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Baþyazý
5

Önceliklerimiz ve
Beklentilerimizle
2011

2010 yýlý bir çok sektör için ekonomik krizden
çýkýþ yýlý oldu. Uzun bir aradan sonra basýlý
ve görsel medyada yeniden üretim rekorlarý
haberlerini izlemeye baþladýk. Ýnþaat sektörü
de her kriz öncesi ve sonrasýndaki klasik
hareketini bir kez daha tekrarlayarak ekonomik krizden ilk çýkan sektörlerden bir tanesi
oldu ve %20ye yakýn bir büyüme gösterdi.
Ekonomiye global olarak baktýðýmýzda,
özellikle Avrupa ve Amerika ile kýyaslama
yaparsak krizden çýkýþ konusunda ülkemizin
ilkler içinde yer aldýðýný söyleyebiliriz.
Buradaki en etkili sektörlerden bir tanesi de
ülke ekonomimizin lokomotifi konumundaki
inþaat sektörüdür. Türk müteahhitleri 2010
yýlýnda 20 milyar dolardan daha fazla yurt
dýþý projesi alarak, kendilerine yeni pazarlar
edindiler ve önemli projelere imza attýlar.
Bu geliþmelerin Putzmeister Türkiyeye
yansýmasýnda, önemli ölçüde artan talebe
cevap verebilmek için tam kapasite ile çalýþýp,
müþterilerimizin alýþtýðý kalite standartlarýndan da ödün vermeden söz verdiðimiz teslimat terminlerini yakaladýk ve teslimatlarý
gerçekleþtirdik. Dünyada olduðu gibi Türkiye
de de Pazar ve kalite liderliðini koruduk,
sizin tercihleriniz ve güveniniz ile pazar
payýmýzý daha da arttýrdýk.
Bugün gelinen noktada, bölgesel üretim
merkezi ve satýþ noktasý olmanýn ötesinde
global alanda artan rolümüzle ve Çerkezköyden Dünyaya sloganý ile Kuzey ve
Güney Amerikaya da ihracatýmýzý baþlatmýþ
bulunmaktayýz. Çalýþanýmýzýn emeðinin,
kalite ve liderlik bilincimizin sonucundaki
bu geliþmeler, Türk malý bilincinin dünya
ekonomisindeki yansýmasýný göstermesi
açýsýndan da oldukça önemlidir.
2011den ne bekliyoruz? Sorusuna yanýt
vermek kolay deðil. Ülkemizin 2011 yýlý
içinde bir genel seçim yaþayacak olmasý,
global ekonomideki hassas ve çok çabuk
kýrýlabilen dengeler, özellikle bazý Avrupa
ülkelerinin ciddi borç yükü altýnda bulunmasý
net cevaplar bulmayý güçleþtiriyor.
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Ali Bilgiç

Genel Müdür

Genel olarak baktýðýmýzda bardaðýn dolu
tarafýnýn daha çok olduðunu düþünüyoruz.
2011 yýlýndaki beklentilerimizi;
-Sektörde 2010 yýlý ile kýyaslandýðýnda %10
daha fazla büyüme
-Genel seçimle birlikte altyapý yatýrýmlarýnda
artýþ
-Banka faizlerinin uygun seviyelerde olmasý
nedeni ile konut satýþýnda artýþ
-Dünya ekonomisinde krizin etkilerinin daha
da azalmasý ile artan istikrar þeklinde özetleyebiliriz.
Talebin, dolayýsý ile üretimin artmasý ile
birlikte kapasite ve hammadde talebi artacaðý
için, bu özellikle büyük hacimli ve müþteri
bazlý çalýþan firmalar için sýkýntýlar yaratmasý
olasý bir konu olarak karþýmýza çýkacaktýr. Bu
durumu dikkate alarak kapasite artýrýmý ve
tedarik hýzýmýzý iyileþtirme ile ilgili çalýþmalara baþladýk, olumlu sonuçlarýný da hep
birlikte göreceðiz.
Putzmeister Türkiye olarak, 2011 yýlýný da
açýk farkla Pazar lideri olarak tamamlamayý
hedefliyoruz. Ayný zamanda, dünyanýn en
modern beton pompasý fabrikasý olan
Çerkezköy tesislerinden, tüm dünyaya beton
pompasý sevkiyatý artarak devam edecek.
Sonuçta, öncelikle Türk müþterilere Avrupa
kalitesindeki ürünü yerli üretimle ve iyi fiyatla
sunmak , sonrasýnda da iyi bir satýþ sonrasý
servis ve yedek parça hizmeti ile desteklemek
amacýyla kurulan Putmeister Türkiye, 2011
yýlýnda da bu müþteri bilinci ile karþýnýzda
olacaktýr.
Hedeflerimiz ortak, birlikteliðimiz ve
baþarýlarýmýz sürekli olmasý dileðiyle,
Saygýlarýmýzla,
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Ergonik

