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EDÝTÖR
C ü n e y t D i v r i þ

"Ayrýlýðýn en güzel yaný kavuþmaktýr" derler.  Uzunca bir aradan sonra 

dergimizin bu sayýsý i le sizlere yeniden "merhaba" diyebilmenin 

mutluluðunu, ayrýlýðýn en güzel yaný ile birlikte yaþýyoruz. 

Dergimiz bundan böyle yeni tasarýmý ve her zamanki gibi dopdolu içeriði 

ile üç ayda bir sizlerle buluþacak.

Sektöründe yenilikçi ve standartlarý belirleyen konumunu her zaman 

koruyan JCB'nin, hem cebinizle hem de doða ile dost yeni nesil kazýcý-

yükleyicilerini "Teknoloji" sayfalarýmýzda yakýndan tanýma imkaný 

bulacaksýnýz.

Sezai Türkeº ve Feyzi 

Akkaya ad da iki Türk mühendisinin 1926'dan kitabýn yazýldýðý güne kadar 

okul ve iþ hayatý olmak üzere, birlikte geçirdikleri bir ömrü, Feyzi 

Akkaya'nýn kendine has lisanýyla kaleme aldýðý "Ömrümüzün Kilometre 

Taþlarý" kitabýndan alýntýlar yayýnlamaya baþlayacaðýz.

Yeni bölümümüz "Ýþ'te Kamu"da, TBMM bahçesinin peyzajýnda da kullanýlan 

küçük dev 1CX'in farklý hizmet alanlarýný ve hünerlerini öðreneceksiniz.

SÝF Ailesi'nin yeni üyesi, Ýstanbul Avrupa Yakasý  

Yetkili Servisi'miz Genpar ile tanýþacaksýnýz.

Dergimizi keyifle okuyacaðýnýzý ümit ediyoruz. Gelecek sayýmýzda yeni 

konular ve haberlerle birlikte olmak dileði ile...

"Bi lg i"  sayfa lar ýmýzda, doymak bi lmeden tüketen insanoðlunun, 

sürdürülebilir bir yaþam için; az enerji tüketmeyi, atýk sularý yeniden 

kullanmayý, maddi baðýmlýlýklarýný azaltmayý ve daha az tüketmeyi 

öðrenmesinin hayati önemini anlatan bir yazýmýz yer alýyor.

"Söyleþi" konuðumuz Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sn. Nihat Ergün ile, 

"Türkiye" ve "sanayi" üzerine konuþtuk, zaman ayýrdýklarý için kendilerine 

teþekkür ediyoruz.

Bu sayýmýzla birlikte "Yazý Dizisi" bölümümüzde, 

ýn ,

"Satýþ/Servis" sayfalarýmýzda, 

Bu sayýmýzdaki "Müþteri Ziyareti"mizde, 

nakliyat ve hafriyat sektörlerinde faaliyet gösteren Özbaylar Grup firma 

sahibi Mustafa Özbay ile faaliyetleri ve JCB'yi tercih nedenleri üzerine 

söyleþimizi bulacaksýnýz.

"Tüm Türkiye'deyiz" bölümümüz için Ege'nin incisi güzel Ýzmir'e gidip, Koza 

Altýn Ýþletmeleri yöneticilerini ziyaret ettik ve altýn madenciliði ile bu 

sahada JCB'yi seçmelerinin nedenlerini konuþtuk.

1989 yýlýndan bu yana petrol, gýda, 
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ÝÞ'TE KAMU
Yazan: Cihan Çolpan

K Ü Ç Ü K D E V 1 C X

JCB 1CX
Ý lk  olarak 1994 y ý l ýnda üret imine baþ lanan ve 

sektöründeki en küçük ebatlarý ile rakipsiz bir kazýcý-

yük l ey i c i  o l an  JCB 1CX, hem b i r  sk id  s teer  

yükleyicinin, hem de mini ekskavatörün yaptýðý iþi 

yapabilmesi sebebiyle, tüm dünyada olduðu gibi 

ülkemizde de tercih edilen bir üründür.

 Kamu Hizmetinde
Küçük Dev ICX

IC
X

TBMM bahçesinin peyzaj iþlerinin bir JCB 1CX 

tarafýndan yapýldýðýný biliyor muydunuz?

Küçük dev
Kazýcý kýsmý manuel kýzak kaydýrma özelliði ile yer 

deðiþtirmeksin geniþ bir alanda çalýþma imkaný sunan 

JCB 1CX'in kompakt ölçüleri, dar ve kýsýtlý alanlarda 

çal ýþmak iç in idealdir. Söz konusu dar a lanlarda 

hidrostatik yürüyüþ sistemi sayesinde yüksek manevra 

kabiliyeti ile de benzersiz  bu “küçük dev”, insan gücüne 

de hýzlý ve ekonomik bir alternatiftir.

Farklý ataþmanlarla, birçok alanda 
kullaným imkaný
JCB 1CX, standart olarak üzerinde bulunan 6 iþlevli 

kovasý ile kum ya da asfalt yükleme-boþaltma ve tesviye 

iþlerinde sýklýkla kullanýlmaktadýr. Bunun dýþýnda paletli 

halde bulunan ki l it taþý ve benzeri malzemelerin 

taþýnmasýnda forklift çatalý ile, fide dikim iþlerinde burgu 

ataþmaný ile, yýkým-kýrým iþlerinde HM 115 kýrýcýsý ile, 

damla sulama ve kablo döþeme iþlerinde trencher ile, 

t e m i z l i k  i þ l e r i n d e  d e  s ü p ü r g e  a t a þ m a n ý  i l e  

kullanýlmaktadýr. Ataþmanlarýnýn saðladýðý çok yönlülük, 

JCB 1CX'in kullaným alanýný geniþletmektedir.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bir 
numaralý tercihi
Manevra kabiliyetinin yüksek oluþu ile ilgi çeken JCB 

1CX, kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan - diðer 

kazýcý-yükleyicilerin giremediði yerlerde - dere kanal 

temizliði, asfalt serme, yaya kaldýrým inþaatý, tretuar 

temizliði, yýkým-kýrým iþleri, yol yapýmý, park-bahçe ve 

peyzaj iþleri gibi altyapý ve üstyapý iþlerinde hizmet 

vermektedir. Bu sayede, bu iþlerden oluþan belediye 

hizmetleri aksamadan devam edebilmektedir. Türkiye 

genelinde 100'ün üzerinde JCB 1CX, kamu kurum ve 

k u r u l u þ l a r ý  b ü nye s i n d e  vey a  k a mu  k u r u m  ve  

kuruluþlarýna hizmet veren firmalarda çalýþmaktadýr. 

1CX'i tercih eden kamu kuruluþlarý arasýnda çoðunlukla 

belediyeler yer alýrken, üniversiteler ve kaymakamlýklar 

da 1CX'in çok iþlevliliðinden faydalanmaktadýr. 

Ýþ'te
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Hiç olmadýðý kadar verimli!
JCB'nin yeni nesil kazýcý-yükleyicileri

Hem ekonomik, hem de ekolojik olmasýndan 

dolayý eco ibaresi taþýyan yeni modellerdeki 3 

f a rk l ý  s i s t em (ecoDIG , e coROAD ve  

ecoLOAD), yeni fren sistemi ile birleþtiðinde, 

rakiplerine göre daha tasarruflu olan bir 

önceki modellerine göre ekstra %16 yakýt 

tasarrufu saðlanmýþ oluyor.

Yaklaþýk 50 milyon TL'lik yatýrým!
JCB, ikonik kazýcý-yükleyicilerinin yeni nesline 47,2 milyon TL'lik 

yatýrým yaptý. Her ne kadar bir önceki nesil kazýcý-yükleyicilerde 

kanýtlanmýþ üstün kaliteli üretim ve en uygun komponent seçimi 

yeni nesil kazýcý-yükleyicilerde devam etse de, motor ve hidrolik 

sistem üzerinde yapýlan deðiþiklikler, ayný iþin daha az yakýt 

tüketerek gerçekleþtirilmesini saðlamaktadýr. Daha önceki 

modeller ile karþýlaþtýrýldýðýnda yüzde 16'ya varan oranda daha 

az yakýt tüketimi özelliðine sahip olduklarý yeni JCB kazýyýcý-

yükleyicileri yýlda ortalama 2.000 saat kullanan makina sahipleri, 

yaklaþýk 1.350 litre yani 4.900 TL'lik yakýttan tasarruf edecekler.

Yeni nesil JCB 3CXeco ve 4CXeco kazýcý-yükleyicileri, bir 

önceki neslinden ayýran deðiþiklikleri yapýsal ve performansý 

etkileyen deðiþiklikler olarak ikiye ayýrabiliriz:

Çekici yeni tasarým, daha fazla konfor ve 
görüþ imkaný 
Tavan tasar ýmýnýn imalat  teknið i  i le  beraber deðiþ imi , 

ayarlanabilir çalýþma lambalarý, iyileþtirilmiþ gaz amortisörü 

sayesinde, daha rahat açýlan yeni 3 parçadan meydana gelen 

motor kaputu, kaput içi takým tutucu,  daha geniþ yükleyici kolu 

profili, daha geniþ ve agresif arm tasarýmýnýn yanýnda lazer ile 

iþlenmiþ düðmeler ve daha ferah kabin tasarýmý gibi yapýsal ve 

görsel deðiþiklikler, JCB kazýcý-yükleyicileri çok daha uzak 

mesafelerden diðerlerinden ayýrmanýzý saðlayacak ve kullanýmý 

çok daha fazla keyif verecektir. 

Bunun dýþýnda, tamamen deðiþtirilen fren sistemi eskisine oranla 

daha hassas kullaným ve oransal frenleme yapma 

ikaný sunmaktadýr. Otomotiv sektöründen 

esinlenilen pedal ergonomisi, ayaðý yormadan 

makinayý kullanmayý saðlamaktadýr.
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JCB'nin uzun süredir üzerinde çalýþtýðý ve 2010 yýlýnda Bauma 

Fuarý'nda lansmanýný yaptýðý yeni 3CX ve 4CX model kazýcý-

yükleyiciler, 3 pompalý hidrolik sistem, tork konvertör kilit sistemi ve 

sayýsýz iyileþtirme sayesinde daha düþük iþletme maliyetlerini 

kullanýcýlarýna sunuyor. 

Kârlýlýðý artýran yeni faydalar
Ýki kademeli hidrolik pompanýn dýþýnda, 

motor tahrikli bir hidrolik pompa daha 

sisteme adapte edilmiþtir. Yeni eklenen 

pompa sayesinde, çalýþma için gerekli debi, 

eski modele oranla 400 devir düþük motor 

devrinde saðlanabilmektedir. Sistem, rölanti 

d ev r i  i l e  1 . 7 00  dev i r  a r a s ý n d a  a k t i f  

durumdadýr. Mevcut durumda derin kazý için 

gereken maksimum güç ve hýzý elde etmek 

için bile motorun 1.700 devrin üzerine 

çýkartýlmasýna gerek kalmamýþtýr. 

Makina, 1 .400 – 1.500 devir bandýnda 

kullanýldýðýnda, yeterli kazý gücünü ve hýzý 

saðlayacaktýr. Bunun sebebi, hidrolik sistemde 

yapýlan deðiþiklerin dýþýnda, 80 milyon 

poundluk bir yatýrým sonucu üretimine 2004 

yýlýnda baþlanan, dünyanýn en hýzlý dizel 

motoru ünvanýn ý  a lan JCB Dieselmax 

motorunun düþük devirde yüksek tork 

saðlama özelliðidir. 

