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Cömert Mustafa
Emre Öztürk
Filiz Türkmenoðlu Tan
Gökhan Özkul
Hikmet Saka
Kamil Kýlýç
Oðuzhan Bakýr

Deðerli Okuyucularýmýz,

Bunaltýcý yaz sýcaklarýnýn "parmak kýpýrdatacak" hal býrakmadýðý 

bugünlerde, ülke gündemi ve iþ dünyasýnýn temposu hýz 

kesmeden yoluna devam ediyor. Günümüzün rekabetçi koþullarý 

sýcaklardan rehavete kapýlmaya 

fýrsat tanýmýyor. Dergimizi okurken 

b i z i m  d e  t e m p o m u z u n  h i ç  

d ü þ m e d e n  d e v a m  e t t i ð i n i  

göreceksiniz.

Sektörünün öncü markasý JCB'nin  

29 tonluk yeni JS 290LC Paletli 

Ekskavatörlerine Aðustos 2008 

t a r i h i n d e n  i t i b a r e n  s a h i p  

o lab i leceks in i z . Yen i  modern 

görünümlü  ve  ak ý l l ý  yönet im 

sistemine (AMS) sahip JS 290'lar, üstün performans ve gücü 

sunmak üzere tasarlandý.

Bu sayýdaki "Söyleþi"miz "CE" iþareti ve güvenlik üzerine, 

konuklarýmýz ise PFÝ Kalite Kontrol ve Geliþtirme Hizmetleri 

Tic. Ltd. Þti. Laboratuar Müdürü Yasemin Sözbir ve Satýþ 

Sorumlusu Feride Erdemli.

"SSH" sayfamýzda, her model JCB makinanýzla ve diðer marka iþ 

makinalarý ile de kullanabileceðiniz JCB marka ataþmanlarý 

tanýyacaksýnýz.

"Satýþ/Servis Noktalarý"nda bu sayýmýzýn konuðu Sivas Yetkili 

Servisimiz Özkan Makina. Özkan Makina'nýn baþarýlý servis 

desteði ile Sivas'ta daha da üst noktalara ulaþabileceðimize 

inanýyoruz.

"Müþteri Ziyareti"mizi, uzun süredir Karabük'te faaliyet 

gösteren Gürcanlar Nakliyat Hafriyat Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. 

Þti.'ne gerçekleþtirdik ve þirket yetkilisi Sayýn Mustafa Gürcan 

ile söyleþtik.

"Ýyonya'nýn Ýncisi" güzel Ýzmir'e uðradýðýmýz "Tüm Türkiye'deyiz" 

bölümümüzde, bu þehirde faaliyette bulunan müþterimiz 

Atlaskent Ýnþaat'ýn sahibi Sayýn Turgay Þahin ile de söyleþme 

fýrsatý bulduk.

Ve böylelikle bir sayýmýzý daha sizlerin beðenisine sunma keyfine 

eriþtik. Gelecek sayýlarýmýzda tekrar birlikte olmak dileði ile...

410 33 47

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Sevgim Ahýskalý
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- Emre Öztürk

JS 290, dünya pazarýndaki 29 tonluk rakip modellerine karþý, büyüyen 28-33 ton pazarýnda rekabet edecektir. Türkiye 
pazarýnda 2007 yýlý içinde 1000 adet civarýnda 28-33 ton sýnýfýnda paletli ekskavatör satýlmýþ olmasýna raðmen, dünya 
makina pazarýnda ayný sýnýfta bu rakam 13,500 adete ulaþmýþtýr. 

JS 290'ýn da bu geliþen segmentte hem JCB için, hem de Türkiye için kritik bir rol oynamasý beklenmektedir. 

Yeni seri JS 290 paletli ekskavatörler, JCB'nin þu ana kadar piyasaya sunduðu en güçlü ve verimli makinalar olan JCB 
Auto yelpazesinin tüm karakteristik özelliklerini taþýmaktadýr.

JS 290 paletli ekskavatörler, üstün performans, operatör konforu ve servis imkaný açýsýndan sýnýfýnýn en iyi 
ekskavatörlerinden biridir. Özellikle, Isuzu altý silindirli Tier III uyumlu motoru ile gücüne güç katan yeni model JS 290 
paletli ekskavatörler, yüksek üretkenliði, etkileyici kaldýrma kapasitesi ve üstün çekiþ gücü ile müþterilerine faydalý bir 
yatýrým aracý olmayý amaç edinmiþtir. Bunun yanýnda kullanýmý oldukça konforlu ve ekonomik olan JS 290, 29 ton 
sýnýfýnda makina arayýþýnda olan ekskavatör operatörleri için çok güçlü bir alternatiftir.

ALT ÞASE ve PALET SÝSTEMÝ

?30 ton sýnýfý alt þasesi mevcuttur.

?Güçlü robot kaynak teknolojisi kullanýlmaktadýr.

?NLC ve LC sürüm özellikleri mevcuttur.

?600-900 mm palet opsiyonu bulunmaktadýr.

?Palet ile üst gövde aralýðý makinanýn zarar
görmeyeceði açýklýkta konumlandýrýlmýþtýr.

?JS330 gibi tamamen yaðlý zincir grubu (Berco) 
tercih edilmiþtir.

YENÝ JS 290
AUTO SERÝSÝ 
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Bom-gövde asýl baðlantý pini ve ön kol-bom baðlantý pinlerine 1000 saatte 
bir gresleme yapýlmaktadýr. 

Bom yapýsý yüksek stres taþýyan kaynaklý bom örneklerine göre çok daha 
dayanýklý üretilmektedir.

2,5- 3,1 ve 3,7 metre ön kol (dipper) seçenekleri mevcuttur.

Tüm ataþmanlar için gerekli hidrolik hat seçenekleri mevcuttur.

ME ve XD seçenekleri, uygulama alanýna göre alternatif oluþturmaktadýr.

Bom kaldýrma ve kol silindirleri üstünde “Yastýklama kontrol sistemi” 
mevcuttur.

MOTOR

161 kW (216 Hp) 6 silindirli Isuzu motoru kullanýlmaktadýr. 

JS330 ve JS360 esaslý motor tipine sahiptir.

Tier III emisyon deðerlerini saðlamaktadýr.

Düþük yakýt sarfiyatlý, güvenilir ve verimli motorlardýr.

Viskos fan monteli olup düþük gürültü seviyesinde çalýþma imkaný ve 
operasyon sýcaklýk kontrolü (sadece EU) bulunmaktadýr.

Kolay servis ve bakým imkaný saðlamaktadýr.

Yenilenmiþ hidrolik sistem ile çok daha etkin hidrolik kullaným imkaný 
sunulmaktadýr.

Plexus filtreleme ile 1,5 mikron seviyesinde filtreleme yapýlabilmektedir.

Auto modunda makine koparmada zorlandýðýnda otomatik devreye giren 
“power boost” sistemi bulunmaktadýr.

KABÝN

Geniþ hacimli ergonomik bir kabin kullanýlmýþtýr.

Operatörlere rahat çalýþma olanaðý tanýyan yüksek arkalýklý
operatör koltuklarý tercih edilmiþtir. 

Operatör özel eþyalarý için kabin içinde yeterli alan ve muhafaza
bölümleri bulunmaktadýr.

Klima ve radyo standarttýr.
oOperatörlere 360  görüþ açýsý sunmaktadýr.

Zaman ayarlý kabin içi lambasý mevcuttur.

Üste ve alta montelenmiþ ön kabin camlarý, üst bölümde birleþtirilerek tamamen açýlabilmektedir.

SERVÝS

Geniþ ve kolay eriþilen servis noktalarý zaman tasarrufu saðlamaktadýr. 

Gerçek yer seviyesinden günlük bakým imkaný ve AMS 
(bilgisayar sistemi) ile yað seviye kontrolü mümkündür.

Kolay deðiþtirilebilir motor yaðý ve yakýt filtreleri kullanýlmýþtýr.

Yaðlama noktalarý gruplar halinde bir araya toplanmýþtýr.

Çift kademeli hava filtresi mevcuttur. 

Kolay eriþilebilir kule dönüþ þase altý servis noktasý ve motor 
yaðý boþaltma hortumu vardýr.

Ýkiz mazot ön-filtreleri çökelti tutuculu olup, mazot filtresi ile 
standart olarak birleþtirilmiþtir 

Yakýt tanký altýnda kolay eriþilebilir pislik tahliye tapasý 
mevcuttur 

Tek fazlý yan yana dizili soðutma panelleri tasarlanmýþtýr. 

Servis veri lerinin kaydedildiði AMS bilgisayar sistemi, 
problemlerin çok daha kolay ve çabuk teþhis edilmesi için 
tasarlanmýþtýr.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý,  Aðustos 2008 
tarihinden itibaren 29 tonluk yeni
JS 290LC Paletli Ekskavatörlerini 
Türkiye pazarýna sunacaktýr. 
Yeni JS 290, JCB JS Auto Serisi ürün 
yelpazesine dahil olan son 
ekskavatördür. Bu yeni modern 
görünümlü ve akýllý yönetim sistemine 
(AMS) sahip JS 290 Paletli 
Ekskavatörler, sektörde müþterilerine 
üstün performans ve gücü sunmak 
üzere tasarlanmýþtýr. 

JS 290

Yað
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rekabet çaðýnda karlýlýk ilkeleri

ve lider yönetici

- Kamil KýlýçREKABET ÇAÐINDA KARLILIK ÝLKELERÝ ve LÝDER YÖNETÝCÝ

09

21. yüzyýlýn en önemli parolasý, “sürekli büyümek”. Peki ama nasýl? Klasik yaklaþýmda 

sürekli büyümek, karlý bir þekilde büyüme, geliþme, giderlerin azaltýlmasýyla satýþlarýn 

veya üretimin arttýrýlmasýyla tanýmlanýyordu. Tanýmlanýyordu diyorum! Artýk çaðýmýzda, az 

önce ifade etmiþ olduðum taným gerek þarttýr ama yeter þart deðildir. 

· Küresel düþünme · Yüksek profile sahip olma

· Rekabetçi olma · Marka uzmaný olma

· Stratejik olma ·Ýnsan odaklý olma

· Iyi iletiþim kurma · Tutkulu olma

· Güvenilir olma · Yaratýcý olma

Referanslar: 

INFOMAG Aðustos 2007,  Turhan TALU

SALES AND SERVICE EXCELLENCE Kasým 2007, Janet BOULTER, 
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Bir iþletme, karlýlýk konusunda hedefler koymalý, sözler 
vermeli ve bunlarý yerine getirmelidir. Hedeflerini 
yakalayan ve hatta geçmek isteyen dinamik þirketler, 
yalnýzca iyi bir ürün ya da iyi bir hizmet sunmakla 
yetinmeyip karlýlýk için çaðýn gereklerine uygun olarak 
ilkelerini de belirlemelidir.

Bu ilkeler nelerdir?

Temel deðerlere baðlý kalabilmek: Her þirketin, kendine 
yol gösterici olarak hizmet edecek, iyi tanýmlanmýþ 
temel deðerleri olmalýdýr. Bu deðerler, tüm þirket 
politikalarýna, süreçlerine, projelerine, programlarýna ve 
hatta yönetici tarzlarýna yerleþtirilmelidir. Bu deðerleri 
çalýþanlar, müþteriler, bayiler, tedarikçiler ve 
danýþmanlarla sürekli olarak tekrarlamak herkesin 
prensipli etik iþ uygulamalarýna sadýk kalmasýna yardýmcý 
olur. Temel deðerler iþletmelerin beslendiði köklerdir ve 
tüm iþ stratejileriyle bütünleþmiþ olmasý gerekmektedir.

Vizyon içeren stratejiler geliþtirme: Her þirketin nereye 
gittiðini ve oraya nasýl varmayý planladýðýný bilmek 
amacýyla bir yol haritasýna, proje planýna, proje yönetimi 
öðretisine sahip olmasý gerekmektedir. Stratejik 
planlamalar yaparken kýsa vadeye odaklanarak uzun 
vade için projeksiyonlar yapýlmalýdýr. Çok firma kýsa 
vadeli gelir hedefleri çerçevesinde çalýþmalarýný 
yönetmeye odaklanýr ve panik depresif hareketler 
içersinde uzun vadeli hedeflerini gözden kaçýrýr. 
Stratejiler, dünya standartlarýnda uzun vadede 5 ila 10 yýl 
için oluþturulur. Iþ planlarý ise kýsa vadede, yani 1 ila 3 yýl 
arasýnda bir dönemi kapsar.  Aslýnda bir çok þirkette 
yaþanan durum, yönetim takýmýnýn proje yönetmenin ne 
olduðunu bilmemesi, iþ planý ile stratejik planýn ne 
demek olduðunu veya nasýl tasarlanmasý gerektiði 
konusundaki bilgi zayýflýðýdýr ki, bu da vizyon sahibi bir 
þirket olmalarýný engellemektedir.

Saðlam bir ün kazanma: Þirketlerin ünü bir iþletmenin en 
önemli, en deðerli varlýðýdýr ve ünün nasýl oluþacaðý, 
þirketin yaptýðý icraatlar ile kontrol altýndadýr. Þirketlerin 

ünü dinamiktir ve iþletmenin içindeki herkes þirket 
ününün temel deðerler ýþýðýnda sürdürülmesinden 
sorumludur. Bu noktada departmanlarýn kendi baþlarýna 
deðil, topyekün bir duruþ ancak ve ancak þirketlerin 
ününün sürdürülmesinde elzemdir. Tek bir kötü olay, 
müþterilerin veya çalýþanlarýn gözünde yýllarca 
çabalanarak sahip olunan saygýnlýðý zedeleyebilir. Dünya 
ortalamalarýna göre bir kiþi - bu müþteri de olabilir, 
çalýþan da - eðer kötü bir olay yaþamýþ ise, bunu ortalama 
10 kiþiye anlatýr. Özellikle de, geliþen teknoloji ve iletiþim 
yöntemleri ile yalnýzca birkaç dakika içinde binlerce 
insana ulaþabilir. En karlý þirketler, sadýk müþteri yüzdesi 
en yüksek olan þirketlerdir. Müþteri sadakatinin 
kaynaðýnda saðlam bir ün bulunur. Bazen þirketler 
anlatmaya çal ýþt ýð ým ünü, marka imaj ý  i le 
karýþtýrmaktadýr. Ün, iliþki sonucunda oluþan bir 
deðerdir. Imaj ise, o ün neticesinde þirketin üretmiþ 
olduðu veya satmýþ olduðu ürüne atýftýr.

Rekabetçilik ruhunu iyi kullanmak: Dünya var 
olduðundan beri deðiþerek geliþen bir olgudur, rekabet. 
Hepimiz rekabetle karþý karþýyayýz nefes aldýðýmýz her 
an. Rekabet doðru yönetildiðinde, mükemmel bir 
motivasyon unsurudur. Eðer doðru yönetilemez ve 
rekabetçiliði fiyat, atalet duygusu, ve derinliði olmayan 
birkaç parametreye baðlarsak, þirketin önce 
hassasiyetini kaybetmesine ve sonra da heyecanýn yok 
olmasýna yol açar. Iþin anahtarý, rekabeti mükemmelliðe 
ulaþmak, ona yakýnlaþmak için kullanabilmeyi bilmektir. 
Rakiplerin stratejilerine veya giriþimlerine göre hareket 
etmek yerine þirketin güçlü yönlerine, ürünlerine, þirketi 
farklý kýlan unsurlara, pazar payýna, markaya, üne ve en 
önemli öz sermaye olan þirket entellektüel sermayesine 
odaklanmak her zaman için daha karlýdýr. Müþteriler ile 
birlikte çalýþarak iþletmelerden ne beklediklerini, ne 
istediklerini, neye deðer verdiklerini ve daha iyi olmak 
için neler  yapýlabileceðini kapsayan görüþlerini 
tanýmlamak gerekmektedir.

Her düzeyde kaliteyi bütünleþtirme: Hiçbir saygýdeðer iþ 
modeli ve bu duyarlýlýða sahip hiçbir iþletme, maliyetlerin 

düþürülmesi uðruna kaliteli hizmetten ödün 
verilmesini kabul etmez. Birçok þirket kýsa 
vadedeki karlýlýðýn arttýrýlmasý için ürün ve 
hizmet kalitesini feda etmiþ, ancak sonuçta 
yalnýzca deðerli ve çoðunlukla geri 
getirilemeyecek pazar payý kaybýna uðramakla 
kalmýþtýr. Günümüzün kar açýsýndan lider 
þirketleri, her fýrsatta, her düzeyde kalitenin 
iyileþtirilmesine yönelik kararlýlýklarýna 
odaklanmýþ müþteri sadakati programlarý 
aracýlýðý ile büyümektedir.

