamen geçmesin-
den sonra tahakkuk etmiş olması halinde, tahakkuk 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Taksit süresinin 
kısmen geçmesinden sonra tahakkuk etmiş olması 
halinde, yalnızca süresi geçen taksit için tahakkuk 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Memleketi terk 
edenler, ölüm ve benzeri haller dolayısıyla mükelle-
fiyetleri kalkanlar adına ilk kez kesilmiş ise yarısı, ta-
kiben kesilenlerde üçte biri indirilir. Usulsüzlük veya 
özel usulsüzlük cezalarında ise  üçte biri indirilir.
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tu-
tanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden 
vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indi-
rimden yararlanabilir. Aksi halde uzlaşma tutanağı 
imzalandıktan sonra söz konusu indirim hakkı orta-
dan kalkar.
Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, buna ilişkin dü-
zenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 
zamanlarından önce mükellefe tebliğ olunmuşsa nor-
mal vade tarihlerinde, ödeme zamanları kısmen veya 
tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa ödeme 
süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğin-
den itibaren bir ay içinde ödenir.
Uzlaşmaya varılmamış ve yargı yoluna gidilmemiş 
tarh edilen vergilerin ödeme süreleri; Taksit zamanla-
rından önce tahakkuk etmiş olması halinde, taksit sü-
releri içinde, Taksit sürelerinin tamamen geçmesin-
den sonra tahakkuk etmiş olması halinde, tahakkuk 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Taksit süresinin 
kısmen geçmesinden sonra tahakkuk etmiş olması 
halinde, yalnızca süresi geçen taksit için tahakkuk 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Memleketi terk 

edenler, ölüm ve benzeri haller dolayısıyla mükelle-
fiyetleri kalkanlar adına ikmalen, re'sen veya idarece 
tarh olunan vergiler bakımından, tahakkuk tarihin-
den itibaren bir ay içerisinde, uzlaşma başvurusuna 
konu edilen vergi ve vergi ziyaı cezasının, dava açma 
süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 
ödenmesi gerekir.
Uzlaşmanın diğer sonuçları bakımından tarhiyat ön-
cesi uzlaşma ile tarhiyat sonrası uzlaşma hükümleri 
genelde aynı olduğundan burada ayrıca açıklanmaya-
caktır. 
Sonuç:
Mükelleflerin vergi idaresi ile yaşamış olduğu vergi 
ihtilaflarının çözüm yöntemlerinden birisi ve en çok 
başvurulan yöntemi uzlaşma müessesidir. Mükellefin 
uzlaşma kararı almadan önce ihtilaf konusu hakkında 
ayrıntılı bir araştırma yapması gerekmektedir. Dava 
yoluna gidilmesi veya uzlaşmaya varılması seçimlik 
haklarından kendisine hangisinin daha faydalı oldu-
ğunu bilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan uzlaşma 
kesin ve sonucu bakımından pratik bir çözümdür. 
Ancak mükellefin dava etmesi durumunda kazanma 
olasılığının yüksek olduğu durumlarda dava etmek 
yerine uzlaşma müessesini kullanması mükellefe ek 
bir vergi finansmanına katlanması anlamına gelmek-
tedir. Bu durum firmanın finansman yükünü artıra-
cağı gibi nakit dengesini bozacaktır. Mükelleflerin bu 
süreçte doğru karar almalarını sağlayacak uzman bir 
ekipten faydalanması kendilerine her zaman avantaj 
sağlayacaktır. 
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      Bunları niye anlatıyoruz?  dersek: Ülkede üretilen araç üstü vinç ( 
hiyap) üreticileri müşterilerine ürettikleri vinçle beraber risklerini bilme-
lerine rağmen bom ucuna takılmak üzere bir sepette veriyorlar.. Bu yetmiyormuş gibi sorumluluktan 
kaçmak amacıyla müşterilerine ‘’ Bu makine ile insan kaldırılmaz, yük kaldırılır’’ şeklinde bir teslim 
tutanağı imzalattıkları duyumlarını alıyoruz. Bu davranışlar insan ve üretici sorumsuzluğunun en güzel 
örneklerindendir.  Bu yaşananlar karşısında, ’Ne desek boş’ ’mu demeliyiz? Ne yapmalıyız? Konu ile ya-
kın ve uzak ilgisi olan bütün insanlar ve kurumlar ellerini bağlayıp beklemeli ‘mi?

Neden bom ucuna sepet takılmış araç üstü vinç değil de mobil sepetli platform kullanmalıyız?

Sepet takılarak personel taşıyan mobil yük vinç se-
petinde yüksekte çalışan insan, yapacağı iş gereği 
hareket halindedir; Aşağıdaki makine operatörü 
tarafından verilen kumanda ile sepetin kaldırıldı-
ğı yükseklikte bina cephesini boyama, cam takma 
ve silme, kaynak yapma,  sepete malzeme yerleştir-
me gibi çeşitli işler yapmaktadır. Aşağıda fotoğrafta 
görüldüğü gibi sepet, iki yandan uçlarında pimlerle 
taşıyıcı konsollara, konsollarda üstten bom yuvasına 
geçirilip gene bir taşıyıcı pimle vinç ucundaki boma 
bağlanmıştır. Bomun farlı derecelerde açılarak sepe-
tin yükseltilmesi ile salınıma geçmesi, içinde çalışan 
insanın düzgün ve dengede duruşunu bozar. Elinde 
ağır takımlarla bu şekilde güvenli ve sağlıklı bir ça-
lışmadan söz edilemez. Eğer aşağıdaki fotoğrafta se-
petteki ‘’kahraman’’nın çalışmasında görüldüğü gibi 
emniyet kemeri de takmamışsa ‘’Allah muhafaza’’ dü-
şüp ömür boyu sakat kalması ya da genç yaşta ölmesi 
işten bile değildir.  Bazı Hiyaplarda bu dengesiz çalış-

mayı gidermek amacıyla silindir kafası sepet bağla-
ma aparatına, piston mil kafası sepete bağlı çift etkili 
bir hidrolik silindir bağlanmıştır. Sepetteki personel 
elindeki iş takımlarını bırakmadan sürekli geri dön-
mekte, hidrolik silindir üzerindeki sürgülü vana ko-
lunu çevirip; silindir yağ giriş yönünü değiştirmekte, 
kolu ileri geri almakta ve sepeti dengeye getirmeye 
çalışmaktadır. Kendimizi bu operatörün yerine koya-
rak bu şekilde çalışılıp çalışılmayacağını düşünelim. 
 
Bu nedenlerle bütün vinç ve makine üreticilerinin, bu 
konunun ciddiyetini ve yasal gerekliliğini anlamaları 
için, 2006/ 42/ AT- Makine Emniyet yönetmeliğini ve 
bu yönetmelik EkI’de belirtilmiş, ’Makinelerin tasarı-
mı ve üretimi ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kural-
ları’ ’nı  okumalarını ve uygulamalarını öneriyoruz.

Yükseklerde güvenle çalışmak için, hiyap sepetlerin-
de   değil de bu amaca uygun üretilmiş mobil sepetli
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PLATFORMCU

35

37

HT 37 TEKNİK ÖZELLİKLER 
37 m                                                          
35 m                                                          
500 kg                                                          
21 mt                                                      
240˚                                                      
2633 mm                                                  
7100 mm                                                
2300 mm
P.T.O                                                      
Mekanik                                                       
Elektrik-hidrolik                                                       
24V                                                          
6570 mm                                                      
2600 mm                                                   
2596 mm                                                      
3900 mm                                               
15000 kg                                                      
1 + 2                                                      

info@uzmanlarplatform.com

Çalışma yüksekliği                                                             
Sepet altı yüksekliği                                                       
Güvenli sepet taşıma kapasitesi                                            
Yanal çalışma                  
Kule sağa sola dönüş açısı                                      
Araç yüksekliği                                
Araç uzunluğu                                    
Araç genişliği                          
Güç kaynağı                       
Sepet dengeleme sistemi                                                    
Kumanda tipi                         
Kumanda voltajı                        
Araç azami uzunluk                            
Araç azami genişlik                                
Araç azami yükseklik                                     
Araç dingil genişliği                         
Araç azami taşıma kapasitesi                             
Araç yolcu taşıma kapasitesi                     

M

MOBİL PLATFORM ÜRETİMİNDE LİDER

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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PLATFORMCUNisan, Mayıs, Haziran /2017 Teslimat Fotoğrafları 
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MOBİL PLATFORM ÜRETİMİNDE LİDER



