
Vimpo, yeni ürün ve sistemleri ile hem Türkiye’de hem de uluslararası 
pazarda adından daha sık söz ettiriyor. Pandemi sürecinde yaptığı 

yatırımlarla üretim kapasitesini artıran, yeni teknoloji ve ürünleri kullanıcı 
ile buluşturan Vimpo, 2022 yılına da hızlı başladı. Yenilikleri ve hedefleri 

Vimpo Yönetim Kurulu Üyesi Doğukan Gezinir ile konuştuk...

Pandemi sürecini de göz önünde tutarak 
geçtiğimiz birkaç yılı değerlendirir misiniz?
Pandeminin ilk dönemlerinde hem lojistik hem de seyahatler 
anlamında herkes gibi biz de zorluklar yaşadık. Bu dönemde 
özellikle bayilerimiz veya çalıştığımız firmalarla uzaktan erişimler 

ve yönlendirmelerle, kullanım kılavuzu, kataloglar vb yöntemlerle 
çalışmaya devam ettik. O dönemde 4 ayrı ülkede uzaktan operasyon 
yürüttük ve bu operasyonları başarı ile sonuçlandırdık. Bu 
şekilde makinalarımızın devreye alınarak çalışmaya başlamasını 
sağladık. Pandeminin erken veya geç döneminde herhangi bir 

VİMPO, TEKNOLOJİSİ VE REKABETÇİ 
FİYATI İLE ÖNE ÇIKIYOR

müşterimizi hiçbir konuda mağdur etmedik. Şimdi özellikle 
yasakların kalkmasıya beraber her yere ulaşabiliyoruz. Lojistik, 
eğitim ve teslimatlarımızı sorunsuz şekilde devam ettiriyoruz.

2022 yılına ilişkin öngörü ve beklentileriniz nelerdir?
2022 yılının son iki yıla göre çok daha hareketli olacağını tahmin 
ediyoruz. Bunu yılın daha ilk haftalarında görmeye başladık. 
Özellikle ertelenen bazı projelerden geri dönüşler alıyoruz. Hem 
yerli müteahhitlerde hem de yabancı müteahhitlerde büyük bir 
hareketlenme var. Tabi ki dolar ve Euro’nun global anlamda değer 
kazaması işlerimizi etkiliyor. Ama bir taraftan da bu durum daha 
çok sayıda firma için Türk malı ürünlerin cazibesini artırıyor. O 
nedenle hem bir kazanç hem de bir kayıp söz konusu. Kazanç 
yönü neredeyse Avrupa ürünlerinin birçok pazar için tedarik 
edilemeyecek noktalara çıkması. Çünkü bu durum Türm malı 
ürünler için önemli avantajlar ve fırsatlar yaratıyor. Bizim için de 
henüz  çalışmadığımız birçok ülkeye ihracat kapılarını açıyor. 

Yurt içi ve dışında markanızın mevcut konumu 
ve hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?
İhracat yaptığımız ülke sayısı pandemi öncesinde yaklaşık 
olarak 15 idi. Şu an bu sayı 10 yeni ülkenin eklenmesi ile 25’e 
çıktı. Bu süreçte üç yeni bayilik anlaşması yaptık. 2022 yılında 
da yeni bayiliklerle ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz özellikle 
Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerindeki etkinliğimizi artırmak. 
Bunun yanı  sıra Kuzey Asya, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de 
de operasyonlarımızı artırmak istiyoruz. Kısaca bir taraftan 
mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirip servis ağımızı 
geliştirirken bir taraftan da yeni ülkelere açılmak istiyoruz. 

Son dönemlerde yaptığınız önemli 
satışlardan örnekler verebilir misiniz?
Özellikle geçtiğimiz yıl Rusya’da yaptığımız bir satış global 
anlamda çok ses getirmiş ve pazarda adımızın daha çok 
duyulmasına yol açmıştı. Şimdi aynı ürünü Kazakistan’a da 
veriyoruz. Bu ürün saatte 25 ton üretim yapabilen bir polimer 
modifiye bitüm tesisi. Hem üretim kapasitesi hem de otomasyon 
sistemi açısından benzeri çok fazla olmayan özel bir makina. 
Bu kapasitelerde ürünleri ihraç etmek bizim için gurur verici. 
Özellikle bu ürün gamında Vimpo olarak adımızdan daha sık 
söz ettiriyoruz. Sürekli tip 20 ton ve üzeri polimer modifiye 
tesislerde ciddi bir tecrübemiz ve iş bitirmemiz oluştu. Ayrıca 
İsrail’e ve Afrika kıtasında Uganda’ya kendi yürür mıcır serici 
ihracatını gerçekleştirdik. Bu iki projede de rakiplerimiz Amerikan 
ve İngiliz firmalardı. Hem teknik özelliklerdeki üstünlüğümüz 
hem de fiyat anlamında rakiplerimizin önüne geçerek iki projeyi 
de biz aldık. Ayrıca Kuzey Afrika’ya hem ısıtma sistemleri hem 
diğer bitüm işleme tesislerinde ihracatlarımız oldu. Azerbaycan 
ve Kazakistan’a da araç üstü ekipmanlarımızdan gönderdik.