Tüm bu  yen i  ö ze l l i k l e r, JCB  Kaz ý c ý -

Yükleyicilerin kazma ve yükleme iþlerinde ne 

kadar  deðer l i  o lduðunu b i r  kez  daha  

ispatlamýþtýr.

Ýþ'te
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kadar  deðer l i  o lduðunu b i r  kez  daha  
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Doða ürettikçe varlýðýný sürdürür. Doðanýn üretim hýzý ve miktarý bizim tüketim hýzýmýza 

yetiþemiyor. Hammaddeleri doðanýn ürettiði miktardan daha fazla ve doðanýn yenilediði 

zamandan daha hýzlý tüketmeye baþlayýnca biyokapasiteyi aþtýk. 

Biyokapasite ekosistemin yararlý biyolojik materyaller üretmesi ve insan eliyle üretilen 

atýklarýn yok olmasý kapasitesidir. Dünyada olduðu gibi Türkiye'de de kaynak ihtiyacý 

artmakta, biyolojik kapasite ise azalmaktadýr. Böyle giderse bu evren gibi beþ evrene, 

Türkiye için söylemek gerekirse, iki Türkiye'ye daha ihtiyacýmýz olacak. 

Ekosistemin yok olmamasý için sürdürülebilir yaþama ihtiyacýmýz var: Sürdürülebilir yaþam; 

az enerji tüketmeyi, atýk sularý yeniden kullanmayý, maddi baðýmlýlýklarýmýzý azaltmayý ve 

daha az tüketmeyi önerir. Daha az tüketim hayatýmýzý doldurduðumuz gereksiz þeylerden 

kurtulmamýz anlamýna gelir. Gereksiz yere doldurduðumuz þeylerden kurtulmak ve boþluk 

açmak rahatlatýcýdýr. Boþalttýðýmýz fazlalýklar ve açtýðýmýz boþluklar giderek uzaklaþtýðýmýz 

doða ve yaratýcýlýkla dolarsa mutluluk 

kaçýnýlmaz olur. Mutlu ülkeler daha 

çok sürdürülebi l i r  yaþam süren 

ülkelerdir. Costa Rica dünyanýn en 

mutlu ve ekolojik ayak izi en az olan 

ülkelerindendir. 

Profesyonel Tüketiciler:
Son zamanlarda prosumer denilen 

(profesyonel ve tüketici kelimelerinin 

birleþimidir) aktivist tüketiciler türedi. 

Bunlar az tüketen, tükettiklerinin bir 

kýsmýný kendileri üreten ve üretici 

f irmalar ý  sorgulayan tüket ic i ler. 

Profesyonel olmalarý üretim biçimine 

yaklaþmalarý, üretime katýlmalarý ve 

sorgulamalarýndandýr. Markete maydanoz, biber, domates almaya gitmiyorlar, bahçelerinde 

çim yerine meyve sebze ekiyorlar, temel ve basit ihtiyaçlarýný buradan karþýlýyorlar. Bir 

sonraki kuþaða adil davranmayý, kaynaklarý baþkalarýna göre fazla kullanmamayý ve doðaya 

hasar vermemeyi hedefliyorlar. 

Bu amaca hizmet eden baþka bir alan da; 'güneþ ev' ya da 'pasif ev'ler; bunlar az enerji 

harcayan evler. Bu evler gün geçtikçe artýyor. Evlerin güney-kuzey iliþkisine bakýlýyor. Yazýn 

doðal serinlik, kýþýn ise doðal ýsýnma tercih ediliyor. Daha az su ve enerji harcayan yaþam 

alanlarýnýn yaratýlmasý, tercihten çok zorunluluk aslýnda. Türkiye'de Çelik Erengezgin ve 

Hakan Gürsu gibi sürdürülebilir mimarlarýn yapýtlarý özendirici olmaya baþlamýþtýr.

Ekolojik Ekonomiler:
Ýnsan yapýmý þeyler doðayla daha çok iliþki kurmaya baþlamak zorundadýrlar. Ekonomiler de 

ekolojik olma yoluna gitmelidir. Yalnýz þunu da unutmamak lazým ki yeþil giriþimlerin 

ardýndaki en önemli motivasyon tasarruf saðlamak ve daha az para harcamaktýr. Varsýn öyle 

olsun. Baþka türlü sürdürülebilir olamazlar zaten. Yeþil yatýrýmlar karlýlýðý artýrmadýklarýnda, 

anlamýný kaybedebilirler.

Son araþtýrmalar çevreci konulara eðilen ve çevresel konularý iþ yapma yöntemine 

uyarlayan firmalarýn performanslarýný arttýrdýðýný gösteriyor. 2008'de The Economist dergisi 

hisse senedi performansý ile kurumsal sosyal sorumluluk arasýndaki korelasyona baktý. Bu 

iki þey arasýnda pozitif iliþki olduðu saptandý. Araþtýrmada son 3 yýlda en yüksek hisse 

senedi fiyat artýþý yaþayan þirketler, çevre anlamýnda sürdürülebilirlik konularýna daha fazla 

önem veren þirketlerdi. Anlaþýlan hissedarlar iþlerini diðer sosyal ve çevreci faktörlere baðlý 

olarak daha geniþ ve kapsamlý bir açýdan ele alan þirketlerle daha çok ilgileniyorlar.

Yatýrýmcýlar gibi tüketiciler de marka kararlarýný verirken markanýn yeþil olup olmadýðýný 

dikkate alýyorlar: Milenyum kuþaðý tüketicilerinin %70'i için marka kararýnda o firmanýn 

çevreci yaklaþýmlarý rol oynuyor. 10 kiþiden 9'u ayný fiyat ve kalitedeyse çevreci firmanýn 

ürününü almayý tercih ediyor.

Yeþil yatýrýmlar iþe almada da etkili. 1980-2000 yýllarý arasýnda doðan Milenyum kuþaðý 

özgüvenli, iddialý, dijital konularda son derece bilgili. Hem yerel hem de uluslararasý 

topluluklarla ilgili. Bu genç profesyonellerin yarýsý, saðlam kurumsal sosyal projeleri olan 

firmalara yöneliyorlar. Ýnsan Kaynaklarý Yönetim Derneði'nin yaptýðý araþtýrmaya göre yeþil 

sorumluluk projeleri çalýþanlarýn %61'inin iþte kalmasýný etkiliyor.   

Örneðin Walmart, þirket çalýþanlarýný da sürdürülebilirlik projesinin kapsamýna aldýktan 

sonra çalýþanlar 60 tondan fazla kilo verdi, 200 bin kilometreden fazla yürüdüler, bisiklete 

bindiler ya da yüzdüler, 2 milyon kilodan fazla alüminyum plastik ve kaðýdý geri 

dönüþtürdüler. Tüm bunlarla beraber iþ 

tatminleri de arttý.

Ýþ tanýmlarýnda artýk “yeþil yaka” görevler 

var. Yeþil yaka ile bir veya iki istihdam türü 

kastedi l iyor : Bir incis i  yeþ i l  büyümeyi 

desteklemek ve çevreye etkiyi azaltmak için 

bölgesel topluluklarý istihdam etmek, ikincisi 

ise yenilenebilir enerji ve diðer iþ kollarý.

Diyarbakýr Güneþ Evi

www.erengezgin.net

Böyle giderse bu evren gibi beþ 

evrene, Türkiye için söylemek 

gerekirse, iki Türkiye'ye daha 

ihtiyacýmýz olacak. 

Evrenin Suyuna Gitmek

Ýþ'te
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Söylesi: Gizem Sezer Altýnok

S A N AY Ý v e T Ý C A R E T B A K A N I N Ý H AT E R G Ü N

Ýþ'te

nÝþ Makinasý sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki 
yeri ve önemini deðerlendirebilir misiniz?

Ýþ ve inþaat makineleri sektörü tamamen yatýrýmlara 

yönelik faaliyet göstermektedir. Kamu veya özel sektör 

tarafýndan, bayýndýrlýk, inþaat, alt yapý, üst yapý, maden 

sektörü, sanayi gibi alanlarda yapýlan tüm yatýrýmlara 

hizmet veren sektör, üstlendiði sorumluluk itibari ile 

çok önemli bir konuma sahiptir. Ýþ ve inþaat makineleri 

bir ülkenin alt ve üst yapýsýnýn imarýnda kullanýldýðýndan 

dolayý, o ülkenin ekonomik ve sosyal geliþmesine çok 

önemli katkýlar saðlamaktadýrlar. Bir ülkede kullanýlan iþ 

ve inþaat makinelerinin sayýsý ve niteliði o ülkenin ne 

d u r u m d a  o l d u ð u n u  v e  n e r e y e  g i t t i ð i n i  

gösterebilmektedir.

Türk i ye , 2023  y ý l ý nda  dünyan ýn  en  büyük  10  

ekonomisinden biri olmayý hedefliyor. Dolayýsýyla 

i s t i k r a r l ý  b i r  büyüme  sü rec i nden  geçeceð i z . 

Önümüzdeki yýllarda, ulaþtýrma, enerji, konut, altyapý ve 

sanayi gibi alanlarda yine çok büyük yatýr ýmlar 

gerçekleþecek. Ülkemizde olduðu gibi, birçok dünya 

ülkesinde de benzer yatýrýmlar olacak. Müteahhitlik 

firmalarýmýz, hem yurtiçinde hem yurtdýþýnda çok 

önemli projeler üstlenecekler. 

n

n

n

n

Son 10 yýlda Türkiye'nin yatýrým için cazip hale gelmesinin etkenleri sizce nelerdir?

Ülkemiz, son yýllarda gösterdiði makroekonomik performans ve istikrar düzeyi ile sadece Avrupa ülkelerinin 

deðil, tüm dünyanýn özendiði bir statüye kavuþmuþtur. Pek çok ülkenin 2009 yýlýnda yaþanan ekonomik krize 

karþý baþlattýðý yoðun finansal destek mekanizmalarýnýn aksine ülkemizde ihtiyaç duyulan maddi destekler 

oldukça düþük miktarlarda kalmýþtýr. Bugün dünyada yatýrýmcýlara güven telkin eden, kriz ortamýnda dahi 

kredi notunu yükseltmeye devam eden bir Türkiye var. Türkiye'de üretimin, ihracatýn ve özel sektör 

yatýrýmlarýnýn artmasýna büyük önem veren bir hükümet iþ baþýndadýr. Ýþ dünyamýzýn önündeki engelleri 

kaldýran, yüklerini azaltan, gerektiðinde her türlü teþvik ve kolaylýðý saðlayan bir ekonomi yönetimi var. Makro 

ekonomik dengelerin üstüne, özel sektöre yönelik mikro reformlarý da hayata geçirdik, geçiriyoruz. 

Türkiye'nin daha rekabetçi bir ülke haline gelmesi için, finans sisteminden iþ ortamýný iyileþtirmeye, Ar-Ge ve 

yenilikçilikten enerji, telekomünikasyon ve ulaþým altyapýsýný geliþtirmeye kadar her alanda etkin çalýþmalar 

yapýyoruz. Genç ve büyük nüfusumuz, sürekli artan milli gelirimizle birlikte, ülkemizi dünyanýn en canlý iç 

pazarlarýndan biri haline getiriyor. Türkiye'nin ihracat potansiyelinden ise sanýrým bahsetmeye bile gerek yok.  

Her zaman söylüyorum, þayet ben yatýrýmcý olsaydým, hiç düþünmeden Türkiye'de yatýrým yapardým.

Yurtdýþýndaki iþ makinasý üreticilerinin Türkiye'de yatýrým yapmalarý için ne tip destekler saðlýyorsunuz?