Yenilikçilik ve yaratýcýlýk aþýlama: Bu iki unsur, 
büyümenin ana itici güçleridir. Bugün çok 
sayýda iþ letme, çal ýþanlarýnýn süreç 
iyileþtirmelerine iliþkin fikir katkýsýnda 
bulunmalarýna ciddi ölçüde engelleyen katý bir 
dikey yönetim tarzýna sahiptir. Çalýþanlarýn 
katkýlarýný teþvik eden ve bunlara saygý duyan 
bir kültür yaratarak rakipleri geride býrakabilir 
ve  i þ ten ayr ý lma lar ýn  aza l t ý lmas ýn ý  
saðlayabilirsiniz.

Müþteri iliþkilerini besleme: Müþteriler olmasa 
iþletmeler olmazdý. Ne var ki birçok þirket 
müþterilerine o kadar kötü davranmaktadýr ki, 
hala iþ yapabiliyor olmalarýna þaþmak gerekir. 
“Beslemek” sözcüðü iyileþtirmeye devam 
etmek, “iliþkiler” sözcüðü ise bað oluþturmak 
anlamýndadýr. Uzun vadeli müþteri iliþkilerinin 
beslenmesi konusundaki bir kararlýlýk temel 
deðer olmak zorundadýr. Bir iþletme ile iyi 
deneyim yaþamýþ insanlarýn yüzde 70'i ayný 
iþletme ile yeniden iþ yapmaktadýr. Iþletme ile 
sorun yaþamýþ, ancak sorunu kendisi tahmin 
edecek þekilde çözülmüþ olanlarýn ise yüzde 
90'ý yeniden ayný iþletmeye gelmektedir. 
Müþteriler dinlendiði sürece ve müþteri gibi 
karþýlandýðýný hissettiði sürece, problemlere 
de hýzlý çözüm üretmeyi amaçlar ve böylece 
iliþkiler artarak ve karlý bir þekilde sürer.

Ýnsan kaynaðýna önem verme: Çalýþanlarýn 
kendilerine deðer verildiðini ve bir katkýda 
bulunduklarýný hissettikleri bir kültür 
yaratýlmýþ olmasý, insanlarýn bir þirkette 
çalýþmaya devam etmelerinin baþlýca nedeni 
olarak kabul edilmektedir. Karlýlýðý olumsuz 
etkileyen baþlýca nedenlerden bir tanesi, iþten 
ayrýlmalarýn fazla olmasýdýr. Iþten ayrýlan bir 
çalýþanýn yerini doldurmanýn maliyeti, 
ortalama olarak o kiþinin ücret ve diðer 
haklarýný toplamýnýn yaklaþýk üç katýdýr. Üstelik 
bu rakam, çalýþanlarýn þirketten ayrýlýrken 
yanlarýnda götürdükleri entellektüel sermaye 
ve iliþkileri kapsamamaktadýr.

Teknolojiyi ve altyapýyý verimli bir þekilde 
yönetme: Deðiþimin hýzý artacak. Tüm yeni 
teknolojilerle kaynaklarý yakýndan yönetmek 
zorunda kalacaðýz ve kalýyoruz. Teknoloji ve 
altyapý yatýrýmlarýný planlarken kýsa vadedeki 

masraflara deðil, uzun vadedeki verimlilik, tasarruf ve kazançlara 
odaklanýlmalýdýr. Birçok þirket, teknolojisini gerektiðinde 
yenilemediði için ya da gerektiðinden daha sýk yenilediði için iþ 
kaybeder.

Proaktif olma: Proaktif bir strateji belirlemek, þirketlere zaman ve 
enerji kazandýracaðý gibi, çalýþanlar, müþteriler, bayiler ve toplum 
gözünde saygýnlýk kazanýlmasýna yardýmcý olur. Tepkisel davranýþlar 
göstermek, yalnýzca kaçýnýlmaz sonucu ertelemektir; ayný 
zamanda maliyetlerin yükselmesi, verimliliðin azalmasý anlamýna 
gelmektedir.

Rekabetçi ortamda karlýlýk ilkelerini uygulayabilmek için liderlik 
vasýflarýna sahip bir yönetim kademesine ihtiyaç vardýr. Rekabetçi 
ortamda öne çýkmak, önderlik etmek ve yönetmek gibi temel 
iþlevlere sahip olmasý beklenen yönetim kademesinde bulunanlar, 
lider kelimesinin yan anlamlarýný, ön anlamlarýndan çok daha iyi 
bilmelidir. Fortune 500'ün liderlik özellikleriyle ilgili yaptýðý 
tanýmlamada aþaðýdaki özellikler sýralanmaktadýr:

Rekabet çaðýnda lider yöneticiler, kendi yaracýlýðýný geliþtirecek 
kaynaklarý doðru zamanda ve doðru yerde kullanmakla kalmamalý, 
birlikte çalýþtýðý insanlarýn yaratýcý yönlerini geliþtirmek için de 
elinden geleni yapmalýdýr. Yaratýcý düþünceye açýk olmak, 
yenilikçiliði desteklemek, farkýndalýðýn öne çýktýðý bu çaðda lider 
yöneticilerin pozisyonlarýný güçlendirecek en temel öðedir. 
Einstein bunu geçen yüzyýlýn ilk yarýsýnda fark etmiþtir: “ Hayal gücü 
bilgiden önemlidir”. 

Bunun için lider yönetici, çalýþanlarýný tanýmalý ve farklýlýklarýný 
anlayabilmelidir. Ancak baþkalarýnýn farklýlýðýný gerçekten 
anlayabilen ve doðal bir þekilde kabul eden kiþiler, bunu içtenlikle 
sahiplenerek yönetebilirler. Sýradanlýðýn düþmaný, farklý ilgi 
alanlarýna yönelmek ve olmayanýn adresi olabilmektir. 

Yönetici liderlik, yönetsel verimlilik saðlayabilmektir. Yönetsel 
verimlilik, yöneticinin planlama, örgütleme, yürütme, eþgüdüm 
saðlama ve denetim iþlevlerini tam manasýyla yerine getirip 
yönetim faaliyetlerinde en az girdiyle en fazla çýktýyý almasýdýr. 

Yönetici lider, dünyayý takip edebilmeli ve trendleri görüp 
þirketine ve çalýþanlara adapte edebilmelidir.

Sonuç olarak, 21.yüzyýlda rekabet ortamýnda sürdürülebilir bir 
karlýlýðý ortaya koyabilmek, önce karlýlýðýn ilkelerini benimseyen ve 
ilkeleri uygulama kapasitesine sahip sýradan yöneticiler ile deðil, 
lider ruha sahip yöneticiler ile olacaktýr. 

Baþarý ancak doðru yerde, doðru zamanda ve doðru insanlarla 
birlikte yakalanýr. Ama bu doðrular tarih boyunca kimseye altýn 
tepsiler içerisinde sunulmamýþtýr. Doðrular ancak çalýþan, ilkeli ve 
yaratma kabiliyetine sahip lider yöneticilere nasip olmuþtur.
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rekabet çaðýnda karlýlýk ilkeleri

ve lider yönetici

- Kamil KýlýçREKABET ÇAÐINDA KARLILIK ÝLKELERÝ ve LÝDER YÖNETÝCÝ
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21. yüzyýlýn en önemli parolasý, “sürekli büyümek”. Peki ama nasýl? Klasik yaklaþýmda 

sürekli büyümek, karlý bir þekilde büyüme, geliþme, giderlerin azaltýlmasýyla satýþlarýn 

veya üretimin arttýrýlmasýyla tanýmlanýyordu. Tanýmlanýyordu diyorum! Artýk çaðýmýzda, az 

önce ifade etmiþ olduðum taným gerek þarttýr ama yeter þart deðildir. 

· Küresel düþünme · Yüksek profile sahip olma

· Rekabetçi olma · Marka uzmaný olma

· Stratejik olma ·Ýnsan odaklý olma

· Iyi iletiþim kurma · Tutkulu olma

· Güvenilir olma · Yaratýcý olma

Referanslar: 

INFOMAG Aðustos 2007,  Turhan TALU

SALES AND SERVICE EXCELLENCE Kasým 2007, Janet BOULTER, 
Center Consulting Group CEO re
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Bir iþletme, karlýlýk konusunda hedefler koymalý, sözler 
vermeli ve bunlarý yerine getirmelidir. Hedeflerini 
yakalayan ve hatta geçmek isteyen dinamik þirketler, 
yalnýzca iyi bir ürün ya da iyi bir hizmet sunmakla 
yetinmeyip karlýlýk için çaðýn gereklerine uygun olarak 
ilkelerini de belirlemelidir.

Bu ilkeler nelerdir?

Temel deðerlere baðlý kalabilmek: Her þirketin, kendine 
yol gösterici olarak hizmet edecek, iyi tanýmlanmýþ 
temel deðerleri olmalýdýr. Bu deðerler, tüm þirket 
politikalarýna, süreçlerine, projelerine, programlarýna ve 
hatta yönetici tarzlarýna yerleþtirilmelidir. Bu deðerleri 
çalýþanlar, müþteriler, bayiler, tedarikçiler ve 
danýþmanlarla sürekli olarak tekrarlamak herkesin 
prensipli etik iþ uygulamalarýna sadýk kalmasýna yardýmcý 
olur. Temel deðerler iþletmelerin beslendiði köklerdir ve 
tüm iþ stratejileriyle bütünleþmiþ olmasý gerekmektedir.

Vizyon içeren stratejiler geliþtirme: Her þirketin nereye 
gittiðini ve oraya nasýl varmayý planladýðýný bilmek 
amacýyla bir yol haritasýna, proje planýna, proje yönetimi 
öðretisine sahip olmasý gerekmektedir. Stratejik 
planlamalar yaparken kýsa vadeye odaklanarak uzun 
vade için projeksiyonlar yapýlmalýdýr. Çok firma kýsa 
vadeli gelir hedefleri çerçevesinde çalýþmalarýný 
yönetmeye odaklanýr ve panik depresif hareketler 
içersinde uzun vadeli hedeflerini gözden kaçýrýr. 
Stratejiler, dünya standartlarýnda uzun vadede 5 ila 10 yýl 
için oluþturulur. Iþ planlarý ise kýsa vadede, yani 1 ila 3 yýl 
arasýnda bir dönemi kapsar.  Aslýnda bir çok þirkette 
yaþanan durum, yönetim takýmýnýn proje yönetmenin ne 
olduðunu bilmemesi, iþ planý ile stratejik planýn ne 
demek olduðunu veya nasýl tasarlanmasý gerektiði 
konusundaki bilgi zayýflýðýdýr ki, bu da vizyon sahibi bir 
þirket olmalarýný engellemektedir.

Saðlam bir ün kazanma: Þirketlerin ünü bir iþletmenin en 
önemli, en deðerli varlýðýdýr ve ünün nasýl oluþacaðý, 
þirketin yaptýðý icraatlar ile kontrol altýndadýr. Þirketlerin 

ünü dinamiktir ve iþletmenin içindeki herkes þirket 
ününün temel deðerler ýþýðýnda sürdürülmesinden 
sorumludur. Bu noktada departmanlarýn kendi baþlarýna 
deðil, topyekün bir duruþ ancak ve ancak þirketlerin 
ününün sürdürülmesinde elzemdir. Tek bir kötü olay, 
müþterilerin veya çalýþanlarýn gözünde yýllarca 
çabalanarak sahip olunan saygýnlýðý zedeleyebilir. Dünya 
ortalamalarýna göre bir kiþi - bu müþteri de olabilir, 
çalýþan da - eðer kötü bir olay yaþamýþ ise, bunu ortalama 
10 kiþiye anlatýr. Özellikle de, geliþen teknoloji ve iletiþim 
yöntemleri ile yalnýzca birkaç dakika içinde binlerce 
insana ulaþabilir. En karlý þirketler, sadýk müþteri yüzdesi 
en yüksek olan þirketlerdir. Müþteri sadakatinin 
kaynaðýnda saðlam bir ün bulunur. Bazen þirketler 
anlatmaya çal ýþt ýð ým ünü, marka imaj ý  i le 
karýþtýrmaktadýr. Ün, iliþki sonucunda oluþan bir 
deðerdir. Imaj ise, o ün neticesinde þirketin üretmiþ 
olduðu veya satmýþ olduðu ürüne atýftýr.

Rekabetçilik ruhunu iyi kullanmak: Dünya var 
olduðundan beri deðiþerek geliþen bir olgudur, rekabet. 
Hepimiz rekabetle karþý karþýyayýz nefes aldýðýmýz her 
an. Rekabet doðru yönetildiðinde, mükemmel bir 
motivasyon unsurudur. Eðer doðru yönetilemez ve 
rekabetçiliði fiyat, atalet duygusu, ve derinliði olmayan 
birkaç parametreye baðlarsak, þirketin önce 
hassasiyetini kaybetmesine ve sonra da heyecanýn yok 
olmasýna yol açar. Iþin anahtarý, rekabeti mükemmelliðe 
ulaþmak, ona yakýnlaþmak için kullanabilmeyi bilmektir. 
Rakiplerin stratejilerine veya giriþimlerine göre hareket 
etmek yerine þirketin güçlü yönlerine, ürünlerine, þirketi 
farklý kýlan unsurlara, pazar payýna, markaya, üne ve en 
önemli öz sermaye olan þirket entellektüel sermayesine 
odaklanmak her zaman için daha karlýdýr. Müþteriler ile 
birlikte çalýþarak iþletmelerden ne beklediklerini, ne 
istediklerini, neye deðer verdiklerini ve daha iyi olmak 
için neler  yapýlabileceðini kapsayan görüþlerini 
tanýmlamak gerekmektedir.

Her düzeyde kaliteyi bütünleþtirme: Hiçbir saygýdeðer iþ 
modeli ve bu duyarlýlýða sahip hiçbir iþletme, maliyetlerin 

düþürülmesi uðruna kaliteli hizmetten ödün 
verilmesini kabul etmez. Birçok þirket kýsa 
vadedeki karlýlýðýn arttýrýlmasý için ürün ve 
hizmet kalitesini feda etmiþ, ancak sonuçta 
yalnýzca deðerli ve çoðunlukla geri 
getirilemeyecek pazar payý kaybýna uðramakla 
kalmýþtýr. Günümüzün kar açýsýndan lider 
þirketleri, her fýrsatta, her düzeyde kalitenin 
iyileþtirilmesine yönelik kararlýlýklarýna 
odaklanmýþ müþteri sadakati programlarý 
aracýlýðý ile büyümektedir.

Yenilikçilik ve yaratýcýlýk aþýlama: Bu iki unsur, 
büyümenin ana itici güçleridir. Bugün çok 
sayýda iþ letme, çal ýþanlarýnýn süreç 
iyileþtirmelerine iliþkin fikir katkýsýnda 
bulunmalarýna ciddi ölçüde engelleyen katý bir 
dikey yönetim tarzýna sahiptir. Çalýþanlarýn 
katkýlarýný teþvik eden ve bunlara saygý duyan 
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Baþarý ancak doðru yerde, doðru zamanda ve doðru insanlarla 
birlikte yakalanýr. Ama bu doðrular tarih boyunca kimseye altýn 
tepsiler içerisinde sunulmamýþtýr. Doðrular ancak çalýþan, ilkeli ve 
yaratma kabiliyetine sahip lider yöneticilere nasip olmuþtur.



"CE" ÝÞARETÝ ve GÜVENLÝK

10

S
Ö

Y
L

E
Þ

Ý

11

PFI Ortadoðu Kalite Kontrol Laboratuarý hakkýnda kýsaca bilgi verebilir misiniz?

Almanya'nýn Pirmasens þehrinde 1956 yýlýndan bu yana PFI "Prüf und Forschungs Institut" adý 

altýnda ayakkabý sektöründe faaliyet gösteren merkez laboratuarýmýz ile beraber hayata 

geçirdiðimiz Ýstanbul Ýkitelli'deki laboratuarýmýzýn kuruluþ amacý, ayakkabý, deri ve tüm yan sanayi 

mamullerine, kimyasal ve fiziksel kalite kontrol testleri, ürün geliþtirme hizmetleri ve ürün 

belgelendirmenin yaný sýra, imalatçýlar ve toptancýlar için ürün muayene çalýþmalarý yapmaktýr. 

PFI Ortadoðu Ayakkabý, Deri, Yan Sanayi Mamulleri Araþtýrma, Geliþtirme ve Kalite Kontrol 

Laboratuarýnýn ilk görüþmeleri Kasým 2004 yýlýnda baþlamýþ ve Ýmasan Makine-PFI Enstitüsü'nün 

ortaklýðý ile Haziran 2005 yýlýnda kurulmuþtur. Merkez laboratuarýmýzýn alt yapý çalýþmalarý ve 

personel eðitimleri tamamlandýktan sonra, laboratuarýmýz Ocak 2006 yýlýnda faaliyete geçmiþtir. 

