
Bir milyon ton 
asfalt üretimi
Asfalt plenti seçiminde titiz 

davrandıklarını söyleyen Yazıcıoğlu 

İnşaat Genel Müdürü Şükrü Yazıcıoğlu, 

üretici fi rmanın altyapısının ve 

teknolojisinin seçimlerinde çok önemli 

bir faktör olduğunu belirtiyor. Bu kritere 

göre plent seçimi yapan Yazıcıoğlu 

İnşaat, makine parkına kattığı Sigma 

200 ton/saat asfalt plenti ile 5 yılda 

1 milyon ton asfalt üretimi yaptı

A
ğırlıklı olarak altyapı projeleri yapan 

Yazıcıoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü 

Şükrü Yazıcıoğlu projeleri ve makine 

parkları hakkında sorularımızı yanıtladı. 1970'li 

yıllarda taşımacılıkla işe başladıklarını ve sonra-

sında da inşaat sektörüne girdiklerini söyleyen 

Şükrü Yazıcıoğlu, biten projeleri ile ilgili olarak şu 

bilgileri veriyor: " Burdur- Değirmendere Göleti 

ve sulaması inşaatı, Yozgat Hastane binası, Adnan 

Menderes Üniversitesi altyapı projeleri, Muş 

bin kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesisleri, Milli 

Savunma Bakanlığı hava hangarı inşaatı, Org. 

Eşref Bitlis Kışlası altyapı yenileme ve yapım işi, 

Erzurum- Aşkale afet konutları inşaatı, Anadolu 

Üniversite kampüsü altyapı işleri, Ereğli-Ulukışla 

yol yapım işi ve Polatlı-Yunak yol yapım proje-

lerini yaptık. Bunun dışında iki fi rmayla birlikte 

Muş Havalimanı ve bitiş yolunu da yaptık." 

Bandırma-Çanakkale yolu projesinin devam 

ettiğini belirten Yazıcıoğlu, Bandırma öğrenci 

yurdu inşaatı ve İğneada Balıkçı Barınağı yapım 

projelerinin de devam ettiğini ve yakın zamanda 

biteceğini kaydediyor.

Firmaya göre makine seçimi
İş makinesi seçerken, önce arkasındaki desteğe 

dikkat ettiklerini vurgulayan  Yazıcıoğlu, "Firma, 

elini ne kadar taşın altına koyuyor ve ciddi bir 

yatırımı var mı? Bunlar önemli. Bu aşamadan 

sonra ürünü satın alırım. Plenti de aynı şekilde 

seçerim" diyor. Makine grubunda uzun yıllardır 

bu şekilde seçim yaptığına işaret eden Yazıcıoğlu, 

fi rmanın geçmişinin ve işi ciddi yapıp yapma-

dığının kendileri için önemli olduğunu söylüyor. 

Sigma'dan 200 ton/saat kapasiteli asfalt plenti 

aldıklarını sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, bu plenti 

şu anda, Muş Havalimanı yolunda ve Muş -Bitlis 

arası yol çalışmalarında kullandıklarını belirtiyor. 

Plentin şu anda Muş - Kulp yolu inşaatı ve Muş 

Alparslan Üniversitesi'nin yol yapım çalışmaları 

için kullanıldığına değinen Yazıcıoğlu, bu projeleri 

ortak oldukları fi rma adına yaptıklarını söylüyor. 

Haber: Taylan Özgür Efe
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Yüksek performans
Sigma'dan ilk asfalt plentini almadan önce fi r-

mayı araştırdığını ve üretim tesislerini gördüğü-

nü ifade eden Yazıcıoğlu, konuyla ilgili sözlerini 

şöyle sürdürüyor: "Sigma'nın üretim tesislerini 

görünce ve teknolojisini araştırınca işlerini çok 

ciddiye aldıklarını gördüm. Dolayısıyla ortak-

larıma Sigma asfalt plentini ısrarla önerdim. 

