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SEKTÖRMAKİNA - VİNÇ 
RASİM Elçin Rasim Güvengiz 

Satış Müdürü

n Firmanın tarihçesi...
Firmamız 1993 yılında kurucumuz Mehmet Rasim 
tarafından kurulmuştur. 2’nci el vinç ithalatı ve vinç 
işletmeciliği ile devam eden iş hayatımız, 2007 yılında 
ikinci kuşak olarak bizlerin firmaya katılımı ve İtalyan 
FASSI Gru. SPA. firmasının resmi ve tek yetkili Türkiye 
distribütörü olmamızla yön değiştirmiştir. Araç üzeri 
hidrolik vinç sektörü, Türkiye’de inşaat sektörünün 
büyümesine paralel olarak büyüyen sektörlerdendir. 
Sektörün cazibesi ile pek çok yerli imalatçının bulunduğu 
bir sektördür. 
Avrupalı imalatçıların yıllık 10-12 bin imalatla tüm 
dünyaya pazarladıkları ürünlerin Türkiye pazarında 
oransal olarak düşük yüzde ile yer aldığı koşullarda 
sektöre giriş yapmış olduk. İnancımız şuydu: Bir ülkenin 
gelişmişliğinin göstergesi makine kullanım oranını 
artmasına bağlıydı ve her sektörün ihtiyacı olan araç 
üzeri hidrolik vinçlerin yaygınlaşacağı ve önü çok açık 
olan bir sektördü. 
Avrupa’nın önemli üç büyük markasından biri olan FASSI, 
bizden önce temsilciliği bulunmayan bir markayken, 
rakip markalar en az 20-25 yıldır Türkiye pazarında yer 
almaktaydı. Bu durum bizim için hem avantaj hem de 
dezavantajdı. Marka ve firma bilinirliğimiz eş zamanlı 
gelişti ancak başlangıçta tabii ki sektördeki direnci ve 
önyargıyı kırmak kolay olmadı. Biz inancımızı yitirmeden 
her bir makinenin referans olacağını bilerek işimize 
devam ettik. Avrupa menşeli vinç satış pazarında son 5 
yıldır liderliğimizi korumaktayız.
2015’te 50’nci yılını kutlayan FASSI, araç üzeri hidrolik 
vinç üretimine başladığı 1965 yılından bu güne kadar 
tüm dünyada sayısız vinç satışı gerçekleştirmiştir. 7 
fabrika, 128 bin m² açık, 62 bin m²’nin üzerinde kapalı 
alanda, 60 çeşit ve 3 bine yakın modelde yıllık 10 bin adet 
hidrolik vinç üretim kapasitesi ile İtalya’nın konusundaki 
en büyük imalatçısıdır. Dünyanın ilk üç büyük hidrolik 
vinç üreticilerinden biri olan FASSI firması sadece kendi 
fabrikalarında 450 çalışanı ve ileri imalat teknolojileri 
ile üretim yapmaktadır. 7 kıtada 50’ den fazla ülkede 
temsilcisi bulunmaktadır. FASSI teknik ofislerinde, 
maksimum performans amaçlı dizayn edilen, ISO 

9001:2000 belgeli, CE standartlarında İsveç çeliğinden üretilen vinçler tam katlanır 
ve hafiftir. İleri teknolojinin kullanıldığı FASSI fabrikalarında kaynağından boyasına 
kadar tam otomatik makinalarla üretilen her vinç standart kalitededir. Üretici 
firma, montajdan itibaren, 12 ay makine ve 10 yıl süre ile yedek parça bulundurma 
garantisi vermektedir.
n 2023 hedeflerinizi anlatır mısınız? 
Ben artık Türkiye ve dünya ölçeğinde 5 yıllık planlamaların dahi sapma oranının 
fazla olacağını düşünenlerdenim. Dünya ekonomisi, ülkelerin yönetici seçimleri 
hızla değişim gösterirken bu planlamaların tutarlı kalması da zor görünmekle 
beraber, öngörüyü ve işimizle ilgili riskleri, ekonomik durumları göz önünde 
bulundurarak kararlar almaya çalışıyoruz. Yakın vadedeki en büyük planımız 
fabrika yatırımımız ile satış servis alanlarımızın büyütülmesi ve vinç tamamlayıcı 
ürünlerinde imalatlarımız arttırmak ve çeşitlendirmek.
n Sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir? (Ödenek, vergi, teşvik, istihdam…)
İş makinaları sektörü birlikte hareket edebilen ve güçlü firmaları ile sorunları 
duyurma konusunda başarılı olan bir sektördür. İMMB-İş Makinaları Mühendisleri 
Birliği, İŞİM-İş ve İnşaat Makinaları Kümelenmesi ve ARÜSDER gibi sektörel 
derneklerde aktif görevler alarak sektör problemlerine ortak çözümler üretmeye 
çalışıyoruz. Katma değer yaratacak, ülke ekonomisine girdi sağlayacak, 
markalaşmayı özendirici ve ihracatı arttırmaya yönelik teşviklerin arttırılması 
önemlidir. Bilinç olarak tüketen bir toplumdan çok üreten bir topluma evrilmeliyiz.
n Faaliyet alanınızı anlatır mısınız? (Altyapı, üstyapı, inşaat sektörüne 
üretim…) 
Araç üzeri hidrolik vinç sektörünün dışında beton eleman ve inşaat malzemeleri 
imalatında ve uygulamasında kullanılan Alman PROBST marka ürünleri de 2012 
yılından beri Türkiye de kullanıcıların hizmetine sunmaktayız. Özellikle yol ve 
liman inşaatlarında kullanılan kaplama ve bariyer elemanların, bordür ve kaldırım 
taşlarının uygulanmasında kullanılan ürünler ile öne çıkmaktadır.
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