         P D- Nihat bey merhaba, biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz, bu sektöre ne zaman ve nasıl 
başladınız?
N Tursun- 2007 yılında AY PLATFORM ’da platform 
kiralama işine başladım.  2009 yılına kadar kiralama 
sektöründe yaşanan sorunları ve inceliklerini öğren-
dikten sonra platform üreticisi kardeş firmamız olan 
UZMANLAR PLATFORM’a geçtim. Burada 3 yıl fiili 
olarak makine bakımı, tamiri ve montaj işlerinde bu-
lundum. Daha sonra AY PLATFORM’a geri döndüm 
ve o günden bu yana buradayım.
PD-  AY PLATFORM kuruluşunun UZMANLAR 
PLATFORM Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu 
olan ağabeyiniz Yusuf Tursun Beyle birlikte başla-
dığını biliyoruz. Bu gelişimi bize kısaca anlatabilir 
misiniz?
N Tursun-  Yusuf Bey hem AY PLATFORM ve hem 
de UZMANLAR PLATFORMUN kurucusu olduğu 
gibi 20 yıldır bu sektörün içinde. Uzmanlar Platfor-
mun kuruluşu ile birlikte gününün yarısını İstanbul 
Tuzla Tersaneler Bölgesinde bulunan Ay Platform-
da diğer yarısını da Kocaeli de atölye olarak açılmış 
olan Uzmanlar Platforma giderek yoğun bir çalışma 

yürütüyordu.  Ben AY PLATFORM’a girdikten sonra 
işlerin bir kısmını üstlendim.  Son 5 yıl içinde görev-
lerimizi ayırdık. Yusuf Bey artık vaktini UZMAN-
LAR PLATFORM’a ayırabiliyor. Uzmanların 2012-13 
yıllarında fabrikaya dönüşmesinden sonra oradaki iş 
yoğunluğu da artmış durumda. 
P D- AY PLATFORM kurulduğu yıllarda neler ya-
şamış, sektör hangi sorunlarla karşı karşıyaydı,  Bu 
sorunlar nasıl aşıldı?
N Tursun- Ay Platform ’un kurulduğu yıllarda çok 
sıkıntılar yaşandı. O yıllarda ülkemizde mobil sepetli 
platform üretimi yapan firma yoktu. Ciddi bir boşluk 
vardı.  Tuzla Tersanelerindeki ağır çalışma şartlarında 
elimizdeki makinalar sık sık arızalanıyor, hasarlar ya-
şıyordu.  Tersanelerde gemilerin inşası ve kumlama, 
boyama ve yıkama gibi bakım işlemleri bu makine-
lerle yapılır. 

PLATFORMCURÖPORTAJ
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AY PLATFORMUN
20 YILLIK DENEYİMİ

UZMANLAR PLATFORM kuruluşunun 
yolunu açan AY PLATFORM VİNÇ 
KİRALAMA NAK. TUR. OTO. SAN. 
TİC.LTD. ŞTİ dir. Bu köşede AY 
PLATFORM Genel Müdürü Nihat Tursun 
ile firma tarihi ve bugünü hakkında bir 
röportaj yaptık. Söyleşimizde Platform 
Hizmet Sektörünün geçmişine de 
kısa bir yolculuk yaptık.  Yazıyı ilgiyle 
okuyacağınızı umuyorum.
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PLATFORMCURÖPORTAJ

Piyasadaki bakım, tamir ve imalatçı firmaları ile işe 
yetişmemiz ve sağlıklı çalışmamız zordu. Kiralama 
hizmetlerimizin aksamaması ve işimizin sürekliliği 
için Uzmanlar Platform üretim atölyesi kurulması 

kararı verilmişti. Uzmanlar Platform kurulduktan 
sonra bakım ve onarım yükümüz ortadan kalktı ve 
önümüz açıldı.

P D- AY PLATFORM ekonomik krizin başladığı 
2008-2009 yıllarında en güçlü dönemindeydi, kriz-
le birlikte platform hizmet sektörü de gerilemeye 
başladı.  O yıllarda AY PATFORM neler yaşadı?
N Tursun- Ekonomik krizin yaşandığı yıllardan 
önce AY PLATFORM yaklaşık 60’a yakın makine 
çalıştırıyordu. Tabi o zamanlar tersanelerin elinde de 
önceden alınmış siparişler bulunuyordu. Bu durumu 
bizde iyi değerlendirdik. 2010 yılından sonra işler 
durgunlaştı, bizde makine sayısını düşürmek zorun-
da kaldık.
P D- Nihat Bey AY PLATFORM daha çok tersane-
lere hizmet veriyor, tersanelerle çalışmanın avantaj 
ve dezavantajları neler; bu konuda ne söylemek 
istersiniz?
N Tursun-   Platform hizmet firmalarının tersane-
lerde gemi bakımı ve inşası işlerinde çalışmasının 
tek avantajlı yanı bu işlerin sürekliliği ve değişmez 

oluşudur; Mobil personel yükselticiler olmadan 
gemi bakımlarında ve inşasında ambarlarda kaynak, 
bozma, havuzlarda raspa, boya ve yıkama işlemlerini 
yapamazsınız.
Mobil Platformların tersanelerde çalıştırılmasının 
dezavantajlı yanları epeyce fazladır. Tersanelerde 
çalışan bu platformlar deniz suyu, raspa tozu ( grit) 
ve farklı özellikler taşıyan zehirli boyalar nedeniyle 
çok çabuk paslanma ve korozyona uğrarlar. Hidrolik 
aksamları aşınır,  makinenin hidrolik yağı en kısa 
zamanda özelliğini kaybeder. Hidrolik devreleri aşırı 
zorlama ve aşınma sonucu sık sık yağ kaçakları, hor-
tum patlakları yaşar. Sıfır bir makine tersane çalışma 
ortamında 6 ay içinde komple revizyona girmek 
zorunda kalır. Bu nedenlerle makine bakım giderleri 
bazen makine kiralamasından elde edilen kazancı 
alıp götürür.



          P D- Platform Hizmet Sektör bileşenleri ara-
sındaki rekabet ve pazar paylaşımı sektörün geliş-
mesini nasıl etkiliyor? Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?
N Tursun- Biz AY PLATFORM olarak yalnızca UZ-
MANLAR PLATFORM ’un üretmiş olduğu maki-
neleri kullanıyoruz. Tersanelerde ve piyasada çalışan 
kiralama hizmet firmaları tabi ki olacak; onlarında 
ekmek yemesi gerekir. Bu firmalardan çoğu düşük 
kalitede, ucuza satın aldıkları makinelerle ve ayrı bir 
bakım ekibi bulundurmadan çalışıyorlar.  Tersanelere 
fiyat düşürerek giriyorlar. 3 veya 5 makine alan birisi 
iş bulabilmek için fiyat kırıp işe soyunuyor. Bu durum 
hem bizi hem sektörü olumsuz etkiliyor. Biz her iş pe-
riyodu sonunda makineleri bakıma aldığımız parkta 
4-5 kişilik uzman bir ekip ile temizletip, yağlatıp, ko-
ruyucu bakımlarını yaptıktan sonra tekrar işe gönde-
riyoruz.  Piiyasa’da kaliteli makineler çalışmamız ve 
bakım giderlerimizin yüksek olması bizi diğerlerin-
den ayıran noktalar.  Tersanelerin de bu farkı görüp, 
doğru seçim yapmaları gerekir.  Kiralama sektörü ka-
liteli ve İş ve makine güvenliğini sağlayacak bakıma 
ağırlıklı hizmet vermek zorunda, aksi durumda her 
gün bir kaza yaşarız.

P D- Nihat Bey ülkemizde platform hizmet firma-
larının kurumlaşma sorunları hakkındaki düşün-
celerinizi alabilir miyiz? 
N Tursun-  Ülkemizde platform kiralama sektörü-
nün %80-90’nı aile ve akrabalardan oluşan küçük 
ölçekli işletmeler. Bu şirketlerde gelişmenin önün-
deki en büyük engel, ataerkil bağlılıklar ya’da aile içi 
kör çekişmelerdir. Şirketlerde sıfat ve unvan verilmiş 
atasının, babasının, akrabasının sözünden çıkmayan 
ama sorumluluk ve yetkisi kısıtlı yöneticilerin iki ara 
bir derede durumları kurumlaşmanın ne kadar zor 
olacağını ortaya koyar.
İnsanlar gerçekleşmesi mümkün olmayan istekler 
peşinde öfkeye kapılır, hatalarını görmemeğe başlar-
lar. İşte o zaman kendilerine de zarar vermiş olurlar. 
Şirket sahipleri yaptıkları işi iyi bilen, yöneticilik va-
sıfları da olan kişilerle çalışmayı ilke edinir ve rapor-
larla beslenmiş değerlendirme toplantıları ile şirket 
oto kontrolünü sağlarlarsa kurumlaşmanın önünü ’de 
açmış olurlar. 
Güzel bir hikâye ile bu konuyu kapatalım: 

PLATFORMCURÖPORTAJ
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Usta ve Şaşı Çırak 

Bir ustanın yanında çalışan şaşı bir çırağı varmış. Çırak aynı zamanda ustanın yeğeniymiş. Usta bir gün çırak-
tan içerdeki depoya gidip rafta duran şişeyi getirmesini istemiş. Çırak depoya girip rafa baktığında rafta iki 
şişe görür! Geri döner ve ustaya rafta iki şişe olduğunu, hangisini getirmesi gerektiğini sorar.

Usta, ‘’oğlum o rafta bir şişe var, şaşılığı bırak! o bir şişeyi al gel’’ der.

Çırak ustasına itiraz eder, ‘’Usta, beni azarlama, ben o rafta iki şişe gördüm, hangisini istiyorsan söyle onu 
getireyim’’ Çocuğa laf anlatamayacağını anlayan usta

çırağa, ‘’ o zaman o iki şişeden birini kır, diğerini al gel’’ deyince çırak gidip, şaşı gözüyle gördüğü gerçek şişeyi 
alıp yere vurur ve  şişe kırılır.

