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1. GİRİŞ

IŞIK MÜHENDİSLİK olarak 2002 yılından beri daha çok ağır 
hizmet sınıfı vinçler olmak üzere hidromekanik ekipman 
ve savunma sanayi için özel tasarım ve imalatlar yapmak-
tayız.

IŞIK Makine’ de genç mühendisler olarak başlayan, IŞIK 
Makine’ nin faaliyetlerini durdurmasını takiben kendi başı-
mıza, Erdemir grubuna ürettiğimiz nispeten küçük kapasi-
teli vinçlerle 2002 yılında devam eden maceramız 2005 yı-
lında İSDEMİR’e 6 adet 320/70/10 ton kapasiteli dört kirişli 
pota vinçleri üretimiyle farklı bir kulvara geçti. Finansman 
ve üretim tesisi konusunda destek ihtiyacımız nedeniyle 
Aydıner İnşaat’ın değerli ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, 
Türkiye’ de yapılamayacağı düşünülen, ama başarıyla 18 
ayda tamamlanan Türkiye’ nin bu çok önemli ve büyük 
vinç projesinden sonra; sırasıyla, İzmir Demir Çelik, Kap-

tan Demir Çelik, Özkan Demir Çelik, Kroman Demir Çelik, 
Ege Çelik, Yolbulan, Kardemir gibi Türkiye’ nin önemli çelik 
üreticilerinin pota ve şarj vinçleri siparişlerini aldık ve ard 
arda hızla tamamladık. Bu projeler sonrasında da hala bu 

 
 

Resim 1. İSDEMİR 320/75/10 MT Kapasiteli Vinci Şarj Sırasında
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şirketlere üretimlerimiz devam ediyor. 320 ton vinçlerle 
ilgili olarak sektör dergilerinde o zaman çıkan yazılara aşa-
ğıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.*

2. TAMAMLANMIŞ ÖNEMLİ PROJELER

2011 yılında şirketimiz için bir diğer dönüm noktası Arce-
lorMittal Belçika için otomatik 140/40/35 ton kapasiteli 
slab taşıma vinci ihalesini almak oldu. ArcelorMittal gru-
bunun “benchmark” tesisi olan, gerek üretim gerek satın 
alma süreç ve talepleri çok üst düzeyde olan, ek şartna-
meler ve şirket standartları (boya, kaynak, iş güvenliği 
v.b) hariç 204 sayfa özel teknik şartnameye sahip bu proje 
ve müşterimizin yetkin mühendisleri, tasarım ve üretim 
yeteneklerimize ve bakış açımıza sınıf atlattı. Küçük gibi 
görülen ayrıntıların, standartlara tüm detaylarıyla hakim 
olmanın, tüm detayları öncelikle kağıt üstünde çözme-
nin, çözümleri son dakikaya bırakmayıp sorunlar ortaya 
çıkmadan ele almanın ve iş disiplininin ne kadar önemli 
olduğunu memnuniyetle yaşadık ve gördük. Elbette, bu 
süreç buraya yazdığımız kadar kolay olmadı. İnsanlar gibi 
şirketlerin de kötü alışkanlıkları oluyor ve şirketlerin onlar 
yerine iyi alışkanlıkları koyması insanlardan daha sancılı 
olabiliyor. 

Bu işin bize öğrettiği diğer önemli konu, Batı Avrupa’ da 
kendi elemanlarımızla sofistike bir vinci (dünyanın en so-
fistike slab vinci tanımı ArcelorMittal proje müdürüne ait) 
monte edip, devreye alabildiğimizi görmek oldu. Özellik-
le; iş güvenliği kurallarının ne kadar önemli ve taviz veri-
lemez olduğunu, iş programları ve risk analizlerinin dol-
durulması gereken sonra da çoğu zaman kağıt üstünde 
kalan işler olmadığını, tüm bu süreçlerin işin bel kemiğini 
oluşturduğunu ve projeyle beraber yaşayıp çalıştığını ya-
şayarak öğrendik. Bu sürecin hem şirket ortak ve yöneti-
cileri olarak bize, hem de sahada da çalışan elemanlarımız 
başta olmak üzere, tüm çalışanlarımıza önemli kazanımlar 
sağladı.