Laboratuarýmýzda 476 adet fiziksel ve 63 adet kimyasal test yapýlmaktadýr. Ýþ ve emniyet amaçlý 

ayakkabý/bot mamullerinde CE belgelendirme çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam etmektedir. 

Günümüzde iþ güvenliði kapsamýnda uygulanan testler ve süreçleri ne doðrultuda ilerliyor?

Ýþ güvenliði kapsamýnda, EN ISO 20344 Kiþisel Koruyucu Donaným - Ayak Giyecekleri için Deney 

Metotlarý (Personal Protective Equipment Test methods for Footwear), EN ISO 20345 Kiþisel 

Koruyucu Donaným Emniyet Ayak Giyecekleri (Personal 

Protective Equipment Safety Footwear), EN ISO 20346 

Kiþisel Koruyucu Donaným  Koruyucu Ayak Giyecekleri 

(Personal Protective Equipment Protective Footwear), EN 

ISO 20347 Kiþisel Koruyucu Donaným- Ýþ Ayak Giyecekleri 

(Personal Protective Equipment Occupational Footwear) 

standartlarý geçerlidir. Testler bu standartlarda belirtilen 

methodlara göre yapýlmaktadýr. Ayakkabýnýn tüm 

malzemelerine; saya, taban, taban astarý, mostra, iç astar, dil 

gibi malzemeler tek tek kontrol edilmekte, ayrýca bitmiþ ürün 

üzerinde de ayakkabýnýn fonksiyon testleri yapýlmaktadýr.

Testlerin süreçleri malzeme, ayakkabýnýn kalitesi ve 

kategorisine göre deðiþkenlik göstermektedir.  Eðer tüm 

testlerden ilk kontrolde olumlu olarak sonuç alýnýrsa süreç 

kýsalmaktadýr. Genel olarak iki ile dört ay arasýnda tüm testler tamamlanmaktadýr.

"Bir üründe CE iþareti 
bulunmuyorsa, o ürünün 

güvenilirliði ve ilgili 
standartlarýn kriterlerini 

saðlamadýðý sonucu çýkar."

CE belgesini ve önemini açýklayabilir misiniz?

CE iþareti “Conformité Européenne” adýnýn baþ harflerinden oluþan kýsaltmadýr. CE iþareti, ürünün 

AB teknik mevzuatýna uygunluðunu belirten resmi bir iþarettir. Bu kapsamda CE belgesi hangi ürüne 

verilecekse, ilgili standartlar doðrultusunda yapýlan testler sonucunda o ürünün kaliteli ve 

standartlara uygun olup olmadýðýný incelenir. Eðer bir olumsuzluk yok ise, ürüne CE iþareti 

yerleþtirilebilir.  CE Ýþaretinin 

taþýnmasý gereken ürünlerde, örneðin 

iþ ve emniyet ayakkabýlarý gibi, CE 

iþareti yoksa ilgili standartlarda 

belirtilen kriterlere uygun olup 

olmadýðýný bilemeyiz. Bu kapsamda CE 

iþareti "ürün standartlara uygun mu?" 

sorusunun cevabýný vermektedir.

CE belgesi sahibi olmayan üreticilerin,  

AB uyum yasalarý süreci gereðince ne 

yapmalarý gerekir?

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 2008 yýlýndan itibaren yürürlüðe koyduðu bazý yaptýrýmlar 

söz konusudur. Özellikle CE belgesi olmayan Ýþ ve Emniyet Ayakkabýsý üretici veya satýcýlarýnýn bu 

belgeyi bir an önce edinmesi gerekmektedir. Biz PFI Ortadoðu olarak, CE belgelendirme 

çalýþmalarýný ilgili standartlar doðrultusunda sürdürmekte ve bu doðrultuda sektörümüze hizmet 

vermekteyiz.  Ayrýca bu konu ile ilgili olarak bilgilerimizi de paylaþmaktayýz.

Þu an pazarda hiç bir belgeye sahip olmadan yer edinmiþ iþ güvenliði ürünleri hakkýnda ne 

düþünüyorsunuz?

CE iþareti bir ürünün kalite belgesidir. Eðer bir üründe CE iþareti bulunmuyorsa, o 

ürünün güvenilirliði ve ilgili standartlarýn kriterlerini saðlamadýðý sonucu çýkar.  

Ayrýca üründe kullanýcýyý tehdit eden unsurlar bulunmaktadýr. Ürün, kaza ya da 

tehlike anýnda, ayak saðlýðýný ve güvenliðini saðlamalýdýr. Bir ürünün sizi neye karþý 

koruyacaðýný bilmeden giymek, kullanýlan alandaki tehlikelere karþý korumasýz 

kalmanýza sebebiyet verir. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de 

kullaným alanýna göre tercih yapmaktýr. Her güvenlik ayakkabýsý her alanda 

kullanýlmamalýdýr. Her kategorinin kendine has özellikleri vardýr ve bu özelliklere 

göre kullanýlmasý güvenlik açýsýndan uygundur. Özetleyecek olursak, CE iþareti 

olmayan ürünler, iþçi saðlýðýný ve güvenliðini tehdit eden, güvenilirliðini 

kanýtlayamamýþ ürünlerdir. 

JCB ürünlerinin iþ güvenliði kalitesi hakkýndaki fikirlerinizi de alabilir miyiz?

Ürünleriniz þýk ve güzel ürünler ve ayrýca CE belgesi olduðunu da bilmekteyiz. 

Ancak tarafsýz bir laboratuar olarak bu konuda bir fikir yürütmek 

uygun olmayacaktýr ama, CE iþaretli ürünler ve CE iþareti 

olmayan ürünler hakkýnda verdiðimiz bilgiler yeterli olacaktýr. 

Söyleþi için Sn. Sözbir'e ve Sn. Erdemli'ye teþekkür ediyoruz. 

PFÝ Kalite Kontrol ve Geliþtirme Hizmetleri Tic. Ltd. Þti. 
Yasemin Sözbir (solda) ve Satýþ Sorumlusu Feride Erdemli 

Laboratuar Müdürü 

Her güvenlik ayakkabýsý her alanda kullanýlmamalýdýr. Her 

kategorinin kendine has özellikleri vardýr ve bu özelliklere 

göre kullanýlmasý güvenlik açýsýndan uygundur. CE iþareti 

olmayan ürünler iþçi saðlýðýný ve güvenliðini tehdit eden, 

güvenilirliðini kanýtlayamamýþ ürünlerdir. 

- Filiz Türkmenoðlu/TTAD
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Bu sayýmýzda, her model JCB makinanýzla tam uyumlu, her 

amaca yönelik ve diðer marka iþ makinalarýnda da 

kullanabileceðiniz JCB marka ataþmanlarý tanýtmak istedik. 

- Hikmet Saka

JCB WORKWEAR

Saðlam Adýmlar

Atacaksýnýz...

JCB ile

JCB, iþ makinalarý ile edindiði "markalaþma", "pazarda 

saygýnlýk" ve "güç algýsý" tanýmlamalarýný þimdi yepyeni 

bir sektörde sürdürmek üzere önemli adýmlar atýyor. 

Adým atmak, JCB'nin gireceði ayakkabý dünyasý göz 

önüne alýndýðýnda, sadece bir fiil olmaktan öteye 

geçiyor. JCB, kendi markasý ile Türkiye'ye çok yakýn 

zamanda girecek olan bot ve çizmeleri ile hayli iddialý 

bir çizgi yakalayacak gibi görünüyor. Önce Ýstanbul'da 

v e  ç o k  y a k ý n  z a m a n d a  T ü r k i y e ' n i n  ö n e m l i  

merkezlerinde, sektörde sözü geçen diðer markalarla 

rekabet etmek üzere yerini alacak olan JCB, iþ 

makinalarýnda özenle koruduðu haklý liderliðini, su 

geç i rmez  taban l ý , y ý l l a ra  dayan ýk l ý , ser t  hava  

koþullarýnda hayatý kolaylaþtýracak botlarý ile de 

sürdürmeye kararlý. 

Üreti lmeye baþlandýðýndan bugüne JCB bot ve 

çizmeler, satýþa sunulduðu tüm pazarlarda her yýl 

yükselen satýþ grafiði ve sadýk müþterileri ile dikkat 

çekiyor. Ýçinde bulunduðu sektörlerde kalite ve 

sürekl i l ik anlayýþ ýndan ödün vermeyen JCB'ye 

"Türkiye'ye hoþgeldin" diyoruz...
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Ataþman denildiðinde, ilk akla gelenler genellikle kova/kepçe  ve 
hidrolik kýrýcýdýr.Oysa günümüz þartlarýnda artan rekabet, sýký 
çevre kural larý  ve müþteri talepleri , iþ imizi maksimum 
performansla, en hýzlý ve en uygun iþletme maliyetleriyle 
yapmamýz þartýný gerektiriyor. Bu nedenle artýk ataþman 
denildiðinde, klasik ataþmanlarýn çok daha ötesinde bir çeþitlilik 
ve performans beklentisi ortaya çýkýyor. JCB de, 1000'in 
üzerindeki ürün yelpazesi ile bu beklentiye en iyi þekilde cevap 
vermeyi amaçlamaktadýr.

Bütün özgün JCB ataþmanlarý, ultra seviyede amaca 
uygun olarak tasarlanmaktadýr. JCB tarafýndan 
üretilen bu ataþmanlarda en yüksek kalitedeki 
hammaddeler kul laný lmaktadýr. Üstün 
mühendislik becerisi gerektiren üretim 
sürecinin sonunda, müþterilerimize 
makinalarý ve yaptýklarý iþler için en 
uygun ataþmaný  sunduðumuzu 
garanti edecek sayýsýz ve zahmetli 
t e s t l e r l e  ü r ü n l e r  s o n  h a l i n i  
almaktadýr.

JCB tarafýndan JCB kalitesi ve garantisi ile 
üretilmiþ olan ataþmanlarla siz 
müþterilerimiz, orijinal ürün 
kullanmanýn avantajýný ve tabii 
ki gönül rahatlýðýný yaþarsýnýz.
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Kesici-Kemiriciler

Hidrolik Kýrýcý

Burgu Ataþmaný (fidan dikme ve çit iþleri)

Kök Temizleme Aparatý 

Týrmýk Ataþmaný

Toprak Düzeltme Ataþmaný

Asfalt Kazýma Ataþmaný

6 Ýþlevli Kova (kazýma-yayma-tutamaç-
yükleme-düzeltme-dozerleme)

Yana Boþaltmalý Kova (dar alanlar ve kanal 
doldurma iþleri için)

Forklift Çatalý 

Hidrolik Güç Üniteleri (kýrýcý tabanca, 
matkap, su pompasý, taþ kesme vb. 
ataþmanlarla kullaným için)

Süpürge (kaldýrým köþe ve kenarlarlarý için)

Dar Kanal Kazýma (90-120 cm derinliklere 
kadar sulama ve kablo döþeme iþleri için)

Zemin Sýkýþtýrma Ataþmaný

Tutamaç (180 kg'a kadar 
olan blok/tretuvar taþý vb. 
döþeme ve taþýma 
iþleri için)

JCB Ataþmanlar
Marka 

Ýþiniz ve makinanýzýn modeli ne olursa olsun, verimliliðinizi maksimize edecek, 
özel tasarlanmýþ bir JCB ataþmaný mutlaka vardýr.

JCB'nin 75-4200 kg arasýnda 15 ayrý modelde ve 0.6-75 ton arasý 
iþ makinalarý için ürettiði Hidrolik Kýrýcýlar, aþaðýdaki özellikleri ile 
benzersiz çözümler sunmaktadýrlar:

?Su altýnda çalýþmaya hazýr kostrüksiyon ile ekstra masraf 
gerektirmez.

?Boþta çalýþmayý engelleyen otomatik stoplu eþsiz dizayna 
sahiptir.

?Uzun piston stroku ile daha yüksek darbe ile kýrma yapabilir.

?Otomatik gresleme ile zamandan ve iþçilikten tasarruf saðlar.

?Oval uç tutucu ile daha uzun ömürlüdir ve daha az masraf 
çýkarýr.

?Yekpare gövde ve daha az parça ile çok daha saðlamdýr.

Modern dünyanýn gereksinimleri gereði artýk yýkým-söküm 
iþlerinde de Kesici-Kemiriciler'e ihtiyaç duyulmaktadýr. Sadece 
demir kesip-söken modelin yaný sýra, hem demir, hem beton 
kesmenin tek bir aparatta birleþtirildiði üniversal modelin de yer 
aldýðý bu ataþman kategorisinde de JCB iddiasýný aþaðýdaki 
avantajlarla sunmaktadýr:

?Aþýndýðýnda diðer tarafýnýn kullanýldýðý keskiler ile iki kat uzun 
ömürlüdür.

?Yedek parça olarak deðiþtirebilen kesici çeneler, daha ekonomik 
çözümler yaratýr.

?Çift hareketli çene yapýsýyla daha güçlüdür ve zamandan 
tasarruf saðlar.  

?Operator dostu kullaným sunar.

JCB Quickhitch (Çabuk Deðiþtirme Aparatý) sayesinde ataþmanlarýnýzý üç dakikadan daha az bir sürede 
deðiþtirebilir, bir iþlemden diðerine rahatça geçebilirsiniz.

Kesici-Kemiriciler Hidrolik Kýrýcýlar
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Mike Butler: "Çok özel bir þeye sahip olduðumuzu 

hemen anlamýþtýk. Sürüþ kalitesi çok göz alýcýydý. Bir 

sonraki adým tarlayý sürüp süremeyeceðimizi görmekti. 

Ýnsanlar askýlý bir dingille arazi çalýþmasý yapýlamayacaðý 

kanaatindeydi. Denedik ve yapýlabildiðini gördük. Bu 

köhnemiþ efsane artýk çökmüþtü."

Dav id  Brown ve  ek ib i  toprað ýn  sürü lüp  

sürülemeyeceðini görmek için ihtiyatý elden býrakmadan 

iki tane pulluk taktý. Ýlk yaptýklarý iþ Rochester'den iki mil 

uzakta bulunan Pulmpton'daki bir test arazisinde 75 

dönümlük bir alanýn sürülmesiydi. Tarlayý sürdükleri ilk 

gün topraðýn altýndan paslý bir at nalý çýktý. O gün þans 

getiren at nalý bugün hala David Brown'ýn elindedir. 

Geliþtirme sürecini kýsaltmanýn tek yolu birkaç tane 

prototip üretip bunlarý sezon boyunca ara vermeden 

test etmekti. Bir süre sonra Fastrac adlý ilk prototip 

1990 yýlý Kasým ayýnda yapýlan Smithfield sergisinde 

görücüye çýktý. Geliþtirme projesinin maliyeti 12 milyon 

sterlindi. 

Butler: "Ýlk baþlarda kendimize piyasa içinde uygun bir 

yer bulduk diye düþündük ama aslýnda yepyeni bir piyasa 

yaratmýþýz. Bu, Harry Ferguson'un traktörün arkasýna üç 

nokta aský düzenini monte etmesinden beri zirai 

araçlardaki en önemli geliþme olabilirdi" 

Tarihler 1975'i gösterdiðinde JC Bamford savaþ sonrasý 

dönemde Ýngiltere'nin en büyük baþarý öykülerinden biri 

haline gelen firmanýn kurucusu durumundaydý. JCB ülke 

içinde ve dünya çapýnda gün geçtikçe daha çok 

tanýnýyordu. Artýk emekli olma ve firmayý daha da ileri 

taþýyacak olan Anthony'ye devretme zamanýnýn geldiðine 

karar verdi. 

Ama emeklilikten sonra bile Bamford'un yaratýcýlýðýnda 

ve hevesinde deðiþen bir þey olmadý. Bu kitap için 

kendisiyle 22 Aralýk 1994'te bir görüþme yaptýk. O gün, 

felsefesi ve tarzý hakkýnda pek çok önemli ipucu kendini 

gösterdi. Ýlki bir þeyi öðrenerek yapmaktý. Bay JCB her 

gün yeni þeyler öðrenmeye devam ediyor. Ýkincisi ise iþini 

eðlenerek yapmaktý. Bu belki de mühendisliðin ve 

mühendislerin sýkýcý olduðunu düþünenlere þaþýrtýcý 

gelebilir. Ama patronu ofisin çevresinde scooteriyle 

turlarken görenler hiç de öyle düþünmüyor. Bu örnek 

yetmiþli yýllarýn baþýnda, emekliliðinin öncesinde 

yaþanmýþ. Pencereden bakýp aþaðýdan kendilerine 

heyecanlý heyecanlý el sallayýþýný görmüþ olanlar o günü 

hatýrladýkça hala gülümsüyorlar. 