Tekrar rafa baktığında başka şişe olmadığını anlar; ama raftaki şişe kırılmış, iş işten geçmiş ve iş yarım kal-
mıştır. 
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PLATFORMCU

35

27

HT 27 TEKNİK ÖZELLİKLER 
27 m                                                          
25 m                                                          
250 kg                                                          
17 mt                                                      
240˚                                                      
2585 mm                                                  
7665 mm                                                
2050 mm
P.T.O                                                      
Mekanik                                                       
Elektrik-hidrolik                                                       
24V                                                          
6130 mm                                                      
1995 mm                                                   
2205 mm                                                      
3350 mm                                               
7500 kg                                                      
1 + 2                                                      

info@uzmanlarplatform.com

Çalışma yüksekliği                                                             
Sepet altı yüksekliği                                                       
Güvenli sepet taşıma kapasitesi                                            
Yanal çalışma                  
Kule sağa sola dönüş açısı                                      
Araç yüksekliği                                
Araç uzunluğu                                    
Araç genişliği                          
Güç kaynağı                       
Sepet dengeleme sistemi                                                    
Kumanda tipi                         
Kumanda voltajı                        
Araç azami uzunluk                            
Araç azami genişlik                                
Araç azami yükseklik                                     
Araç dingil genişliği                         
Araç azami taşıma kapasitesi                             
Araç yolcu taşıma kapasitesi                     

M

Platform Sektörünün ve Yerli Üretimin Gururu
 Kalite’nin ve Güvenliğinizin Sigortası.

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Snorkel’ın İngiltere’de-
ki fabrikasından gelen 2 mühendis eşliğinde Uzman-
lar Platform fabrikasında gerçekleştirdiğimiz 4 gün-
lük teknik eğitimimiz bir hayli verimli geçmişti. O 
eğitimin üzerinden daha bir yıl geçmeden, bu sefer 
de biz Uzmanlar Platform, Uzman Lift ve Ay Platform 
ailesi olarak Snorkel’ın İngiltere’deki fabrikasındaydık.  
Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Tursun ve Genel 
Müdürümüz Mehmet Karakaya fabrika ziyareti ger-
çekleştirdikten sonra Türkiye’deki Man Lift sektörü, 
bu sektörün ihtiyaçları ve Türkiye pazarında Snorkel 
markasının çok daha ileriye taşınmasına dair görüş-
melerde bulundular. 

Öte yandan Ay Platform Genel Müdürü Nihat Tur-
sun, Uzmanlar Platform Ar-Ge Müdürü Uluğ Kaya, 
Uzman Lift Satış Pazarlama Sorumlusu Ali Topçu, 
Uzmanlar Platform Hidrolik Ustası Ersin Kaçar ve 
Uzmanlar Platform Elektrik – Elektronik Ustası Cem 
Doğan Kanarya’dan oluşan 5 kişilik ekibimiz 1 hafta 
boyunca Snorkel’ın Newcastle şehrinin Washington 
kasabasında yer alan fabrikasında çok detaylı bir eği-

tim aldı. Bizzat üretim hatlarına inip çalışma fırsatı 
bulan ekibimiz hem üretim aşamalarını gözlemledi, 
hem yaşanabilecek arızaları kolay yoldan hızlı ve kesin 
gidermem çözümlerini öğrendi. Hem de makinelerin 
Türkiye pazarında daha da rekabetçi olabilmesi adına 
küçük modifikasyonlar için taleplerini dile getirdi. 

SNORKEL İLE İKİNCİ TEKNİK EĞİTİM!



PLATFORMCU

Makaslı Platformlar, Eklemli Platformlar ve büyük 
makineler için ayrı ayrı üretim hatlarına sahip olan 
Snorkel’ın tüm hatlarında ve her hattın tüm istas-
yonlarında gözlem yapma ve çalışma imkanı bulan 
ekibimiz, boyahaneden şasi montajına, elektrik tesi-
satının çekilmesinden hidrolik aksanların montajına, 
yazılımdan kalibrasyon ayarlarına kadar üretimin her 
anında bulundu. Ekibimizin dikkatini en çok da yapı-
lan testler çekti. Üretim hattının sonunu beklemeyen 
Snorkel çalışanları her istasyondan sonra yaptıkları 
işi test ediyorlar. Her zaman oldu gibi makine üretim 

hattının sonunda en detaylı test başlıyor. Snorkel’ın 
özellikle çok önem verdiği bu testler konusunda uz-
man kişiler tarafından makinelerin sınırları zorlana-
rak yapılıyor. 

Bunların yanı sıra Snorkel’ın çok kapsamlı bir de ye-
dek parça deposu mevcut. Satış sonrası yedek parça-
ları ile üretime gönderilecek olan parçaların depoları 
farklı olup, bu iki depo arasında gerekli durumlarda 
alış-verişler olmaktadır. İki deponun farklı olması 
ve iki deponun farklı departmanlarca idare edilme-

si Snorkel’ın üretim kadar, üretimden sonrasına da 
önem verdiğinin büyük bir kanıtıdır. Çünkü bu za-
mana kadar ihtiyaç duyup sipariş verdiğimiz yedek 
parçalar hep en geç 72 saat içerisinde elimize ulaş-
mıştır. 

Snorkel’ın Ortadoğu ve Avrupa Sorumlusu Michael 
Wright, Satış Sonrası Yönetici Mark Hutchinson ve 
Satış sonrası teknik destek mühendisi Kevin Handley 
tarafından karşılanan ve tüm Satış Sonrası ekibince 
ağırlanan arkadaşlarımız özellikle de güler yüzden ve 
ilgiden çok memnun kaldılar. 

                             Ali TOPÇU - Uzman Lift Makine

HABER
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YÜKSEKLERDE GÜVENLE ÇALIŞMAK İÇİN 

BİR TELEFON YETER

15 yıldır makinelerimizle sizlere

 hizmet veriyoruz.

Adres: Evliya Çelebi Mh.
Rauf Orbay Cd.Akgül Sk .
No: 1 /4 
Tel: +90 216 582 00 40
Email: nihat@ayplatform.com
Web: www.ayplatform.com

HER GÜN HER SAAT HİZMETİNİZDE
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Uzman Lift’in davetlisi olarak Ankara’da düzenlenen 
Komatek 2017 fuarına 1 günlük ziyaret gerçekleştiren 
Matthew Elvin Platformcu dergisine çok özel açıkla-
malarda bulundu.
Matthew Elvin’i ziyaretinde Snorkel Marketing Baş-
kanı Amelia Pearce ve Snorkel Türkiye & Orta Doğu 

Satış Direktörü Michael Wright eşlik etti. Yoğun 
çalışma programına rağmen Uzman Lift’in daveti-
ni kabul eden Matthew Elvin’i Uzman Lift Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Tursun ve Genel Müdür Meh-
met Karakaya karşıladı. Ziyaret esnasında Snorkel 
ve Uzman Lift’in Türkiye için ileriye dönük planları 
üzerine istişare edilip, Uzman Lift müşterilerine özel 

ödeme imkanları oluşturuldu. Komatek Faur ziyareti 
sonrasında misafirlerimizi 1 günde İstanbul’u gezdi-
rip Amerika’ya uğurladık. 
İlk modelini 1958’de Chicago İtfaiyesi için üreten 
yüksekte çalışma ekipmanları üreticisi Snorkel’in ço-
ğunluk hisseleri, 2013 yılında ABD merkezli Xtreme 
Manufacturing tarafından satın alınmıştı. Telehand-
ler üreticisi Xtreme Manufacturing’in sahibi Don 
Ahern, aynı zamanda mevcut 41.000 adedi aşkın 
ekipman parkıyla ABD’nin şahsa ait en büyük kira-
lama firması olduğu belirtilen Ahern Rentals’ın da 
başında bulunuyor.
Bu değişimle birlikte tarihinde yepyeni bir sayfa açı-
lan Snorkel, bir yandan yeni ve yenilenen modellerle 
ürün hattını güçlendirirken, diğer yandan da ulusla-
rarası arenadaki satış ve satış sonrası hizmet etkinliği 
artırıyor. Firma ABD, Birleşik Krallık ve Yeni Zelan-
da’daki tesislerinde 6 metreden 40 metreye kadar de-
ğişen erişim yüksekliği sağlayan dizel ve akülü olmak 
üzere makaslı, dikey, eklemli ve teleskopik platform-
lar ile birlikte ilk modelini bu yıl pazara sunduğu te-
lehandlerlar üretiyor.
Snorkel Türkiye distribütörü Uzman Lift’in davetlisi 
olarak KOMATEK Fuarı için Türkiye’ye gelen Snor-
kel & Xtreme Manufacturing CEO’su Matthew Elvin 
ile hedefleri üzerine konuştuk.
Snorkel’in sektördeki küresel konumu nedir?
Halihazırda üretim ölçeği anlamında en büyük birkaç 
marka arasında olmayabiliriz belki ama yaptığımız 
çalışmalarla her geçen gün daha büyük ve güçlü bir 
şirket haline geliyoruz.