ÞÝMDÝ ERGONÝK ZAMANI
pompanýzdan maksimum verim alýn
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KUSURSUZ ÇALIÞMANIN TEMÝNATI
Bilgisayar destekli ergonik kontrol sistemi ile, beton pompasýnýn
ve kamyon motorunun çalýþmasý sürekli þekilde izlenir ve
gerektiði yerlerde, otomatik olarak düzenlenir. Bu, operatörün
asgari müdahelesi ile, pompada maksimum verim ve maksimum
performans anlamýna gelmektedir.
Putzmeister EPS (Ergonik Pompa Sistemi) beton pompalarýndaki geleneksel hidrolik kontrollerle mukayese edildiðinde,
önemli avantajlara sahiptir. Beton pompasýnýn çalýþmasý
tamamen elektronik olarak regule edilir ve pompalama iþleminin
kusursuz yürütülmesi güvence altýna alýr.
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DAHA AZ HÝDROLÝK KOMPONENT
DAHA YÜKSEK VERÝM
Klasik hidrolik sistemlerde, fonksiyonlarý münferiden kontrol
eden; valfler, orifisler, regülatörler vs elemanlar vardýr.
Putzmeister EPS sisteminde, tüm sistem elemanlarýnýn
çalýþmasý bir bilgisayara aktarýlmýþtýr. Dolayýsýyla, daha az
hidrolik bileþen gerekir ve böylece sistemde daha az enerji
kaybý olur ve bu sayede daha az yýpranma ve yakýt tüketimi
söz konusudur.
Ýlk bakýþta EPS nin avantajlarý;
Sessiz pompalama iþlemi
Az aþýnma
Düþük yakýt sarfiyatý
Makine ve bumda daha az titreþim
Beton pompasýnýn tam elektronik kontrolü
Daha az hidrolik komponent
Çift korumalý kontrol
EPS sistemi içine entegre edilmiþ EOC (ergonik debi kontrolü)
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ERGONÝK KUMANDA ÝLE
TÜM FONKSÝYONLAR
ELÝNÝZÝN ALTINDA
Uzaktan kumanda üzerinde bulunan, döner tip düðme ile,
tüm gösterge menüsüne kolay eriþim saðlanýr. Dönüþ hýzý,
hidrolik yað sýcaklýðý, beton basýncý, aktarma oraný, basýnç ve
hacim sýnýrlamasý gibi ilgili makine verileri hýzlý bir þekilde
sorgulanabilir.
EOC (ergonik debi kontrolü) sisteminde, kontrol düðmesinin
bir turunda, sýfýr ile maksimum deðer arasýnda istenen debi
deðeri ayarlanabilir. Hidrolik pompanýn performansý, lineer
olarak sýfýr ile maksimum arasýnda kontrol edilebilir.
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Müþterilerimiz