Öncelikle þunu ifade etmeliyim ki, biz giriþimciler arasýnda yerli ve yabancý giriþimci þeklinde bir ayrým 

yapmýyoruz. 2003 yýlýnda doðrudan yabancý yatýrýmcýlar yasasýný çýkardýk, yerli ve yabancý yatýrýmcý ayrýmýna 

son verdik, yerli yatýrýmcýlarýn yararlandýklarý her kolaylýktan yabancý yatýrýmcýlarýn da yararlanmalarýný 

saðladýk. Gerek bu yasal düzenlemenin gerekse ekonomik geliþmenin bir sonucu olarak, yabancý yatýrýmcýlar 

için önemli bir cazibe merkezi haline geldik. 2002'den önceki 30 yýllýk süre zarfýnda, toplam 15 milyar dolar 

doðrudan yabancý yatýrým çeken Türkiye, 2003–2010 yýllarý arasýnda toplam 92 milyar dolar yabancý yatýrým 

çekmeyi baþarmýþtýr.

Mesela son teþvik kanunundan yerli yatýrýmcýlar hangi þartlarda yararlanýyorlarsa, yabancý yatýrýmcýlar da ayný 

þartlarda yararlanýyorlar. Bu programda, makine sektöründe yapýlacak yatýrýmlarý ülkemizin birçok þehrinde 

teþvik kapsamýna aldýk. Yine bu sektörde yapýlacak büyük yatýrýmlarý, ülkemizin tamamýnda destekliyoruz. 

Teþvik belgelerinin daðýlýmýna baktýðýmýzda, yabancý yatýrýmlarýn yerli yatýrýmlara göre daha az; ancak daha 

büyük yatýrýmlar olduðunu görüyoruz. Makine sektörü açýsýndan bakacak olursak; 16.07.2009 – 31.10.2010 

tarihleri arasýnda büyük ölçekli teþvik sistemi kapsamýnda 11 adet teþvik belgesi düzenlenmiþtir. Bunlardan 

6'sý yerli, 5'i ise yabancý sermayeli yatýrýmlardýr.

Kamu alýmlarýnda Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesiyle ilgili çalýþmalarýmýz da var. Bu çalýþmanýn da 

Türkiye pazarýna girmek isteyen üreticiler için, önemli bir motivasyon olabileceðine inanýyorum.

Hükümet ve Bakanlýk olarak küçük ve orta ölçekli firmalara ne gibi yatýrým teþvikleri vermektesiniz?

Bir önceki soruda da dediðim gibi, yatýrýmcýlara yerli veya yabancý, büyük veya küçük diye bakmamak lazým. 

Her sektörün, firmanýn, þehrin ihtiyaçlarýna uygun programlar geliþtirmek lazým. Ekonominin temel direði olan 

KOBÝ'lerimizi de bu açýdan deðerlendiriyoruz. KOSGEB aracýlýðýyla KOBÝ'lerimize yönelik önemli destekler 

saðlýyoruz. Son yýllarda destek miktarýný olduðu gibi desteklerin niteliklerini de önemli oranda geliþtirdik. 

Artýk KOBÝ'lere yýkýlmasýnlar diye deðil, þahlansýnlar diye destek veriyoruz. Bu destekler, “Kredi Faiz Desteði, 

Kobi Proje Destek Programý, Tematik Proje Destek Programý, Ýþbirliði Güçbirliði Destek Programý, ARGE – 

Ýnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programý, Genel Destek Programý, Giriþimcilik Destek Programý” 

baþlýklarý altýnda yer almaktadýr.

KOBÝ'lerimiz, Bakanlýðýmýzýn yürüttüðü, San-Tez programýndan da yararlanabiliyor. Böylece üniversite sanayi 

iþbirliði tesis ediliyor ve teknoloji odaklý ürün ve üretim biçimleri geliþiyor. Yine teknoloji geliþtirme 

bölgelerinde faaliyet gösteren KOBÝ'lere önemli kolaylýklar saðlýyoruz. Son torba kanunla birlikte, Bakanlar 

Kurulu'nun belirlediði bazý OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisini de gündeme alacaðýz. Son olarak, KOBÝ'lerimizin 

teþvik programýndan da yararlanabildiklerini hatýrlatmak istiyorum.

Türkiye'de Ýþ Makinasý kullaným alanlarýnýn yatýrýmcýlar için yeterince bilindiðini düþünüyor musunuz?

Bu soruya, ne yazýk ki olumlu cevap vermek mümkün deðil. Bugün makine ihracatýný aðýrlýklý olarak ABD ve 

Avrupa ülkeleri gibi geliþmiþ ülkelere yapýyoruz. Demek ki biz, dünya standartlarýnda üretim yapýyoruz. Ancak 

bu sektörde, önemli bir dýþ ticaret açýðýmýz var. Üstelik ithal ettiðimiz ürünlerin yüzde 70'ini ülkemizde 

ürettiðimiz ürünler oluþturuyor.

"Yatýrýmcý olsaydým
hiç düþünmeden
Türkiye'de 
yatýrým
yapardým."

Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün
(Fotoðraf: www.sanayi.gov.tr)

Bakan Ergün, ÝMDER Baþkaný/Genel Müdürümüz Cüneyt Divriþ

ve ÝMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy ile birlikte.
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nÝþ Makinasý sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki 
yeri ve önemini deðerlendirebilir misiniz?

Ýþ ve inþaat makineleri sektörü tamamen yatýrýmlara 

yönelik faaliyet göstermektedir. Kamu veya özel sektör 

tarafýndan, bayýndýrlýk, inþaat, alt yapý, üst yapý, maden 

sektörü, sanayi gibi alanlarda yapýlan tüm yatýrýmlara 

hizmet veren sektör, üstlendiði sorumluluk itibari ile 

çok önemli bir konuma sahiptir. Ýþ ve inþaat makineleri 

bir ülkenin alt ve üst yapýsýnýn imarýnda kullanýldýðýndan 

dolayý, o ülkenin ekonomik ve sosyal geliþmesine çok 

önemli katkýlar saðlamaktadýrlar. Bir ülkede kullanýlan iþ 

ve inþaat makinelerinin sayýsý ve niteliði o ülkenin ne 

d u r u m d a  o l d u ð u n u  v e  n e r e y e  g i t t i ð i n i  

gösterebilmektedir.

Türk i ye , 2023  y ý l ý nda  dünyan ýn  en  büyük  10  

ekonomisinden biri olmayý hedefliyor. Dolayýsýyla 

i s t i k r a r l ý  b i r  büyüme  sü rec i nden  geçeceð i z . 

Önümüzdeki yýllarda, ulaþtýrma, enerji, konut, altyapý ve 

sanayi gibi alanlarda yine çok büyük yatýr ýmlar 

gerçekleþecek. Ülkemizde olduðu gibi, birçok dünya 

ülkesinde de benzer yatýrýmlar olacak. Müteahhitlik 

firmalarýmýz, hem yurtiçinde hem yurtdýþýnda çok 

önemli projeler üstlenecekler. 

n

n

n

n

Son 10 yýlda Türkiye'nin yatýrým için cazip hale gelmesinin etkenleri sizce nelerdir?
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kredi notunu yükseltmeye devam eden bir Türkiye var. Türkiye'de üretimin, ihracatýn ve özel sektör 

yatýrýmlarýnýn artmasýna büyük önem veren bir hükümet iþ baþýndadýr. Ýþ dünyamýzýn önündeki engelleri 

kaldýran, yüklerini azaltan, gerektiðinde her türlü teþvik ve kolaylýðý saðlayan bir ekonomi yönetimi var. Makro 

ekonomik dengelerin üstüne, özel sektöre yönelik mikro reformlarý da hayata geçirdik, geçiriyoruz. 

Türkiye'nin daha rekabetçi bir ülke haline gelmesi için, finans sisteminden iþ ortamýný iyileþtirmeye, Ar-Ge ve 

yenilikçilikten enerji, telekomünikasyon ve ulaþým altyapýsýný geliþtirmeye kadar her alanda etkin çalýþmalar 

yapýyoruz. Genç ve büyük nüfusumuz, sürekli artan milli gelirimizle birlikte, ülkemizi dünyanýn en canlý iç 

pazarlarýndan biri haline getiriyor. Türkiye'nin ihracat potansiyelinden ise sanýrým bahsetmeye bile gerek yok.  

Her zaman söylüyorum, þayet ben yatýrýmcý olsaydým, hiç düþünmeden Türkiye'de yatýrým yapardým.
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saðladýk. Gerek bu yasal düzenlemenin gerekse ekonomik geliþmenin bir sonucu olarak, yabancý yatýrýmcýlar 
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doðrudan yabancý yatýrým çeken Türkiye, 2003–2010 yýllarý arasýnda toplam 92 milyar dolar yabancý yatýrým 
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Mesela son teþvik kanunundan yerli yatýrýmcýlar hangi þartlarda yararlanýyorlarsa, yabancý yatýrýmcýlar da ayný 
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teþvik kapsamýna aldýk. Yine bu sektörde yapýlacak büyük yatýrýmlarý, ülkemizin tamamýnda destekliyoruz. 

Teþvik belgelerinin daðýlýmýna baktýðýmýzda, yabancý yatýrýmlarýn yerli yatýrýmlara göre daha az; ancak daha 
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Türkiye pazarýna girmek isteyen üreticiler için, önemli bir motivasyon olabileceðine inanýyorum.
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KOBÝ'lerimizi de bu açýdan deðerlendiriyoruz. KOSGEB aracýlýðýyla KOBÝ'lerimize yönelik önemli destekler 

saðlýyoruz. Son yýllarda destek miktarýný olduðu gibi desteklerin niteliklerini de önemli oranda geliþtirdik. 

Artýk KOBÝ'lere yýkýlmasýnlar diye deðil, þahlansýnlar diye destek veriyoruz. Bu destekler, “Kredi Faiz Desteði, 

Kobi Proje Destek Programý, Tematik Proje Destek Programý, Ýþbirliði Güçbirliði Destek Programý, ARGE – 

Ýnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programý, Genel Destek Programý, Giriþimcilik Destek Programý” 

baþlýklarý altýnda yer almaktadýr.

KOBÝ'lerimiz, Bakanlýðýmýzýn yürüttüðü, San-Tez programýndan da yararlanabiliyor. Böylece üniversite sanayi 

iþbirliði tesis ediliyor ve teknoloji odaklý ürün ve üretim biçimleri geliþiyor. Yine teknoloji geliþtirme 

bölgelerinde faaliyet gösteren KOBÝ'lere önemli kolaylýklar saðlýyoruz. Son torba kanunla birlikte, Bakanlar 

Kurulu'nun belirlediði bazý OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisini de gündeme alacaðýz. Son olarak, KOBÝ'lerimizin 

teþvik programýndan da yararlanabildiklerini hatýrlatmak istiyorum.

Türkiye'de Ýþ Makinasý kullaným alanlarýnýn yatýrýmcýlar için yeterince bilindiðini düþünüyor musunuz?

Bu soruya, ne yazýk ki olumlu cevap vermek mümkün deðil. Bugün makine ihracatýný aðýrlýklý olarak ABD ve 

Avrupa ülkeleri gibi geliþmiþ ülkelere yapýyoruz. Demek ki biz, dünya standartlarýnda üretim yapýyoruz. Ancak 

bu sektörde, önemli bir dýþ ticaret açýðýmýz var. Üstelik ithal ettiðimiz ürünlerin yüzde 70'ini ülkemizde 

ürettiðimiz ürünler oluþturuyor.

"Yatýrýmcý olsaydým
hiç düþünmeden
Türkiye'de 
yatýrým
yapardým."

Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün
(Fotoðraf: www.sanayi.gov.tr)

Bakan Ergün, ÝMDER Baþkaný/Genel Müdürümüz Cüneyt Divriþ

ve ÝMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy ile birlikte.
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yeterince bilindiðini düþünüyor musunuz?

Bu soruya, ne yazýk ki olumlu cevap vermek mümkün deðil. 

Bugün makine ihracatýný aðýrlýklý olarak ABD ve Avrupa ülkeleri 

g ib i  gel iþmiþ ülkelere yapýyoruz. Demek ki  b iz , dünya 

standartlarýnda üretim yapýyoruz. Ancak bu sektörde, önemli 

bir dýþ ticaret açýðýmýz var. Üstelik ithal ettiðimiz ürünlerin 

yüzde 70'ini ülkemizde ürettiðimiz ürünler oluþturuyor.

Bakanlýk olarak, bu konuya özel bir önem veriyoruz. Özellikle 

kamu alýmlarýnda yerli ürünlerin tercih edilmesiyle ilgili önemli 

çalýþmalar yapýyoruz. 2010 Mayýs'ta Gaziantep'te makine 

sektörünün temsilcileriyle kamu alýcýlarýný buluþturan geniþ 

katýlýmlý bir toplantý yaptýk. 

Türkiye'de son derece kaliteli iþ makineleri üretiliyorsa, burada 

makine sektörü iyi durumdaysa, ülkemizdeki kamu kurumlarýnýn ve belediyelerin de Türkiye'de üretilen ürünleri 

tercih etmeleri gerekir. Temmuz ayýnda, konuyla ilgili kamu kurumlarýný bir araya getiren bir toplantý yaptýk ve 

sorunu tüm deðiþik açýlardan tartýþma imkaný bulduk. Son olarak, Kasým ayýnda bu konuyla ilgili bir rapor hazýrladýk 

ve konuyla ilgili yapýlabilecek 15 tedbir belirledik. Ýlk olarak, Torba Yasa'ya koyduðumuz bir hüküm ile Kamu Ýhale 

Kanunu'nda deðiþiklik yaptýk. Konuyla ilgili, yasal çalýþmalar yapmaya devam edeceðiz. Ancak önemli, toplumun bu 

konuya sahip çýkmasýdýr. Bunun için, bu konuyla ilgili bilincin arttýrýlmasýna yönelik etkin kampanyalar düzenleyecek, 

kamu alýcýlarýyla firmalarýmýzý ortak platformda buluþturan etkinliklerin sayýsýný artýracaðýz. 

nTürkiye'de gerçekleþtirilen iþ makinalarý fuarlarýnýn etkinliði ile yurtdýþýndakileri karþýlaþtýrabilir misiniz? 
Türkiye'deki iþ makinalarý fuarlarýnýn bundan sonra 2 senede bir Ankara'da gerçekleþtirilmesi ile ilgili görüþünüz 
nedir?

Ülkemizde, Ýþ Makinalarý sektöründeki ürünler yaklaþýk olarak 70.000 – 80.000 m²'lik (açýk ve kapalý alanlar dahil) 

bir alanda sergilenmektedir. Yurt içindeki fuarlarýn etkinliðinin diðer fuarlarla kýyaslanmasý açýsýndan, bu yýl 

katýldýðým Ýtalya'nýn Verona kentinde düzenlenen Samoter 28. Uluslararasý Ýþ Makinalarý fuarýný örnek verebilirim. 

Bu fuarýn 131.000 m² civarýnda bir alanda gerçekleþtirilmesi bu sektöre verilen önemin iyi bir göstergesidir. 

Dolayýsýyla, Ýþ Makinalarý sektörünün diðer sektörlere olan katkýsý da göz önünde bulundurularak bu ürünlerin 

sergilendiði fuar alanlarýnýn ve tanýtýmlarýnýn arttýrýlmasý gerekmektedir.

Ankara'nýn sahip olduðu güçlü tanýtým kanallarý, uygun ulaþým imkanlarý ve alt yapýsý ile markalaþmýþ önemli fuarlara 

ev sahipliði yapmasý, söz konusu fuarlara, ilgili sektör ürünlerine ve netice itibarýyla ülkemiz sanayisine büyük katký 

saðlayacaktýr. Bu doðrultuda, altyapý yatýrýmlarý ve kamu alýmlarýný da ilgilendiren Ýþ ve Ýnþaat Makinalarý fuarlarýnýn 

Ankara'da yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný düþünüyorum. 

Yurtiçinde gerçekleþtirilen en önemli Ýþ Makinalarý fuarlarý, düzenlendikleri ilk tarihlerden itibaren 2 yýlda bir 

gerçekleþtirilmekteydi. Bu fuarlarýn farklý yýllarda farklý þehirlerde gerçekleþtirilmesi ile bahsi geçen ürünler her yýl 

fuar alanlarýnda sergilenmekteydi. Dolayýsýyla, Ýþ Makinalarý fuarlarýnýn 2 yýlda bir Ankara'da düzenlenmesinin 

tanýtým ve sergi alanlarý konularý da hassas bir þekilde ele alýndýðý takdirde sektöre çok önemli bir katkýsý olacaktýr.

nDaha önce hiç iþ makinasý kullandýnýz mý?

Daha önce birkaç defa iþ makinasý direksiyonuna geçtim. Mesela Gaziantep'te kamu alýcýlarýyla makina sektörünü 

buluþturan ve kamu alýmlarýnda yerli üreticilerimize öncelik verilmesini amaçlayan bir toplantý organize etmiþtik. O 

toplantýda bir iþ makinasý kullanmýþtým. Otomobil kullanmayý da severim ancak iþ makinasý kullanmak da benim için 

keyifliydi…

Sayýn Bakanýmýz Nihat Ergün'e teþekkür ediyoruz.

Türkiye'de Ýþ Makinasý kullaným alanlarýnýn yatýrýmcýlar için 
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S A N AY Ý v e T Ý C A R E T B A K A N I N Ý H AT E R G Ü N



Günümüzün hýzla geliþen teknolojisi ile birlikte artan çevre 

bilinci, otomotiv ve iþ makinalarý sektöründe çok daha çevreci, 

gürültü seviyesi düþük, atmosfere daha az zararlý gaz ve emisyon 

veren motorlarla donatýlmýþ makina üretiminin önemini 

arttýrmaktadýr. 

Bugün iþ makinalarý sektöründe satýþa sunulan tüm makinalarda 

en az faz 3 normu motorlar bulunmaktadýr. SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý tarafýndan sunulan tüm JCB ürünleri, CE sertifikasýna 

ve faz 3 normuna sahip motorlarla donatýlmýþ ürünlerdir. Yakýn 

gelecekte de faz 4 normuna sahip daha çevreci motorlar 

kullanýma sunulacaktýr. 

Gene l  o larak , motor  üret ic i ler in in  hedef ler in i  þöy le  

sýralayabiliriz: Daha düþük hacim, daha yüksek güç, daha az yakýt 

ve yað tüketimi, uzun yað deðiþim periyodu ve daha düþük 

emisyon.

Yüksek norma ve aðýr çalýþma koþullarýna sahip motorlarda 

kullanýlacak motor yaðlarýna düþen görevler ise, þu þekilde 

sýralanabilir: Yüksek viscozite endeksi, oksidasyona mukavemet, 

deterjan ve dispersan özellikleri, yüksek baz oraný, aþýnma 

önleme, pasa ve korozyona karþý koruyuculuk ve soðutma.

Geliþmiþ teknoloji ile üretilen yaðlar, üzerlerine düþen birden 

çok görevi ayný anda yerine getirmek zorundadýrlar. Yað üretim 

safhasýnda belirli þartlar altýnda bir araya getirilen katýklar hassas 

bir denge oluþtururlar ve hiçbir yað üreticisi tarafýndan mevcut 

yaðlara dýþarýdan ayrýca bir katký maddesi ilave edilmesi 

istenmez.

Motor yaðlarý, API (Amerikan Petrol Enstitüsü) kodu ile 

sýnýflandýrýlmaktadýr. Yað sýnýflamasýnda “S” harfi benzinli 

motorlarda, “C” harfi ise dizel motorlardaki yað sýnýflamasýný 

göstermektedir. Benzinli motorlarda “SM”, dizel motorlarda ise  

SATIÞ

SONRASI

HÝZMETLERSSH
Yazan: Erdoðan Özgürbüz
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Orijinal JCB Yaðlarý  JCB OIL
“CI” ve “CJ” endeksleri en üst yað sýnýfýný 

göstermektedir.

API CI-4 yaðlarý önceki dizel motor yað 

kategori ler inden daha yüksek kal i tede 

olduðundan, gerek mevcut, gerekse yeni 

t e kno l o j i  “ common  r a i l ”  ve  “ EGR” l i  

m o t o r l a rd a  m o t o r a  y ü k s e k  ko r u m a  

saðlamaktadýr. “EGR”li motorlarda motorun 

dayanýklýlýðýný güçlendirici özel formüllerle 

üretilmiþtir. Korozyona, kurum kaynaklý 

aþýnma eðilimlerine, piston tortu oluþumuna 

ve kurum birikmesi sonucu yüksek ýsýlarda 

ak ý þkan l ý k  öze l l i k l er inde  zay ý f l amaya , 

oksidasyona yol açan kal ýnlaþmaya, yað 

tüketim kontrolünün kaybýna, köpüklenmeye, 

s ý z d ý rma z l ý k  s a ð l ay a n  ma l z eme l e rde  

bozulmaya ve yýrtýlma etkisiyle viskozite 

kaybýna karþý koruma saðlayan özelliktedir.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý – Shell iþbirliði ile 

üretilen orijinal JCB yaðlarý, bugün kendi 

sýnýflarýnýn en üst kalite yaðlarý olup her 

marka ve model iþ makinasýnda güvenle 

kullanýlabilmektedir.

Kullanýldýðý yer JCB  Oil karþýlýðý

Motor JCB Engine Oil 15w-40 ( CI-4 sýnýf ) 
Hidrolik sistem JCB Hydraulic Fluid 46  
Hidrolik sistem JCB Hydraulic Fluid 68    
Kazýcý-yükleyici / Þanzuman JCB Transmission Fluid 30
Kazýcý-yükleyici / Arka diferansiyel JCB Transmission Fluid 10W-30
Kazýcý-yükleyici / Ön diferansiyel JCB Transmission Fluid A 80W-90
Lastikli yükleyici / Ön ve arka diferansiyel JCB Transmission Fluid Gear Oil 90 LS
Lastikli yükleyici /Þanzuman JCB Transmission Fluid Universal ATF

14 Ýþ'te 15Ýþ'te

Ýþ'te
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YAZI DÝZÝSÝ

Bu kitabý eline almýþ olanlara peþinen bildirilir ki:

Bizlerin, yani mühendislerin meslek hayatý siyah-beyazdýr. Renkli bir hayat hikayesi bizler için deðildir. Televizyon 

programlarýnda; baþta polisiye diziler olmak üzere, hastane ve doktorlar, mahkeme salonlarý ve avukatlar, sonu 

gelmeyen aþklar, hatta politikacýlar için bile çevrilmiþ sürüyle dizi var… Ama siz hiç mühendislerle  ilgili bir diziye 

rastladýnýz mý? Bu dizilerde, muhakkak karþý cinsten birisi bulunuyor: Erkek doktorlar arasýnda baþrol, kadýn 

doktordadýr, avukatlar bir kýzý müdafaa ederler, aþk serüvenleri içinse söze zaten gerek yok! Halbuki bizim 

yaþamýmýz böyle mi? Bizim senaryolarýmýzdaki rol arkadaþlarýmýz; kafasý kasklý, tutumlu iþçiler, traþlý traþsýz 

mühendisler, çatýk kaþlý kontrollar… Dekorlarýmýzsa beton santralarý, taþ ocaklarý, karanlýk tüneller… Sözün kýsasý; 

bu kitap boyunca  ''sevgilim''  kelimesine rastlamanýzýn imkaný yoktur.