HABER

Snorkel & Xtreme Manufacturing 
CEO’su Matthew Elvin, Uzman Lift’in da-
vetlisi olarak Komatek fuarını ziyaret etti.
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Müşterilerimiz için diğer firmaların sağlayamadığı 
alternatif çözümler geliştiriyor, farklı opsiyonlar su-
nuyoruz.
Üretim kapasitesi ve etkin olduğu coğrafya hakkında 
bilgi verir misiniz?
2017’de 8.500 adet civarında bir satış hacmi hedef-
liyoruz. Kuzey Amerika, Avrupa’nın bazı bölgeleri, 
Japonya, Yeni Zelanda ve Avusturalya halihazırda ol-
dukça etkili olduğumuz bölgelerdir. Çin’in de yakın 
bir gelecekte oldukça ilgi çekici bir pazar olacağını 
düşünüyorum.
Türkiye pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’ye ilk kez geldim ve çok etkilendiğimi söyle-
meliyim. Oldukça dinamik ve sektör açısından fırsat-
larla dolu bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çok iyi 
bir iş ortağımız var. Hiçbir zaman kısa vadeli küçük 
zaferler peşinde olmadık. Türkiye’de de Uzman Lift 
ile birlikte kiralama firmaları ve müteahhitlerle sür-
dürülebilir iş birlikleri geliştirmeyi, sektörün gelece-
ğinin bir parçası olmayı hedefliyoruz. 
Buradaki müşterilerinize sunacağınız avantajlar ne-
lerdir?
Dünya genelinde tecrübe ettim ki, yaptığımız çok 
hassas bir iş. Ürünlerimiz insan taşıyor, bu çok cid-
di bir sorumluluk. Bu yüzden yapılan iş için doğru 
makineyi sunmanız gerekiyor. Biz de hassasiyetle 
seçtiğimiz iş ortaklarımızla birlikte bu işi çok ciddiye 
alıyoruz.
Uzman Lift, tamamen yüksekte çalışma ekipmanla-
rına odaklanmış, bizim açımızdan eşsiz bir iş ortağı. 
Şirket ortakları, aynı zamanda son derece kaliteli araç 
üstü platformlar üretiyor. Bu iş hakkında ciddi bir 
bilgi ve tecrübe birikimleri var, pazarı çok iyi tanıyor-
lar. Biz de onları iyi dinliyoruz. Ürün ve satış sonra-
sı hizmetler anlamında her türlü desteği sağlıyoruz. 
Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi de ülkelerin 
farklılaşan ihtiyaçlarına göre yerel çözümler geliştiri-
yor olmamızdır. 
Buradaki diğer marka bayilerinin platform dışında 
çok çeşitli ürünler de sattığını görüyorum. Dolayısıy-
la bu işe yeterince odaklanamıyorlar. 
Ürünlerimizin avantajları nelerdir?
Tüm ürünlerimizde dayanıklılık, sadelik, kullanımın 
ve bakım kolaylığı ön plana çıkıyor. Ayrıca, patronu-
muz Don Ahern’ün büyük bir kiralama müşterisi ola-

rak yıllardır elde ettiği tecrübelerin makinelerde hızla 
hayat bulduğuna tanık oluyoruz. Güçlü bir ar-ge eki-
bimiz var. Sektörde dünyanın kiralama için en daya-
nıklı ve en kullanışlı yüksekte çalışma platformlarını 
sunduğumuz söyleyebilirim.
Yeni ürünleriniz olacak mı?
Şu an birçok mühendislik projemiz devam ediyor. 
Mevcut modellerimizi yeniliyor veya yepyeni model-

ler geliştiriyoruz. Örneğin, inşaatlar için 10, 13 ve 16 
metrelik yeni büyük makaslılarımızın ilki bu yıl so-
nunda çıkarken diğer ikisi onu takip edecek. Ayrıca 
14 ve 18 metrelik yeni bomlu modellerimiz de gele-
cek.
Kiralamanın Türkiye’deki geleceği ve kiralama firma-
larına sunduğunuz avantajlar nelerdir?
Dünyada yüksekte çalışma platformlarının ortalama 
yüzde 80’ini kiralama firmaları satın alıyor. Burada 
da böyle olacaktır. Müteahhitler artık satın almak ye-
rine kiralamayı tercih ediyorlar.
Ürünlerimizin dayanıklı ve kolay tamir edilebilir ol-
ması onlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ekipman-
ların ikinci bir hayata sahip olması sektör için çok 
önemli. Yoğun rekabet altında, ilk hayatındaki kazanç 
kiralama firmaları için artık yeterli olmuyor. Uygun 
bir revizyonla ikinci bir hayata ihtiyaç var. Ancak, her 
ürün buna uygun olamıyor. İskeletinin sağlam olması 
gerekiyor. Bizim ekipmanlarımız farkı burada ortaya 
çıkıyor.
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BOYUTLAR                                        A46JRT

Çalışma yüksekliği
Platform yüksekliği
Çalışma dış ulaşım
Platform boyutu
Toplam genişlik (A)
Toplam uzunluk (B)
İstiflenmiş yükseklik (C)
Yerden yükseklik

PERFORMANS                                                

Platform kapasitesi(SWL)
Sürücü yüksekliği
Sürüş hızı (istiflenmiş)
Sürüş hızı (yüksek)
Kol uzunluğu
Pergel ark
Platform rotasyon
Taret dönüş
Kuyruk Salınımı
Tırmanma kabiliyeti
Dönüş yarıçapı İçinde
Dış dönüş yarıçapı
Lastikler
Kontroller
Sürüş sistemi

20.8m
18.8m
11.1m
2.44m x 0.91m
2.4m
8.6m
2.6m
350mm

227kg
18.8m
6.1 Km/h
1.2 Km/h
1.8m
136º
180º
360º
0m
45%
1.4m
4.6m

355/55D Köpük Dolgu
orantılı
4 teker çekiş

Güç kaynağı
Ağırlık 10,659 Kg

Kubota V2403M-T 59Hp

EKLEMLİ PLATFORMLAR

A62JRT
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ANKARA ve BURSADA
 UZMANLAR PLATFORM 

RÜZGÂRI

Uzmanlar Platform ve Ankara Vinç İşletmecilerinin ortak olarak düzenlediği 
iftara Ankara’da faaliyet gösteren 150’den fazla platform ve vinç firması davet 
edildi.

Uzmanlar Platformun Ankara Vinç İşletmecileri Der-
neği ile ortak olarak düzenlenen iftar etkinliği 150’den 
fazla firmanın katılımı ile gerçekleşti. İftar etkinliği 
sırasında sergilenen ürünler Uzmanlar grup bünyesi 
içinde 45 metre sepetli platform ve Uzman Lift/Snorkel 
-Dino lift markaları ile, Ay Platform olarak distribütör-
lüğü alınan Çin’in en büyük platform üreticilerinden 
LGMG makaslı platformları sergileme alanında yerini 
aldı. Ankara Vinç İşletmecileri Derneği başkanı ve yö-
netimi iftar etkinliğinde hazır bulundu. Şehir dışından 
iftar daveti nezaketine uyup Bursa’dan gelen Bursa Vinç 
İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Arslan ve Araç 

Üstü Ekipmanları Derneği (ARÜSDER) başkanı Bur-
han Fırat’ta davete icabet edenler arasındaydılar. İftar 
programına katkılarını esirgemeyen Ankara Vinç İş-
letmecileri Derneği başkanı Zafer Avcı, Uzmanlar Plat-
form ile yaptıkları bu etkinliğin öneminden bahsetti. “ 
Yapılan bu tarz etkinlikler, sektörün yerli ve distribü-
tör firmalarına her zaman destek olmuştur” diyerek 
sözü Bursa Vinç İşletmecileri derneği Başkanı Mehmet 
Arslan’a verdi. Arslan, etkinliklerin sektör için önemli 
olduğunu sektörün ancak bu etkinlikler ile tanıtımını 
yapacağını belirtti.

1- UZMANLAR PLATFORM, ANKARA’DA KATILIMIN YÜKSEK OLDUĞU BİR İFTAR 
ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI!
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Sonrasında Uzmanlar Platform Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yusuf Tursun konuşma için söz aldı. Tursun kısa 
özetle, ‘’ Uzmanlar Platform 100 m2 lik bir atölyede 
sektöre giriş yaptı. Bugün 3.000 m2 bir alana sahip fab-
rikada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor,  yeni 
teknolojik imkânları kullanarak ve uygun iş güvenliği 
koşulları içinde makinaların üretimini yürütüyoruz.  
Yeni kurulan AR-GE bölümümüzle yüksek metrajda 
makinelerin en yakın zamanda üretimini gerçekleşti-
receğiz. Yerli üretimde yapacağımız atılım ile ülkenin 

geçtiği sıkıntılı süreçte önemli katma değer sağlayaca-
ğız. Yerli üretim Türkiye'nin olmazsa olmazı’’ olduğunu 
söyledi. İhracatlarının her geçen gün arttığını sözlerine 
ekleyen Yusuf Tursun bu vesileyle Ankara Vinç İşletme-
cileri Derneği Başkanı ve tüm yöneticilerine göstermiş 
oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti ve, “Dü-
zenlenen iftar programında bizleri yalnız bırakmayıp 
davetimize teşrif eden bütün misafirlerimize teşekkür 
eder, çalışmalarında bol kazançlar temenni ederiz.” 
şeklinde sözlerini noktaladı.

Net medya Yayıncılık Taşıma Kaldırma Üniteleri ve 
Bursa vinç işletmecileri Derneği’nin ortaklaşa hazırla-
dığı Geleneksel Ramazan İftar organizasyonu 3 Haziran 
2017 Cumartesi günü yağmurlu hava şartlarına rağmen 
ziyaretçi firmaların yoğun katılımı ile etkili geçti. Yağ-

murun ara vermesi ile etkinliğimizi sürdürdük. 
Standımıza yoğun ilgi gösteren ziyaretçilere Snorkel 
eklemli, makaslı ve araç üstü platform tanıtımları ya-
pıldı.  Etkinlikte Yaman Gazi Vinç firmasına üretilmiş 
olan 37 m teleskopik platform teslimi gerçekleştirildi.