baþlangýçtan bu güne
HEP PUTZMEISTERLE
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BOÐAZÝÇÝ BETON
1997 yýlýnda kurulan Boðaziçi Beton San. Ve Tic. A.S.
sektöründeki geliþmeleri takip eden ve yarýný yakalamayý
hedefleyen misyonuyla, Ayazaða da (2 adet), Y.Bosna,
Uskumruköy, Çayýrbasý, Altunizade ve Ümraniye deki
tesisleriyle, müsterilerine hizmet vermektedir.
Kaliteli ürün ve hizmet anlayýsýný müþteri memnuniyeti ile
paralel olarak en üst seviyede tutmayý hedefleyen Boðaziçi
Beton, Ýstanbul ve hatta Türkiye için önem arz eden bir
çok projeye imza atmýs, hazýr beton sektörünün lider
firmalarýndandýr. Yýlda, 1 milyon m3 ün üzerinde, beton
üretim kapasitesine sahip olan firma, güçlü makine parký
ve profesyonel personeliyle; insana saygýlý, çevreye
duyarlý, is güvenliði kurallarýna uygun hareket eden bir
anlayýþla sektörde tercih edilen bir marka olmuþtur.
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SADIK MÜÞTERÝ KAVRAMI NEDÝR
Baþlangýçtan bugüne, Putzmeister beton pompalarýný
tercih eden Boðaziçi Beton un makine parkýnda, farklý
konfigürasyonlarda; 17 adet kamyon üstü (4 adet 47m,
11 adet 38m,1 adet 32m ve 1 adet 28m) ayrýca 1 adet
sabit tip (90m3) olmak üzere, toplam 18 adet Putzmeister beton
pompasý bulunmaktadýr.
Beton pompasý tercihlerinde, Putzmeister i seçme
nedenlerinin; kurumsal yapý, marka imajý ve yerli
üretimin yaný sýra satýþ sonrasý hizmetlerdeki, diðer
firmalarda bulunmayan imkanlarýn da etkili olduðunu
belirten firma yetkilileri, top yekün saðlanan bu güvenin
uzun süreli iþ iliþkisini beraberinde getirdiðini ve ayný
zamanda kendi müþterilerinden de benzer yaklaþýmý
beklediklerini ifade ediyorlar.
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BELGELENMÝÞ KALÝTE
Boðaziçi Beton; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19001
ve TSE tescilli ürünleriyle, kalitesini belgelemistir. Arge
ye önem veren firma modern laboratuar þartlarýnda
standart beton sýnýflarýnýn yaný sýra; hazýr sýva, renkli
beton, hafif beton, aðýr beton gibi özel dizaynda
betonlarda üretmekte ve müþterilerine bu ürünlerle de
hizmet vermektedir.
Modern konut ve alt yapý projelerinin yaný sýra, metro&
tünel, stadyum, yol ve sanat yapýlarý gibi spesifik
projelere de beton saðlayan Boðaziçi Beton, her geçen
gün kalitesi ve güvenirliliðiyle büyümektedir.
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Bayilerimiz

PUTZMEISTER BAYÝÝ OLMAK ÝÇÝN
ÖN ÞART UZMANLIK!
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EKER MAKÝNE
Putzmeisterin ilk
yetkili servis bayisi
Putzmeister de bayii olmak için ön þart, uzmanlýk. Ýstanbul
Anadolu yakasý ve Bursa merkezli faaliyet gösteren Eker Makine,
belki de bu tanýma en fazla uyan servis bayiisi. Uzun yýllar
Putzmeister bünyesinde servis müdürlüðü yaptýktan sonra,
1999 yýlýnda, Putzmeister in Türkiye de ilk baðýmsýz yetkili
servis bayisini kuran Oktay Eker, geniþ bir sorumluluk alaný
içinde, uzman personel ve Istanbul ve Bursa da yerleþik atölyeleri
ile imkanlarýný optimize ederek, iki merkez dýþýnda ayrýca;
Ýzmit, Adapazarý, Düzce, Bolu, Ereðli, Zonguldak, Karabük,
Bartýn, Kastamonu, Bilecik, Kütahya da yerleþik Putzmeister
müþterilerine, GÜVEN  KALÝTE  HIZ parolasýyla hizmet
veriyor.
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PUTZMEISTER PARKI GENÝÞLÝYOR
EKER MAKÝNE BÜYÜYOR
400 metrekareden 3.350 metrekareye...

1999 yýlý Temmuz ayýnda, Istanbul Anadolu yakasýnda DES
Sanayi sitesinde 400 m²lik atölye ile baþlayan hizmetler, önce
Mayýs 2006  Nisan 2010 arasýnda Ýstanbul Þerifali bölgesindeki
900 m² lik servise, Nisan 2010 itibariyle ise, Ferhatpaþa 
Ataþehir bölgesindeki 850 m² kapalý 2500 m² açýk olmak üzere,
toplam 3.350 m²lik, Türkiye de kendi alanýnda en büyük ve
en kapsamlý beton pompasý servisinde çalýþmalarýna devam
etmektedir.
Bu yeni serviste bulunan, 120 m²lik boyahane ile, Putzmeister
beton pompalarý, komple revizyon edildikten sonra, kumlama
ve boya iþleminden geçirilerek, yeni makineler gibi müþterilere
teslim edilmektedir.
1999 yýlýnda, DES sanayi sitesindeki ilk servisin açýlýþýndan
hemen sonra, 2000 yýlýnda, yoðun inþaat projeleri döneminde
bölgedeki müþterilerin talebi ile daha hýzlý hizmet verebilmek
için, Ýzmit þubesini açan Eker Makine, iki yýllýk faaliyetten
sonra bu þubesini kapatýp, Bursa servisini faaliyete geçirdi.
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UZMAN PERSONEL BAÞARIYI
GETÝRDÝ...
Eker Makine, Ýstanbul Ferhatpaþa merkez serviste 27, Bursa
þubede 6 olmak üzere, toplam 33 kiþiden oluþan; konusunda
deneyimli, uzman mühendis ve teknik elemanlarýyla, yetkili
ve sorumlu olduklarý bölgelerde, Putzmeister müþterilerine,
tüm Putzmeister ekipmanlarý için servis hizmeti vermektedir.
Eker Makine, merkez atölyeleri ve gezici servisleri ile yaptýðý
bakým/onarým hizmetlerinde kullandýklarý parçalarýn yaný sýra,
müþterilerin kendi kullanýmlarý içinde, direkt olarak orijinal
Putzmeister yedek parça satýþý yapmaktadýr.
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Seminerler