Bu kitaba, sevdiðim ve saydýðým dostlarýmýn ýsrarý üzerine baþladým. Yaþ haddini aþmýþ ve kadrodan emekliye 

ayrýlmýþ durumdayým. Sekseni geçtim. Yaþamým ihtiyarlarýn en son ulaþtýklarý ''hikayeler  devri''nde… Ama hafýzam 

tarihleri ve isimleri birbirine karýþtýrdýðýnýn farkýna bile varmayacak düzeyde... Eski devrin hikayelerinde rol almýþ 

arkadaþlarýmdan, bu yazýlarý okuyanlar çýkarsa, onlardan, bu karýþýklýk için özür diler,  Ahmet yerine Mehmet 

dersem hoþ görmelerini rica ederim. Hayat hikayemizin enteresan yerlerine deðinirken zaman akýmý zaten fon 

olarak kendiliðinden belirecektir. Bu karýþýklýklarýn imkanýnca düzeltilmesinde yine Sezai'nin kafasýna güveniyorum. 

Çünkü saçlarý hala baþýnda!

Kitabýmda sizlere, Tanrý Chronos'un emirlerine uygun bir iþ çetelesi verecek deðilim. Burada, mektep sýralarýndan 

beri Sezai'yle birlikte geçirdiðimiz iþ hayatýmýzýn müþterek hikayesini anlatacaðým ama, kalem benim elimde… Ýster 

istemez benim tarafýma kaçacaktýr. Ancak okuyucu bilmelidir ki bu kaçmýþ gözüken taraflar bile beraber 

yaþanmýþtýr. Belki ben orada tek baþýmaydým, ama Sezai'nin o akýl sýr ermez kafasýnýn bir parçasý muhakkak benimle 

beraberdi… Çünkü o, arada kilometreler bile olsa, neler yaptýðýmý, nerede sýkýntýya düþtüðümü, ne zaman yardým 

gerekeceðini daima bilmiþtir.

Elimdeki kaleme gelelim… Uzun seneler boyu, bu kalemle, yalnýzca þartnameler, teknik raporlar, talimatlar 

yazageldim. Kitap olarak da elimde yalnýzca ''Þantiye El Kitaplarý'' vardý… Þimdi oturmuþ bambaþka karakterde bir 

kitaba baþlýyorum.

Bu kitap içindeki hikayelerde; tonkilometre, kübikfoot, shortton, kosinüsfi gibi, bu mesleðin dýþýndaki okuyuculara 

bir þeyler söylemeyen terimlerden imkanýnca kaçýnacaðým; fakat kaza eseri olarak kalemime söz geçiremediðim 

yerlerde bir sürprizle karþýlaþýrsanýz baðýþlayýnýz. Bu masum terimler bizim argomuz deðil, gündelik hayatýmýzýn bir 

parçasýydý. Yazma yeteneðim þimdiye kadar bir denemeden geçmedi; fakat sayfalarý çevirirken burnunuza

''10 günlük iþ raporu''  kokusu çarpmamasýna dikkat edeceðim.   

Son olarak kitabýmýn enteresanlýðý konusuna deðinmem gerekiyor. Bu konuda okuyucuyu uyarmaktan baþka bir þey 

elimden gelmez. Bizler için pek enteresan olan bir olay, sizlere pek yavan gelebilir. Televizyonda misallerini çok 

görüyoruz.

Ben bu kitapta sayfalarý çevirirken karþýlaþmanýz ihtimali olanlarý dilim döndüðü kadar anlattým. Bundan sonra, 

sayfalarý çevirmek veya kitabý olduðu gibi rafa kaldýrmak kararý tamamen sizlere aittir.

Feyzi  Akkaya / Kozpýnar Yolu / 5 Þubat1988

Baþlarken
1926'dan 1932'ye kadar mektep hayatý ve 1932'den bugüne, 1988'e kadar iþ hayatý olarak Sezai'yle geçirdiðimiz 62 

yýllýk bir ömrün hikayesine baþlamadan evvel, bu hikayeleri yaþamýþ olan bizleri, teker teker sizlere tanýtmak 

istiyorum:

Arkadaþým Sezai'yi anlatýrken boyuna bosuna yakýþýr abartýlý bir destan yazacaðýmý zannetmeyiniz. Olduðu gibi, 

benim gözümün gördüðü gibi anlatacaðým.

Kendime gelince; yakýþýk alan, beni de Sezai'nin tanýtmasýdýr, fakat Sezai'nin kaleme karþý bir alerjisi olduðundan bu 

iþ de bana düþüyor. Beni yine ben anlatacaðým… Beni tanýmayanlar, ''Adam kendisini methediyor '' diyebilirler, 

dedirtmemeye çalýþacaðým. Beni tanýyanlardan, ''Bu kadar mý? Hani herkesten gizlediðin kötü taraflarýn? '' diyenlere 

ise cevabým: Kötü taraflarým çoktur, ama enayi tarafým yoktur.

Tanýtma

Mektebe geldiði zaman Sezai'yi ilk gördüðümde boyu 

benim kadardý. (Benimki 1.72). Fakat bir sene içinde 

uzadý, 1.86'ya ulaþtý. Kilosu da 90'ýn üstünde, 100'ün 

altýnda… Ýþ hayatýnda seneler geçip orta yaþlarý 

bulduðunda, 132 ki loya kadar ç ýkt ý . Benim hiç 

deðiþmeyen 66 kilomun demek ki tam iki katý!.. Kýbrýs, 

Lefkoþe, Dizdar Köy, 10.4.1908 doðumlu olduðuna 

göre, bugün 80'lik sayýlýr. Son senelerde rejim baskýsý 

altýnda, kilosunu 105'e indirme sevdasýnda…

Sporcu yaradýlýþlýdýr. Mektep senelerinde sýnýfýmýzýn 

Galatasaray'ý temsil eden voleybol takýmýnda as 

oyuncuydu. Yüzmeyi Boðaz'da ona ben öðrettim, ama 

daha ilk günlerde beni geride býraktý. Zaten solaklarýn 

spora karþ ý  özel  b ir  yatk ýn l ýk lar ý  vardýr. 1932 

Eylül'ünde diploma aldýktan sonra, avýn dýþýnda, aktif 

sporu terk ettik. Sezai bu tarihten sonra ''iþ'' denilen 

þeye kendisini kaptýrdý ve zamanla yarýþa girdi. 

Arabadan uçaða, uçaktan arabaya ''ayak yere basmaz'' 

ARKADAÞIM SEZAÝ ''Arabadan Uçaða, Uçaktan Arabaya''

"Ömrümüzün Kilometre Taslari", 1926'dan 1932'ye okul 
hayati; 1932'den bugüne kadar is hayati olarak, Sezai Türkes ve 
Feyzi Akkaya adinda iki Türk mühendisinin birlikte geçirdikleri 
bir ömrün, kendine has lisaniyla, hikâyesidir. Ýki arkadasin bu 
süre zarfinda birlikte giristikleri ve her defasinda zamaninda ve 
eksiksiz tamamladiklari islerin sonucu, bugün STFA Toplulugu 
olarak ortadadir. Toplulugun iki kurucu ortagindan Feyzi 
Akkaya'nin elinizdeki eseri, bütün dünyaya adini duyurmus bir 
Türk mühendislik kurulusunun hayat hikâyesidir ayni zamanda.  
Ayrica, Sezai ve Feyzi Beylerin arkadasligiyla hemen hemen 
yasit olan Cumhuriyet'imizin bayindirlik tarihinin de önemli bir 
sayfasidir. Her ne kadar kitabin yazari baslangiçta "biz 
mühendislerin hayati siyah-beyazdir" diyorsa da, kitabi bastan 
sona okuyanlarin görecegi gibi, o "siyah-beyaz"in içinde 
gökkusaginin tüm renkleriyle ülkemizin kadini ve erkegi 
sunulmaktadir; isçisinden müteahhitine, köylüsünden 
cumhurbaskanina kadar... 

STFA'NIN HÝKAYESÝ

./..

Ýþ'te

Feyzi Akkaya   -   Sezai Türkeþ
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yaþanmýþtýr. Belki ben orada tek baþýmaydým, ama Sezai'nin o akýl sýr ermez kafasýnýn bir parçasý muhakkak benimle 

beraberdi… Çünkü o, arada kilometreler bile olsa, neler yaptýðýmý, nerede sýkýntýya düþtüðümü, ne zaman yardým 

gerekeceðini daima bilmiþtir.

Elimdeki kaleme gelelim… Uzun seneler boyu, bu kalemle, yalnýzca þartnameler, teknik raporlar, talimatlar 

yazageldim. Kitap olarak da elimde yalnýzca ''Þantiye El Kitaplarý'' vardý… Þimdi oturmuþ bambaþka karakterde bir 

kitaba baþlýyorum.

Bu kitap içindeki hikayelerde; tonkilometre, kübikfoot, shortton, kosinüsfi gibi, bu mesleðin dýþýndaki okuyuculara 

bir þeyler söylemeyen terimlerden imkanýnca kaçýnacaðým; fakat kaza eseri olarak kalemime söz geçiremediðim 

yerlerde bir sürprizle karþýlaþýrsanýz baðýþlayýnýz. Bu masum terimler bizim argomuz deðil, gündelik hayatýmýzýn bir 

parçasýydý. Yazma yeteneðim þimdiye kadar bir denemeden geçmedi; fakat sayfalarý çevirirken burnunuza

''10 günlük iþ raporu''  kokusu çarpmamasýna dikkat edeceðim.   

Son olarak kitabýmýn enteresanlýðý konusuna deðinmem gerekiyor. Bu konuda okuyucuyu uyarmaktan baþka bir þey 

elimden gelmez. Bizler için pek enteresan olan bir olay, sizlere pek yavan gelebilir. Televizyonda misallerini çok 

görüyoruz.

Ben bu kitapta sayfalarý çevirirken karþýlaþmanýz ihtimali olanlarý dilim döndüðü kadar anlattým. Bundan sonra, 

sayfalarý çevirmek veya kitabý olduðu gibi rafa kaldýrmak kararý tamamen sizlere aittir.

Feyzi  Akkaya / Kozpýnar Yolu / 5 Þubat1988

Baþlarken
1926'dan 1932'ye kadar mektep hayatý ve 1932'den bugüne, 1988'e kadar iþ hayatý olarak Sezai'yle geçirdiðimiz 62 

yýllýk bir ömrün hikayesine baþlamadan evvel, bu hikayeleri yaþamýþ olan bizleri, teker teker sizlere tanýtmak 

istiyorum:

Arkadaþým Sezai'yi anlatýrken boyuna bosuna yakýþýr abartýlý bir destan yazacaðýmý zannetmeyiniz. Olduðu gibi, 

benim gözümün gördüðü gibi anlatacaðým.

Kendime gelince; yakýþýk alan, beni de Sezai'nin tanýtmasýdýr, fakat Sezai'nin kaleme karþý bir alerjisi olduðundan bu 

iþ de bana düþüyor. Beni yine ben anlatacaðým… Beni tanýmayanlar, ''Adam kendisini methediyor '' diyebilirler, 

dedirtmemeye çalýþacaðým. Beni tanýyanlardan, ''Bu kadar mý? Hani herkesten gizlediðin kötü taraflarýn? '' diyenlere 

ise cevabým: Kötü taraflarým çoktur, ama enayi tarafým yoktur.