2- 2017 BURSA İFTAR ORGANİZASYONU PLATFORM ÜRETİCİLERİNİN VE 
ZİYARETÇİLERİNİN BULUŞMA NOKTASI OLDU.
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Olumsuz hava şartlarına rağmen katılımcı firmaların 
beklentilere cevap vermiş oldular; iftar organizasyonu-
na katılım sağlayan ziyaretçiler, yeni ürünleri ve yeni 
üretici firmaları görmüş oldular.
Şnorkel dizel 10 m makaslı platformu, DinoLift örüm-
cek 18 m ürünü ve Smart lift cam takma makinesi ilgi 
gören ürünler arasındaydı.
 Samsun, İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, 
Bursa illerinden katılım sağlayan ziyaretçi firmalar, or-
ganizasyonun hedefine ulaştığı anlamına geliyor.  
Bursa vinç işletmeciliği derneği ve Net Medya işbirliği 
ile hazırlanan organizasyonda 16 firma yer aldı. Genel 

anlamda 380 kişi iftar etkinliğinde yer almıştır. Anado-
lu firmalarını toplayan Bursa vinç işletmecilerinin bu 
etkinliği sektöre yeni bir heyecan getirmiştir.
Uzmanlar Platform ve UzmanLift olarak tam kadro ka-
tıldığımız bu etkinlikte önemli görüşmeler yapılmıştır.
Bu tür organizasyonları Uzmanlar platform ve Uzman 
Lift olarak destekliyoruz.
Bu tür organizasyonların temel amacı, üretici ve kulla-
nıcı firmaları bir araya getirerek kendi içlerinde kay-
naşmalarına böyle günlerde aralarında olumlu sinerji 
oluşmasına da katkı vermiş olmasıdır. 
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Adres: Evliya Çelebi Mh.
Rauf Orbay Cd.Akgül Sk .
No: 1 /4 
Tel: +90 216 582 00 40
Cep: +90 543 902 64 76
Email: nihat@ayplatform.com
Web: www.ayplatform.com

HER GÜN HER SAAT HİZMETİNİZDE

YÜKSEKLERDE GÜVENLE ÇALIŞMAK İÇİN 

BİR TELEFON YETER

15 yıldır makinelerimizle sizlere

 hizmet veriyoruz.
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YÜKSEKLERDE GÜVENLE ÇALIŞMAK İÇİN 

BİR TELEFON YETER

15 yıldır makinelerimizle sizlere

 hizmet veriyoruz.
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PLATFORMDA
 KALİTE VE GÜVENLİK BİZİM İŞİMİZ

Fabrika (Factory) : Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 KARTEPE/KOCAELİ
Tel:  +90 (262) 373 64 05  
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Platform Sektörünün ve Yerli Üretimin Gururu
 Kalite’nin ve Güvenliğinizin Sigortası.
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ÜLKEMİZ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI VE 
İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİNİN KISA BİR 

DEĞERLENDİRMESİ, 
ARÜSDER’İN GÖREVLERİ

Burhan FIRAT/ ARUSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörde yaşanan gelişmeler 
doğrultusunda meydana gelen 
sorunların aşılması için Araç üstü 
Ekipman Üreticileri 1999 yılında 
kısa adı ARÜSDER olan bir dernek 
çatısı altında buluşmuşlardır; Bugün 
80’e yakın üyesi bulunan ARÜSDER 
sektörde adını duyurmaya ve Araç 
üstü ekipman üreticilerine ulaşmaya 
devam etmektedir. Üyesi olsun veya 
olmasın bir sivil toplum kuruluşu 
olması nedeniyle, tüm üreticilerin 
sorunlarıyla ilgilenmektedir.

ARÜSDER, üyelerinin üretimlerinin geliştirmesi, 
aralarındaki işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini 
sağlar. Ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik ve 
imalatla ilgili ortak sorunlarını çözümleyecek çalış-
ma ve teşebbüslerde bulunur. Üyelerinin üretim ko-
nularındaki sektörel sorunlarını inceleler; bunlarla 

ilgili önerileri sektör adına ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları ile özel kuruluşlara iletir, sonuçlarını izler; 
sektörü ve üyelerini kamu kurum ve kuruluşlarının 
çeşitli kuruluş, komisyon, komite gibi ortamlarda 
temsil eder; bunların çalışmalarına katılır, sektörün 
ve üyelerinin hak ve çıkarlarını
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korumayı amaçlar.  Araçların İmal, Tadilat ve Montajı 
Hakkındaki Yönetmelik (AİTM) alt komisyonun da 
ARÜSDER'i ve  üst yapı sektörünü temsilen bir tem-
silci bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz makine sektörünün son 10 
yılına baktığımız zaman, gelişme içinde olduğunu 
görmemek mümkün değil ve bunun en net göstergesi 
ihracat rakamlarındaki değişimdir. 

2005-2006 yıllarındaki toplam ihracat rakamlarının 
60 milyar dolar seviyesinden 160-170 milyar dolar 
seviyelerine gelmiş olmasına paralel olarak, Türk 
makine sektörü ihracat rakamları da 3 milyar dolar 
seviyesinden 6 milyar dolar seviyelerine çıkmıştır. 

Makine sektöründe Türk markaları olarak dünyada 
kabul edilir hale gelmiş olmak, sektörün geldiği 
noktayı açıklar niteliktedir. Yurtdışında katıldığımız 
fuarlarda görülen ilgi kesinlikle herhangi bir gelişmiş 
ülkenin markasından farklı değildir. Fuarlardaki 
ilgi ihracat rakamlarına yansımakta, yurtdışı 
bağlantılarımız artmaktadır. 

Türk firmaları için artık yurtiçinde yapılan fuarlara 
katılmak hedef olmaktan çıkmış, dünyanın dört 
bir tarafındaki fuarlar takip edilmektedir. Özellikle 
Avrupa’nın merkezinde Almanya’da organize edilen 
fuarlara her seferinde 50-100 arası Türk şirketi 
katılmakta ve her geçen yıl kaliteli ürünlerini, 
yurtdışında tanıtmaktan dolayı pazarda etkin rol 
oynamaya başlamışlardır. 

Bildiğiniz gibi Türkiye 2023’e hazırlanıyor, 
Cumhuriyetimizin 100. yılı ve ülke olarak hedefimiz 
500 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. 

Bugün içinde bulunduğumuz duruma bakarsak, 
2023 hedeflerinin oldukça gerisindeyiz. Hali hazırda 
160 milyar seviyesindeki geçmiş yılların ihracat 
rakamlarına makine imalatçılarının katkısı yaklaşık 
6-7 milyar dolar seviyesindeydi. Her ürün grubunu 
kendi içinde düşünürsek, hedeflere ulaşmaya yönelik, 
bu rakamı bizim en azından 2,5 katına çıkarmamız 
gerekmektedir. 

Bir tarım ülkesi olarak biliniyor olmamıza karşın 
makine ihraç etmemiz, buna karşın daha az ithalat 
yaparak da ihracat payımızı artırmalıyız. 

Yenilikleri desteklemeliyiz, özellikle makine 
sektöründe destekleyici olmalıyız, yenilikleri 
ortaya çıkaracak eğitim sistemini desteklemeliyiz. 
Öğrencilerimizi devamlı araştırmaya 
yönlendirmeliyiz. Önlerine engel koymadan, 
ayaklarının altına halı sermeliyiz. 

İnternetin kullanımına daha fazla yer vermeliyiz, 
makine ile birlikte program ve bilgi ihraç etmenin 
yollarını aramalıyız. 

Teknolojik yeniliklere gözünü kapatan bir ülke değiliz 
ancak salt kullanıcı olmak yerine teknolojiyi üretir 
hale gelmemiz gerekmektedir. 

Son yıllarda dünyanın en büyük şirketleri 
sıralamasındaki firmaların faaliyet alanlarına 
baktığımızda, büyük bir değişikliğin yaşandığını 
görmekteyiz. Petrol ve sanayi devi şirketlerin yerini, 
bilgisayar ve yazılım şirketleri almaya başlamıştır. 
İletişimin çok hızlı olduğu, sosyal medyanın yoğun 
bir şekilde kullanıldığı bir dönemdeyiz. Bizim de bu 
döneme ayak uydurmamız gerekmektedir. 

Üstyapı ve makine sektörü olarak özellikle 
yurtdışındaki ilgili fuarlara düzenli olarak katılmaya 
çalışıldığını biliyoruz. Biz de Dernek olarak 
olanaklarımız doğrultusunda katılmaya çalışıyoruz. 
Amacımız temsil etmeye çalıştığımız ürünleri genel 
olarak tanıtabilmek, ülkemizdeki üretim kalitesini 
ve çeşitliliğini yabancılara anlatabilmek, üyelerimizi 
tanıtabilmek, onların birer elçisi olmak. 
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Türk firmaları yurtiçinde yapılan fuarlara katılmakta 
ve dünyanın dört bir tarafındaki fuarlar takip etmek-
tedirler. Özellikle Avrupa’nın merkezinde Almanya’da 
organize edilen fuarlara her seferinde 50-100 arası 
Türk şirketi katılmakta ve her geçen yıl kaliteli ürün-
lerini, yurtdışında tanıtmaktan dolayı pazarda etkin 
rol oynamaya başlamışlardır. Üstyapı sektörünün sa-

dece kendine özel bir fuarda buluşması için ARÜS-
DER derneğince ilki 2011 yılında yapılan daha sonra 
2012 yılı ve 2013 yılında tekrarlanan ARÜSDER fuarı 
organize edilmiştir. ARÜSDER fuarının 4 üncüsü 22-
25 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenle-
necektir.

