
Azerbaycan’ın inşaat devlerinden 
Akkord, Sigma plent aldı 
Azerbaycan’ın köklü inşaat firmalarından Akkord, yüksek kapasiteli asfalt plenti ihtiyacı için 

Sigma’yı tercih etti. Halen mevcut dört adet eski asfalt plenti bulunan firma, tam otomatik ve 

modern bir asfalt plenti yatırımına karar vermişti. 260 ton/saat kapasiteli Sigma asfalt plenti, 

montajın tamamlanmasının ardından 2014 Ağustos ayında Azerbaycan’ın Bakü şehri Balaxani 

kasabasındaki firma şantiyesinde düzenlenen törenle devreye alındı

A
zerbaycan’ın köklü inşaat firmaların-

dan AKKORD, yüksek kapasiteli asfalt 

plenti ihtiyacı için SIGMA’yı tercih 

etti. Halen mevcut dört adet eski asfalt plenti 

bulunan firma, tam otomatik ve modern bir 

asfalt plenti yatırımına karar vermişti. 260 ton/

saat kapasiteli SIGMA asfalt plenti, montajın ta-

mamlanmasının ardından 2014 Ağustos ayında 

Azerbaycan’ın Bakü şehri Balaxani kasabasın-

daki firma şantiyesinde düzenlenen törenle 

devreye alındı. 2014 yılı ilk aylarında Sigma 

fabrikasından Azerbaycan’a ihraç edilen plentin 

montajına arazi ve beton temellerin tamamlan-

masındaki gecikmeler nedeniyle ancak Temmuz 

ayı sonlarında başlanabildi. Sigma’nın verdiği 

yoğun eleman desteği ile montaj kısa sürede 

tamamlandı ve plent başarıyla devreye alındı. 

Tam otomatik olan plent
Taahhüt edilen kapasiteye uygun olarak üre-

time başlayan Sigma asfalt plentinde; kızgın 

yağla ısıtılan, her biri 50 ton kapasiteli iki adet 

polimer modifiye bitüm tankı da bulunuyor. 

Aynı anda farklı reçetelerde asfalt depolana-

bilmesi için çift bölmeli olarak imal edilmiş 

mamul silosunun ise depolama kapasitesi 85 

ton. Tam otomatik olan plentin işletimi, Sigma 

otomasyon sistemi sayesinde kontrol kabinin-

de bulunan bilgisayardan yapılıyor. 

Konu ile ilgili yapılan açıklamada 

Sigma plentler hakkında şu bilgiler 

verildi: “İtalyan – Türk ortak girişimi 

olan Sigma asfalt plentleri, firmanın 

Ankara Akyurt’taki fabrikasın-

da üretiliyor. Sektörde 30 yıllık 

deneyimi olan mühendislerce son 

teknolojiye uygun olarak tasarlan-

mış olan plentlerin imalatında yerli 

ve Avrupa’dan ithal birinci sınıf 

komponentler kullanılıyor. İstenilen 

reçeteye göre en hassas ve homojen 

asfalt karışımını üretirken asgari 

düzeyde enerji tüketen Sigma asfalt plentleri, 

bu sayede işletme maliyetlerini minimuma 

indirmektedir. Aynı zamanda, sahada Avrupa 

Birliği çevre standartlarına uygun üretim 

yapan plentler, çevre dostu bir marka olmaya 

hak kazanmaktadır.

Kaliteli asfalt üretimi
28 Ağustos 2014 tarihinde, Akkord firması 

tarafından plentin açılışı için yerel devlet 

yetkililerinin de katıldığı ciddi bir tören düzen-

lendi. Törende yapılan çeşitli konuşmalardan 

sonra, firma Genel Müdürü ve Azerbaycan 

yerel yetkilileri tarafından temsili olarak bu-

tona basılarak plentin ilk çalıştırması yapıldı. 

Açılış töreninde Şirketin Genel Müdürü Göksel 

Aybek, en modern standartlara uygun olarak 

devreye alınan plentin hem yüksek kaliteli 

asfalt üretimi, hem de yeni iş alanlarının oluş-

turulması açısından önemini vurguladı. Genel 

Müdür açıklamada, firmanın bölgedeki eski 

asfalt plenti ile birlikte 360 ton/saat’lik üretim 

kapasitesine ulaştığını ve bu sayede Abşeron 

yarımadasının yol altyapısının yenilenmesinde 

önemli rol oynayacağını belirtti. Törende, Sa-

buncu ilçe rayonu (kaymakamlığı) başkanı Adil 

Veliyev konuşma yaparak Akkord firmasının 

bölgede önemli bir geçmişi olduğunu, hatta 

şirketin ilk kurduğu tesislerden olan beton 

santralini de bu bölgede kurmuş olduğunu 

kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler 

Konfederasyonu Başkanı Mehmet Öztürk de 

törende konuşma yaparak, açılışı yapılan Sig-

ma asfalt plentinin önemini vurguladı. Öztürk, 

firmanın bu plentle birlikte yıllık 1 milyon 635 

bin 840 tonluk asfalt üretim kapasitesine ulaş-

tığını belirtti. Ayrıca, firmanın Azerbaycan’da 

“Sanayi Yılı” ilan edilen 2014 yılı içerisinde 

asfalt plentine ek olarak, fibrobeton, metal 

konstrüksiyon ürünleri ve cam cephe üretimi 

gibi farklı alanlarda birçok farklı tesisi de 

hayata geçireceği bildirildi. l
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