Tanýtma

Mektebe geldiði zaman Sezai'yi ilk gördüðümde boyu 

benim kadardý. (Benimki 1.72). Fakat bir sene içinde 

uzadý, 1.86'ya ulaþtý. Kilosu da 90'ýn üstünde, 100'ün 

altýnda… Ýþ hayatýnda seneler geçip orta yaþlarý 

bulduðunda, 132 ki loya kadar ç ýkt ý . Benim hiç 

deðiþmeyen 66 kilomun demek ki tam iki katý!.. Kýbrýs, 

Lefkoþe, Dizdar Köy, 10.4.1908 doðumlu olduðuna 

göre, bugün 80'lik sayýlýr. Son senelerde rejim baskýsý 

altýnda, kilosunu 105'e indirme sevdasýnda…

Sporcu yaradýlýþlýdýr. Mektep senelerinde sýnýfýmýzýn 

Galatasaray'ý temsil eden voleybol takýmýnda as 

oyuncuydu. Yüzmeyi Boðaz'da ona ben öðrettim, ama 

daha ilk günlerde beni geride býraktý. Zaten solaklarýn 

spora karþ ý  özel  b ir  yatk ýn l ýk lar ý  vardýr. 1932 

Eylül'ünde diploma aldýktan sonra, avýn dýþýnda, aktif 

sporu terk ettik. Sezai bu tarihten sonra ''iþ'' denilen 

þeye kendisini kaptýrdý ve zamanla yarýþa girdi. 

Arabadan uçaða, uçaktan arabaya ''ayak yere basmaz'' 

ARKADAÞIM SEZAÝ ''Arabadan Uçaða, Uçaktan Arabaya''

"Ömrümüzün Kilometre Taslari", 1926'dan 1932'ye okul 
hayati; 1932'den bugüne kadar is hayati olarak, Sezai Türkes ve 
Feyzi Akkaya adinda iki Türk mühendisinin birlikte geçirdikleri 
bir ömrün, kendine has lisaniyla, hikâyesidir. Ýki arkadasin bu 
süre zarfinda birlikte giristikleri ve her defasinda zamaninda ve 
eksiksiz tamamladiklari islerin sonucu, bugün STFA Toplulugu 
olarak ortadadir. Toplulugun iki kurucu ortagindan Feyzi 
Akkaya'nin elinizdeki eseri, bütün dünyaya adini duyurmus bir 
Türk mühendislik kurulusunun hayat hikâyesidir ayni zamanda.  
Ayrica, Sezai ve Feyzi Beylerin arkadasligiyla hemen hemen 
yasit olan Cumhuriyet'imizin bayindirlik tarihinin de önemli bir 
sayfasidir. Her ne kadar kitabin yazari baslangiçta "biz 
mühendislerin hayati siyah-beyazdir" diyorsa da, kitabi bastan 
sona okuyanlarin görecegi gibi, o "siyah-beyaz"in içinde 
gökkusaginin tüm renkleriyle ülkemizin kadini ve erkegi 
sunulmaktadir; isçisinden müteahhitine, köylüsünden 
cumhurbaskanina kadar... 

STFA'NIN HÝKAYESÝ

./..

Ýþ'te

Feyzi Akkaya   -   Sezai Türkeþ
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oyununa baþladý. Kilo almasýnýn sebebi de budur! 

Mamaf ih yak ýn zamanlara kadar ser t  ve çev ik 

hareketlerinden bir þey kaybetmemiþti. Sezai geldiði 

zaman, altýna evin en saðlam ve güvenilir iskemlesini 

sürebilmek için hanýmlar hala telaþla koþuþurlar. Bizim 

evdek i  mob i l y a  t a h r i b a t ý n ý n  y ü zde  s e k s en i  

Sezai'dendir…

Hatýrlarým da, 1949 senelerinde, Hendek Daðlarý'nda 

çalýþýrken, gribe yakalanmýþtým. Kampta, çadýrýmdaki 

portatif karyolada ateþler içinde yatarken Sezai, Ereðli 

Ormanlarý'ndaki kampýndan beni yoklamaya geldi. 

Çadýra iri adýmlarla girip karyolanýn ayak ucuna 

oturdu. Oturmasýyla da portatif, ben, Sezai, heyet 

halinde yere yapýþtýk. O kadar mahçup oldu ki geçmiþ 

olsun demeyi bile unuttu. Böylece ben de o gribi, yere 

yapýþýk kalan portatifte geçirmiþ oldum.

(Keþke yine öyle yerlerde, portatif karyolalarda 

yatabilseydim!..)

Sezai'nin en büyük özelliði; kafasý ve buna baðlantýsý 

olan dilidir. Kafasýndan kastým; kafasýnýn içi, beyninin 

çalýþma geniþliði ve hýzýdýr. Bir konu konuþulurken, 

birkaç baþlangýç kelimesinden sonra hemen cevaba 

geçer. Konuyu tam anlatamadýðýnýz için telaþlanýrsýnýz 

ama, sonunda görürsünüz ki o, birkaç baþlangýç 

kelimesinden, nerelere dokunulacaðýný, sözün nerede 

baðlanacaðýný eksiksiz sezmiþtir. Ama gel gör ki dili bu 

hýza yetiþemez… Kafasýndan geçen otuz kelimelik 

müddet  iç inde ya ln ýz  üç  ke l imes in i  yet i þ t i r ip  

söyleyebilir. Üstelik sizden de bu üç kelimeyle o otuz 

kelimeyi anlamanýzý bekler!... Buna mukabil, vaktiyle 

yazdýðý mektuplarda, konuyu gayet açýk, anlaþýlmasý 

gayet kolay bir üslupla ifade ederdi. Bu yüzden 

geçmiþte aramýzda epeyce çekiþmeler olmuþtur.

Ankara'da müzakere edilecek bir konunun hayati 

yer ler in i  an lat ýrken otuza üç oranl ý  üs lubunu 

kullanmaya baþlayýnca durdururdum:

- Sezai, ben bunu anlamadým!

Yeniden anlatýr, fakat oraný bu sefer otuza ikiye 

düþmüþtür. Domuzluðun tam sýrasý:

- Sezai, yine anlamadým, sen bunu bana en iyisi yazýlý 

olarak ver!

Ýþte o zaman çýngar kopardý!... Kalemi elinden erken 

STFA'NIN HÝKAYESÝ

býraktý. Þimdiki mektuplarý mors alfabesi gibi, ancak bir 

heyet marifetiyle deþifre edilebiliyor!

Ben kafamýn dýþarýdan görünüþünü bilmem ama 

içinden verdiðim hükme göre; kafamla dilim arasýnda, 

otuza otuz oranýný kullanýrým. Kafam, onunki kadar 

hýzlý çalýþmaz. Bu sebeple Sezai'yi anlamak çok güç iþtir 

ama, buna raðmen anlaþtýk.

Topluluðumuz arasýnda, Sezai'nin otuza üç oranýna 

yatkýn birkaç ''aceleci Fazýl'' daima bulunmuþtur. 

Bunlarýn baþýnda kendi yetiþtirdiði kalfalarýndan 

rahmetli Salih Güzey gelir.

Tarih 1960'lar, sahne Ýskenderun, Sarýseki Ýskele inþaatý: 

Þahýslar, ben, Sezai, arkadaþlarýmýzdan makineci Mazhar 

ve Sezai'ye tekmil vermeye gelen Salih kalfa. Üçümüz 

þantiye barakasý önünde oturuyoruz. Salih yaklaþýp 

geliyor:

- Buldum aðabey, getirdim. Cebimde.

- Peki?...

- Kamyon bulamadým, at arabasýna yükledim. Yavaþ 

sürecek.

- Eee?...

- Malzemesini buldular. Yarýn akþam teslim ediyorlar.

Bu pek açýk ve seçik sorgu sualle perde kapandý; fakat, 

Mazhar'la ben, Salih'in cebinde ne getirdiðini gördükse 

de diðer iki madde hakkýnda bugüne kadar bir fikir 

sahibi olamadýk.

Duvara Bakarak Düþünür…
Kendisinin diðer özelliði hayal gücüdür. Bu satýrlarda 

þiirden söz edecek deðilim. Nedense hayal deyince, 

iþin içine þiiri de karýþtýrýrlar. Bizimkine ''Ýþ için hayal 

gücü'' demek daha çok yakýþýr. Eðer önünde bir iþ 

varsa, bu iþe Sezai, otuzüçlük tesbihini çekerek duvar 

seyretmekle baþlar, iþi yürütür, nerelerde zorluk 

çýkaracak, nerelerde aksama ihtimalleri var, malzeme 

miktarlarý, makine kapasiteleri, müddetler, finiþ… 

Sonuna kadar bu iþi duvar üzerinde bitirir. Ne not, ne 

hesap makinesi… Çünkü Sezai, eline kalem almaktan 

hoþlanmaz. Kimbilir kaçýncý revizyondan sonra, 

kafasýndakileri kaðýda geçirmek gerekliyse, o zaman eli 

kalem tutan birisinin aracýlýðýna baþvurur.

Teklifi hazýrlanacak bir iþte, yerli ve yabancý rakip 

firmalarýn rekabet derecelerinin tayininde yine 

Sezai'nin kafasý iþ baþýndadýr. Bunlarýn durumlarýný 

teker teker sayarken, bu takibi nasýl yapabilmiþ, bu 

bilgileri nerelerden edinmiþ olduðuna daima hayret 

etmiþimdir:

-Hollandalýlar, Endonezya'daki iþe yeni baþlýyorlar, bu 

iþe asýlamazlar.

Fransýzlarýn Afrika'da baþý belada, Amerikalýlar buraya 

zor gelirler. Ama Ýspanyollarý tanýmýyoruz, ellerinde iki 

büyük baraj iþi var.. vs. vs.

Mektep sýralarýnda Sezai'nin kitap açtýðýný görmedim. 

Voleybol dýþýnda tek derdi, gece gündüz kumardý. 

Þüphesiz samimiydik. Bu samimiyeti de spor ve 

g e c e l e r i  m e k t e p t e n  k a ç m a  p a r t i l e r i n d e k i  

beraberliklerimiz saðlamýþtýr. Son sýnýfta ikimizin de 

Betonarme Köprüler dersinden mayýs devresinde 

çakmasý ve eylülde beraberce diploma alanlar arasýnda 

bulunmamýz, aramýzda ayrýca bir yaklaþma vesilesi 

olmuþtur. Fakat zekasý ve sarýmsaktan nefret ediþi, altý 

sene boyunca benim için meçhul kalmýþtýr.

Mezun olduktan sonra, iþ hayatýnda teknik konular 

üzer inde , yaz ý y l a  veya  yüzyüze  temas lar ýmýz  

baþladýðýnda, karþýma baþka bir Sezai, birinci sýnýf bir 

mühendis çýktý. Atýlgan, teþebbüs sahibi, iþlerin olurunu 

olmazýndan yanýlmadan ayýrabilen bir yapýya sahiptir. 

Ýngilizce teknik mecmualarý muntazam takip eder. 

Yeniliðe fevkalade düþkündür ve bunlarý cesaretle 

derhal uygulamaya koyar. Bugüne kadar memlekete 

birçok yenilik onun eliyle girmiþtir: Taþ ocaklarýnda 

dinamit yerine amonyum nitrat kullanma ve torba 

çimento yerine dökme çimentoya dönme onun 

öncülüðünde gerçekleþmiþtir. Tünel inþaatlarýnda 

patlayýcý maddelerle eski ve geleneksel tünel açma 

usulü yerine ilk defa köstebek (tüneli dönerek kabak 

oyar gibi delen makine) kullanan da odur.