212016 / Ekim Kasım Aralık  / Uzmanlar Platform Dergisi

Adres: Evliya Çelebi Mh. Rauf Orbay Cd.
Akgül Sk .No: 1 /4 
Tel: +90 216 582 00 40 
Email: nihat@ayplatform.com
Web: www.ayplatform.com

HER GÜN HER SAAT HİZMETİNİZDE
15 yıldır makinelerimizle sizlere hizmet veriyoruz.
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Çalışma Yüksekliği
Platform Yüksekliği
Yatay Uzama
Destek Genişliği
Platform Kapasitesi
Platform Boyutu
Sepet Rotasyonu
Bom Kontrolü

Taşıma Genişliği
Taşıma Yüksekliği
Ağırlık
Sürüş Sistemi
Sepette AC Girişi x 2
Elektrik Motoru
Jeneratör 
Tırmanma Kabiliyeti

23m
21m
11.70m
4.40/4.85m
215 Kg
0.7 x 1.3 m
90º
Oransal

2.05m
2.24m
2.960 Kg
Standart
Standart
Standart
Standart
25 %

Taşıma Uzunluğu 8.15m

230T

Up to the job

RÖMORKLU PLATFORMLAR
VAKUMLU TELESKOPİK YÜKLEYİCİ
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Up to the job

RÖMORKLU PLATFORMLAR

ÖZELLİKLER                                       SL780 OUTDOOR 

Kaldırma Yüksekliği
Toplam Ağırlık
Taşıma Yüksekliği 
Taşıma Genişliği
Taşıma Uzunluğu
Bom
Hız Kontrolü
Yana Manevra

Şarj Voltajı
Şarj Zamanı 25-100%
Aküler (4x12 V) 24 Volt
Çalışma Periyodu
Ön Teker Sürücüsü
Fren
Emici Pedler

Otomatik Emme
Kaldırma Kapasitesi

4.6m
1300 Kg
1.55m
1.01m
2.82m
2x0.83m
Kademesiz Yüksek/Düşük
0.1m

230 Volt
Yaklaşık 10 Saat
4x134 A AGM
Yaklaşık 8 Saat
2000 Watt-AC
Elektrik
4x Ø 400mm
og 2x Ø 300mm
Çift Vakum Pompası
850 Kg/ 270 Kg

TM12

VAKUMLU TELESKOPİK YÜKLEYİCİ

Vakum Sistemi Çift Devre
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              PTO’lar araç şanzımanlarına bağlanma şekline, 
çalışma sistemine ve hidrolik pompalara bağlantı 
şekline göre sınıflandırılırlar. Araç şanzımanlarına 
kuyruktan, sağ yandan veya sol yandan bağlanabilirler. 
Kuyruktan bağlanan PTO’lar tek dişli düz tip ya da 
çift dişli aktarmalı tip şeklinde seçilir. 
Takıldıkları araç fren sisteminin havalı, mekanik ya da 
vakumlu olmasına bağlı olarakta havalı, mekanik ya 
da vakumlu olarak çalıştırılırlar; bu nedenle kumanda 
şekilleri de değişmiş olur.
 Hidrolik dişli ya da eksenel pompalara bağlanma 
şekilleri;  ISO, UNI, Pim Delikli, ya da flanşlı bağlantı 

şeklinde bir sınıflandırma içinde olur.
Bu güç aktarma şanzımanlarını kullandığımız araç 
ve iş makinesinin araç markası şanzıman modeli ve 
numarasına bakarak seçeriz. PTO’nun ana şanzımana 
kuyruk, sağ ve sol yandan bağlantı yerleri belirlenir, 
uygun bağlantı şekli ortaya çıkarılır.  Makine hidrolik 
devresini besleyen pompa gücü, tipi ve devrine 
uygun bir PTO seçimi yapılması gerekmektedir. 
Bütün bu seçimler sırasında PTO’nun bağlantılarında 
kullanılacak flanş, kaplin ve şaftlarda ( kardan mili) 
belirlenmiş olacaktır.

MOBİL SEPETLİ 
PLATFORMLARDA

GÜÇ AKTARMA ŞANZIMANI 
( PTO) SEÇİMİ, MONTAJI, 
ÇALIŞMASI VE BAKIMI

 

 Salih Özkan
Mak. Müh. - Yıldız T.Ü

Kamyon, dorseli kamyon, çöp arabası, mobil sepetli platform, traktör 
gibi araç ve iş makinelerinin hidrolik devre pompaları özel güç aktarma 
şanzımanı vasıtasıyla tahrik olurlar. Bu şanzımanların İngilizce adlandır-
ması olan ‘’Power Take Off ’ sözcüğünün baş harflerinin bir araya getiril-
miş haline kısaca PTO diyoruz. PTO’lar araçların ana şanzımanı üzerine 
monte edilir ve ana şanzımandan aldığı hareketi belli bir oran dâhilinde 
hidrolik pompaya aktarırlar. 
 

1-PTO’ların sınıflandırılması ve seçimi
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2- PTO’ların Montajı

Vakum Pompası                                 PTO                              Eğik Eksenli Hidrolik Pompası

Eğik Eksenli Hidrolik Pompa, Ana Şanzımana yandan bağlı PTO
Ve Vakum Pompa Montajlı Görüntüleri

PTO’yu monte ederken aşağıdaki iş sırası takip edilmelidir:
1-Aracı düz bir yere ( atölye, bakım parkı gibi) çekin ve araç motorunu kapatın.
2- Ana şanzıman yağını, tahliye tapasını açarak uygun bir kaba boşaltın.
3- Yerine PTO’nun bağlanacağı ana şanzıman dişli koruma kapağını açarak bağlantı yüzeylerini ve saplama 
bağlantı deliklerini iyice temizleyin.
4- PTO montaj saplamalarını ana şanzımana gevşemeyecek şekilde kuvvetlice sıkarak bağlayın. 6 delikli 
PTO’larda cıvatalar 60 Nm’lik torkla sıkılmalıdır.
5- PTO Flanşı altına konacak klingirit conta yüzeylerine kaymaması için sıvı conta sürülür  ( gres yağıda 
olabilir) ve saplama deliklerinden uygun şekilde geçirerek yüzeye oturtun.
6-  Vakum pompası ve PTO montajını tamamladıktan sonra PTO’yu 10-15 saniye çalıştırın ve gelen sesi 
dinleyin; ses iniltili ise ana şanzıman ve PTO dişlileri birbiri üzerine fazla basıyordur. Bu durumda PTO ve 
sızdırmazlık contasını çıkarıp kalın bir conta takın veya bir conta daha yerleştirin. Ses tıkırtılı geliyorsa son 
taktığınız contanın daha incesini seçip montajı öyle yapın. İnilti ve tıkırtılar kesilince montaj tamam sayılır.
7- Boşaltılmış ana şanzıman yağını tekrar doldurun, eksiği varsa tamamlayın. PTO, Eksenel Hidrolik Pompa 
bağlantısına geçmeden önce PTO son bir kere 5-10 dakika son bir kontrolden geçirilir. Cıvata bağlantıları son 
defa kontrol edilir.
8- Vakum giriş ( kamyonlarda kompresörden gelen giriş)  ya da vakum tahliye hortumları bağlandıktan sonra 
PTO ve hidrolik eksenel ya da dişli pompa devreye alınabilir.
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Mobil sepetli platformlarda vakumla çalışan PTO’larda 
dizel araç motoru çalıştırılıp debriyaja basılır, devreye 
alma pnomatik ventil kolunun (butonu) çekilmesi 
ile hava tankından ya da yağlı- kömür paletli vakum 
körüğünden emilen hava PTO’ya bağlı vakum 
pompasını (Westinghause) çalıştırır.  Bu vakum 
pompasının itme çubuğu hareketi, PTO dişlisinin ana 
şanzıman dişlisini kavramasını sağlayacaktır.  
PTO’yu dolayısıyla Hidrolik Pompayı devreden 
çıkarmak için ise debriyaja basılıp devreye alma 
pnomatik ventil kolu ileri itilir.  
 Operatörler pompa çalışırken aracı kesinlikle 
hareket ettirmemeliler. Aksi bir davranışta PTO ve 
ana şanzıman bağlantı dişlileri ve grup dişlileri zarar 
gördüğü için araç vitese zor geçer veya geçemez;   bu 
sırada ana şanzımandan sıra dışı bir ses duyulur.

