
Temsilciliğini yürüttüğümüz firmaların ürünleri ve çözüm ortaklığı 
alanında mevcut pazarlarımızın genişletilmesi ve yeni kullanım 
alanları yaratılması hedeflenmektedir. 
We aim to expand our existing markets and to create new area 
of uses regarding the products and partnership solutions of the 
companies that we represent.

2017 yılı dünyada önemli değişimlerin yaşandığı ve belirsiz-

liklerin artarak devam ettiği bir yıl olmasına rağmen, Tür-

kiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan inşaat sektörü 

en çok büyüme gösteren sektör olmuştur. Türkiye genelinde 

konut satışı, kentsel dönüşüm projelerine verilen ağırlık, ka-

rayolları, tünel, köprü ve metro altyapı yatırım projeleri, 3. 

havalimanı projesi, ulaştırma ve enerji yatırımları büyümeyi 

destekleyen unsurlar olmuştur.

Somer International, 1963 yılından beri temsilciliğini yürüt-

tüğü çimento sektörü ağırlıklı olmak üzere mineral, demir 

çelik, petrokimya, termik santraller, kağıt endüstrisi alanla-

rındaki uluslararası firmaların Türkiye pazarında daha güçlü 

bir şekilde yer almasını sağlamıştır.

10-13 Ekim 2017 tarihinde Antalya’da Türkiye Çimento 

Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından düzenlenen fuarda 

4 ayrı mekanda Fives FCB ve Fives Pillard, Vecoplan, Cinar 

Ltd, Brokk ve Bricking Solutions firmalarımız temsil edilerek 

sektörün ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunuldu.

Despite certain important changes and uncertainties that 

increasingly continued in 2017, the construction sector, one of 

the locomotives of Turkish economy, became the sector with 

the highest grow. House sales across Turkey, giving weight to 

urban transformation projects, highway tunnel, bridge and 

subway infrastructure projects on highways, the third airport 

project, investments in transportation and energy were the 

factors that support the growth.

Somer International, helped international companies 

particularly in the cement sector that it has represented 

since 1963 and in the fields such as mineral, iron and steel, 

petrochemistry, thermal power stations, paper industry take 

part in the Turkish market in a stronger manner.

Our companies Fives FCB and Fives Pillard, Vecoplan, Cinar 

Ltd, Brokk and Bricking Solutions were represented at four 

different points and solutions were offered for the needs of the 

sector at the fair held by the Turkish Cement Manufacturers’ 

Association (TÇMB) in Antalya between 10-13 October 2017.
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Mevcut firmalarımıza ek olarak sürecin temel ekip-

manları ve komple tesislerin tasarımı, temini ve mon-

tajı konusunda 200 yıllık bir geçmişe sahip dünya 

lideri olan Fives FCB firmasının da Türkiye temsil-

ciliğini Somer International olarak üstlendik.  Fives 

FCB’nin çimento değirmenlerinin verimini önemli 

ölçüde artıran “TSV Classifier”i sektörün beğenisi-

ni kazanmıştır. Fives Pillard’in son jenerasyon döner 

fırın brülörü Novaflam’in kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Geri dönüşüm ve her türlü atık mamullerin tekrar 

işlenmesi konusunda müşterilerin ihtiyaçlarına en 

uygun teknoloji ürünü ve sistem çözümleri sunan Ve-

coplan ile çimento sektöründe 2 yeni alternatif yakıt 

(RDF & TDF) projesi başlatılmıştır. Ayrıca biokütle-

den temiz enerji üretimi projesinde anahtar çözüm-

ler üretilmiştir. 25-29 Ocak 2017 tarihinde TÇMB 

tarafından düzenlenen Çimento sektöründe Beledi-

ye atıklarından türetilmiş ek yakıtların kullanımında 

finansman ve iş modelleri çalıştayı Vecoplan’ın da 

sponsorluğunda gerçekleşti.

Brokk uzaktan kumandalı yıkım/söküm robotlarının 

yaygın olarak çimento sektöründe kullanılmasına 

ilave olarak inşaat, tünelcilik ve madencilik endüstri-

lerinde pazar payını artırmaktadır. Somer Internati-

onal 3-7 Mayıs 2017’de Ankara’da düzenlenen ‘KO-

MATEK’ ve 24-25 Mayıs 2017’de yine Ankara’da 

düzenlenen ‘Road 2 Tunnel’ fuarlarında yer alarak 

Brokk robotlarının daha geniş bir kitleye ulaşması-

nı sağlamıştır. 2017 yılının başında Gebze’de açılan 

Brokk servisimizle ülke çapında hizmet vermekteyiz.  

Temsilciliğini yürüttüğümüz diğer firmamız Ame-

rikan Bricking Solutions, uçaklarda kullanılan özel 

T60-61 aliminyumdan mamul tuğla örme makinesi-

nin ülkemizde çimento sektöründe ilk kullanımı ba-

şarıyla gerçekleşmiştir. 

CINAR ltd, MI-CFD (Mineral Interaktif Computa-

tional Fluid Dynamics) modellemesi sayesinde pre-

heater ve fırınlardaki problem tespiti ve iyileştirilme-

siyle ilgili projeler Antalya TÇMB fuarında sektörün 

yoğun ilgisini çekmiştir.

2018 yılında önceden bağlantıları yapılan projelerin 

hayata geçmesi benzeri yeni projelere öncülük ede-

cektir. Temsilciliğini yürüttüğümüz firmaların ürün-

leri ve çözüm ortaklığı alanında mevcut pazarlarımı-

zın genişletilmesi ve yeni kullanım alanları yaratılma-

sı hedeflenmektedir. 

At Somer International, in addition to our existing 

companies, we also took on the representation 

of Fives FCB, a world leader with a 200-year 

background in the design, supply, and assembly of 

technical equipment and plants. Fives FCM gained 

appreciation from the sector with “TSV Classifier” 

that considerably increased the efficiency of the 

cement mills. Five Pillard’s last generation rotary kiln 

burner started to be used commonly. 

Vecoplan offers the most suitable technology, 

product and system solutions for the needs of 

customers regarding recycling and reprocessing any 

kind of waste matters.  2 new projects were initiated 

for the alternative fuels (RDF&TDF) in the cement 

sector.  Moreover, key solutions were found for the 

project of clean energy generation from biomass. The 

workshop “Finance and business models for the use of 

the additional fuels produced from the waste matters 

of the Municipality in the cement sector” organized 

by TÇMB between 25-29 January 2017 with the 

sponsorship of Vecoplan.

In addition to the use of destruction/disassembly robots 

with remote control in an appropriate way, Brokk is 

also increasing its market share in the construction, 

tunnel and mining industries.  Participating in the 

fairs KOMATEK be-tween 3-7 May 2017 and Road 

2 Tunnel between 24-25 May 2017, both of which 

were organized in Ankara, Somer International made 

Brok robots reach larger masses. We provide service 

across the country with our Brokk service that opened 

in Gebze in early 2017.  

Our other company American Bricking Solutions 

that we represent used the special T60-61 aluminum 

bricklaying machine used for airplanes in the cement 

sector in our country for the first time. 

CINAR Ltd., thanks to the MI-CFD (Mineral 

Interactive Computational Fluid Dynamics) modeling, 

the projects with regard to preheater and problem 

detection and attachment drew great attention of the 

sector at the TÇMB fair in Antalya.

Bringing the projects whose connections that were 

already set up into existence will pioneer new 

projects. We aim to expand our existing markets and 

to create new area of uses regarding the products 

and partnership solutions of the companies that we 

represent.
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