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hareket’li
GUNDEM.

Dev bloklar nakledildi
K örfez Geçiş Köprüsü Projesi dahilinde birçok göreve imza 

atan hareket, köprünün taşıyıcı ayaklarına ait parçaları 
nakletti. hareket, boyutları 6,00 m. x 2,90 m. x 6 m. ila 
13 m. x 9,50 m. x 8,5 m., ağırlıkları ise 50 ton ila 346 ton 
arasında değişen 56 adet köprü ayak bloğunu Çimtaş sahası 

içinde imalattan stok alanına nakletti. Proje kapsamında 12 dingil 3 file 
Goldhofer PST/SL-E SPMT kullanan hareket, projenin devamında 750 ton 
ve 600 ton kapasiteli vinçler yardımıyla blokların uzunlukları yükseklikleri 
olacak şekilde dikilmesini sağladı ve yükleri tekrar SPMT üzerine alarak, 
Borusan Limanı’nda Çimtaş tarafından üretilen barge’a yükledi. 
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İ
zmir Habaş’a ait 290 ton jeneratör, 136 ton 
HP türbin ve 54 ton LP türbini İzmir Aliağa 
Habaş Limanı’ndan teslim alan hareket, 
başarılı bir operasyonun ardından 
parçaların montaj işlemlerini tamamladı. 

290 ton jeneratörü 13 dingil Scheuerle, 
136 ton  HP türbini 15 dingil Scheuerle ve 
54 ton LP türbini 8 dingil Scheuerle dorse 
ile nakleden hareket, projenin en büyük 
parçası olan 290 ton ağırlığındaki jeneratörü 
strandjack sistemi kullanarak 0 (sıfır) kodundan 
aldı ve 12 m. kodundaki yuvasına monte etti. 

Körfez Geçiş 
Köprüsü’ne ait 
makaralar taşındı

Trafolar İzmir Limanı’na 
nakledildi

2 adet “stay ring” 
Kocaeli’den Ankara’ya 
taşındı

hareket, Kocaeli Derince Limanı’nda 
teslim aldığı 6,84 m. genişliğinde 
ve 65 ton ağırlığındaki 2 adet stay 
ring’i Ankara Kazan’da bulunan 
Nurol Fabrikası’na nakletti. Taşıma 

operasyonunu başarıyla tamamlayan hareket, 
proje kapsamında 8 dingilli Faymonville dorseler 
kullandı. 

Habaş’a ait taşıma ve montajlar tamamlandı

h areket, Türkiye’de yapımına devam edilen 
en prestijli projelerden biri olan Körfez 
Geçiş Projesi dahilindeki çalışmalarına 
devam ediyor. Körfez Geçiş Köprüsü Projesi 
kapsamında kullanılmak üzere 86,5 ton 

ağırlığında, 4,70 m. genişliğinde ve 3 m. yüksekliğindeki 
72 adet makarayı stok sahasına taşıyan hareket, 
taşımaların ikinci etabında 77 adet, üçüncü etabında ise 
72 adet makarayı nakletmiş olacak. 

Enerji sektörüne yönelik ağır nakliye projelerine 
devam eden hareket, bu projelerine 
Balıkesir Best Trafo’dan teslim aldığı trafoları 
İzmir Limanı’na taşıyarak devam etti. Proje 
kapsamında 3 adet 195 ton trafo ve bunlara 

ait 23 TIR’lık eksesuar ekipmanlarını Balıkesir’den İzmir 
Limanı’na taşıdı.  
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hareket, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Vestas tarafından yapımına 
başlanan rüzgar enerji santralinin ekipman taşımalarını tamamladı. 
Proje dahilinde; 5 adet Vestas V100 türbin kulesi Gönen’de bulunan 
Gesbey Kule Fabrikası’ndan, içerisinde 50 m. uzunluğunda kanatlar da 
bulunan diğer ekipmanlar ise Bandırma Limanı’ndan şantiye alanına 

nakledildi. Taşımaların ardından montaj işlemlerini gerçekleştiren hareket, mon-
taj operasyonunda 600 ton kapasiteli Demag CC 2800-1 NT paletli vinç, 500 ton 
kapasiteli Liebherr LTM 1500, 200 ton kapasiteli Demag AC 200, 120 ton kapasiteli 
Liebherr LTM 1120 mobil vinç ve 75 ton kapasiteli araç üstü vinç kullandı. 