4- PTO’nun Bakımı
Mobil sepetli platformlarda PTO’lar araç 
şanzımanına yandan bağlanır ve belirli periyotlarla 
bakıma alınır. Bakım yapılırken ana şanzıman yağı 
boşaltılır. PTO’nun bağlandığı flanş sökülüp yüzeyi 
temizlenir. Arada bir vites kutusu dişlileri ve PTO 
diş boşluğu kontrol edilir. Vites kutusu dişlilerinde 
ya’da PTO dişlerinde aşırı aşınma ya da kırık, çatlak 
gibi durumlar görülürse bu dişlilerin değiştirilmesi 
gerekir. Bakım işlemi bittikten sonra PTO yeniden 
monte edilir.  Son kontrolle yapıldıktan sonra ana 
şanzıman yağı gerekiyorsa yenilenir.
PTO’lar da en sık yaşana arızalar ve yapılması gerekli 
kontroller: 

I-PTO Dişlisinin ana şanzıman dişlisine  geçmemesi: 

Bu arızanın nedenlerini ve giderilmesi için yapılacak 
şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1-Hava kompresöründe ya da vakum pompasından 
gele hava basıncının düşük olması. Kompresörle 
çalışılıyorsa kompresör basıncının yükselmesi 
beklenir.  Hava vakum körüğünden geliyorsa vakum 
körüğünün bakımının yapılması gerekir.
2- Hava hortumu yerinden çıkmış, hava üniteleri 
kirlenmiş veya PTO’ya tozlu hava geliyor olabilir. 
Bunun için hortum bağlantıları kontrol edilip 

sıkılmalı, kirlenmiş ve tozlu aksamlar temizlenmelidir.
3-  Devreye alma ventil ve düğmesi arıza yapmış 
olabilir. Bu çentilin ve düğmenin bakımını yapın.
4- Araç uzun süre çalışmadıysa debriyaja basıldığında 
kavrama dişlisi sıkışmış ya da zorlama sonu kırılmış 
olabilir.  Debriyaj balatalarının bakımı ve bu dişlini 
kontrol edilmesi gerekir.

3- PTO’nun Çalıştırılması ve Kullanımı

PTO Vakum Pompası                                                        

Vakumlu PTO
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II-PTO Dişlisi Ana şanzıman dişlisinden 
ayrılmıyorsa Pompa devreden çıkarılamaz. 
 Bu arızanın nedenleri ve giderilmesi:
1-  Devreye alma hava ventili kirlendiği için 
düğmesine basıldığında hava körüğü kolu geri 
gelmediği için PTO devreden çıkarılamaz. Ventil 
aksamları temizlenerek bu arıza giderilir.
2-  Debriyaj baskı yayı terinden çıktığından 
kavrama devreye girerek motor şanzıman bağlantısı 
kurulamaz ve PTO dişlisi ana şanzıman dişlisinden 
ayrılamaz. Debriyaj baskı yayı yerine takılarak bu 
sorun halledilir.

III- PTO klingirit contaları kaçık yerleştirildiyse 
saplamalarla yaptığı sürtünme nedeniyle PTO’nun 
ürettiği tork düşer. Öyle bir durum hissedilirse PTO 
yeniden monte edilir.

IV- Ana Şanzıman dişli yağının PTO ve Hidrolik 
Pompaya geçmesi ve Ana Şanzıman dişlilerinin 
aşınması: 
Şanzıman sesinin değişmesi ile bu durum fark edilir. 
Bu arızanın nedeni: PTO klingirit contalarının kaçık 
monte edilmiş olmasıdır. PTO sökülüp contalar 
değişecek. Şanzıman yağı ilavesi yapılacak.

V- Kavrama ve Ana şanzıman dişlisinin çok sıkı 
monte edilmesi; 
PTO’dan yüksek ses gelmesi ve rulmanların dağılması; 
bu durum hissedilirse PTO bağlantı flanşı altına ek 
klingirit conta konur.

VI- PTO’nun uzun süre yüksek devirde çalışması ve 
kavrama dişlisinin bozulması. 

Kaynaklar:
1-www.hiposan.com.tr/ PTO Kullanım Kılavuzu
2-www.pto.com.tr/ PTO Problemleri- Murat Makine
3-Profimak.com.tr/ Kozanoğlu/ Kozmaksan
4-Ürünler/ www.kozmaksan.web.tr
5-Vakum Teknolojisi/ www.festo.com
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UZMANLAR PLATFORM Üretim ve ihracat 
stratejisi, AR-GE yatırımı ile 2017 yılının ilk 6 ayında 
20’ye yakın sektör firması arasında öncülüğünü ve 
liderliğini devam ettirmektedir. 2017 yılı verilerine 
baktığımızda Uzmanlar Platform Türkiye Hidrolik 
Sepetli Platform ihracatının neredeyse %65’ini tek 
başına gerçekleştirmiştir. 30m ile 45m arasındaki 
Sepetli Platform üretim adetinde ve ihracatta sektör 
liderliğini koruyan Uzmanlar Platform, aynı zamanda 
toplam üretim adedinde ilk 3 firma arasındadır. 
2017 ilk 6 ayında cirosunu %250 oranında arttıran 
Uzmanlar Platform Yeni Yatırımları ve AR-GE 
çalışmaları ile TUBİTAK onaylı 50m-53m ve üzeri 
Sepetli Platform imalatını üretim planına almıştır. 

2016 yılında 142 milyar $ olarak gerçekleşen 

toplam Türkiye ihracatından makine sektörü % 
9,5 pay almıştır. Makine ve Aksamları, Türkiye’nin 
ihracatında Motorlu Kara Taşıtları’ndan sonra 2. 
sıradaki sektördür. Türk makine sektöründe 2001 
yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 
2016 yılında %48’e çıkmıştır.
 
Sektörün ihracatı 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %1 
artarak 13,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
Türk makine sektörünün önde gelen ihraç pazarları; 
AB ülkeleri ve ABD’dir.
Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 
ülkede kullanılmaktadır. 2015 yılı dünya makine 
ticareti sıralamalarında ihracatta 27. sırada, ithalatta 
ise 24. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük 
makine imalatçısıdır.

ÜLKE EKONOMİSİNİN YÜKSELİŞİ ANCAK YERLİ 
MAKİNE ÜRETİM VE İHRACATININ ARTIŞI İLE 

SAĞLANIR

Faruk AKSOY 
Uzmanlar Platform
Gnl Sekreteri ve Yönetim Danışmanı                          

Ekonomilerde sürekli büyüme ancak sanayiye 
yapılan yatırım, üretim ve ihracat ile olur. Türk 
makine sektörü son yıllarda Türkiye ekonomisinin 
ve ihracatının yükselen yıldızı olmuştur!.. Orta ve 
Yüksek teknolojik ürün imalatına ciddi yatırım 
yapma fırsatını kaçırmayalım!
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Dünya Makine ve teçhizat ihracatı 
2014 yılında ihracat 1.33 trilyon do-
lara yükseldi. 2015 ve 2016 yıllarında 
ise dünya ekonomisinde ve yatırım-
lardaki yavaşlamaya bağlı olarak ma-
kine ihracatı da geriledi. 
2016 yılında toplam makine ve teç-
hizat ihracatının 1.16 trilyon dolara 
gerilediği öngörülüyor. Dünya mal 
ticareti içindeki pay ise yıllar itiba-
riyle çok değişmiyor. 2016 yılında 
pay yüzde 7,22 olarak kaydedildi.
Dünya makine sanayisinde 2015 yılı 
itibarıyla en yüksek ihracatı 171,98 
milyar dolarla Almanya gerçekleştir-
di. Almanya’nın ardından Çin, ABD 
ve Japonya gelirken Çin, 2012 yılı iti-
barıyla ABD’yi geride bıraktı. İlk 20 
önemli ihracatçı, son yıllarda hemen 

aynı ülkelerden oluşuyor. Türkiye makine sanayisi ihracatında son üç yıldır 28’inci sırada yer alıyor.

  TÜRK MAKİNALARI GÖZÜNÜ DÜNYAYA DİKTİ

Yük Kaldırma, Taşıma Ve İstifleme Makineleri
Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı 
2017 yılının Ocak-Nisan döneminde 85,2 milyon do-
lar olarak kayda geçti. 2016 yılının aynı döneminde 
bu rakam 76,5 milyon dolardı. Söz konusu ürün gru-
bundaki ihracat artışı yüzde 11,3 olarak kaydedildi.

Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ürün 
grubunda 2017 yılının Ocak- Nisan döneminde 6,9 
milyon dolarla en fazla Cezayir’e ihracat gerçekleş-

tirildi. 2016 yılının aynı döneminde bu rakam 3,8 
milyon dolardı. İran’a yönelik ihracat artışı yüzde 78 
oldu. Listenin ikinci sırasında bulunan İran’a 2016 yı-
lının Ocak-Nisan döneminde 2,6 milyon dolarlık ih-
racat gerçekleştirilirken 2017 yılının aynı döneminde 
bu rakam yüzde 134,9 artışla 6,2 milyon dolar oldu. 
Listenin üçüncü sırasında bulunan Almanya’ya 2016 
yılının Ocak-Nisan döneminde 3,1 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilirken 2017 
yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 30,3 artışla 4 
milyon dolar oldu. Dördüncü sırada yer ABD’ye 2017 
yılının Ocak-Nisan döneminde ihraç edilen yük kal-
dırma, taşıma ve istifleme makinelerinin değeri 3,9 
milyon dolar oldu. Listenin beşinci sırasındaki Irak’a 
2017 yılının Ocak-Nisan döneminde ihraç edilen 
yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinin de-
ğeri 3,5 milyon dolar olarak kayda geçti. 2017 yılının 
Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli yük kaldırma, 
taşıma ve istifleme makineleri ürün grubunda en faz-
la ihracat artışı yüzde 1.810 ile Ekvador’da yaşandı. 
Söz konusu ülkenin ardından yüzde 134,9 ile İran ge-
lirken yüzde 78 ile Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
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Ülkemizde İSG Mevzuatı 
ve yüksekte çalışma 
standartları geliştikçe 
hızla büyüyen önemli bir 
sektör haline gelmiştir. 
Son 5 yılda 10.000 adeti 
bulan satış rakamı ile 
hızla büyümeye başlayan 
PLATFORM sektörü, 
2017 yılı ilk 4 ayında %30 
büyüme sergilediğini 

tahmin ediyorum. 2016 yılında sektör %25 büyüme 
sergilemişti. Sektörde 25’e yakın firma faaliyet 
göstermekte olup, bunların 6-7 tanesi ise yerli imalat 

yapmaktadır. 