Bu ipuçlarý onun gözlemlemesine, öðrenmesine ve 

dünya çapýnda faaliyet gösteren firmasýný saðlam bir 

ticaret içgüdüsüyle kuruþuna ýþýk tutuyor. Öðrendiði 

hiçbir dersi unutmaz. Onun ticaret yaklaþýmlarýna þekil 

verenler ise en zor olan derslerdir. Dilerseniz JCB'nin 

neden her zaman karlý, kendi kendini finanse eden ve asla 

Ýlk
Fastrac

Üretimi tamamlanan ilk makine. Fastrac'ta devrim niteliðinde 
teknolojilerin kullanýlmamýþ olmasý çok ilginçtir. Bu kadar iyi iþ 
görmesinin tek nedeni her þeyin yerli yerine oturmasýdýr. Örneðin, Fastac'ta 
Bosch'un elektronik çekiþ kontrolü kullanýlmýþtýr ve ne büyük bir þanstýr ki 
Fastrac'ýn geliþtirildiði dönemlerde lastik firmalarý yüksek hýzlý lastikler 
üzerinde çalýþýyorlardý. 

Zor Dersler

Elli yýllýk baþarýnýn
ardýndakiler... borç almayan bir firma olmasýnýn arkasýnda yatan 

sebebe bakalým:

"Tek bir istisna dýþýnda hiçbir zaman borç almadým. O 

zamanlar hala Crakemarsh'daydýk. Bir kredi darboðazý 

olmuþtu, Pazartesi günü banka müdürü bana Cuma'ya 

kadar bu parayý bulup getireceksin dedi. Bir daha asla bu 

duruma düþmemek için derhal meseleyi hallettim. 

Birçok insan bu þekilde yaþ tahtaya bastý, özellikle de þu 

son beþ altý yýlda."

JCB'yi tanýmayan ziyaretçiler bugün bile imalat hattýna 

giren her makinenin karþýlýðýnda bir adet imzalý çek 

olduðunu ve tamamlanan makine fabrika kapýsýndan 

çýkarken çekin de keþide edildiðini öðrendiklerinde çok 

þaþýrýyorlar. Bu iþi baþlatan Bay Bamford'un kendisi 

deðildi, ona ne yapýldýysa o da aynýný yapýyor.  "Ýlk 

baþlarda motor ve vites aksamýný Ford'dan altýþar altýþar 

Jamais Content Bamford

Her zaman yaratýcý, her zaman hevesli 
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Ama emeklilikten sonra bile Bamford'un yaratýcýlýðýnda 

ve hevesinde deðiþen bir þey olmadý. Bu kitap için 

kendisiyle 22 Aralýk 1994'te bir görüþme yaptýk. O gün, 
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yaþanmýþ. Pencereden bakýp aþaðýdan kendilerine 

heyecanlý heyecanlý el sallayýþýný görmüþ olanlar o günü 

hatýrladýkça hala gülümsüyorlar. 

Bu ipuçlarý onun gözlemlemesine, öðrenmesine ve 

dünya çapýnda faaliyet gösteren firmasýný saðlam bir 

ticaret içgüdüsüyle kuruþuna ýþýk tutuyor. Öðrendiði 

hiçbir dersi unutmaz. Onun ticaret yaklaþýmlarýna þekil 

verenler ise en zor olan derslerdir. Dilerseniz JCB'nin 

neden her zaman karlý, kendi kendini finanse eden ve asla 

Ýlk
Fastrac

Üretimi tamamlanan ilk makine. Fastrac'ta devrim niteliðinde 
teknolojilerin kullanýlmamýþ olmasý çok ilginçtir. Bu kadar iyi iþ 
görmesinin tek nedeni her þeyin yerli yerine oturmasýdýr. Örneðin, Fastac'ta 
Bosch'un elektronik çekiþ kontrolü kullanýlmýþtýr ve ne büyük bir þanstýr ki 
Fastrac'ýn geliþtirildiði dönemlerde lastik firmalarý yüksek hýzlý lastikler 
üzerinde çalýþýyorlardý. 

Zor Dersler

Elli yýllýk baþarýnýn
ardýndakiler... borç almayan bir firma olmasýnýn arkasýnda yatan 

sebebe bakalým:

"Tek bir istisna dýþýnda hiçbir zaman borç almadým. O 

zamanlar hala Crakemarsh'daydýk. Bir kredi darboðazý 

olmuþtu, Pazartesi günü banka müdürü bana Cuma'ya 

kadar bu parayý bulup getireceksin dedi. Bir daha asla bu 
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Birçok insan bu þekilde yaþ tahtaya bastý, özellikle de þu 
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JCB'yi tanýmayan ziyaretçiler bugün bile imalat hattýna 

giren her makinenin karþýlýðýnda bir adet imzalý çek 

olduðunu ve tamamlanan makine fabrika kapýsýndan 

çýkarken çekin de keþide edildiðini öðrendiklerinde çok 

þaþýrýyorlar. Bu iþi baþlatan Bay Bamford'un kendisi 

deðildi, ona ne yapýldýysa o da aynýný yapýyor.  "Ýlk 

baþlarda motor ve vites aksamýný Ford'dan altýþar altýþar 

Jamais Content Bamford

Her zaman yaratýcý, her zaman hevesli 
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alýrdýk. Commer kamyonumuz ve çekiciyle birlikte 

gitmeden önce telefon açýp gerekli ayarlamalarý 

yapardým ve telefonda bana hep þunu sorarlardý 

"Çekiniz de yanýnýzdadýr herhalde, deðil mi?" Aynen 

böyle. Hem canýmýn istediðini alayým hem de haftalar 

sonra ödeyeyim diyemezsiniz. Ford'dan çok þey 

öðrendim."

Bay JCB bayiiye verilen malýn parasýnýn fabrika çýkýþýnda 

peþin olarak alýnmasýnýn firmalarýn son derece yararýna 

olduðuna inanmaktadýr: "Eðer bayi mala peþin para verip 

almýþsa satmak ve yeniden sipariþ vermek için acele eder. 

Size bir keresinde bir bayiiye yaptýðým ziyareti anlatayým. 

Dýþarýda bir jeneratör vardý, üzerinde de bir ardýçkuþu 

yuva yapmýþtý. Ona dedim ki bunu ne yapacaksýn. Bana o 

jeneratörün konsinye olduðunu söyledi, yani tamamen 

üreticinin malý durumundaymýþ. Satana kadar bir iki hafta 

daha geçermiþ, o yüzden de umurunda bile deðilmiþ. 

Bunu hiç unutmam. "

Joe Bamford delikanlýlýðýnda deneyim kazanmak için 

çeþitli firmalarda çalýþtý. Yarým yamalak bir çýraklýk 

evresinden geçtiðini söyler ve her þeyi kendi baþýna 

öðrenmiþ olduðunu gururla ekler. "Hayatýmda hiç sýnav 

geçmedim". Gerçekten de Uttoxeter'deki aile 

þirketinde çalýþtý ama bu çalýþma bir yýldan biraz fazlaydý.   

Geçmiþ yýllara bakýp romantik duygulara kapýlmak çok 

kolaydýr. Ama bu yanýltýcýdýr. Ýþin aslý þu ki o yýllarda iþleri 

hep çok zordu ve çok geç saatlere kadar çalýþýrdý. Ona, 

sanki her zaman her þeyi bilen bir adammýþ gözüyle 

bakmak da aldatýcýdýr. 

"Hayýr, elimde her þeyin cevabý yoktu. Ama her zaman 

çok hevesli oldum. Bende bilgiye karþý öyle bir açlýk vardý 

ki."

Bay Bamford sýk sýk hedeflerden bahseder. Ýlk hedef 

Bamford Ltd. firmasýndan daha iyi olmaktý. Bunu 

somutlaþtýrmak için onlarýn parça iþindeki cirosunu 

kendine hedef belirledi. 

"Hedeflediðim rakam buydu, bu rakamý aþmak 

istiyordum ve aþtým. Ama elbette çýtayý hep daha 

yükseðe taþýdým. Bu sayede hep daha büyük hedeflere 

yönelebildim."

Bay Bamford hep felsefesinin "temel bilgiler" olduðunu 

söyler. Ýlk kez gördüðü bir mekanizmayý dikkatle inceler 

ve yaptýðý ilk þey saymaktýr. 

"Her zaman ilk iþ olarak parçalarý sayarým. Genellikle 

baþkalarýnýn benden daha çok parça kullandýðýný 

görüyorum. Parça para demektir. Ne kadar basitse o 

kadar iyidir. "

Bay Bamford yalnýzca gelecekle ilgili bir þey anlatmak için 

geçmiþi aðzýna alýr. Geçmiþ tek baþýna onu hiç alakadar 

etmemektedir çünkü onun gözü hep ileridedir. 

JCB'nin baþarýlarý her zaman büyük övgüyle karþýlandý ve 

o da bu övgülerin hep odaðýnda oldu. Ama þimdi birçok 

bakýmdan her þeyin hakkýný teslim etme zamaný. O 

þimdiye kadar baþardýklarýyla fazla övünmüyor çünkü 

artýk yeni bir hedefi var. JCB'yi devasa Caterpillar'ýn 

ardýndan dünya çapýnda ikinci sýrada görmek. 

"Henüz en büyük zaferi kazanmadýk. Daha iþin baþýnda 

olduðumuza ve yapacak çok þeyin olduðuna tüm 

samimiyetimle inanýyorum. Dünyada iki numara olmak 

gerçekten çok aðýr bir çalýþma ve büyük kararlýlýk 

gerektiriyor. Önümüzdeki en ciddi hedef bu olacak."

Etrafýndakilerle hep gurur duyar. Oðlu Anthony için 

þunlarý söylüyor: "O benden çok daha iyi bir idareci 

üstelik o ticarette olarak benden çok daha uyanýk." 

Kendi ticaret yaþamýyla ilgili olarak ise birkaç kez yolunu 

þaþýrýp Yanlýþ yollara saptýðýný açýk yüreklilikle itiraf 

ediyor. Böyle zamanlarda doðru kararlar verip 

iþletmenin yararýna onu bu yollardan alanlar kendi idari 

kadrosu olmuþ.

Adýnýn baþ harflerini firmaya veren adam ayný zamanda 

kendinden çok baþkalarýndan övgüyle bahseder. "Evet 

yardým ettim ama ben yapmadým, bunu takým baþardý. Bu 

iþ bir takým çalýþmasýydý"  Deðiþimin ilerleme yolunda 

önemli bir etken olduðuna inanýr. Her on yýlda bir 

tamamen evrimleþmiþ ve yenilenmiþ olmalýsýnýz. Ama 

deðiþimden bile daha önemli saydýðý bir baþka þey var. O 

da yýlmamak.

Ýþte klasik bir Joe Bamford hikayesi: "Yalnýz üç þeyi 

leasingle aldýk bir Studebaker þasi, bir torna, nedendir 

bilmem biz bir tane sipariþ etmiþtik iki tane geldi de o 

yüzden. Sözleþmeyi Bowmaker Finans Kurumu 

üzerinden yapmýþtýk. Yýllar sonra oraya gittiðimde beni 

aþaðýda bodruma götürdüler. Arþivdeki dosyalar 

arasýndan bir tanesini çekip çýkardýr. Bizim o alýmý 

yaptýðýmýz zamanlara ait bir dosyaydý. Üzerinde adým 

yazýyordu; "J.C. Bamford. Crakemarsh". Yanýna da þöyle 

not düþmüþler "Fazla büyüme þansý görünmüyor". Acaba 

o dosya hala duruyor mudur?

Bay Bamford çok neþelenmiþti. Ýlk tornasý hala XP'de 

duruyor. (Þirket içinde Ar-Ge'ye böyle diyorlar. 

JCB karþýsýna gelen insanda en çok neye dikkat eder? 

"Þevk" En sevmediði þeyler: "Ýlgisizlik, bunu iþ hayatýnýn 

pek çok alanýndaki ve çok deðiþik mevkilerdeki 

insanlarda görebilirsiniz." 

Onca yýl, onca baþarý ve dönüm noktasý arasýndan onun 

için en önemli olan hangisidir? 

"Römorklar. Üretimleri çok ekonomikti ve bunlardan 

güzel para kazandým. Kesinlikle ticari bir ihtiyaçtý ve bu 

deneyimlerden çok þey öðrendim. Tek bir parçanýn 

yapacaðý iþ için iki parça alamazdým."

Uzun yýllar önce, onun bu asla tatmin olmayan halini 

gören bir Fransýz onun hakkýnda þöyle bir yorum yaptý. 

Sizin adýnýz "Jamais Content Bamford" (Asla Tatmin 

Olmaz Bamford) herhalde dedi. Bu söz Bay JCB'nin çok 

hoþuna gitmiþti, o günden beri bunu kendine þiar edindi. 

Sonra kendisi beni bir soru daha sormaya teþvik etti. 

"Bana baþka ne sormak istersin?" dedi. Þunu sordum. 

JCB'yi baþkalarýndan ayýran en temel þey nedir, ne 

dersiniz? 

Cevap anýnda geldi: "Demin dediðim gibi, iþin sýrrý adýmýn 

baþ harflerinde J.C. - Jamais Content - asla tatmin olmaz. 

Bu kesinlikle doðru."

75.
Yaþ

1992.  JC Bamford'un 75.nci doðum günü  Venedik'te kutlandý. 
JC Bamford, o günlerde on yaþýnda olan George ve on üç yaþýnda olan II. 
Joseph Cyril adlý torunlarýyla birlikte.

Asla Geçmiþe Bakmayýn

Collins Sözlüðünün bu 1987 baskýsý, JCB'yi Ýngilizce'nin bir 
sözcüðü olarak kabul eden ilk baský. JCB sözcüðü 1989 
yýlýnda, dünya çapýnda en yetkin ve en kapsamlý Ýngilizce 
sözlük olarak görülen Oxford Ýngilizce Sözlüðü'ne de dahil 
edildi. Sözlükte JCB maddesinde þöyle yazýyor: "JCB: JC 
Bamford Excavators Ltd tarafýndan üretilen ekskavatörler ve 
diðer toprak iþleme ekipmanlarýnýn tescilli markasý".
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yapardým ve telefonda bana hep þunu sorarlardý 
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Bay JCB bayiiye verilen malýn parasýnýn fabrika çýkýþýnda 

peþin olarak alýnmasýnýn firmalarýn son derece yararýna 

olduðuna inanmaktadýr: "Eðer bayi mala peþin para verip 

almýþsa satmak ve yeniden sipariþ vermek için acele eder. 
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deðiþimden bile daha önemli saydýðý bir baþka þey var. O 
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bilmem biz bir tane sipariþ etmiþtik iki tane geldi de o 
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pek çok alanýndaki ve çok deðiþik mevkilerdeki 
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için en önemli olan hangisidir? 

"Römorklar. Üretimleri çok ekonomikti ve bunlardan 

güzel para kazandým. Kesinlikle ticari bir ihtiyaçtý ve bu 

deneyimlerden çok þey öðrendim. Tek bir parçanýn 

yapacaðý iþ için iki parça alamazdým."

Uzun yýllar önce, onun bu asla tatmin olmayan halini 

gören bir Fransýz onun hakkýnda þöyle bir yorum yaptý. 

Sizin adýnýz "Jamais Content Bamford" (Asla Tatmin 

Olmaz Bamford) herhalde dedi. Bu söz Bay JCB'nin çok 

hoþuna gitmiþti, o günden beri bunu kendine þiar edindi. 

Sonra kendisi beni bir soru daha sormaya teþvik etti. 

"Bana baþka ne sormak istersin?" dedi. Þunu sordum. 

JCB'yi baþkalarýndan ayýran en temel þey nedir, ne 

dersiniz? 

Cevap anýnda geldi: "Demin dediðim gibi, iþin sýrrý adýmýn 

baþ harflerinde J.C. - Jamais Content - asla tatmin olmaz. 

Bu kesinlikle doðru."
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JC Bamford, o günlerde on yaþýnda olan George ve on üç yaþýnda olan II. 
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Asla Geçmiþe Bakmayýn

Collins Sözlüðünün bu 1987 baskýsý, JCB'yi Ýngilizce'nin bir 
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ANKOMAK 2008 SÝF JCB'DEN SORULDU

Vergi öncesi karýn 2006'ya göre %25 daha yüksek 

gerçekleþtiði 2007'de özellikle Hindistan, Polonya, 

Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Güney Amerika olmak 

üzere yükselen pazarlar bu büyümenin ana kaynaðýný 

oluþturdu. Yeni ürün ve seriler de büyümeye ciddi 

katkýda bulundu. 