2.1 İş Ahlâkı ve Disiplini ile Sürekli Öğrenme ve Araştırmanın 
Başarıdaki Yeri

Yeri gelmişken; mühendislerimize ve mühendis adayları-
mıza bu proje süresince gözlediğim bazı önemli noktala-
rı aktarmak isterim. Bir kişi bile etkilense kardır. Belçikalı 
kontrol mühendislerimizden birisinin uçağı Esenboğa’ 
ya saat 16.00 da inmişti. Bizim için normal olan, o saatte 
indikten sonra otele gidip, sabah fabrikada kontrollere 
başlamaktır. Ancak, bu değerli mühendis arkadaşımız 

 
 Resim 2. ArcelorMittal Belçika 145/40/35 Ton Kapasiteli Otomatik Slab Taşıma Vinci
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ları yapmayıp, sadece verilen işleri asgari eforla yerine ge-
tirmekle tatmin olan mühendisleri gördükçe harcadıkları 
potansiyellerine üzülüyorum. 

İnsan belli bir yaşa geldikten sonra öğüt verme ihtiyacı 
duyuyor. Genç mühendisler kusura bakmasın ama bunları 
gerçekten önemli olduklarını düşündüğüm için paylaştım.

2.2 Projelerimizdeki İhracat Payı

2011’ de ciddileşen ihracatımız, izleyen yıllarda ciromuzun 
yarısından fazlasını oluşturdu. Son yıllarda ağırlıklı olarak 
ihracat odaklı çalışıyoruz. Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, 
Romanya, Gürcistan, Cezayir, Pakistan, Özbekistan, Mala-
wi, Zimbabwe, Kırgızistan ihracat yaptığımız ülkelerden-
dir. İhracatımızın toplam ciromuza oranı 2016 yılında yak-
laşık % 80, 2017 yılında % 51, 2018 yılında da % 26, 2019 
yılında % 61 olmuştur. 18 yıllık toplam ciromuzdaki ihracat 
oranı 2019 sonu itibariyle % 40’ a ulaşmış durumda.

3. ÖZEL BİR ÖRNEK – BELÇİKA- GHENT LİMANI GEMİ 
BOŞALTMA VİNCİ

İlk projeyi başarıyla tamamladıktan sonra, yine Arcelor-
Mittal Avrupa’ dan bir de otomatik çalışabilen gemi bo-

(proje boyunca çok tartıştık ama proje sonunda arkadaş 
olmuştuk artık), havaalanından 1 saatte fabrikamıza ge-
lip kontrollerine başlayıp, ertesi gün de sabah saat 8.00’ 
de kontrollerine devam etmişti. Yine aynı kişi, başka bir 
ziyaretinde sabah erken saatlerde Belçika’ ya dönüş uça-
ğına binmeden gece yarısı fabrikamıza uğramış, gece 
vardiyasında bir iki noktayı kontrol etmiş ve ülkesine 
ancak ondan sonra görevini yapmanın rahatlığı içinde 
dönmüştü. 

Bu deneyimli bir mühendisin yaklaşımıydı. İş ahlakı ve 
disiplini açısından deneyimsiz mühendislerin de ondan 
bir farkı yoktu. Proje başında kontrol ekibinde olan dene-
yimsiz bir makine mühendisi ise 1,5 yıllık proje sonrasında 
artık Türkiye’ deki birçok vinç uzmanından çok daha ileri 
düzeye gelmişti. Bu, onun daha zeki olmasından kaynak-
lanmıyordu. Mesleğini ciddiye almasından, eline geçen 
standartları, teknik belgeleri, katalogları dikkatli bir şekil-
de okumasından, mesleğine zaman ayırmasından, kısaca 
iş disiplini ve çalışkanlığından kaynaklanıyordu.