İşlerinde ne kadar ciddi olduklarını makineyi 

satın aldıktan sonra daha net bir şekilde gör-

düm. Düşüncelerimde de yanılmadım." Sigma 

asfalt plentinden son derece iyi performans al-

dıklarını sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, fi rmanın 

ürünün arkasında durduğunu kaydediyor. Plent 

almak isteyenlere Sigma'yı tavsiye ettiğini dile 

getiren Yazıcıoğlu, fi rmanın işini layıkıyla yap-

tığını belirtiyor. Sigma 

asfalt plenti ile ilgili 

şimdiye kadar bir so-

run yaşamadıklarının 

altını çizen Yazıcıoğlu, 

"Sigma çalışanları, 

haberimiz olmadan 

her ay gidip makineyi 

inceliyor. Bu şekilde 

ürünün arkasında ciddi 

bir şekilde durabilecek 

fi rma ancak Avrupa'da olur. Ülkemizde bazı 

fi rmalar ürünü sattıktan sonra arkasını dönüyor. 

Türkiye'de ürününün arkasında duran çok iyi 

fi rmalar var, Sigma da onlardan biri" diyor. 

Mehmet Yazıcıoğlu

Yazıcıoğlu İnşaat 

Yöneticisi

t

a

ş

r

a

"

h

h

iMehmet Yazıcıoğlu

Sigma 200 ton/saat kapasiteli kule 

tipi plent, 2009 Temmuz itibari ile 

kurulumu tamamlanarak faaliyete 

geçti. Modüler yapısı sayesinde 

plent, kısa sürede devreye alındı.

Kurutucunun içindeki paletler kolay 

değiştirilebilmesi için civatalı üretiliyor. 

Mikserin iç dizaynı özel olarak, kısa sürede 

en iyi karışımı sunacak şekilde yapılmış. 

Ayrıca elek de yarı eğimli ve tahrik kısmında 

vibrasyon motoru kullanılıyor. 

Alparslan Üniversitesi kampüsü 

içinde yapılan çalışmada 

kullanılan asfalt Yazıcıoğlu 

şantiyesinde Sigma ile üretiliyor. 

Projede asfalt seriminde 

kullanılan fi nişerlerden 

biri de Vögele 1900 model. 
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Yerli üretim faktörü
Firmanın yöneticilerinen Mehmet Yazıcıoğlu 

da fi rma olarak geniş ve güçlü bir makine 

parkına sahip olduklarını belirtiyor. Maki-

ne seçerken teknik özelliklerinin yanı sıra 

fi rmanın güvenilir olup olmadığına da dikkat 

ettiklerini belirten Mehmet yazıcıoğlu, plent 

alırken de bu şekilde karar verdiklerini belir-

terek "Aldığımız plent ile ciddi üretimde bu-

lunduk. Sigma, plentini takip etti ve arkasında 

durdu. Zaten plenti alırken önce fabrikayı 

ziyaret ettik. İmalatta kullanılan malzeme ve 

işçiliği gördükten sonra güven oluştu" şeklinde 

konuşuyor. 

Hassas tartım  
İtalyan - Türk ortaklığıyla üretilen Sigma'nın 

Satış Yetkilisi  Alper Çiloğlu asfalt plentleri 

seçiminde önemli unsurun, plentin son tekno-

lojiye uygunluğu olması gerektiğini belirtiyor. 

Ayrıca, plentin tartım sisteminin çok iyi 

olması gerektiğini de belirterek  "Üretilecek 

asfalt için reçete verilir, buna uygun karışım 

yapmalısınız, bunun için iyi eleme ve  tartım 

çok önemli. Hassas tartım yapamazsanız 

reçeteyi tutturmak çok zorlaşır. Bunun yanı 

sıra işletme maliyetini artıracak unsurlardan 

biri bitümdür, burada da hassasiyet gerekir. 