Çelik kule demontajı 
devam ediyor 

Umurlar RES tamamlandı

R ES montajlarına hız kesmeden devam eden hareket, Vestas tarafından 
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde inşa edilen İncesu RES’e ait ekipmanların 
nakliyesini gerçekleştirdi. İzmir Ateş Çelik’ten 4 adet 2,5 MW gücündeki 
türbin kulelerini teslim alan hareket, diğer ekipmanlar olan nacelle, drive 
train, hub ve 57 m. uzunluğundaki kanatları İzmir Alsancak Limanı’ndan 

yükledi ve 540 km. uzaklıkta bulunan şantiye alanına nakletti. 

RES ekipmanları nakledildi

K astamonu’nun Küre ilçesinde bulunan Eti Bakır’a 
ait 64 m. yüksekliğindeki çelik asansör kulesinin 
demontajı hareket tarafından gerçekleşiyor. 
Montaj işlemlerinin de hareket tarafından 
yapıldığı çelik asansör kulesi, 600 ton kapasiteli 

Demag CC 2800-1 paletli vinç kullanılarak demonte ediliyor. 
Demontaj işlemlerinde en ağırı 110 ton olan parçaların indirilmesi 
için 96 m. SSL 240t CW ve 60t SL CW bom konfigürasyonu 
kullanılıyor. 
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hareket, International Cranes 
Dergisi’nin dünya çapında hizmet 
veren 126 vinç hizmet firmasını 
değerlendirmeye katarak hazır-
ladığı IC50 2014 listesini yayınla-

dı. Listede yer alan 4 yerli firmadan biri olan 
hareket, birçok önemli firmayı geride bıraka-
rak 47. sırada yer almayı başardı. 

hareket, Batıçim Limanı’ndan 
teslim aldığı 3 adet reaktörü 
İzmir Tüpraş Rafinerisi’ne taşıdı. 
18 m. uzunluğa, 5 m. genişliğe, 
5 m. yüksekliğe ve 223 ton 

ağırlığa sahip olan reaktörler, hareket 
ekibi tarafından Tüpraş Rafinerisi içerisinde 
desteklenerek askıya alındı. 

IC50 2014 açıklandı

BreakBulk Amerika’da hareket rüzgarı

Şah Deniz 2’de çalışmalar devam ediyor

hareket, Azerbaycan’da gerçekleştirilen Şah Deniz 2 Projesi kapsamında 
çalışmalarına devam ediyor. Bu önemli projede zorlu bir taşıma operasyonuna 
imza atan hareket, 650 ton ağırlığındaki Load Out Frame’i limandan teslim 
aldı ve imalat sahasına nakletti. Bu taşıma operasyonunda hareket, 2 adet 
12 dingilli Goldhofer PST/SL-E SPMT kullandı.

Tekne taşıması tamamlandı

K atamaran ve tekne gibi özel yük taşımalarına devam eden hareket, Tuzla Deri Organize 
Yan Sanayii Bölgesi’nde bulunan Tansu Yat’a ait 200 ton ağırlığındaki teknenin taşımasını 
gerçekleştirdi. 38 m. uzunluğunda, 7,5 m. genişliğinde ve 8 m. yüksekliğindeki tekneyi 500 ton  
ve 700 ton kapasiteli mobil vinçler aracılığıyla tersaneden çıkaran hareket, tekneyi 16 dingil 
Goldhofer PST/SL-E SPMT üzerine yükleyerek, Orhanlı’dan Tuzla RMK Tersanesi’ne nakletti.

223 tonluk 
reaktörler  
askıya alındı 

A ğırlıklı olarak Proje taşımacılığı, Ağır kaldırma, 
Vinç Kiralama ve Deniz taşımacılığı yapan  fir-
maların katılım gösterdiği BreakBulk konferans-
larının Amerika ayağı hareket’in de katılımıy-
la tamamlandı. 29 Eylül-2 Ekim 2014 tarihleri 

arasında gerçekleşen etkinlikte müşterileriyle buluşma fırsatı 
yakalayan hareket, düzenli olarak katıldığı BreakBulk konfe-
ranslarının Amerika ayağında da yer almış oldu. 