PUTZMEISTER SEMÝNERLERÝ
yurt genelinde tüm hýzýyla sürüyor
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Aralýk ayýnda
PUTZMEISTER SEMÝNERÝ
ESKÝÞEHÝRde düzenlendi...
Eskiþehir ve Ýstanbul Anadolu yakasýnda faaliyet
gösteren bayiimiz, Atýlým Makine koordinasyonunda,
Eskiþehir de düzenlenen Aralýk ayý Putzmeister
seminerine, Eskiþehir dýþýndan, merkezi; Afyon,
Bilecik, Bursa ve Kütahya da yerleþik on yedi hazýr
beton ve inþaat firmasýndan kýrka yakýn temsilci
katýldý.
Gündüz programýnda; beton pompasýyla ilgili genel
teknik konular tartýþýldý ve daha sonra özellikle
güvenlikle ilgili olarak Risk Analizi çalýþmasý yapýldý.
Ýsteyenlerin katýldýðý Formen Sertifikasý Sýnavý baþarýlý
geçmesine raðmen, tüm sorularý doðru cevaplayan
çýkmadýðý için, büyük ödül 2011 yýlýna kaldý.
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KORSAN PARÇALAR
POMPALARA ZARAR VERÝYOR
Eskiþehir seminerinde konuþma yapan firma yetkilileri, Putzmeisterden
daha fazlasýný beklediklerini dile getirdiler. Korsan parçalarla
makinelerinin zarar gördüðünü belirtip, konu hakkýnda daha fazla
bilgi sahibi olmak ve bilinçlenmek üzere bu türden toplantý ve
seminerlerin daha sýk yapýlmasýný talep ettiler.
Ayrýca her yöneticinin her konuda detaylý bilgiye sahip olamayacaðý
gerçeðinden yola çýkarak; özellikle beton pompasý teknolojisi, arýza
noktalarý, malzeme bilgisi, aþýnma parçalarý ve satýn almada dikkat
edilecek noktalar vb konularda bilgi eksiði olduðunu söylediler.
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Þubat ayýnda, tüm betoncular
VAN ÞAHMARAN OTELÝNDE BULUÞTU
Putzmeister in Þubat ayý semineri, VAN da yerleþik tüm beton
firmalarýnýn katýlýmý ile, 3 Þubat günü Merit Þahmaran Otelde,
baþarýlý þekilde gerçekleþtirildi. Kýþýn, iklim nedenlerinden dolayý
yaklaþýk üç ay beton dökümü yapýlmamasýna raðmen, 9 aylýk çalýþma
süresinde, yýlda 1 milyon m3 e yakýn beton satýlmakta. Belediyenin,
tüm Van lý larý yatýrým için davet etmesi üzerine, Van ilimiz ve
civarýnda önemli bir inþaat hareketi söz konusu.
Bölgede, giderek artan Putzmeister beton pompasý parkýna daha iyi
servis hizmeti vermek üzere firmalarýn talepleri deðerlendirilmiþ ve
mevcut tüm imkanlar harekete geçirilmek üzere, çalýþmalar
baþlatýlmýþtýr.
PM 4369 TR
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Yurt geneline yayýlý (15) servis noktasýndan, her yöne...
Pompanýz nerede ise Putzmeister servisi orada !

Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Þ
Fabrika :
G.O.P. Mah. Namýk Kemal Bulvarý No:6
Çerkezköy / Tekirdað
Tel : 0282-735 10 00
Fax: 0282-735 10 01
Ýstanbul :
Merkez servis ve satýþ
Hastane Mah.Turgut Özal Cad. No:31
Arnavutköy / Ýstanbul
Tel : 0212-771 55 00
Fax: 0212-771 55 09
Ankara :
Ýlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 75/7
Çankaya / Ankara
Tel : 0312-491 67 87
Fax: 0312-491 67 88
Ýzmir :
Ümit Mah. 408/2 Sk. No:5/E Pýnarbaþý
Bornova / Ýzmir
Tel : 0232-479 77 99
Fax: 0232-479 82 80

PM 4369 TR