2007'de JCB'nin dünya inþaat ekipmaný pazarýndaki 

payý yüzde 12'ye yükselirken, hacim olarak dünyanýn 

en büyük üçüncü inþaat ekipmaný üreticisi konumunu 

da korudu.  Ancak þirketin 2008'in kalan aylarýnda 

JCB, 62 yýllýk tarihindeki en baþarýlý yýl 

olarak geride býraktýðý 2007'de, makina 

satýþlarýný 72.000'e, cirosunu ise 2.25 

milyar pound'a ulaþtýrdý.  JCB Baþkaný Sir Anthony Bamford 

elde edilen baþarý ile ilgili þunlarý söyledi: “2007 yýlýnda JCB 

inanýlmaz bir geliþme gösterdi ve bu bizim þu ana kadarki en 

baþarýlý yýlýmýz oldu. 2008'in geri kalaný zorlu görünüyor ama 

bu zorlu koþullara rahatlýkla adapte olabileceðimize 

inanýyorum.”

kredi darlýðý ve hýzla artan mal fiyatlarý nedeniyle daha 

zorlu bir ortamla karþýlaþýlabileceði bildiriliyor. 

JCB'nin yeni tesisler, ürünler ve müþteri desteðine 

yaptýðý yatýrýmlar ise rekor seviyelerde devam ediyor. 

Uttoxeter 'de  JCB Heavy  Products  f abr ikas ý , 

Uttoxer'deki yeni JCB Ataþman Fabrikasý, Hindistan 

Yeni Delhi'deki Kazýcý-Yükleyici tesisine yapýlacak 

ekleme ve ABD Savannah'daki yeni Parça ve Eðitim 

Merkezi sadece birkaç örnek. JCB ayrýca 2008'de 28 

yeni ürünü de piyasaya sürecek. 

JCB Baþkaný Sir Anthony Bamford

JCB, Çin'deki deprem bölgesi için 
600,000 dolar deðerinde
kazýcý-yükleyici baðýþladý

Dünyanýn üçüncü büyük iþ makinesi üreticisi JCB, 600,000 

do lar  deðer indek i  b i r  kaz ýc ý -yük ley ic i  f i losunu ve  

operatörlerini kurtarma çalýþmalarýna yardým etmeleri için 

depremle yerle bir olan Çin'in güneybatý bölgesine gönderdi.

6 adet 3CX Kazýcý-Yükleyiciden oluþan baðýþ, depremin 

korkunç bilançosu karþýsýnda bizzat JCB Yönetim Kurulu 

Baþkaný Sir Anthony Bamford tarafýndan yapýldý. 

Çin'deki yerel JCB firmasý, aralarýnda Þangay'daki þirkette 

Üretim Promosyon Müdürü olarak görevli olan Ýngiliz 

vatandaþý 30 yaþýndaki JCB çal ýþaný Joe Cook'un da 

bulunduðu altý adet operatörü de gönderdi.

SÝF JCB, 11-15 Mart tarihlerinde Las Vegas’da gerçekleþtirilen Conexpo Fuarý 

kapsamýnda JCB tarafýndan düzenlenen JCB Distribütör Konferansý'ndan bu yýl 

da ödülle döndü. 

"Yeni Sektör Geliþiminde Baþarý" ödülü, SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürü 

Cüneyt Divriþ tarafýndan teslim alýndý. 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 25-29 Nisan 2008 tarihlerinde Ýstanbul CNR 

Expo-Yeþilköy’de gerçekleþtirilen Ankomak 2008 (17. Ýþ Makinalarý, 

Yapý Elemanlarý ve Ýnþat Teknolojileri) Fuarý’na kayýt alaný sponsoru 

olarak 25’e yakýn makina ile katýldý.

SÝF JCB, sektördeki öncülüðüne yakýþýr 2250 m²’lik açýk alan standý 

ile, baþta JCB "Danseden Kepçeler" olmak üzere birbirinden ilginç 

þovlar, benzersiz stand tasarýmý ve deneyimli personeli ile farkýný bir 

kez daha vurguladý. Fuarda beþ gün boyunca "JCB Danseden 

Kepçeler" gösterisi büyük ilgiyle izlendi. 

Þanlýurfa Temav Fuar Alaný’nda 

düzenlenen AGROMACH 2008 (4. Tarým, Tarým Teknolojileri ve 

Hayvancýlýk) Fuarý’na Fastrac 3200, 531-70 AGRI, 3CX SM, 1CX, 

8030 makinalarý ve G33Q jenaratörü ile katýlan SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý, tarým ve hayvancýlýk sektöründeki varlýðýný ve gücünü, 

388 m²’lik açýk alan standýnda 200’ün üzerinde ziyaretçiyi 

aðýrlayarak da gösterdi.

Fuar sýrasýnda standý ziyaret eden Þanlýurfa Valisi Sayýn 

Yusuf Yavaþcan, Urfa Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Eþref 

Fakkýbaba, Þanlýurfa Sanayi Ticaret Odasý Baþkaný Sayýn 

Ýsmail Demirkol ve Tarým Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý 

Sayýn Dr.Ferhat Þelli makinalar hakkýnda bilgi aldýlar.

26-29 Mart 2008 tarihlerinde  

AGROMACH 2008'DE
SÝF JCB FARKI

7. Kayseri Fuarlarý Endüstri ve Eletex Fuarý 

tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanýnda gerçekleþti. 

Fuarda 156 m²’lik açýk alan standý ile yer alan SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 3 

CX SM ve JS 200 LC makinalarýný tanýtarak, endüstri sektöründeki  

etkin gücünü gösterdi. Yoðun ilgi gören SÝF JCB standýný yaklaþýk 250 

kiþi ziyaret etti.

10-13 Nisan 2008 

SÝF JCB 7. Kayseri Endüstri Fuarý’ndaydý

JCB'nin rekorlar 
yýlý!
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SÝF JCB
Offshore
Takýmý "tam gaz"

Ýstanbul Offshore Kulübü tarafýndan 7 yýldýr organize 

edilen ve 3-4 Mayýs 2008 tarihlerinde Ýstanbul Çýraðan’da 

koþulan yarýþlarla baþlayan þampiyonanýn ilk yarýþýnda 

ikinciliði elde eden  SÝF JCB Takýmý, ikinci yarýþta ise 

birincilik kupasýný aldý.

Geçen yýlllarda Metyx teknesiyle yarýþýp bu sene 45 numara’da SÝF 

JCB þemsiye altýnda yarýþlara katýlan Murat Eki ve Hamdi Kitapçý’dan oluþan takým, 2. yarýþta 

üçüncülüðü alarak ayný gün içerisinde SÝF JCB’nin iki podyum keyfi yaþamasýn saðladý.

Kemer'de 21-22 Haziran 2008 tarihlerinde koþulan yarýþlarda ilk yarýþta dördüncü olan SÝF JCB 

Takýmý, ikinci gün gerçekleþtirilen yarýþta da üçüncülük kupasýný aldý.

SÝF JCB Ürün Grup Direktörü Burak Öztoygar ve Turgut Kaynak’ýn pilotluðunu yaptýðý “SÝF JCB 

Takýmý”na bundan sonraki yarýþlarda da baþarýlar diliyoruz.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 19-22 

Haziran 2008 tarihlerinde 

Tüyap’da IFO Fuarcýl ýk' ýn 

düzenlediði RECYCLING 

2008  (4 .Ger i  Dönüþüm, 

Çevre Teknolojileri ve Atýk 

Yönetimi) Fuarý’ndaki 300 

m²’lik kapalý alan standýnda, 

200W Mater i a l  Hand l e , 

TM310, Teletruk 4X2, 531-

70, Jenaratör G55 ve 436 

HT yükleyici ile yer aldý.

11-14 Haziran 2008 tarihlerinde 

Konya  Tüyap  Fuar  Merkez i ’ nde  

ge rçek l e þen  4 . Konya  Be l ed i ye  

Ekipmanlarý Fuarý'na 4CX, 1CX ve 

456 model makinalar ile katýlan SÝF 

JCB Ýþ Makinalarý'nýn standýna gelen 

Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný 

M.Tahir Akyürek’e makinalar ile ilgili 

bilgi verildi. Fuar süresince standý 250 

kiþi ziyaret etti.

4. Konya Belediye Ekipmanlarý Fuarý

RECYCLING 2008

Her zaman yeniliklere ve geliþime açýk stratejiler 

izleyen ve Kasým 2007'den bu yana "JCB Workwear" 

distribütörlüðünü hýzla yükselen satýþ grafiði ile 

sürdüren TT-AD, þimdi de iþ 

güvenliði sektörüne kendi 

markasý "Chelick" ile giriyor. 

"Chelick", TT-AD tarafýndan 

ve yüzde yüz iþ güvenliði 

prosedürlerine uygun olarak üretiliyor. Geniþ 

model alternatifleri ile hazýrlanan "Chelick", 

þimdiden sektörde büyük ilgi göreceðinin sinyallerini 

veriyor. "Chelick" için belirlenen uygun fiyat politikasý, 

pazardaki rekabette en güçlü yönlerinden biri olacak. 

Markanýn iþ güvenliði sektöründe "kaliteli ve hesaplý" 

olarak konumlandýrýlacak olmasý ile sektördeki önemli 

bir boþluðu doldurmasý bekleniyor. "Güç", "güven" ve 

"dayanýklýlýk" vaat eden "Chelick", zorlu koþullarda, 

gayri sýhhi zeminlerde ve çalýþmasý güç ortamlarda tam 

bir koruma saðlayarak ayak saðl ýðýný ön planda 

tutacaðýndan, kýsa vadede iþ gücünü artýracak, 

verimliliði olumlu yönde etkileyecek. TT-AD’nin yeni 

markas ýn ýn 2009 y ý l ýnda sektörün önde gelen 

isimlerinden biri olacaðý öngörülüyor.

TT-AD artýk kendi 

markasý "Chelick"

ile pazarda…

ttad

E
Ð

ÝT
ÝM

SÝF JCB satýþ ekibine, JCB’den BHL Train the Trainer Eðitimi 

verildi. Eðitimler 13-23 Mayýs tarihlerinde Ýngiltere’de 

gerçekleþtirildi. 

10 farklý ülkedeki JCB çalýþanlarýna verilen eðitimde, JCB 

BHL (Kazýcý-Yükleyici) Ürün Grubu hakkýnda 1.5 gün süre 

ile genel bir eðitim, SED Fuar ziyareti ve JCB BHL’lardaki 

yeni "Easy Control"lerin lansmaný, JCB BHL fabrika gezisi ve 

BHL ürünlerinden biri ile JCB BHL’larýn ürün karþýlaþtýrma sunumlarýna yer verildi.

JCB’den BHL 

Train the Trainer Eðitimi 

SÝF JCB satýþ ekibine 2-4 Haziran 2008 tarihlerinde 

JCB Ataþman eðitimleri verildi.

Ýstanbul Bölge’den 12, Ankara Bölge’den 13 ve Ýzmir 

Bölge’den 6 katýlýmcýyla gerçekleþen eðitimlerde JCB 

Ataþmanlarý ve JCB hafif el aletleri anlatýldý. 

Eðitim, JCB Ataþmanlarý Bölge Satýþ Müdürü Julian 

Grant tarafýndan verildi.

JCB Ataþman Eðitimleri

Tamamlandý!

SÝF JCB yetkili servis çalýþanlarý için 

PC3, JCB Loadall 531-70 ve JCB Jenaratör-Genset eðitimi düzenlendi. 15 

kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen eðitimde makinalarýn teknik özelliklerinin 

tanýtýmý, arýza bulma, bakým, laptop baðlantýsý yapýlmasý gibi teknik konular 

hakkýnda eðitim verildi. 

Hem teorik hem de makina baþýnda gerçekleþtirilen eðitim, JCB firmasýndan 

Mark Neal tarafýndan verildi.

20-23 Mayýs 2008 tarihlerinde JCB BHL 

Servislere Eðitim



20 21

SÝF JCB
Offshore
Takýmý "tam gaz"

Ýstanbul Offshore Kulübü tarafýndan 7 yýldýr organize 

edilen ve 3-4 Mayýs 2008 tarihlerinde Ýstanbul Çýraðan’da 

koþulan yarýþlarla baþlayan þampiyonanýn ilk yarýþýnda 

ikinciliði elde eden  SÝF JCB Takýmý, ikinci yarýþta ise 

birincilik kupasýný aldý.

Geçen yýlllarda Metyx teknesiyle yarýþýp bu sene 45 numara’da SÝF 

JCB þemsiye altýnda yarýþlara katýlan Murat Eki ve Hamdi Kitapçý’dan oluþan takým, 2. yarýþta 

üçüncülüðü alarak ayný gün içerisinde SÝF JCB’nin iki podyum keyfi yaþamasýn saðladý.

Kemer'de 21-22 Haziran 2008 tarihlerinde koþulan yarýþlarda ilk yarýþta dördüncü olan SÝF JCB 

Takýmý, ikinci gün gerçekleþtirilen yarýþta da üçüncülük kupasýný aldý.

SÝF JCB Ürün Grup Direktörü Burak Öztoygar ve Turgut Kaynak’ýn pilotluðunu yaptýðý “SÝF JCB 

Takýmý”na bundan sonraki yarýþlarda da baþarýlar diliyoruz.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 19-22 

Haziran 2008 tarihlerinde 

Tüyap’da IFO Fuarcýl ýk' ýn 

düzenlediði RECYCLING 

2008  (4 .Ger i  Dönüþüm, 

Çevre Teknolojileri ve Atýk 

Yönetimi) Fuarý’ndaki 300 

m²’lik kapalý alan standýnda, 

200W Mater i a l  Hand l e , 

TM310, Teletruk 4X2, 531-

70, Jenaratör G55 ve 436 

HT yükleyici ile yer aldý.

11-14 Haziran 2008 tarihlerinde 

Konya  Tüyap  Fuar  Merkez i ’ nde  

ge rçek l e þen  4 . Konya  Be l ed i ye  

Ekipmanlarý Fuarý'na 4CX, 1CX ve 

456 model makinalar ile katýlan SÝF 

JCB Ýþ Makinalarý'nýn standýna gelen 

Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný 

M.Tahir Akyürek’e makinalar ile ilgili 

bilgi verildi. Fuar süresince standý 250 

kiþi ziyaret etti.

4. Konya Belediye Ekipmanlarý Fuarý

RECYCLING 2008

Her zaman yeniliklere ve geliþime açýk stratejiler 

izleyen ve Kasým 2007'den bu yana "JCB Workwear" 

distribütörlüðünü hýzla yükselen satýþ grafiði ile 

sürdüren TT-AD, þimdi de iþ 

güvenliði sektörüne kendi 

markasý "Chelick" ile giriyor. 

"Chelick", TT-AD tarafýndan 

ve yüzde yüz iþ güvenliði 

prosedürlerine uygun olarak üretiliyor. Geniþ 

model alternatifleri ile hazýrlanan "Chelick", 

þimdiden sektörde büyük ilgi göreceðinin sinyallerini 

veriyor. "Chelick" için belirlenen uygun fiyat politikasý, 

pazardaki rekabette en güçlü yönlerinden biri olacak. 

Markanýn iþ güvenliði sektöründe "kaliteli ve hesaplý" 

olarak konumlandýrýlacak olmasý ile sektördeki önemli 

bir boþluðu doldurmasý bekleniyor. "Güç", "güven" ve 

"dayanýklýlýk" vaat eden "Chelick", zorlu koþullarda, 

gayri sýhhi zeminlerde ve çalýþmasý güç ortamlarda tam 

bir koruma saðlayarak ayak saðl ýðýný ön planda 

tutacaðýndan, kýsa vadede iþ gücünü artýracak, 

verimliliði olumlu yönde etkileyecek. TT-AD’nin yeni 

markas ýn ýn 2009 y ý l ýnda sektörün önde gelen 

isimlerinden biri olacaðý öngörülüyor.

TT-AD artýk kendi 

markasý "Chelick"

ile pazarda…

ttad

E
Ð

ÝT
ÝM

SÝF JCB satýþ ekibine, JCB’den BHL Train the Trainer Eðitimi 

verildi. Eðitimler 13-23 Mayýs tarihlerinde Ýngiltere’de 

gerçekleþtirildi. 

10 farklý ülkedeki JCB çalýþanlarýna verilen eðitimde, JCB 

BHL (Kazýcý-Yükleyici) Ürün Grubu hakkýnda 1.5 gün süre 

ile genel bir eðitim, SED Fuar ziyareti ve JCB BHL’lardaki 

yeni "Easy Control"lerin lansmaný, JCB BHL fabrika gezisi ve 

BHL ürünlerinden biri ile JCB BHL’larýn ürün karþýlaþtýrma sunumlarýna yer verildi.

JCB’den BHL 

Train the Trainer Eðitimi 

SÝF JCB satýþ ekibine 2-4 Haziran 2008 tarihlerinde 

JCB Ataþman eðitimleri verildi.

Ýstanbul Bölge’den 12, Ankara Bölge’den 13 ve Ýzmir 

Bölge’den 6 katýlýmcýyla gerçekleþen eðitimlerde JCB 

Ataþmanlarý ve JCB hafif el aletleri anlatýldý. 

Eðitim, JCB Ataþmanlarý Bölge Satýþ Müdürü Julian 

Grant tarafýndan verildi.