2016 yılında 225 milyon USD sektör cirosuna ulaşan 
Personel Yükseltici _Platform sektörü 2017 yılında 
da büyümesini %20-25 arasında devam ettireceğini 
tahmin ediyorum. Sektörde önemli markalar yerini 
almaya başladı, bu sene  SNORKEL Markası ile 
UZMAN LİFT, DİNO ve SMARTLİFT markalarını 
da bünyesine katarak  sektörde önemli projelere 
imza atmayı planlıyor. 2017 yılını 3.000 adet ile 
tamamlamasını beklediğimiz sektör 2020 yıllarında 
yılda 6.000 adetleri zorlayacağı benziyor. Burada 
sektörün en önemli müşterileri Kiralama sektörü 
oluşturmakta.

TÜRKİYE PERSONEL YÜKSELTİCİ SEKTÖRÜ:

2012
2013
2014
2015
2016

1.180
1.800
1.665
2.000
2.500

YILLAR
PLATFORM
Y.İÇİ SATIŞ 

ADET
TAHMİNİ

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM SEKTÖRÜ –AWP /TUİK İhracat Dolar İthalat Dolar

2016 YILI 5 AYLIK TOPLAM

2017 YILI 5 AYLIK TOPLAM

11.811.660

16.980.950

53.176.296

75.002.498

44% 41%

İLK 5 AYLIK SATIŞ ADETLERİ TAHMİNİ – TÜRKİYE –
FARUK AKSOY

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM SEKTÖRÜ –AWP SATIŞ 
ADETLERİ

2017 YILI 
ADET

2016 YILI 
ADET

1050 900 17%

Uzmanlar Platform,  20 üretici firma arasında 30m  ile 
45m ürünlerde  üretim adedi olarak sektör lideri, ihra-
cat adedinde sektör lideri, toplam üretim adedinde ise 
ilk 3 firma içerisinde yer almaktadır. Yeni yatırım ve 
50m üstü üretim ile cirosunu ikiye hatta üçe katlaya-

rak arttırmayı planlayan Uzmanlar Platform ihracatta 
2017 yılında 10’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ilk 6 
aylık teslimatlar ile 2016 yılı toplam ihracat adedini 
%250 artırmış oldu. 

ARAÇ ÜSTÜ SEPETLİ PLATFORM SEKTÖRÜ İLK 5 AYLIK (OCAK –MAYIS) 
AYLARI TUİK VERİLERİ :

Montaj yapılmamış Sepetli Hidrolikplatform sektörü : OCAK -MAYIS

2016
2017

350.923
212.281

62.048
80.230

1.179.786
1.247.265

828.982
828.962

-40% 29% 6% 0%

İhracat kg İthalat kg İhracat Dolar İthalat Dolar
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2017 yılında ilk 5 ayda 16 ülkeye ihracat yapan Tür-
kiye, 2016 yılının aynı döneminde 21 ülkeye ihracat 

gerçekleştirmesine rağmen  %6 oranında bir artış ser-
gileyerek ihracatta 1.250.000 USD ye ulaşmıştır. 

Araca Monte Edilmiş Sepetli Hidrolik Platform Sektör : OCAK -MAYIS

2016
2017

18
69

3
4

1.522.032
2.739.572

1.667.256
2.551.035

283% 33% 80% 53%

İhracat adet İthalat adet İhracat Dolar İthalat Dolar

UZMANLAR PLATFORM Türkiye ihracatının nere- deyse %65’ini tek başına ilk 5 ayda gerçekleştirmiştir.

HABER

Uzmanlift, Ayhanlar Platform'a toplamda 50 adet Snorkel satışı 
gercekleştirdi. Siparişin içeriği 40 adet 8 metre kısa şase, 6 adet 10 metre
dar şase, 2 adet 16 metre akülü eklemli, 2 adet 16 metre dizel eklemli
platformdan oluşuyor.
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DİZEL MAKASLI PLATFORMLAR

Boğazici Platform 16 metre dizel ve akülü eklemlilerle piyasaya hızlı bir 
giriş yaptı. Hayırlı olsun.

Fatih Vinç, 35 adet Snorkel ve 1 adet Dinolift'ten oluşan siparişini teslim 
aldı. Paket teslimatın içerisinde akülü-dizel makaslı, dizel eklemli, 
örümcek ve dikey platform bulunuyor



BOYUTLAR              S2770RT         S3370RT        S3970RT   

Çalışma yüksekliği
Platform yüksekliği (A)
Plat. boyutu (istiflenmesi) (B)
Plat. boyutu (genişletilmiş) (C)
Güv. uzatma uzunluğu
Toplam uzunluk (D)
Toplam genişlik (E)

PERFORMANS                                                

Platform kapasitesi
Sürücü yüksekliği
Sürüş hızı (istiflenmiş)
Sürüş hızı (yüksek)

Tırmanma kabiliyeti

Max. Çalışma Eğimi 8Sağ/Sol)
Dış dönüş yarıçapı
Lastikler
Kontroller
Sürüş sistemi
Güç kaynağı
Ağırlık

10.23m
8.23m
2.71m x1.65m
3.9m x 1.65m
1.2m
1.8m
3.4m

12.1m
10.1m
2.71m x 1.65m
3.9m x 1.65m
1.2m
1.8m
3.4m

580 Kg
8.23m
4.5Km/h
0.5Km/h

35%

10º
4.75m

27 x 10.5 - 15 Köpük Dolgu

450 Kg
10.1m
4.5Km/h
0.3Km/h

35%

10º
4.75m

orantılı
4 teker çekiş

2,800 Kg

orantılı
4 teker çekiş

Kubota D-902 su soğutmalı Dizel 22.5Hp
3,620 Kg

13.9m
11.9m
2.71m x 1.65m
3.9m x 1.65m
1.2m
1.8m
3.4m

350Kg
11.9m
4.5Km/h
0.3Km/h

35%

11º
4.75m

orantılı
4 teker çekiş

3,790 Kg

Kapalı yükseklik (F)
Min. yükseklik
Zemin açıklığı

2.59m
1.83m
330mm

2.7m
2.0m
330mm

2.95m
2.13m
330mm

DİZEL MAKASLI PLATFORMLAR

S2770/3370/3970RT

Açılma/Kapanma Zamanı 26/30 sn 50/60 sn 50/60 sn

Max. Çalışma Eğimi (ön/Arka) 6º 6º 7º
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# CİMATRON PROGRAMLI 
ÇİZİM DESTEKLİ CNC DİK 
İŞLEME MERKEZİMİZLE 
HER TÜRLÜ PLASTİK KALIP, 
OTOMASYON, FİXTÜR, 
ÖZEL MAKİNA VE YEDEK 
PARÇA ÜRETİMLERİNİZİ 
YÜKSEK HASSASİYETLE 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HURCO BMC 40  Vertikal Machining

#  80 TONLUK KURUTMA 
FIRINLI WİNSOR MARKA 
PLASTİK ENJEKSİYON 
MAKİNAMIZLA HER TÜRLÜ 
PARÇA ÜRETİMLERİNİZ 
YAPILIR.

 KALIPLARINI VE İMALATLARINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER:

Hidrolik Hortum Makaraları 
Uzmanlar Platformdan satılıktır.

Dişli Kestamit Bom yataklama parçası
   Uzmanlar Platrformdan satılıktır.

REKLAM PLATFORMCU

UZAN PLATFORM VİNÇ KİRALAMA NAKLİYE 
TUR.OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

MAKİNA KALIP TASARIMI VE OTOMASYON İŞLERİ YAPILIR
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 EVLİYA ÇELEBİ Mh. Fersah Sk.
 Tuzla Gemi Yan San.Sit. F BL /4 Alt İçmeler - Tuzla/İST.

tsarinova@hotmail.com
  TEL 0216 5820040-41

 FAX 0216 5820042

Polikarbonat Trafik Lambası

ABS Vinç ve Platform Uzaktan 
Kumanda  kutuları

  Uzmanlar Platrform dan satılıktır.

Platform Sepet Hidrolik Dönüş Actuator’ü

Zincir Bağlantı Aparatı

ABS Vinç ve Platform Uzaktan
Kumanda  kutusu

  Uzmanlar Platform dan satılıktır.

REKLAM PLATFORMCU
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Fabrika (Factory): Sarımeşe Mahallesi Demirkıran Sokak No:4 Kartepe - Kocaeli/TÜRKİYE
Tel:  +90 (262) 373 64 05   Export Sales Specialist : +90 (549) 721 31 98

  Fax: +90 (262) 371 61 09
info@uzmanlarplatform.com  
www.uzmanlarplatform.com

facebook.com/UZMANLARPLATFORM.LTD.STI

Tel:  (0216) 582 00 40 - 41   Fax:  (0216) 582 00 42   GSM: 0532 738 22 88