Bu özelliklerin (işini ciddiye alma, çalışkanlık, okuma, araş-
tırma ve inceleme) yapacağınız iş ne olursa olsun ne kadar 
büyük fark yaratacağını ne kadar vurgulasam azdır. Bun-

 
 Resim 3. Ghent Limanında Arcelor Mittal için İmal Edilmiş Olan 800 MT/h Kapasiteli Liman Vinci



52

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MAYIS 2020  www.mmo.org.tr

şaltma vinci siparişi aldık. Daha önce hiç tasarlamadığımız 
tipte bir vinçti. Yine çok yoğun bir süreçten sonra, 800 MT/
saat kapasiteli kepçeli gemi boşaltma vincinin montajını 
bitirerek, 2016 yılı sonunda devreye aldık. Bildiğimiz ka-
darıyla bu ve önceki slab vinci Türkiye’ den Batı Avrupa’ 
ya tasarım, üretim, yazılım, otomasyon, saha montajı ve 
devreye alma dahil yapılan yüksek teknoloji içeren ilk vinç 
ihracatlarıdır.

Demir cevheri ve kömür boşaltma amacı ile kullanılan 
vinç, malzemenin fabrika içerisine taşınmasını sağlayan 
üç ayrı konveyörden herhangi birine boşaltma yapmak 
üzere tasarlandı. Bünyesinde birçok özel sistemi barındı-
ran vinç kendi içinde bir tesis görüntüsündedir. Hopper 
sistemi, üç ayrı şüt ile bir adet hareketli taşıyıcı konveyö-
rü, belt-lifter sistemleri, fırtına kilitleri, otomatik yağlama 
sistemleri, çarpışma önleme sistemleri, pozisyon kontrol 
sistemleri, özel cevher ve kömür kepçeleri, ağırlık ölçme 
sistemleri, salınım önleme sistemi, çevreye zarar veril-
memesi için gelişmiş toz bastırma sistemi, bakım kolay-
lıkları için özel çözümler, bu alt sistemlerden bazılarıdır. 
Tasarım, imalat, montaj ve devreye alma çalışmalarında 
tüm ilgili EN standartlarına uyulmuş, CE işareti gerekleri 
yerine getirilmiş, detaylı risk analizleri, tasarım model-
leri oluşturulmuş ve birinci sınıf, dünya standartlarında 
ve gurur kaynağımız olan bir ürün ortaya konulmuştur. 
Tasarım, imalat, otomasyon, montaj ve devreye alma 
aşamalarının tamamını IŞIK Mühendislik firmasının üst-
lendiği bu anahtar teslimi proje, Türkiye’de bir ilk olarak 
kayıtlara geçmiş durumda. Bu vinçle ilgili ayrıntılı teknik 

 
 

Resim 5. Kavşak HES Dolusavak Kapakları ve Vinci

Resim 6. Warsak Baraj ve HES Radyal Kapak Kaldırma 
Mekanizmaları

 
 

Resim 7. Sarıgüzel HES Branşman

 
 

Resim 4. MİLGEM Projesi için İmal Edilmekte olan HIZIR
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5. SÜRMEKTE OLAN ÇALIŞMALARIMIZ

Daha önce Türkiye’de yapılmamış ve zorlu projeler bizi 
heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu aralar da yine bizi 
heyecanlandıran ve gurur duyduğumuz projelerle meş-
gulüz. Birisi Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden biri-
sinin (izin almadığımız için ismini paylaşmıyoruz ama sek-
törü takip edenler biliyordur) yeni çelikhane yatırımının 
ağır hizmet vinçlerinin tasarım, imalat, montaj ve devreya 
alınması. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük pota vinçleri 
olacak 3 adet 550/200/30/20 Ton kapasiteli dört kirişli iki 
arabalı hurda şarj vinçleri, 1 adet de 450 (650) /200/15 Ton 
kapasiteli dört kirişli iki arabalı sıvı çelik taşıma vinci üze-
rinde çalışıyoruz. Köprü açıklıkları 33 ve 27 metre olacak 
olan bu dev ve ağır hizmet sınıfı vinçler de umuyoruz ki 
gururla anlattığımız projeler olacaklar.

Aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük üreticisi olan diğer bir 
çelik fabrikası için 185/45 t kapasiteli dört kirişli iki arabalı 
ağır hizmet vinçleri üretimimiz devam etmektedir.

Savunma sanayi alanındaki çalışmalarımız da ciromuzda 
önemli bir oran tutmamakla beraber devam etmekte-
dir. Halen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından denize düşen 
uçaklardan kurtulma eğitimleri için kullanılacak olan si-
mülatör vincin ve çevresel birimlerinin tasarım ve üretimi 
de devam etmektedir. Gizlilik anlaşmamız nedeniyle çok 
bilgi veremeyeceğimiz bu proje de bizi mesleki olarak he-
yecanlandıran bir başka projedir.