Benzer misalleri saymayý býrakýp, aramýzdaki yapý 

farkýný belirleyen köstebek'in oldukça zarif hikayesiyle 

bahsi kapatayým:

Sezai, deleceðimiz tünele uygun ölçüdeki köstebek'i 

Avustralya'nýn altýndaki Tasmanya adasýnda buldu. 

Derhal oraya uçtu. Dönüþte aramýzda þu konuþma 

geçti:

- Hoþgeldin Sezai.. Seyahatin güzel geçti mi?

- Makineyi kullanan Amerikalý'yla anlaþma da yaptým.

- Giderken nerelere uðradýn?

- Hindistan… En dýþta 32 kesici var…

- Senin yerinde olsam öbür taraftan döner, dünya turu 

yapmýþ olurdum.

- Ben de öyle yaptým. Kafasý 440 volt'la çalýþýyor.

- Fujiyama'ya çýktýn mý?

- Hayýr.. Ýstikamet için, bir de laser aldým. Laser'i biliyor 

musun?

(O zamanlar laser ýþýný yeni yeni duyuluyordu.)

- Evet biliyorum…

- Nereden biliyorsun?

- 007 James Bond'un Goldfinger isimli romanýndan!..

Buraya kadar anlattýklarýmla siz Sezai'yi; 130 kilonun 

yarýsý mantýk, öbür yarýsý muhakeme olarak tasavvur 

ediyorsunuzdur. Ama yanýlýyorsunuz! Sezai'nin yarýdan 

azý mantýk, çoðu hissiyattýr. Mantýk tarafý aðýr basan bir 

yolda yürüyorsanýz ve eðer onun hissiyatý ters 

tepmiþse, yürüttüðünüz eleþtirideki mantýk ne kadar 

kuvvetli olursa olsun, istese de mantýk tarafýna 

dönemez. Bu yüzden pire için yorgan yaktýðýna kaç 

defa þahit olmuþumdur. Buna inat demek yanlýþ olur; 

çünkü inat, isteyerek ayak diretmektir…

devam edecek...

"Ömrümüzün Kilometre Taþlarý" Kitabýný Feyzi Akkaya Temel Eðitim Vakfý'na ulaþarak satýn alabilirsiniz. Bilgi için: 0216 495 95 71

Ö M R Ü M Ü Z Ü N K Ý LO M E T R E TA Þ L A R I

YAZI DÝZÝSÝ
Ýþ'te

Sezai Türkeþ   -   Feyzi Akkaya
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oyununa baþladý. Kilo almasýnýn sebebi de budur! 

Mamaf ih yak ýn zamanlara kadar ser t  ve çev ik 

hareketlerinden bir þey kaybetmemiþti. Sezai geldiði 

zaman, altýna evin en saðlam ve güvenilir iskemlesini 

sürebilmek için hanýmlar hala telaþla koþuþurlar. Bizim 

evdek i  mob i l y a  t a h r i b a t ý n ý n  y ü zde  s e k s en i  

Sezai'dendir…

Hatýrlarým da, 1949 senelerinde, Hendek Daðlarý'nda 

çalýþýrken, gribe yakalanmýþtým. Kampta, çadýrýmdaki 

portatif karyolada ateþler içinde yatarken Sezai, Ereðli 

Ormanlarý'ndaki kampýndan beni yoklamaya geldi. 

Çadýra iri adýmlarla girip karyolanýn ayak ucuna 

oturdu. Oturmasýyla da portatif, ben, Sezai, heyet 

halinde yere yapýþtýk. O kadar mahçup oldu ki geçmiþ 

olsun demeyi bile unuttu. Böylece ben de o gribi, yere 

yapýþýk kalan portatifte geçirmiþ oldum.

(Keþke yine öyle yerlerde, portatif karyolalarda 

yatabilseydim!..)

Sezai'nin en büyük özelliði; kafasý ve buna baðlantýsý 

olan dilidir. Kafasýndan kastým; kafasýnýn içi, beyninin 

çalýþma geniþliði ve hýzýdýr. Bir konu konuþulurken, 

birkaç baþlangýç kelimesinden sonra hemen cevaba 

geçer. Konuyu tam anlatamadýðýnýz için telaþlanýrsýnýz 

ama, sonunda görürsünüz ki o, birkaç baþlangýç 

kelimesinden, nerelere dokunulacaðýný, sözün nerede 

baðlanacaðýný eksiksiz sezmiþtir. Ama gel gör ki dili bu 

hýza yetiþemez… Kafasýndan geçen otuz kelimelik 

müddet  iç inde ya ln ýz  üç  ke l imes in i  yet i þ t i r ip  

söyleyebilir. Üstelik sizden de bu üç kelimeyle o otuz 

kelimeyi anlamanýzý bekler!... Buna mukabil, vaktiyle 

yazdýðý mektuplarda, konuyu gayet açýk, anlaþýlmasý 

gayet kolay bir üslupla ifade ederdi. Bu yüzden 

geçmiþte aramýzda epeyce çekiþmeler olmuþtur.

Ankara'da müzakere edilecek bir konunun hayati 

yer ler in i  an lat ýrken otuza üç oranl ý  üs lubunu 

kullanmaya baþlayýnca durdururdum:

- Sezai, ben bunu anlamadým!

Yeniden anlatýr, fakat oraný bu sefer otuza ikiye 

düþmüþtür. Domuzluðun tam sýrasý:

- Sezai, yine anlamadým, sen bunu bana en iyisi yazýlý 

olarak ver!

Ýþte o zaman çýngar kopardý!... Kalemi elinden erken 

STFA'NIN HÝKAYESÝ

býraktý. Þimdiki mektuplarý mors alfabesi gibi, ancak bir 

heyet marifetiyle deþifre edilebiliyor!

Ben kafamýn dýþarýdan görünüþünü bilmem ama 

içinden verdiðim hükme göre; kafamla dilim arasýnda, 

otuza otuz oranýný kullanýrým. Kafam, onunki kadar 

hýzlý çalýþmaz. Bu sebeple Sezai'yi anlamak çok güç iþtir 

ama, buna raðmen anlaþtýk.

Topluluðumuz arasýnda, Sezai'nin otuza üç oranýna 

yatkýn birkaç ''aceleci Fazýl'' daima bulunmuþtur. 

Bunlarýn baþýnda kendi yetiþtirdiði kalfalarýndan 

rahmetli Salih Güzey gelir.

Tarih 1960'lar, sahne Ýskenderun, Sarýseki Ýskele inþaatý: 

Þahýslar, ben, Sezai, arkadaþlarýmýzdan makineci Mazhar 

ve Sezai'ye tekmil vermeye gelen Salih kalfa. Üçümüz 

þantiye barakasý önünde oturuyoruz. Salih yaklaþýp 

geliyor:

- Buldum aðabey, getirdim. Cebimde.

- Peki?...

- Kamyon bulamadým, at arabasýna yükledim. Yavaþ 

sürecek.

- Eee?...

- Malzemesini buldular. Yarýn akþam teslim ediyorlar.

Bu pek açýk ve seçik sorgu sualle perde kapandý; fakat, 

Mazhar'la ben, Salih'in cebinde ne getirdiðini gördükse 

de diðer iki madde hakkýnda bugüne kadar bir fikir 

sahibi olamadýk.

Duvara Bakarak Düþünür…
Kendisinin diðer özelliði hayal gücüdür. Bu satýrlarda 

þiirden söz edecek deðilim. Nedense hayal deyince, 

iþin içine þiiri de karýþtýrýrlar. Bizimkine ''Ýþ için hayal 

gücü'' demek daha çok yakýþýr. Eðer önünde bir iþ 

varsa, bu iþe Sezai, otuzüçlük tesbihini çekerek duvar 
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Mektep sýralarýnda Sezai'nin kitap açtýðýný görmedim. 

Voleybol dýþýnda tek derdi, gece gündüz kumardý. 

Þüphesiz samimiydik. Bu samimiyeti de spor ve 

g e c e l e r i  m e k t e p t e n  k a ç m a  p a r t i l e r i n d e k i  

beraberliklerimiz saðlamýþtýr. Son sýnýfta ikimizin de 

Betonarme Köprüler dersinden mayýs devresinde 

çakmasý ve eylülde beraberce diploma alanlar arasýnda 

bulunmamýz, aramýzda ayrýca bir yaklaþma vesilesi 
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Mezun olduktan sonra, iþ hayatýnda teknik konular 

üzer inde , yaz ý y l a  veya  yüzyüze  temas lar ýmýz  

baþladýðýnda, karþýma baþka bir Sezai, birinci sýnýf bir 

mühendis çýktý. Atýlgan, teþebbüs sahibi, iþlerin olurunu 

olmazýndan yanýlmadan ayýrabilen bir yapýya sahiptir. 

Ýngilizce teknik mecmualarý muntazam takip eder. 
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patlayýcý maddelerle eski ve geleneksel tünel açma 
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oyar gibi delen makine) kullanan da odur.

Benzer misalleri saymayý býrakýp, aramýzdaki yapý 

farkýný belirleyen köstebek'in oldukça zarif hikayesiyle 

bahsi kapatayým:

Sezai, deleceðimiz tünele uygun ölçüdeki köstebek'i 

Avustralya'nýn altýndaki Tasmanya adasýnda buldu. 

Derhal oraya uçtu. Dönüþte aramýzda þu konuþma 

geçti:

- Hoþgeldin Sezai.. Seyahatin güzel geçti mi?

- Makineyi kullanan Amerikalý'yla anlaþma da yaptým.

- Giderken nerelere uðradýn?

- Hindistan… En dýþta 32 kesici var…

- Senin yerinde olsam öbür taraftan döner, dünya turu 

yapmýþ olurdum.

- Ben de öyle yaptým. Kafasý 440 volt'la çalýþýyor.

- Fujiyama'ya çýktýn mý?

- Hayýr.. Ýstikamet için, bir de laser aldým. Laser'i biliyor 

musun?

(O zamanlar laser ýþýný yeni yeni duyuluyordu.)

- Evet biliyorum…

- Nereden biliyorsun?

- 007 James Bond'un Goldfinger isimli romanýndan!..

Buraya kadar anlattýklarýmla siz Sezai'yi; 130 kilonun 

yarýsý mantýk, öbür yarýsý muhakeme olarak tasavvur 

ediyorsunuzdur. Ama yanýlýyorsunuz! Sezai'nin yarýdan 

azý mantýk, çoðu hissiyattýr. Mantýk tarafý aðýr basan bir 

yolda yürüyorsanýz ve eðer onun hissiyatý ters 

tepmiþse, yürüttüðünüz eleþtirideki mantýk ne kadar 

kuvvetli olursa olsun, istese de mantýk tarafýna 

dönemez. Bu yüzden pire için yorgan yaktýðýna kaç 

defa þahit olmuþumdur. Buna inat demek yanlýþ olur; 

çünkü inat, isteyerek ayak diretmektir…

devam edecek...

"Ömrümüzün Kilometre Taþlarý" Kitabýný Feyzi Akkaya Temel Eðitim Vakfý'na ulaþarak satýn alabilirsiniz. Bilgi için: 0216 495 95 71

Ö M R Ü M Ü Z Ü N K Ý LO M E T R E TA Þ L A R I

YAZI DÝZÝSÝ
Ýþ'te

Sezai Türkeþ   -   Feyzi Akkaya
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10 000. JCB'yi teslim ettik!
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak, Türkiye'deki 10.000. JCB marka iþ makinasýný teslim 

etmenin gururunu yaþýyoruz.