JCB Ataþman Eðitimleri

Tamamlandý!

SÝF JCB yetkili servis çalýþanlarý için 

PC3, JCB Loadall 531-70 ve JCB Jenaratör-Genset eðitimi düzenlendi. 15 

kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen eðitimde makinalarýn teknik özelliklerinin 

tanýtýmý, arýza bulma, bakým, laptop baðlantýsý yapýlmasý gibi teknik konular 
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Hem teorik hem de makina baþýnda gerçekleþtirilen eðitim, JCB firmasýndan 
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20-23 Mayýs 2008 tarihlerinde JCB BHL 

Servislere Eðitim
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Tarým sektörünün geliþmesiyle beraber pazar payýný günden 

güne arttýran Loadall 531-70 AGRI hakkýnda, makinanýn saha 

içerisinde kullanabilirliðini ve ataþman kullanýmýný göstermek 

amacý ile operatör eðitimi gerçekleþtirildi. 2 adet Loadall 531-70 AGRI teslim edilen Silivri’deki Altýnorak Bosna 

Çiftliði’nde 7 Mayýsta gerçekleþen eðitim oldukça verimliydi. Eðitim sonucunda firma sahipleri ve operatörler 

makinanýn sahada hem silaj yüklemesinde, hem de paketlenmiþ silaj istifinde son derece güçlü ve manevra 

kabiliyetinin de yüksek olduðunu ve seri hareket ettiðini vurguladýlar. Makina beraberinde standart olarak 

sunulan geri üfleme faný sayesinde makinanýn radyatör temizliðinin çok kolay yapýldýðýný belirtip, bu sayede iþ 

makinalarýnda yaþanan hararetin önüne geçilebileceðini, bu sektör için ideal makina olduðunu bildirdiler. 

Loadall 531-70 AGRI
Operatör Eðitimi
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"Aklýn Yolu 1CX" kampanyasý çok 

özel fiyat ve benzersiz avantajlarla 

devam ediyor.

JCB makinalarý sektör bazýnda müþterilere tanýtmak, 

makinanýn saha içerisinde kullanabilirliðini, müþteriye ve 

operatörlere gösterebilmek amacý ile 4 Haziran tarihinde 

Eskiþehir'de iki ayrý makinayla demo düzenlendi ve büyük 

ilgi ile karþýlaþýldý.

Katýlýmcýlar, makinalarýn geri dönüþüm sektöründe iþlerinin 

yükünü azaltacaðýný ve sektörün farklý alanlarýnda rahatlýkla 

kullanýlabileceðini ifade ettiler. 

Adana'da 14 Haziran tarihinde düzenlenen demoda ise, 

JCB Loadall 531-70 (Agri) tanýtýldý.

Loadall 531-70 ve

Teletruk Demolarý
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 8-11 Mayýs 2008 tarihlerinde 

Ýzmir Kültürpark’da düzenlenen Çevre Teknolojileri 

Fuar ý ’nda  Doða  Ger i  Dönüþüm f i rmas ýn ýn  

standýnda 531-70 Loadall ile yer aldý. Baþarýlý geçen 

fuarda, JCB makinalara ilgi yoðundu.

Çevre Teknolojileri Fuarý

Son dönemde çevre konusuna yönelik haberler giderek 

daha fazla yer alýyor. 

Kutuplarda buzullar eriyip dünyadaki su seviyesini 

arttýrýyor, bazý minik ada ülkeler yok olma tehlikesiyle 

karþý karþýya…

Birçok bitki ve hayvan türü yok olma tehdidi altýnda, 

2030 yý l ýnda dünyadaki bal ýk türlerinin yok olma 

tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu söyleniyor…

Göllerimiz, dere yataklarýmýz, barajlarýmýz kuruyor…

Çevre kirliliði nedeniyle genç yaþlý pek çok insan ölümcül 

hastalýklarýn pençesinde…

Kýsacasý kendimiz ettik kendimiz buluyoruz…

Peki, gelecek için umut var mý? Tabi ki var ama vakit çok 

geç olmadan…

Her þeyden önce konu hakkýnda bilinçli olmak lazým. 

Çevremizi temiz tutmak, bilinçli tüketmek, geri dönüþüme 

önem vermek ve etrafýmýzdakilerde çevre bilincini 

uyandýrmak lazým.

Bireysel olarak çevreci bir hayat tarzý geliþtirebiliriz… 

Örneðin ;  ev imizdeki  ampul ler i  ener j i  tasarruf lu 

ampullerle deðiþtirebilir, diþimizi fýrçalarken veya týraþ 

olurken musluðu sürekli açýk tutmayabilir, evimizdeki 

çöpleri geri dönüþüme uygun þekilde ayrýþtýrabiliriz. 

Yapabileceklerimiz konusunda pek çok yayýna baþvurabilir 

veya yaratýcýlýðýmýza güvenebiliriz.

Devletin de çevre konusunda koruyucu ve destek verici 

bir yaklaþým sergilemesi gerekmekte… Rüzgar santrali, 

güneþ enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarýný ve geri 

dönüþümü teþvik edici düzenlemeleri kýsa sürede 

çýkartmalý, çevre kirliliðine karþý yaptýrýmlarý aðýrlaþtýrmalý, 

sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte hareket ederek sigara 

yasaðý kampanyasýnda olduðu gibi toplumu harekete 

geçirecek kampanya baþlatmalýdýr.

Biz bu dünyayý çocuklarýmýza býrakacaðýz… Ama böyle 

giderse ne yazýk ki bizim yediðimiz balýklarý yiyemeyecek, 

bizim yüzdüðümüz temiz denizlerde yüzemeyecek, bir 

aðaç gölgesinde serinleyemeyecekler.

O yüzden çocuklarýmýz için, gelecek nesiller için çevre 

bilincini bir hayat tarzý haline getirelim, çevremizi 

koruyalým…

vakit çok geç olmadan…

Dünyanýn ve Türkiye’nin bir numaralý kazýcý-yükleyici 

markasý JCB’nin Türkiye distribütörü SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý, 11Aðustos 2008 tarihinde bir kampanya 

baþlattý.

Bir ay devam edecek kampanya süresince JCB 

marka Kazýcý-Yükleyici ler, ayda 768 euro’dan 

baþlayan taksitler ile periyodik bakým ve geri alma 

garantisi ile satýþa sunuluyor.

JCB’den

Periyodik Bakým ve

Garanti Hediyeli 

Yüz Güldüren

Kampanya!
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S ÝF JCB ÝÞ MAKÝNALARI S ÝVAS YETKÝL Ý SERVÝS Ý - Oðuzhan Bakýr

Sivas ili, baþta demir olmak üzere birçok maden 

zenginl ið ine sahip olup, bu özel l ið i  i le ülkemiz 

madencilik sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. Ýl 

sýnýrlarý içinde 609 maden ve blok taþý ruhsat sahasý 

bulunmaktadýr. Sivas ilindeki ruhsat sahalarý, sayýsal 

bakýmdan pek çok ilden fazladýr.  

Eski adý Sebasteia olan Sivas, Anadolu'nun en eski ve 

önemli yerleþim merkezlerinden biridir. Kazý ve 

araþtýrmalarda ele geçen buluntular, yörede ilk 

yerleþimin Neolitik Çað'a (M.Ö. 8000-5500) uzandýðýný 

göstermektedir. Kent M.Ö. 2000' lerde deðiþ ik 

yerleþmelere sahne olmuþtur. Türk arkeologlarýn 

yaptýðý kazý ve araþtýrmalara göre Sivas, tarihin ilk 

dönemlerinden itibaren yerleþim 

birimi ve þehir merkezidir. 

Ayrýca en eski dünya medeniyetleri olan 

Persler, Etiler, Hititler, Asurlar Sivas'ta 

hüküm sürmüþlerdir. Gökmedrese, Çifte 

Minare l i  Medrese , Þ i fa iye Medreses i , 

Buruciye Medresesi, Ulu Cami, kentteki en 

önemli Selçuklu dönemi eserleridir. Bunlardan 

Þifahiye Medresesi'ndeki yangýn izleri, Orta 

Asya'dan gelip Anadolu'yu ele geçirmeye çalýþan 

Timurlenk'in, 180.000 kiþilik ordusu ve filleriyle ani 

bir baskýn yapýp\ 4.000 kiþilik Osmanlý ordusunu gafil 

avladýðýnda yaptýðý büyük tahribat ve zulümün canlý 

kanýtý olarak korunmaktadýr.

Sivas, Osmanlý Ýmparatorluðu'nda eyalet merkezi 

haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat, kýsmi olarak 
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SÝF JCB ÝÞ MAKÝNALARI

SÝVAS YETKÝLÝ SERVÝSÝ

ÖZKAN MAKÝNA

Mumbarlar iyice yýkanarak tersi çevrilir. Tersi çevrilen mumbarlar tuzla iyice 
ovularak temizlenir. Temizlenen mumbarlar bir tencerenin içerisinde, tuzlu suda 3 
saat dinlendirilir. Kýyma, bulgur, salça, karabiber, tuz, tarçýn, soðan, sarmýsak 
karýþtýrýlarak 10 dakika yoðurulur. Bu harç bir huni yardýmý ile mumbara doldurulur 
ve mumbarlar düdüklü tencereye dizilir. 2 su bardaðý etsuyu içine 1 kaþýk salça ve bir 
kaþýk pul biber, yeteri kadar tuz konularak sos haline getirilir ve mumbarlarýn üzerine 
dökülür. Kýsýk ateþte 30 dakika piþirildikten sonra servise hazýr hale getirilir.

MALZEME:
n4 adet koyun mumbarý,
n300 gr. orta yaðlý kuzu kýyma,
n2 su bardaðý bulgur,
n2 çorba kaþýðý domates salçasý,
n2 yemek kaþýðý pul biber,

yeteri kadar tuz, karabiber ve 
tarçýn,

n1 orta boy ince doðranmýþ 
soðan,

n10 diþ ezilmiþ sarýmsak,
n2 su bardaðý et suyu.

Sivas Mutfaðý'ndan bir tad: Mumbar Dolmasý

Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a baðlý birer sancak 

olmuþtur. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Sivas, 

zamanýnýn en önemli eyaletlerinden biri olarak 

belirtilir ve 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han, 40 kadar 

çeþmesi olduðundan bahsedilir.

Sivas'a birçok vali atanmýþ, bunlar içinde belki de ismi 

hiç unutulmayacak olan Halil Rýfat Paþa'nýn yaptýrdýðý 

birçok yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen 

halkýmýzýn hizmetindedir. Tarihin kaydedildiði zamandan 

beri önemli bir yerleþim merkezi olan Sivas, asýrlar 

boyunca önemini korumuþ ve özellikle Milli Mücadele 

yýllarýnda milli mücadeleye baþlangýç olmasý, ona tarihin 

en kýymetli deðerini vermiþtir.

Özkan Makina
Sivas'ta, Aralýk 2007 tarihinde hizmete girmiþtir. Hanefi Kalaycý önderliðinde kurulan serviste, 2 

makina 

, tarihi geçmiþi ile günümüze ulaþmýþ olan ve maden yataklarýnýn yuvasý 

mühendisi, 12 teknisyen ve 3 adet gezici servis ile sayýsý 350'yi bulan bölge müþterilerimize 

hizmet verilmektedir. 

Sivas'ta makina ustasý denilince herkes tarafýndan kabul görmüþ, sektördeki 32 yýllýk tecrübesi ile 

bifiil hizmet veren Hanefi Kalaycý, hedeflerini "Mevcut kadromuzla müþterilerimize verdiðimiz 

hizmeti, müþteri memnuniyetini ön planda tutarak, her daim titizlikle sürdürmek"  þeklinde 

özetliyor. 

Geniþ yüz ölçümüne sahip Sivas'ta tamir ve bakým hizmeti veren tam donanýmlý servisimiz, 

stoðunda bulundurduðu önemli sayýda yedek parça ile bölge müþterisine anýnda ve tam destek 

verebilmektedir. 

Özkan Makina, 1000m² kapalý ve ayný ölçüde açýk alana yayýlmýþ bir servis alanýnda hizmet 

vermektedir. SÝF JCB satýþ ekibinin baþarýlý çalýþmalarý ile makina sayýsýnýn hýzla artmakta olduðu 

Sivas'ta, servis hizmeti olarak Özkan Makina'nýn desteði ile daha baþarýlý noktalara 

ulaþabileceðimize inanmaktayýz.

S
ÝF

 J
C

B
 Ý

Þ
 M

A
K

ÝN
A

L
A

R
I

S
ÝV

A
S

 Y
E

T
K

ÝL
Ý 

S
E

R
V

ÝS
Ý

Ö
Z

K
A

N
 M

A
K

ÝN
A

SÝF Ailesi'ne katýldýklarý ve 
müþterilerimizin 

makinalarýna en iyi þekilde 
hizmet sunduklarý için 
Özkan Makina ekibine 

teþekkür ederiz.   

Mumbar dolmasýný sakýn unutma,
Çok leziz bir yemek yabana atma,
Biraz sýcakken ye fazla sogutma,
Pek lezizdir bizim yemeklerimiz.

Þair Gülebi - "Bizim Yemeklerimiz"denÞifaiye
 Medresesi

Þifa e Medrese i

iy  
s



S ÝF JCB ÝÞ MAKÝNALARI S ÝVAS YETKÝL Ý SERVÝS Ý - Oðuzhan Bakýr

Sivas ili, baþta demir olmak üzere birçok maden 

zenginl ið ine sahip olup, bu özel l ið i  i le ülkemiz 

madencilik sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. Ýl 

sýnýrlarý içinde 609 maden ve blok taþý ruhsat sahasý 

bulunmaktadýr. Sivas ilindeki ruhsat sahalarý, sayýsal 

bakýmdan pek çok ilden fazladýr.  

Eski adý Sebasteia olan Sivas, Anadolu'nun en eski ve 

önemli yerleþim merkezlerinden biridir. Kazý ve 

araþtýrmalarda ele geçen buluntular, yörede ilk 

yerleþimin Neolitik Çað'a (M.Ö. 8000-5500) uzandýðýný 

göstermektedir. Kent M.Ö. 2000' lerde deðiþ ik 

yerleþmelere sahne olmuþtur. Türk arkeologlarýn 

yaptýðý kazý ve araþtýrmalara göre Sivas, tarihin ilk 

dönemlerinden itibaren yerleþim 

birimi ve þehir merkezidir. 

Ayrýca en eski dünya medeniyetleri olan 

Persler, Etiler, Hititler, Asurlar Sivas'ta 

hüküm sürmüþlerdir. Gökmedrese, Çifte 

Minare l i  Medrese , Þ i fa iye Medreses i , 

Buruciye Medresesi, Ulu Cami, kentteki en 

önemli Selçuklu dönemi eserleridir. Bunlardan 

Þifahiye Medresesi'ndeki yangýn izleri, Orta 

Asya'dan gelip Anadolu'yu ele geçirmeye çalýþan 

Timurlenk'in, 180.000 kiþilik ordusu ve filleriyle ani 

bir baskýn yapýp\ 4.000 kiþilik Osmanlý ordusunu gafil 

avladýðýnda yaptýðý büyük tahribat ve zulümün canlý 

kanýtý olarak korunmaktadýr.

Sivas, Osmanlý Ýmparatorluðu'nda eyalet merkezi 

haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat, kýsmi olarak 

24 25

SÝF JCB ÝÞ MAKÝNALARI

SÝVAS YETKÝLÝ SERVÝSÝ

ÖZKAN MAKÝNA

Mumbarlar iyice yýkanarak tersi çevrilir. Tersi çevrilen mumbarlar tuzla iyice 
ovularak temizlenir. Temizlenen mumbarlar bir tencerenin içerisinde, tuzlu suda 3 
saat dinlendirilir. Kýyma, bulgur, salça, karabiber, tuz, tarçýn, soðan, sarmýsak 
karýþtýrýlarak 10 dakika yoðurulur. Bu harç bir huni yardýmý ile mumbara doldurulur 
ve mumbarlar düdüklü tencereye dizilir. 2 su bardaðý etsuyu içine 1 kaþýk salça ve bir 
kaþýk pul biber, yeteri kadar tuz konularak sos haline getirilir ve mumbarlarýn üzerine 
dökülür. Kýsýk ateþte 30 dakika piþirildikten sonra servise hazýr hale getirilir.

MALZEME:
n4 adet koyun mumbarý,
n300 gr. orta yaðlý kuzu kýyma,
n2 su bardaðý bulgur,
n2 çorba kaþýðý domates salçasý,
n2 yemek kaþýðý pul biber,

yeteri kadar tuz, karabiber ve 
tarçýn,

n1 orta boy ince doðranmýþ 
soðan,

n10 diþ ezilmiþ sarýmsak,
n2 su bardaðý et suyu.