6. SONUÇ

Sonuç olarak, Sayın Orhan IŞIK tarafından IŞIK Kollektif şir-
keti olarak 1947 yılında başlatılan “Türkiye’ de yapılmayan 
işleri yapacağım” idealini, günümüzde devam ettirmek, 
bayrağı dik tutmak için elimizden geleni yapıyoruz ve 
yapmaya devam edeceğiz.

Aynı yolda yürüyen tüm mühendislerin ve şirketlerin he-
yecan duyacakları projeleri, gururla tamamlama fırsatı 
bulmalarını diliyorum.

bilgiyi ekteki özette bulabilirsiniz. Ayrıca, montaj süreci-
nin hızlandırılmış kaydı da https://www.youtube.com/
watch?v=QOj86TuWHj0 dan izlenebilir.

 4. DİĞER PROJELERİMİZ VE HIZIR

Bu projelerle paralel olarak, Aselsan için ürettiğimiz su 
üstü gemileri için torpido karşı tedbir sistemi (HIZIR) 
vinci de firmamızda geliştirilmiştir. ASELSAN’la 2009 
yılında “Böyle bir vinç yapabilir misiniz” sorusuyla baş-
layan çalışmalarımız, prototip geliştirilmesi, 3 adet pro-
totip üretilmesinden sonra 2018 yılı itibariyle seri olarak 
üretilmeye başlamıştır. Tasarım ve çevre koşulları, dokü-
mantasyon gerekleri, endüstriyel ürünlerden çok farklı 
olan bu proje de sonunda gurur duyduğumuz bir diğer 
önemli proje olmuştur. Eskiden yurt dışında temin edi-
len bu sistem artık tamamıyla yerli olarak üretilebilmek-
te, MİLGEM gemilerinde kullanılmakta hatta ihraç da 
edilmektedir. Halen seri üretimine devam etmekteyiz. 
Bu projeyle ilgili ayrıntı bilgiyi de (https://www.aselsan.
com.tr/tr/cozumlerimiz/deniz-sistemleri/torpido-vetor-
pido-karsi-tedbir-sistemleri/hizir-suustu-gemileriicin-
torpido-karsi-tedbir-sistemi) bağlantısından alabilirsiniz.

Ayrıca, hidromekanik ekipmanlar konusundaki çalışma-
larımız da devam ediyor. Halen Çalık Grubu’nun Mala-
wi’deki Tedzani Barajı ve Hes ekipmanları (cebri boru, 
kapaklar, santral vinci, ızgaralar, vb.) devam etmektedir. 
Bunlara ek olarak GE Hydro’nun bütün dünyadaki HES 
projeleri (Gilboa, Banja, Möglie, Toktogul, vb.) için onaylı 
tedarikçi olarak sürekli çalışıyoruz. Bunlar dışında AGE 
İnşaat Kavşak HES, Wapda Pakistan,Yüksel İnşaat Hacı-
nınoğlu ve Sarıgüzel HES’e ait tüm hidromekanik ekip-
manların tasarım, üretim, saha montajı ve devreye alma 
çalışmaları da tarafımızca tamamlanmıştır. Bu projeler 
ait örnek fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.
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Demir cevheri ve kömür boşaltma amacı ile kullanılacak 
vinç, malzemenin fabrika içerisine taşınmasını sağlayan 
üç ayrı konveyörden herhangi birine boşaltma yapmak 
üzere tasarlandı. Bünyesinde birçok özel sistemi barındı-
ran vinç kendi içinde bir tesis görüntüsündedir. Hopper 
sistemi, üç ayrı şüt ile bir adet hareketli taşıyıcı konveyö-
rü, belt-lifter sistemleri, fırtına kilitleri, otomatik yağlama 
sistemleri, çarpışma önleme sistemleri, pozisyon kontrol 

sistemleri, özel cevher ve kömür kepçeleri, ağırlık ölçme 
sistemleri, salınım önleme sistemi, çevreye zarar veril-
memesi için gelişmiş toz bastırma sistemi, bakım kolay-
lıkları için özel çözümler, bu alt sistemlerden bazılarıdır. 
Tasarım, imalat, montaj ve devreye alma çalışmalarında 
tüm ilgili EN standartlarına uyulmuş, CE işareti gerekleri 
yerine getirilmiş, detaylı risk analizleri, tasarım modelle-
ri oluşturulmuş ve birinci sınıf, dünya standartlarında bir 

