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hareket’li
GUNDEM.

Y atırımlarına hız kesmeden devam eden hareket, makine parkına 
750 ton kapasiteli Liebherr LTM 1750-9 vinç modelini ekledi. Full 
konfigürasyon olarak teslim alınan ve kurumsal imaj kazandırılan 
bu yatırımla, hareket, makine parkında bulunan vinç sayısını 
81’e yükseltti. Türkiye’de kullanılmamış olarak satın alınan en büyük 

mobil vinç olan Liebherr LTM 1750’nin özellikle rüzgar enerji santrallerinde kullanılması 

hedefleniyor.

hareket’te yatırım 
rüzgarları esiyor
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Ege’de rüzgara hareket 
yön veriyor

hareket rüzgarı 
hız kesmiyor

D atça’da gerçekleştirilen Gamesa Datça RES projesinde yer alan hareket, 

proje kapsamında 15 adet kanat, 5 adet nacelle, 5 adet hub ve 15 adet kulenin 

taşımasını üstlendi. İzmir Limanı’nda bulunan yükleri proje sahasına taşıyan 

hareket, taşıma sırasında 8 dingil Faymonville uzatmalı dorse, 4-5 dingil 

Faymonville uzatmalı dorse ve 8 dingil hidrolik dorse ekipmanlarını kullanırken, 

montaj çalışmalarında ise en büyüğü 600 ton kapasiteli olan, kafes bomlu paletli ve teleskobik 

olmak üzere farklı vinçler kullanmaktadır. 

R üzgar enerji santralleri kurulumunda Türkiye’nin her 
noktasında önemli projelere imza atılıyor. Bu projeler 
kapsamında hareket, İzmir Bergama’da devam 
eden RES projesinin taşımalarını başarılı bir şekilde 
tamamladı. General Elektrik Ticaret ve Servis firmasının 

ana yükleniciliğini üstlendiği projede toplamda 22 set türbini taşıyan 
hareket, projede 9 adet 6x4 çekici, 9 adet 8 dingil Faymonville yarı 
römork kullandı. Kuleler Ateş Çelik, kanatlar TPI, wec ekipmanı ise 
Batılim Limanı’ndan proje sahasına getirilerek taşımalar gerçekleştirildi.

hareket, Kocaeli’nin Gökdağ 
bölgesinde gerçekleştirilen 
Gökdağ RES projesinin 
taşımalarını sürdürüyor. GE 
firmasının ana yükleniciliğini 

üstlendiği projede hareket, 18 adet kule, 
6 adet kanat, 6 adet nacelle, 6 adet hub,  
6 adet nose cone, 30 adet DTA ve 2 adet de 
SCADA’nın taşımalarına devam ediyor. Projede 
6-8 dingil Faymonville dorse, 4-5 dingil 
Faymonville dorse ve 8 dingil hidrolik dorse 
kullanan hareket, ekipmanların bir kısmını 
İzmir’den, bir kısmını da Almanya’dan sahaya 
taşıyor. Şubat 2017 yılında başlayan çalışmalar 
günümüzde halen devam ediyor.

H yundai Rotem firması tarafından üretilen ve İstanbul Yenikapı 
Metro Projesi’nde kullanılacak olan 68 adet vagonun 
taşımasını hareket gerçekleştiriyor. Adapazarı’ndan 
Seyrantepe’ye taşınan, 21,02x3,05x3,64m ebatlarında ve 
33 ton ağırlığında olan vagonlar, Yenikapı/Hacıosman arası 

metro güzergâhında kullanılacak. hareket, proje kapsamında bir set metro 
aracının taşınması için dört adet uzatmalı hidrolik dorse kullanıyor. Yükleme, 
Adapazarı fabrika tesisinde gerçekleştirildikten sonra, vagonlar, hareket’e ait 
olan 200 ton kaldırma kapasitesine sahip mobil vinç yardımı ile Seyrantepe’de ray 
üzerine indiriliyor. 2017 yılının Mayıs ayında başlayan projede, 30 Haziran 2017 
tarihine kadar üç set aracın (toplam on iki metro aracı) taşıması gerçekleştirildi 
ve çalışmalar, Rotem’in araç teslim programı uyarınca devam edecek.

Vagonlar hareket’le taşınıyor

Gökdağ’da taşımalar sürüyor
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Yat, sorunsuz 
bir şekilde 
taşındı

P roje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin 
ileri gelen kuruluşlarından hareket, Numarine Gebze 
Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nden – Tuzla RMK 
Tersanesi’ne yat taşıması projesini başarıyla gerçekleştirdi. 
32x9x11,7m ebatlarında ve 220 ton ağırlığında olan yat, 

bir adet 16 dingil Goldhofer marka SPMT ve bir adet PPU kullanılarak 
taşındı. Taşıma esnasında Gebze bölgesinde bulunan 32 adet orta gerilim 
hattı yere indirilirken, bir adet yüksek gelirim hattının da enerjisi kesildi. 
hareket ekipleri, Tuzla-Kurtköy güzergahında bulunan tüm orta gerilim 
hatlarını yere indirerek projenin güvenlik riski oluşturmasının önüne geçti. 
Haziran ayında gerçekleştirilen proje, 4 günde tamamlandı.