Sivas Mutfaðý'ndan bir tad: Mumbar Dolmasý

Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a baðlý birer sancak 

olmuþtur. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Sivas, 

zamanýnýn en önemli eyaletlerinden biri olarak 

belirtilir ve 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han, 40 kadar 

çeþmesi olduðundan bahsedilir.

Sivas'a birçok vali atanmýþ, bunlar içinde belki de ismi 

hiç unutulmayacak olan Halil Rýfat Paþa'nýn yaptýrdýðý 

birçok yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen 

halkýmýzýn hizmetindedir. Tarihin kaydedildiði zamandan 

beri önemli bir yerleþim merkezi olan Sivas, asýrlar 

boyunca önemini korumuþ ve özellikle Milli Mücadele 

yýllarýnda milli mücadeleye baþlangýç olmasý, ona tarihin 

en kýymetli deðerini vermiþtir.

Özkan Makina
Sivas'ta, Aralýk 2007 tarihinde hizmete girmiþtir. Hanefi Kalaycý önderliðinde kurulan serviste, 2 

makina 

, tarihi geçmiþi ile günümüze ulaþmýþ olan ve maden yataklarýnýn yuvasý 

mühendisi, 12 teknisyen ve 3 adet gezici servis ile sayýsý 350'yi bulan bölge müþterilerimize 

hizmet verilmektedir. 

Sivas'ta makina ustasý denilince herkes tarafýndan kabul görmüþ, sektördeki 32 yýllýk tecrübesi ile 

bifiil hizmet veren Hanefi Kalaycý, hedeflerini "Mevcut kadromuzla müþterilerimize verdiðimiz 

hizmeti, müþteri memnuniyetini ön planda tutarak, her daim titizlikle sürdürmek"  þeklinde 

özetliyor. 

Geniþ yüz ölçümüne sahip Sivas'ta tamir ve bakým hizmeti veren tam donanýmlý servisimiz, 

stoðunda bulundurduðu önemli sayýda yedek parça ile bölge müþterisine anýnda ve tam destek 

verebilmektedir. 

Özkan Makina, 1000m² kapalý ve ayný ölçüde açýk alana yayýlmýþ bir servis alanýnda hizmet 

vermektedir. SÝF JCB satýþ ekibinin baþarýlý çalýþmalarý ile makina sayýsýnýn hýzla artmakta olduðu 

Sivas'ta, servis hizmeti olarak Özkan Makina'nýn desteði ile daha baþarýlý noktalara 

ulaþabileceðimize inanmaktayýz.
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SÝF Ailesi'ne katýldýklarý ve 
müþterilerimizin 

makinalarýna en iyi þekilde 
hizmet sunduklarý için 
Özkan Makina ekibine 

teþekkür ederiz.   

Mumbar dolmasýný sakýn unutma,
Çok leziz bir yemek yabana atma,
Biraz sýcakken ye fazla sogutma,
Pek lezizdir bizim yemeklerimiz.

Þair Gülebi - "Bizim Yemeklerimiz"denÞifaiye
 Medresesi

Þifa e Medrese i
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Bu  s ay ým ý z d a , u z un  y ý l l a rd ý r  

Karabük ' te  f aa l i ye t  gös teren  

Gürcanlar Nakliyat Hafriyat Ýnþaat 

San. ve Tic. Ltd. Þti. yetkilisi Sayýn 

Mustafa Gürcan'ý ziyaret ettik.

Sayýn Mustafa Gürcan, kendinizi ve firmanýzý tanýtýr 

mýsýnýz?

Gürcanlar Nak. Haf. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti.'nin firma 

yetkilisiyim. 16.08.1971 yýlýnda Karabük'de doðdum. 

Ýlk, orta ve lise öðrenimimi Karabük'te yaptýktan 

sonra Akdeniz Üniversitesi Ýþletme Bölümü'nü baþarý 

ile tamamladým. Daha sonra aile þirketimiz olan 

firmamýzda çalýþmaya baþladým. Evli ve bir çocuk 

babasýyým.

Firmamýzýn kuruluþ tarihi 1930'lu yýllara uzanmakta 

olup, nakliyat, hafriyat ve inþaat iþlerine 1974 yýlýnda 

baþlanmýþtýr. Firmamýz, o tarihten bu yana Karabük ve 

ilçeleri baþta olmak üzere çalýþmalarýný baþarý ile 

sürdürmüþtür. Bu çalýþmalar arasýnda devlet ihaleleri, 

karayollarý ve köy hizmetleri yol iþleri yer almakla 

birlikte özel þahýs bina hafriyatlarý, fabrika, kooperatif 

temel kazý iþleri, dolgu iþleri, yol iþleri ile kanal kazýlarý 

hafr iyat lar ý  da bulunmaktadýr. F irmamýz 

ayrýca,Türkiye'mizin ve yöremizin gurur kaynaðý olan 

Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikalarý'nýn 

taahhütlü iþlerini de zaman zaman yapmaktadýr. Þu 

anda firmamýz bünyesinde kýrýcýsý ile Paletli 

Ekskavatör, Kazýcý-Yükleyici, Damperli Kamyonlar, 

Çekici Kamyon ve Yer Dorsesi (Lowbed) 

bulunmaktadýr.

Karabük bölgesindeki mevcut iþ alanlarý nelerdir?

Bölgemizde 1937 yýlýnda kurulan Kardemir Karabük 

Demir Çelik Fabrikalarý, büyük istihdam olanaklarý 

saðlamakla beraber, ülke ve yöre geneline de büyük 

bir katma deðer saðlamaktadýr. Ayrýca, yöremizde 

inþaat ve nakliye sektörü hýzlý bir ivme kazanmýþtýr. Son 

yýllarda tekstil fabrikalarýnýn açýlmasý ve özel sektörün 

yatýrýmlarýna ilave olarak devletimizin hem Köydes projesi, 

hem de TOKÝ konut projeleri, yollarýn içme sularý ve konut 

projeleri ile desteklenip inþaat sektörünün büyümesine 

katký yapmýþtýr. Tüm bu geliþmeler sýrasýnda firmamýz, 

maden ve taþ ocaklarý iþletmelerinde de çalýþmýþ ve taahhüt 

iþlerini baþarý ile tamamlamýþtýr.

JCB'nin satýþ sonrasý hizmetleri hakkýndaki düþünceleriniz 

nelerdir?

SÝF JCB ile tanýþalý henüz kýsa bir süre geçmesine raðmen 

firmamýzýn Satýþ Sonrasý Hizmetler Departmaný'ndan ve 

servisinden memnuniyeti üst düzeydedir. SÝF JCB'nin hem 

satýþ hem de satýþ sonrasý süreçteki yaklaþýmý, bizleri mutlu 

etmiþtir. Bu iliþki ve iþbirliðimizin ileride de ayný þekilde 

devam etmesini temenni ediyorum.

Gelecekte iþinize yönelik planladýðýnýz yatýrýmlarýnýz 

nelerdir?

Gelecekle ilgili olarak iþ yatýrýmlarýmýz ülkemizdeki piyasa 

koþullarýna göre deðerlendirilecek olup, kendi 

sektörümüzdeki teknolojik geliþmeler takip edilerek, 

firmamýz bünyesine 1 adet daha paletli ekskavatör ve 3 adet 

damperli kamyon alýnmasý ve koþullar elverdiði sürece 

firmamýzýn büyümesi planlanmaktadýr.

Ýleride alacaðýnýz makinalarýn marka seçimini nasýl ve neye 

göre yapacaksýnýz?

Gürcanlar Haf. Nak. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. olarak ileride 

alacaðýmýz makinalarýn marka seçimini yaparken tanýnmýþ 

marka olmasý, az yakýt tüketmesi ve servisin yakýn olmasý ile 

birlikte, iþin çabuk yapýlmasýný göz önünde 

bulunduracaðýz. Piyasa koþullarýnda ikinci elin 

sürümü ve yedek parçanýn temini ve ucuzluðu çok 

önemli belirleyici konular arasýnda yer almaktadýr.

Neden JCB?

Neden JCB sorusuna gelince, cevabý zaten yukarýda 

verilmiþtir. Kazýcý-Yükleyicide tartýþýlmaz üstünlüðü 

ki bu üstünlük, makinanýn saðlamlýðý, iþi yapabilme 

gücü, operatör rahatlýðý, yedek parça sorunu 

olmayýþý, servis kolaylýðý, ilgi, alaka, güleryüz, 

samimiyet ve ikinci elinin piyasada rahat bir þekilde satýlabilmesi olarak özetlenebilir. Bununla birlikte en 

önemlisi, verilen sözlerin tutulmasý ve arkasýnda SÝF'in oluþu. Firma olarak makinamýzdan memnunuz.

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Sektördeki hedeflerimiz, ülke þartlarýna baðlý olarak imkanlar elverdiði sürece büyümek. Eski bir firma olarak, 

büyüklerimizden devraldýðýmýz bayraðý daha da ilerilere götürmek istiyoruz.

Karþýlaþtýðýnýz sýkýntýlar nelerdir?

Firmamýz gerek satýþ, gerekse finans konusunda SÝF ile bir sorun yaþamamýþtýr. Aksine her konuda yardýmcý 

olmuþlardýr. 

Ürünlerin tanýtýmý sadece fuar gösterileri ile kýsýtlý kalmayýp, demo gösterileri yemekli ve buna benzer 

toplantýlarla süslenerek müþteri memnuniyeti ve sevgisi üst düzeye taþýnabilir. Kurulacak olan gerek küçük ve 

gerekse büyük standlarda hedef kitleye JCB hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi ve doküman aktarýlabilir. Böylece 

insanlarýn beyninde sürekli JCB markasý devamlýlýðý saðlanabilir.

GÜRCANLAR Nak. Haf. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. olarak teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.

Bizler de size bu keyifli söyleþi için çok teþekkür ederiz.

"Neden JCB?

Cevabý; makinanýn saðlamlýðý, 

iþi yapabilme gücü, operatör 

rahatlýðý, yedek parça sorunu 

olmayýþý, servis kolaylýðý, ilgi, 

alaka, güleryüz, samimiyet ve 

ikinci elinin piyasada rahat bir 

þekilde satýlabilmesi ..."

Operatör Turgay Demirci (solda) ve Mustafa Gürcan
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Bu  s ay ým ý z d a , u z un  y ý l l a rd ý r  

Karabük ' te  f aa l i ye t  gös teren  

Gürcanlar Nakliyat Hafriyat Ýnþaat 

San. ve Tic. Ltd. Þti. yetkilisi Sayýn 

Mustafa Gürcan'ý ziyaret ettik.

Sayýn Mustafa Gürcan, kendinizi ve firmanýzý tanýtýr 

mýsýnýz?

Gürcanlar Nak. Haf. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti.'nin firma 

yetkilisiyim. 16.08.1971 yýlýnda Karabük'de doðdum. 

Ýlk, orta ve lise öðrenimimi Karabük'te yaptýktan 

sonra Akdeniz Üniversitesi Ýþletme Bölümü'nü baþarý 

ile tamamladým. Daha sonra aile þirketimiz olan 

firmamýzda çalýþmaya baþladým. Evli ve bir çocuk 

babasýyým.

Firmamýzýn kuruluþ tarihi 1930'lu yýllara uzanmakta 

olup, nakliyat, hafriyat ve inþaat iþlerine 1974 yýlýnda 

baþlanmýþtýr. Firmamýz, o tarihten bu yana Karabük ve 

ilçeleri baþta olmak üzere çalýþmalarýný baþarý ile 

sürdürmüþtür. Bu çalýþmalar arasýnda devlet ihaleleri, 

karayollarý ve köy hizmetleri yol iþleri yer almakla 

birlikte özel þahýs bina hafriyatlarý, fabrika, kooperatif 

temel kazý iþleri, dolgu iþleri, yol iþleri ile kanal kazýlarý 

hafr iyat lar ý  da bulunmaktadýr. F irmamýz 

ayrýca,Türkiye'mizin ve yöremizin gurur kaynaðý olan 

Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikalarý'nýn 

taahhütlü iþlerini de zaman zaman yapmaktadýr. Þu 

anda firmamýz bünyesinde kýrýcýsý ile Paletli 

Ekskavatör, Kazýcý-Yükleyici, Damperli Kamyonlar, 

Çekici Kamyon ve Yer Dorsesi (Lowbed) 

bulunmaktadýr.

Karabük bölgesindeki mevcut iþ alanlarý nelerdir?

Bölgemizde 1937 yýlýnda kurulan Kardemir Karabük 

Demir Çelik Fabrikalarý, büyük istihdam olanaklarý 

saðlamakla beraber, ülke ve yöre geneline de büyük 

bir katma deðer saðlamaktadýr. Ayrýca, yöremizde 

inþaat ve nakliye sektörü hýzlý bir ivme kazanmýþtýr. Son 

yýllarda tekstil fabrikalarýnýn açýlmasý ve özel sektörün 

yatýrýmlarýna ilave olarak devletimizin hem Köydes projesi, 

hem de TOKÝ konut projeleri, yollarýn içme sularý ve konut 

projeleri ile desteklenip inþaat sektörünün büyümesine 

katký yapmýþtýr. Tüm bu geliþmeler sýrasýnda firmamýz, 

maden ve taþ ocaklarý iþletmelerinde de çalýþmýþ ve taahhüt 

iþlerini baþarý ile tamamlamýþtýr.

JCB'nin satýþ sonrasý hizmetleri hakkýndaki düþünceleriniz 

nelerdir?

SÝF JCB ile tanýþalý henüz kýsa bir süre geçmesine raðmen 

firmamýzýn Satýþ Sonrasý Hizmetler Departmaný'ndan ve 

servisinden memnuniyeti üst düzeydedir. SÝF JCB'nin hem 

satýþ hem de satýþ sonrasý süreçteki yaklaþýmý, bizleri mutlu 

etmiþtir. Bu iliþki ve iþbirliðimizin ileride de ayný þekilde 

devam etmesini temenni ediyorum.

Gelecekte iþinize yönelik planladýðýnýz yatýrýmlarýnýz 

nelerdir?

Gelecekle ilgili olarak iþ yatýrýmlarýmýz ülkemizdeki piyasa 

koþullarýna göre deðerlendirilecek olup, kendi 

sektörümüzdeki teknolojik geliþmeler takip edilerek, 

firmamýz bünyesine 1 adet daha paletli ekskavatör ve 3 adet 

damperli kamyon alýnmasý ve koþullar elverdiði sürece 

firmamýzýn büyümesi planlanmaktadýr.

Ýleride alacaðýnýz makinalarýn marka seçimini nasýl ve neye 

göre yapacaksýnýz?

Gürcanlar Haf. Nak. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. olarak ileride 

alacaðýmýz makinalarýn marka seçimini yaparken tanýnmýþ 

marka olmasý, az yakýt tüketmesi ve servisin yakýn olmasý ile 

birlikte, iþin çabuk yapýlmasýný göz önünde 

bulunduracaðýz. Piyasa koþullarýnda ikinci elin 

sürümü ve yedek parçanýn temini ve ucuzluðu çok 

önemli belirleyici konular arasýnda yer almaktadýr.

Neden JCB?

Neden JCB sorusuna gelince, cevabý zaten yukarýda 

verilmiþtir. Kazýcý-Yükleyicide tartýþýlmaz üstünlüðü 

ki bu üstünlük, makinanýn saðlamlýðý, iþi yapabilme 

gücü, operatör rahatlýðý, yedek parça sorunu 

olmayýþý, servis kolaylýðý, ilgi, alaka, güleryüz, 

samimiyet ve ikinci elinin piyasada rahat bir þekilde satýlabilmesi olarak özetlenebilir. Bununla birlikte en 

önemlisi, verilen sözlerin tutulmasý ve arkasýnda SÝF'in oluþu. Firma olarak makinamýzdan memnunuz.

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Sektördeki hedeflerimiz, ülke þartlarýna baðlý olarak imkanlar elverdiði sürece büyümek. Eski bir firma olarak, 

büyüklerimizden devraldýðýmýz bayraðý daha da ilerilere götürmek istiyoruz.

Karþýlaþtýðýnýz sýkýntýlar nelerdir?

Firmamýz gerek satýþ, gerekse finans konusunda SÝF ile bir sorun yaþamamýþtýr. Aksine her konuda yardýmcý 

olmuþlardýr. 

Ürünlerin tanýtýmý sadece fuar gösterileri ile kýsýtlý kalmayýp, demo gösterileri yemekli ve buna benzer 

toplantýlarla süslenerek müþteri memnuniyeti ve sevgisi üst düzeye taþýnabilir. Kurulacak olan gerek küçük ve 

gerekse büyük standlarda hedef kitleye JCB hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi ve doküman aktarýlabilir. Böylece 

insanlarýn beyninde sürekli JCB markasý devamlýlýðý saðlanabilir.

GÜRCANLAR Nak. Haf. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. olarak teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.

Bizler de size bu keyifli söyleþi için çok teþekkür ederiz.