ürün ortaya konulmuştur. Tasa-
rım, imalat, otomasyon, montaj 
ve devreye alma aşamalarının ta-
mamını IŞIK Mühendislik firması-
nın üstlendiği bu anahtar teslimi 
proje, Türkiye’de bir ilk olarak ka-
yıtlara geçmiş durumdadır.

145 ton kapasiteli slab elleçleme 
vinci projesi zorlu bir projeydi. 
7/24 saat çalışacak bir vinç olması 
ve bu tempoda % 99,5 kullanıla-
bilirlik şartı, operatörsüz olarak 
tam otomatik çalışabilme özelliği 
ve bunun getirmiş olduğu ileri 
teknoloji ve iş güvenliği standart-
ları, başlangıçta bizleri bu projey-
le ilgili olarak biraz düşündürdü.  
Ancak, özel vinçler sınıfında edin-
miş olduğumuz birikimlerimiz ile 
bu projenin üstesinden gelebile-
ceğimizi düşündük ve sonuç ola-
rak müşterimizin kendi deyimi ile 
“Avrupa’nın en gelişmiş çelikha-
ne vinci”ni tasarladık, imal ettik, 
devreye aldık ve 3 yıldır aralıksız 
olarak hizmet vermeye devam 
ediyor. Bu vinç o kadar yoğun 
çalışıyor ki, tesis ziyaretlerimizde 
vincin üstüne çıkma isteklerimizi 
gerçekleştirebilecek zaman aralı-
ğı bulamıyoruz. Vinç yılda 50000 
km kat ediyor ve 24 saat çalışıyor. 
Buna rağmen 3 yıl içinde hiçbir 
müşteri şikayeti almadık. Bu proje 
sonrasında, firmamıza karşı olu-

EK 800 MT/h Kapasiteli Ghent Limanı Vinci Ayrıntılı Bilgileri

 
 Resim EK1. Vincin Belçika’daki Montaj Aşaması

 
 

Resim EK2. Vincin Üst Bölümünün Kaldırılarak Alt Bölümün Üzerine Yerleştirilmesi
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 Resim EK3. Vincin Montaj Sonrası SPMT’ler ile Yerine Nakliyesi

 
 
Resim EK4. Montaj Tamamlandıktan Sonraki Gururumuz

şan güven, daha önce Türkiye’de anahtar teslimi 
olarak gemi boşaltma vinci yapılmamış olmasına 
rağmen, ArcelorMittal’in vinçler konusunda olduk-
ça deneyimli kadrosunun nezdinde sağlandı. 

İmalat sürecinin tamamını Ankara’da, kendi fabrika-
mızda tamamladık. Prova montajı sonrası, demonte 
şekilde Belçika’ya naklettiğimiz vinci, limana yakla-
şık 100 metre uzaklıkta tekrar monte ettik. Üst ve 
alt olmak üzere iki ana kısım olarak tasarladığımız 
vincin her iki kısmında eş zamanlı çalışabilmemiz 
montaj süremizi kısaltmış oldu. Montajın önemli 
aşamalarında birisi, üst kısmın dört adet mobil vinç 
ile kaldırılarak, alt kısmın üst kısmın altına sürülmesi 
oldu.  Dört saatten kısa bir süre içerisinde bu aşama-
yı tamamladık.

Geçici besleme ile tüm fonksiyon testleri bu sahada 
tamamlandı. Liman operasyonlarının kesintiye uğ-
ramaması için tercih edilen bu yöntem sonrasında, 
SPMT’ler ile limana taşınan vinç yüklü testler sonra-
sında işletmeye devredildi.
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Resim EK6. Vinç Yerinde

 
 Resim EK5. Vincin Nakliyesi Tamamlandıktan Sonra Limandaki Çalışma Rayları Üzerine Alınması