Hatalı bitüm tartımı sonucunda maliyet artmış 

olur" diyor. 

Alper Çiloğlu Muş'ta Yazıcıoğlu şantiyesinde 

çalışan plent ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: 

"Sigma 200 ton/saat kapasiteli kule tipi bir 

plent. 2009 Temmuz itibari ile kurulumu 

tamamlanıp faaliyete geçti. Her şeyden önce 

modüler tip bir plent. Pnömatik ve 

elektrik tesisatı fabrikada döşeni-

yor bunun sebebi de kolay kurulum 

sağlamak. Plentin Kulesi sahada Lego 

gibi üst üste eklenerek kısa sürede 

kuruluyor. Kurulum için şantiyede yapı-

lacak iş olarak kontrol kabininden kule 

kısmına ana 

kablo çekme 

işi ve boru tesisatları 

kalıyor onlar da hızlıca 

tamamlanıyor. Birçok 

imalatçı bitüm kantarı 

ve fi ller kantarın-

da tek loadcell ile 

tartım yapıyor biz 

üç loadcell ile hassas 

tartım yapıyoruz. Kurutucusunun asga-

ri yakıt sarfi yatıyla optimum kurutma 

yapan üst düzey bir palet yapısı var. 

Rakiplerimiz genelde kurutucunun 

içindeki paletleri kaynak ile tutturuyor 

biz gerektiğinde kolay  değişebilsin 

diye civatalı yapıyoruz. Mikser içerisin-

deki kolların dizaynları da özel olarak 

yapıldı ve kısa sürede en iyi karışımı gerçek-

leştirecek şekilde tasarlandı. Ayrıca eleğimiz 

yarı eğimlidir ve tahrik kısmında vibrasyon 

motoru kullanıyoruz. Buradaki plentimiz, 

1.000.000 tonun üzerinde üretim yaptı, hiçbir 

parçası aşınmadı. "l

Özaykutlar Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Emin Aykut:

"Özaykutlar firması 
olarak Yazıcıoğlu ile 
birlikte plenti aldık. 
Sigma plentin kalite-
sinden memnunuz.  
Plent 2009 yılında 
kuruldu ve o günden 
bu yana beş sezondur 

sorunsuz çalışıyor. Bizim yaptığı-
mız işlerde plentin önemi büyük. 
Duyduğumuz memnuniyetten 
dolayı bize soranlara içimiz rahat 
şekilde Sigma Asfalt  Plentini tavsi-
ye edebiliyoruz".

Bilal Dilek-Plent Operatörü:
Asfalt üretiminden ve 
bakımlardan sorumlu 
olarak çalışan Bilal Di-
lek, 10 yıldır operatör-
lük yapıyor. Beş yıldır 
Sigma plent operatör-
lüğünü sürdüren Dilek 
iyi bir plenti şu şekilde 

tanımlıyor: "Sürekli üretim yapmak, 
devamlılığı sağlamak en önemli 
nokta. Teknik özellikleri iyi de olsa 
üretimi aksatıyorsa bir anlamı yok-
tur. Beş yıldır Sigma kullanıyorum. 
Beş yılda bir iki gün hariç arıza 
yüzünden durduğumuz olmadı. 
Kaliteli asfalt çıkaran bir plent çok 
memnunuz. Bu nedenle başka mar-
kalara yönelmiyoruz. 200 ton/saati 
zorlanmadan yakalıyoruz. Genelde 
kapasitenin üzerinde dahi üretim 
yapıyoruz. 
SIGMA'nın servis hizmeti de son 
derece iyi istediğimiz anda yanı-
mızda oluyorlar."
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Alper Çiloğlu 

Satış Yetkilisi
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Alper Çiloğlu

Kampüs içindeki 

yolların asfaltlanması 

çalışmasında, serimi 

yapan fi nişerin arkasında 

Dynapac ve Hamm marka 

silindirler çalışıyor.
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