"Neden JCB?

Cevabý; makinanýn saðlamlýðý, 

iþi yapabilme gücü, operatör 

rahatlýðý, yedek parça sorunu 

olmayýþý, servis kolaylýðý, ilgi, 

alaka, güleryüz, samimiyet ve 

ikinci elinin piyasada rahat bir 

þekilde satýlabilmesi ..."

Operatör Turgay Demirci (solda) ve Mustafa Gürcan
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Ýzmir'de OSB'lerin harita, müþavirlik ve projeleri ile anahtar teslim 

bütün iþlerini yapan Atlaskent Ýnþaat'ýn sahibi Sayýn Turgay Þahin ile, 

faaliyetleri, sektörün durumu ve JCB üzerine kýsa bir söyleþi yaptýk.
söyleþi

ÝZMÝR

Bize kýsaca  Atlaskent Ýnþaat'tan bahseder misiniz?

Atlas Harita olarak 2003 yýlýnda faaliyete baþladýk. Ýlk 

zamanlar sadece OSB (Organize Sanayi Bölgesi)'lerin 

harita, proje, müþavirlik iþlemlerini yapýyorduk. Daha 

sonra bizden iþlerin mütahitlik kýsmýný da yapmamýzý 

istediler. Bu doðrultuda, 2007 yýlýnda Atlaskent Ýnþaat 

firmasýný kurduk. Bununla beraber OSB'lerin harita, 

müþavirlik ve projelerinin dýþýnda altyapý, yol, trafo 

binalarýný, kýsacasý anahtar teslim bütün iþlerini yapmaya 

baþladýk.

Ýþ hacminiz nedir?

Atlas Harita bünyesinde müþavirliðini, danýþmanlýðýný ve 

projesini yaptýðýmýz 7 adet OSB var. Bunlarýn yanýnda 

Atlaskent Ýnþaat olarak da, Ýzmir-Pancar OSB ve Aydýn-

Ortaklar OSB'nin altyapý iþlerini yapýyoruz.

Sektörün kýsa bir deðerlendirmesini yapar mýsýnýz?

Aslýna bakýlýrsa, büyük bir geniþleme var. Ýnþaat 

sektöründe sadece konut alanýnda bir daralma 

gözüküyor. Sektörün çoðunluðu binaya yatýrým yaptýðý ve 

bu da birçok sektörü etkilediði için, piyasada kriz varmýþ 

algýsý oluþtu. Ancak bu olumsuz geliþmeler sanayiyi 

durdurmadý. Sanayi sektöründe ciddi anlamda bir 

büyüme var. Bunu nereden anlýyorum derseniz, ben 

Organize Sanayi Bölgesi iþi yapýyorum. Nihayetinde beni 

iþlerin yetiþmesi konusunda ciddi anlamda sýkýþtýrýyorlar. 

Sanayideki büyüme, bugün belki gözükmeyebilir ama 

i z m i r

meyvelerini 3-4 yýl içinde toplayacaðýmýzdan emin 

olabilirsiniz. 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

Atlaskent Ýnþaat'a müteahhitlik verildikten hemen 

sonra bir adet kazýcý-yükleyici almam gerekiyordu. 

Piyasadan araþtýrdým ve kendi inþaat tecrübeme göre en 

iyisinin JCB olduðuna karar verdim. 2008 yýlýnýn Nisan 

ayýnda da bir adet JCB 4CX SM model  kazýcý-yükleyici 

satýn aldým.

JCB'nin hangi model makinalarýný kullanýyorsunuz?

Þu anda makina parkýmýzda bir adet 4CX SM ve bir adet 

3CX Süper SM olmak üzere iki adet JCB kazýcý-

yükleyici ile JS 330LC ve JS 200LC model iki adet JCB 

ekskavatör bulunuyor.

JCB kul lanýcýs ý  olarak makinalarýnýzý  nasý l  

deðerlendiriyorsunuz?

Benim en büyük tercih sebeplerimden biri, JCB marka 

makinalarýn kalitesiydi. Ayrýca, tüm makinalarýmýn ayný 

marka olmasýnýn avantajlý olduðunu biliyordum. JCB 

paletli ekskavatörümü almak için SÝF JCB ile 

görüþmelere baþladýðýmda çevremde bana 'neden JCB?' 

diye soranlar oldu. Ben JCB'nin kalitesine olan güvenim 

nedeni ile aldýðým bu makinadan son derece memnun 

kaldým. Söz konusu makina, bence piyasadaki en iyi 

makinalardan biri. Özellikle de yakýt konusunda tam bir 

patron dostu diyebilirim.

Geleceðe yönelik yatýrým planlarýnýz nelerdir?

Öncelikle makina parkýmýzý büyütmek istiyoruz. Ayrýca, 

inþaatlarda kullandýðýmýz malzemelerin üretimini de 

gerçekleþtirmek planlarýmýz arasýnda.

Atlaskent Ýnþaat'ýn sahibi Turgay Þahin'e bu keyifli 

röportaj için teþekkür ederiz...

Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü 

olan fuarlar ve kongreler merkezi Ýzmir, 

ticaret ve sanayi ile bütünleþmiþ çaðdaþ 

bir liman kentidir. Nüfusu 2007 

sayýmýna göre 2.606.294'tür ve 

Türkiye'nin üçüncü büyük kentidir.

I. Dünya Savaþý'nýn yitirilmesi, Ýzmir ve 

Ege için bir sonun baþlangýcý oluyordu. 

15 Mayýs 1919'da baþta Ýzmir olmak 

üzere, tüm Ege Bölgesi Yunan iþgali 

altýna giriyor ve bölgede yeni bir 

yapýlanma baþlýyordu. I. Dünya 

Savaþý'nýn galip devletleri, iþgalle, 

Osmanlý Devleti'ne Sevr Antlaþmasý'ný 

imzalatmayý hedefliyorlardý. Sevr 

Antlaþmasý, baþta Ýzmir olmak üzere, 

E g e  Bö l g e s i ' n i n  Yunan i s t a n ' a  

baðlanmasýný öngörüyordu. Ýzmir'in 

iþgaliyle birlikte, Türk ulusal direniþ 

hareketi baþlar. Ýzmir'de Gazeteci 

Hasan Tahsin tarafýndan atýlan ilk 

kurþun Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn 

baþlangýcýný simgeler.

Ýzmir'in iþgali ve bu iþgalden kurtuluþun 

Türkiye'nin siyasi tarihi açýsýndan çok 

önemli sonuçlarý olmuþtur. Ýzmir'in 

kurtuluþuyla birlikte; monarþik, 

t e o k r a t i k  v e  ç o k u l u s l u  b i r  

imparatorluktan, ulusal, laik ve çaðdaþ bir Cumhuriyet'e geçiþin kapýlarý 

ardýna kadar açýlmýþtýr.

9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun Ýzmir'e girmesi ile Yunan iþgali sona 

erer. Ancak, Ýzmir 13 Eylül sabahý tarihinin en büyük felaketlerinden 

birini yaþamaktan kurtulamaz. Basmane semtinde baþlayan yangýn, 

2.600.000 metrekarelik bir alanda 20.000'den fazla ev ve iþyerini yok 

eder. Ýzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþu sonrasý "Zümrüdü Anka" 

kuþu gibi kendi külleri içinden adeta yeniden doðar.

Ýzmir'in batýsýnda renkli denizi, plajlarý ve termal merkezleriyle Çeþme 

Yarýmadasý uzanýr.  Antik çaðlarýn en ünlü kentleri arasýnda yer alan Efes, 

Roma Ýmparatorluk devrinde dünyanýn en büyük kentlerinden biriydi. 

Tüm Ýyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barýndýran Efes, yoðun 

sanatsal etkinliklerle de adýný 

duyuruyordu. Bu maksatla da bu þehre 

"Güzel Ýzmir", "Eski Ýzmir" ve "la Perle 

de l ' Ionie" (Ýyonya'nýn Ýncisi) 

deniyordu. Tarihten gelen bu tanýmlar 

yýllar sonra þehrin sýfatý hâline 

gelmiþtir.

Ýzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiþ 

uzun ve dar bir körfezin baþýnda yer 

almaktadýr. Ilýman bir iklime sahip olup, 

yazýn aylarýnda denizden gelen taze bir 

serinlik, güneþin sýcaklýðýný alýp 

götürmektedir. Sahil boyunca palmiye 

a ð a ç l a r ý  ve  g en i þ  c a dde l e r  

bu lunmaktad ýr. Ý zmir  L imaný , 

Mersin'den sonra Türkiye'nin ikinci 

büyük limanýdýr. Canlý ve kozmopolit 

bir þehir olan Ýzmir, Uluslararasý Sanat 

Festivalleri ve Ýzmir Enternasyonal 

JCB'ler, tarihi ve doðal güzellikleri yanýnda
ülkemizin üçüncü büyük metropolü
olan Ýzmir'de, çaðdaþ kent çalýþmalarý
kapsamýnda yapýlan çalýþmalarýn ayrýlmaz
parçalarý...

Kaynak:
www.izmir.gov.tr
www.izmir.bel.tr
tr.wikipedia.org

"Ben, JCB'nin kalitesine olan 

güvenim nedeni ile aldýðým 

makinadan son derece 

memnun kaldým. Bence 

piyasadaki en iyi makinalardan 

biri. Özellikle de yakýt 

konusunda tam bir patron 

dostu diyebilirim." 

Alsancak >

Sahil Bulvarý >

Konak Ýskelesi >
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Ýzmir'de OSB'lerin harita, müþavirlik ve projeleri ile anahtar teslim 

bütün iþlerini yapan Atlaskent Ýnþaat'ýn sahibi Sayýn Turgay Þahin ile, 

faaliyetleri, sektörün durumu ve JCB üzerine kýsa bir söyleþi yaptýk.
söyleþi

ÝZMÝR
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ülkemizin üçüncü büyük metropolü
olan Ýzmir'de, çaðdaþ kent çalýþmalarý
kapsamýnda yapýlan çalýþmalarýn ayrýlmaz
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2. EL
ÝÞ MAKÝNALARINDA

SÝF JCB GÜVENCESÝ...

Bugüne kadar servis ve yedek parça stoðu ile tüm 
iþ makinasý kullanýcýlarýnýn yanýnda olan SÝF JCB Ýþ 
Makinalarý, getirdiði yeniliklerle, 2. el iþ makinasý 
ihtiyaçlarýnýz için de hizmetinizde.

Makina lar ýn ýz ýn , ku l l an ý rken ve 
sonrasýnda satarken, performans ve 
deðer  o larak  daha  f az l a  get i r i  

saðlamasý için, aþaðýdaki iki noktaya 
özellikle dikkat edilmelidir:

Makinanýzýn bakýmýný hiçbir zaman 
ihmal etmeyin. 
Periyodik bakýmlarýný düzenli olarak yaptýrýn. 
B a z ý  p a r ç a l a r ý n  b e l i r l i  dönem le rde  
deðiþtirilmesine özen gösterin ve mutlaka 
orijinal parça kullanýn. Orijinal parça hem 
makinanýzýn ömrünü uzatýr, hem de satmak 
istediðinizde makinanýzýn deðerini arttýrýr.

Makinanýzý amacýna uygun þekilde 
çalýþtýrýn.
Operatörlerinizi her zaman uyarýn. Kullanýcý 
hatalarý ve bilinçsiz kullaným, makinanýza zarar 
verebilir. 

Ýkinci el makina alýrken,
mutlaka sorulmasý gereken sorular
- Makina bakýmlý mý?
- Harcama yapmak gerekecek mi?
- Makinanýn tüm noktalarý kontrol edildi mi? 
- Kaynak, boþluk, kopma ve çatlak var mý?

Makina SÝF JCB'den alýnýyorsa, bu soru ve 
sorunlarý düþünmenize gerek yoktur. Makina 
zaten, SÝF JCB uzmanlarý tarafýndan kontrol 
edilmiþ ve bakýmý yapýlmýþ bir þekilde sizlere 
sunulmaktadýr. "Makinanýzý SÝF JCB'den 
alýrsanýz anýnda çalýþmaya baþlarsýnýz."

Takasa alýnacak makinalar, ilgili servislerimizce 
gözden geçirilecek ve hazýrlanan rapor 
sonucuna göre alýnacaktýr. Bu makinalar, 
servislerimizdeki uzman personelin gözetimi 
altýnda revize edilecek ve satýþa sunulacaktýr.
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ÇORUM-EMRE
Küçük Sanayi Sitesi 21. Cad. 
No:63 ÇORUM
Tel : (0364) 234 52 04
Faks : (0364) 234 52 04 
E-mail : emremakina@sif.com.tr

IÐDIR-GÜNEÞ
Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binasý Karþýsý
No: 167 IÐDIR
Tel : (0476) 210 16 63
Faks : (0476) 210 16 63 
E-mail : gunesmakina@sif.com.tr 

ERZURUM-AKAR
Sanayi Sitesi Karþýsý Þükrü Paþa Mah. 
No:59 ERZURUM
Tel : (0442) 242 66 90
Faks : (0442) 242 66 90 
E-mail : akarmakina@sif.com.tr 

YÖN

Esenler San. Sit. 3 Blok No: 4
Ýkitelli K.Çekmece / ÝSTANBUL

6172 Sok. Karacaoðlan Mah.No:28
Bornova-Iþýkkent / ÝZMÝR 

Esenler San. Sit. 3 Blok No: 4
Ýkitelli K.Çekmece / ÝSTANBUL

6172 Sok. Karacaoðlan Mah.No:28
Bornova-Iþýkkent / ÝZMÝR 

(0352) 331 51 81 

/

/

SÝVAS-ÖZKAN
4 Eylül küçük San Sitesi 23/A
Blok No:13 Merkez / SÝVAS
Tel : (0346) 226 25 20 
E-mail : ozkan@sif.com.tr 

Sanayi Mah.  Anadolu Cad.
No:4 Kat:2 Deðirmendere / TRABZON
Tel : (0462) 325 27 02-03-04
Faks : (0462) 325 07 67
E-Mail : trabzon@sif.com.tr

Elazýð Yolu 4. Km.
DÝYARBAKIR
Tel : (0412) 3390022
Faks : (0412) 3390023
E-mail : yonmakine@sif.com.tr

Elazýð Yolu 4. Km.
DÝYARBAKIR
Tel : (0412) 3390022
Faks : (0412) 3390023
E-mail : yonmakine@sif.com.tr
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sunulmaktadýr. "Makinanýzý SÝF JCB'den 
alýrsanýz anýnda çalýþmaya baþlarsýnýz."

Takasa alýnacak makinalar, ilgili servislerimizce 
gözden geçirilecek ve hazýrlanan rapor 
sonucuna göre alýnacaktýr. Bu makinalar, 
servislerimizdeki uzman personelin gözetimi 
altýnda revize edilecek ve satýþa sunulacaktýr.
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ÇORUM-EMRE
Küçük Sanayi Sitesi 21. Cad. 
No:63 ÇORUM
Tel : (0364) 234 52 04
Faks : (0364) 234 52 04 
E-mail : emremakina@sif.com.tr

IÐDIR-GÜNEÞ
Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binasý Karþýsý
No: 167 IÐDIR
Tel : (0476) 210 16 63
Faks : (0476) 210 16 63 
E-mail : gunesmakina@sif.com.tr 

ERZURUM-AKAR
Sanayi Sitesi Karþýsý Þükrü Paþa Mah. 
No:59 ERZURUM
Tel : (0442) 242 66 90
Faks : (0442) 242 66 90 
E-mail : akarmakina@sif.com.tr 

YÖN

Esenler San. Sit. 3 Blok No: 4
Ýkitelli K.Çekmece / ÝSTANBUL

6172 Sok. Karacaoðlan Mah.No:28
Bornova-Iþýkkent / ÝZMÝR 

Esenler San. Sit. 3 Blok No: 4
Ýkitelli K.Çekmece / ÝSTANBUL

6172 Sok. Karacaoðlan Mah.No:28
Bornova-Iþýkkent / ÝZMÝR 

(0352) 331 51 81 

/

/

SÝVAS-ÖZKAN
4 Eylül küçük San Sitesi 23/A
Blok No:13 Merkez / SÝVAS
Tel : (0346) 226 25 20 
E-mail : ozkan@sif.com.tr 

Sanayi Mah.  Anadolu Cad.
No:4 Kat:2 Deðirmendere / TRABZON
Tel : (0462) 325 27 02-03-04
Faks : (0462) 325 07 67
E-Mail : trabzon@sif.com.tr

Elazýð Yolu 4. Km.
DÝYARBAKIR
Tel : (0412) 3390022
Faks : (0412) 3390023
E-mail : yonmakine@sif.com.tr

Elazýð Yolu 4. Km.
DÝYARBAKIR
Tel : (0412) 3390022
Faks : (0412) 3390023
E-mail : yonmakine@sif.com.tr