Yakın zamanda sunduğunuz yeni ürünler ile ilgili bilgi 
vererek bu ürünlerin aldığı tepkileri anlatır mısınız?
Yeni ürünler anlamında 2020 ve 2021’i de içine katarak 
söyleyecek olursak 20 ton üzeri sürekli tip polimer modifiye 
bitüm tesislerimizi ürettik ve satışa sunduk. Bu makinalar şu an 
bulundukları sahalarda çok başarılı ve verimli bir şekilde üretim 
yapıyor. Bunun yanı sıra 2020’den itibaren tamamen yenilediğimiz 
çatlak dolgu makinamızı piyasaya sunduk. Hem Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nden hem de özel müteahhitlerden büyük talepler 
aldık. 2021 yılında kombi sathi kaplama aracını piyasaya sürdük. 
Bununla ilgili 2022 satışlarımıza başladık, siparişlerimizi aldık ve 
üretim programımıza ekledik.  
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Aynı zamanda bitüm emülsiyon tesislerinde de çeşitliliğimizi 
artırarak 2022 yılında iki yeni modelimizi piyasaya sunacağız.

Pazara sunduğunuz polimer modifiye bitüm 
plentleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Şu an 4 ton/saatten 20 ton/saate kadar bitüm emülsiyon tesisi 
yapabiliyoruz. Farklı standartlarda ve talebe uygun beş modelimiz 
var. Polimer modifiye bitüm plentinde de 10 ton/saatten 50 ton/
saate kadar ürün sunabiliyoruz. Hem batch hem de sürekli 
tip versiyonlarımız var. Bitüm emilsiyon ve polimer modifiye 
bitüm tesisinde bizi Vimpo olarak öne çıkaran nokta iki tesiste 
de pompalar, vanalar, değirmen ve kızgın yağ sirkülasyon 
sistemlerinin tamamını dahili olarak üretiyor olmamız. Tek çatı 
altında kendi değirmen, kendi pompa ve vanalarımızı üretiyoruz. 
Bu sayede hem son fiyatta rekabetçi oluyoruz hem de yedek parça 
konusunda müşteri taleplerine çok hızlı yanıt verebiliyoruz.

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ar-Ge konusu, bizim için elbette çok önemli. Birçok ürün 

grubunda hem Türkiye’de hem de dünyada ilk olma başarısını 
gösterdik. Oransal asfalt distribütörü, kendi yürür mıcır 
sericimiz, modern emülsiyon değirmenlerimiz ve polimer 
modifiye değirmenlerimiz, yeni pompa modellerimiz gibi birçok 
üründe inovasyonlarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda da 
kombi sathi kaplama ürününde yaptığımız yeni kayar hazneli 
serim sistemini Türkiye’de ilk olarak sunduk. Vimpo olarak Ar-
Ge ve proje departmanlarımızı ayırdık. Böylece Ar-Ge için çok 
daha özgür ve rahat bir çalışma, araştırma ortamı sağladık. 

Biraz da satış sonrasında içeride ve dışarıda ne 
durumda olduğunuzdan söz eder misiniz?
Satış sonrasında ürünlerimizin bulunduğu her yerde son 
derece başarılı bir hizmet veriyoruz. Tamamen satış sonrası ile 
ilgilenen bir mühendis ekibimiz var. Türkiye’de satış sonrası 
hizmetler için önemli oranda araç ve personel yatırımları 
yaptık. Türkiye’nin her noktasına hızlı şekilde ulaşabilir 
durumdayız. Yurtdışında da hem kendimiz hem de bayi ağımız 
ile hizmet veriyoruz. Gerek bayilerin bulunduğu ülkelerde 
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gerekse kendi merkezimizde sürekli eğitimler düzenliyoruz.
 
İddialı olduğunuz ürünlerden birisi de çatlak dolgu 
makinası. Bu üründe pazarda ne konumdasınız?
Son zamanlarda özellikle yol yapım maliyetlerinin artması 
nedeniyle mevcut yolların korunması daha çok önem kazandı. 
Bizim ürümüz de var olan yollarda oluşan kılcak çatlakları tamir 
ederek bu yolların kullanım ömürlerini oldukça uzun süreler için 
uzattığı için ilgi görüyor. Bu üründe bizim tarafımızdan tasarlanan 
ve geliştilen sirkülasyon ve enjeksiyon pompamızı kullanıyoruz. 
Yollarda oluşan kılcal çatlaklar yeni kendi üretimimiz derz açma 
makinaları ile açılıp ısıtma uygulandıktan sonra, derz dolgu 
sistemi ile yeninden doldurularak çatlakların daha da büyümesinin 
ve parçalanmalara, kırılmalara yol açmasının önüne geçiliyor. 

Bu makina şu an Türkiye’nin birçok noktasında kullanılıyor.

Son olarak pompa alanındaki 
çalışmalarınızı anlatır mısınız?
Vimpo olarak alt markamız olan Vimpo Pompa’nın çalışmalarını 
da sürdürüyoruz. Bu anlamda 60’tan fazla modelimiz ile asfalt 
ve bitüme yönelik bir çok alana ve kapasiteye hitap eden 
pompalar üretebiliyoruz. 1 inç’ten 6 inç’e kadar toplamda 100 
metreküp saate kadar pompalar üretebiliyoruz. Bunlarla ilgili 
vanalar, filtreler üretiyoruz. Vana, filtre ve pompalarımızın 
tamamını elektrik ve kızgın yağ ısıtmalı yapabilyoruz. Aslfat 
ve  bitüm dışında birçok kızgın yağ, dozajlama sistemi, katkı 
üniteleri, boya, reçine gibi malzemeler için ürünler sunuyoruz 
ve bu ürünleri 25’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. %
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