hareket, Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde 
Tansu Yat atölyesinde önemli bir 
kaldırma ve taşıma projesini başarıyla 
tamamladı. 38x7,5x10,5m ebatlarında ve  
210 ton ağırlığındaki ECHO R isimli mega 

yat, 1 adet 500 ton kapasiteli Liebherr teleskobik vinç 
ve bir adet 750 ton kapasiteli Liebherr teleskobik 
vinçle kaldırılarak 18 dingil Goldhofer marka SPMT’ye 
yerleştirildi. Mega yat, hareket tarafından 6 km 
taşınarak Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde RMK Tersanesi’ne 
araç üzerinde teslim edildi. Proje, 2017 yılının Haziran 
ayında gerçekleştirildi.

hareket, zorlu 
projelere 
çözüm sunuyor

D ev UN Ro-Ro gemi bloğunun havuz içerisindeki nakliyesini 
üstlenen hareket, toplam 1300 ton ağırlığındaki parçayı adeta 
‘iğne deliğinden’ geçirdi ve montaj alanında teslim etti. Proje 
ve yük etütleri sonrası 3 powerpack ve 2 adet 2x12 sidebyside 
kombinasyonuyla olmak üzere toplamda 48 dingil Goldhofer SPMT 

dorse kullanan hareket, milimetrik hesapların yapıldığı ağır nakliye operasyonunu 
büyük bir özenle gerçekleştirdi.

Dev taşımada  
ince hareket’ler
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hareket, 31 Mayıs-4 Haziran 2017 tarihleri 
arasında düzenlenen ve Hazar bölgesinin 
en büyük etkinliklerinden biri olan  
24. Hazar Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz 
Konferansı’na katıldı. Bakü Expo Center’da 

gerçekleşen ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), 
İngiliz Petrol şirketi BP’nin en büyük katılımcılar arasında 
yer aldığı fuarda hareket de ziyaretçilerini, açmış olduğu 
standda ağırladı. 

O ndokuz Mayıs Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Topluluğu ile Öğrenci Konseyi’nin 
birlikte organize ettiği “Karadeniz 
1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Zirvesi”ne, hareket’i temsilen Ankara Bölge 
Müdürlüğü’nden Mert S. Albayrak katılım gösterdi. 
Sektörden önemli firma temsilcilerinin de katılımıyla 
20 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen organizasyonda, 
öğrencilere lojistik sektörü hakkında detaylı 
bilgiler verilirken, örnek proje olarak hareket’in 
gerçekleştirmiş olduğu 600 tonluk otoklav taşımasının 
Mert S. Albayrak tarafından sunumu gerçekleştirildi.

hareket, 
sektörün 
nabzını 
tutuyor

hareket, üniversite 
öğrencileri ile buluştu

h
areket, 2016 yılında 

1200 MW elektrik 

üretim kapasitesine 

sahip Hamitabat 

Doğalgaz Kombine 

Çevrim Güç Santrali Projesi 

kapsamında gerçekleştirdiği türbin, 

jeneratör ve transformatör taşımaları 

ile ESTA 2017 ‘120 ton üzeri yük 

taşıma’ kategorisinde shortliste 

(finale kalan firmalar listesine) 

girdi. hareket, proje kapsamında  

2 adet 480 tonluk türbin, 2 adet  

450 tonluk jeneratör, 2 adet  

340 tonluk transformatör ve  

30 adet 180 ile 220 ton arası HRSG 

modül taşıması gerçekleştirmişti. 

Projede hareket’e ait olan  

2 adet 240 tekerlekli 20 dingil  

3 file Goldhofer hidrolik dorse ve  

8 adet çekici kullanılmıştı.

hareket’te yatırımlar 
sürüyor

h
areket, vinç yatırımının yanı 

sıra makine parkına 4 adet 

2017 model Volvo 6x4 540 HP 

çekici ve 4 adet Faymonville 

marka (3 adet vagon tipi 

hidrolik, 1 adet 5 dingil havuz tipi hidrolik) 

dorse ekledi. Son yatırımlarla birlikte 

toplam çekici sayısı 72’ye yükseldi.

Barge kızaklarla 
çekildi

hareket, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde Sedef Gemi 
firması için kızak üzerinde 2 adet barge çekimi 
projesini başarılı bir şekilde tamamladı. 93x22x10m 
ebatlarında ve 1300 ton ağırlığında olan ilk barge, 
%4 eğimde kızaklar üzerinde, 130 metre, ikinci 

barge ise, 35 metre ileri çekilerek desteğe alındı. Mayıs 2017’de 
başlayan proje, 1 ayda tamamlandı.

hareket, ESTA  Awards 2017’nin 
‘120 ton üzeri yük taşıma’ 
kategorisinde ödül  adayı