Güney Anadolu Bayimiz Apa Makina'nýn müþterisi olan Terlemez Ýnþaat'a teslim edilen JS290 model ekskavatör, 

SÝF-JCB iþbirliði kurulduðundan bu yana Türkiye'de satýlan 10.000. JCB oldu.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürlük bahçesinde yapýlan törende Terlemez Ýnþaat'ýn sahibi Memik Terlemez'e 

JCB Ortadoðu ve Afrika Direktörü Patrick Massardy tarafýndan ekskavatör çizimli hatýra plaketi verilirken, 

kendisi ve satýþý gerçekleþtiren Apa Makina Satýþ Müdürü Sezgin Yüzgeççioðlu, 2011 yýlý içerisinde Londra 

gezisini de kapsayacak JCB fabrika ziyaretine davet edildi.

Rubble Master, distribütörleri arasýnda yaptýðý deðerlendirmede, 

2010 yýlýnýn "En Ýyi Satýþ Sonrasý Hizmet Ödülü"nü SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý'na, tarihinde ikinci kez layýk gördü.

Ödül, geçtiðimiz haftalarda Rubble Master Bölge Satýþ 

Müdürü Jochen Günthör tarafýndan Genel Müdürümüz 

Cüneyt Divriþ'e takdim edildi.

Rubble Master "En Ýyi Satýþ Sonrasý Hizmet

Ödülü"nü Kazandýk!

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn Türkiye çapýndaki 30'u aþkýn yetkili servis aðýna bir yenisi daha eklendi. 16 

Mart 2011 tarihinde SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürü Cüneyt Divriþ'in açýlýþýný gerçekleþtirdiði 

törene yaklaþýk 250 katýlýmcýnýn yaný sýra Avcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Müslüm Öztürk de 

katýldý. SÝF JCB Ailesi'ne katýlan Genpar Otomotiv, A sýnýfý SÝF JCB Yetkili Servisi olarak Ýstanbul Avrupa 

Yakasý'ndaki JCB sahiplerine yedek parça, servis ve satýþ sonrasý hizmetleri sunacak.

Açýlýþ Töreni'nde konuþan Genpar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlami Ayaz, iþ makinalarý 

sektöründe ve makina kullanýcýlarý arasýnda yaptýklarý araþtýrmalarda en güvenilen ve tercih edilen 

markanýn JCB olduðunu görerek, SÝF JCB Ailesi'ne katýlma kararý aldýklarýný belirtti. SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý Genel Müdürü Cüneyt Divriþ ise, SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn yeni yapýlanmasýnda Avrupa 

Bölgesine hizmet verecek Genpar Otomotiv'in katkýsýnýn büyük olacaðýný ifade etti.

1996 yýlýndan beri SÝF JCB Yetkili Servisi olan Ýnter Ýþ Makinalarý'nýn yeni 

tesisi, 18 Mart Cuma günü Genel Müdürümüz Cüneyt Divriþ, Ýnter Ýþ 

Makinalarý Sahibi Zafer Acar ve SÝF JCB Ýþ Makinalarý Yönetim Kurulu 

Baþkan Vekili Aytaç Ege tarafýndan açýldý.

Törende açýlýþ konuþmasýný yapan Cüneyt Divriþ, 15 yýlý aþkýn süredir 

devam eden iþbirlikleri süresince JCB sahiplerine en iyi hizmeti sunmayý 

hedefleyen Ýnter Ýþ Makinalarý'nýn daha fazla makinaya hizmet vermesine 

olanak saðlayacak tesisinin hayýrlý olmasýný diledi. Ýnter Ýþ Makinalarý, 

toplam 2 bin 700 metrekare alan üzerine kurulu yeni tesisinde üstün 

hizmet anlayýþý ile en kaliteli hizmetin verilmesini hedefliyor. Ýnter Ýþ 

Makinalarý Sahibi Zafer Acar, JCB müþterileri ile gerek serviste, gerekse 

sahada yakýn temas içinde olmaya ve ihtiyaçlara kýsa sürede ve 

profesyonel hizmet kalitesinde cevap vermeye özen gösterdiklerini 

belirtti ve sözlerine þöyle devam etti: “SÝF JCB Yetkili Servisi olarak 

müþterilerimize hizmet vermenin mutluluðunu duyuyoruz. Yeni tesisimiz 

ile birlikte kusursuz hizmeti hedefliyoruz.”

Ýstanbul Avrupa Yakasý'nda Hizmet Verecek

Genpar Otomotiv Açýldý

ÝNTER'in yeni tesisi
törenle açýldý

Ýþ'te
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22 milyon £ yatýrým yapýlan JCB ACADEMY, 18 Þubat 2011 tarihinde Rocester, Ýngiltere'de açýldý. Öðrenciler, 

açýlýþýn ardýndan Prens Charles'a kendi tasarladýklarý ve ürettikleri bir memory stick'i hediye ettiler.

JCB Yönetim Kurulu Baþkaný Sir Anthony Bamford, açýlýþta yaptýðý konuþmada, geleceðin mühendislerini ve 

liderlerini yetiþtirmeyi umduklarýný, JCB Academy'nin günümüzde çok gözde olmayan teknik eðitimin yeniden 

doðuþuna olanak saðlayacaðýný düþündüðünü belirtti. Toyota, Rolls Royce, Bentley gibi iþ ortaklarýnýn da 

destekleriyle, JCB Academy'nin 14-19 yaþ aralýðýndaki öðrencilere eþsiz bir teknik eðitim verileceðini ve gençlere 

ilham kaynaðý olacaðýný sözlerine ekleyen Sir Bamford, alacaklarý eðitim sayesinde üretim ve mühendislik 

sektörlerinde çalýþacak olan genç nesillerin, ülke ekonomisine katma deðer saðlayacaklarýný da belirtti. 

JCB ACADEMY
eþi Camilla Parker tarafýndan gerçekleþtirildi!

'nin açýlýþý, Galler Prensi Charles ve 

Deðiþmek...

kazýYORUMS ÝF  JCB Ý þ  Mak ina l ar ý  Bö lge  ve  Yetk i l i  

Bayilerinin satýþ ekipleri, 20-23 Ocak tarihleri 

arasýnda Ýspanya'da JCB'nin Kompakt ve Aðýr 

Ýþ Makinalarý ürün gruplarýný ve ataþmanlarýný 

kapsayan iki günlük teknik eðitimlere katýldýlar.

JCB'nin Türkiye, Ýsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, 

Polonya ve Libya distribütörlerinden satýþ ekiplerinin 

katýldýðý eðitimlere toplamda 120, Türkiye'den ise 28 

kiþi katýldý.

Kompakt ürünlerin eðitimi Ürün Müdür Yardýmcýsý 

Ayþegül Çetinel,  Aðýr Ýþ Makinalarý ürünleri ve 

ataþmanlarýn eðitimi ise Ürün Müdürü Hikmet Saka 

tarafýndan verildi.

22 Ocak akþamý düzenlenen Gala Yemeði'nde eðitim 

boyunca soru lan soru lara  en iy i  cevap veren 

katýlýmcýlar açýklandý. Türkiye, grup olarak birinci 

olurken, en iyi cevap veren ilk 10 katýlýmcý arasýnda 6 

Türk yer aldý ve en iyi 3. puaný alan Ýzmir Bölge 

Müdürlüðü'nden Satýþ Yönetmeni Engin Erdem JCB 

tarafýndan bir hediye ile ödüllendirildi.

Gala Yemeðinde ayrýca farklý kategorilerde 3 özel ödül 

de sahiplerini buldu.  Aðýr Ýþ Makinalarý ürün grubunda 

gerçekleþtirdiði yüksek adetli satýþlar nedeni ile, 

Ýstanbul  Anadolu Bölge Müdürlüðü'nden Sat ýþ  

Temsilcisi Serdar Çelik ödül almaya hak kazandý. 

Baþarýlarýndan ötürü Engin Erdem ve Serdar Çelik'i 

tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

JCB 'n in  “Focus  on  Winn ing  2011”  s t r a te j i s i  

kapsamýnda geliþtirilen bu eðitimler, 1.5 ay boyunca 

tüm dünyadaki JCB distribütörlerinin satýþ ekiplerini 

kapsayacak þekilde devam edecek.

Ýspanya'da Eðitim

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, Güney Anadolu Bölge Bayi Apa 

Makina ile birlikte, 17-20 Þubat 2011 tarihlerinde 

Adana'da gerçekleþtirilen "Ýnþaat 2011 Fuarý"nda 

JS200 , 436ZX, 3CX, 1CX ve  TLT 30D mode l  

makinalarý ile yer aldý.

Kalabalýk bir ziyaretçi grubunu aðýrlayan SÝF JCB 

standýna kamu kuruluþlarýndan da büyük bir ilgi olduðu 

gözlendi . Ziyaretçi ler baþta BHL olmak üzere , 

ekskavatör, 1CX ve Teletruk ile de yakýndan ilgilendiler 

ve bilgi aldýlar.

Adana Ýnþaat Fuarý'ndaydýk

fuar

Mart ayýnýn ilk haftasýnda Mersin ve Ýstanbul Avrupa 

Yakasý'nda düzenlenen demolarla JCB Teletruk, Mersin 

Liman Ýþletmeciliði,  Vega Tekstil ve Taþ Dünyasý gibi 

farklý sektörlerdeki potansiyel müþterilere tanýtýldý.

Farklý sektörlere tek çözüm: JCB Teletruk!
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Ýnsan deðiþmeye , gel iþmeye mecbur. Deðiþ ime 
direnenler geçmiþin bataklýklarla dolu yollarýnda 
kaybolmaya ya da batmaya karþý duramazlar.

Anýlarýyla yaþayanlar ...

Affetmeyi bilmeyenler ...

Baþarýlarýnýn üzerine bir þey koyamayanlar ...

Hepsi deðiþime direnen insanlarýn ortak özellikleri. 
Tarih nice baþarýlý insanlarýn kederli sonlarýyla dolu.

Ne güzel söylemiþ Hz. Mevlana;

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi!
Her gün bir yere konmak ne güzel!
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoþ!
Dünle beraber gitti cancaðýzým,
Ne kadar söz varsa düne ait.
Þimdi yeni þeyler söylemek lazým.”

Hz. Mevlana'nýn dediði gibi ayný þeyleri yaparak baþarýyý 
sürekli kýlmak mümkün deðil.  Birileri gelir sizi alt eder. 
Ýþte o zaman ya çok geç olmuþtur, ya da baþarýyý 
yakalamanýn maliyeti çok yükselmiþtir.

Sen deðiþmeye çalýþsan da, deðiþime direnen bol olur. 
Seni yolundan alýkoymaya çalýþýrlar. “O güzel günleri” 
geri getirmeye çalýþýrlar.

Deðiþimi yaþarken belkide en acý verici olaný geçmiþte 
seninle birlikte mücadele etmiþ, acý tatlý günleri 
paylaþmýþ yakýn dostlarýnýn, mücadele arkadaþlarýnýn 
seni anlamamalarý, deðiþime direnmeleri ve sonunda 
yok olmaya giden dostluklardýr...

Halbuki, iyi de kötü de tarih sayfalarýnda kalmaya, birer 
istatistik olmaya mahkumdur. Ýyiden de kötüden de 
derslerimizi alýp geleceðe bakmayý becermeliyiz. “Ne 
güzeldi o günler” veya “baþaramadýk, biz bu iþi 
beceremeyiz” gibi sözlerin peþine takýlmak bizi geriye 
götürür. Hayatýn her an esen deðiþim rüzgarýnda 
oradan oraya savrulan bir yaprak misali giderek 
amaçsýz, hedefsiz bir hayatýmýz olur.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak, bizler de JCB'nin yenilikçi 
yönünü, SÝF'in güçlü geçmiþiyle birleþtirerek yüzümüzü 
sürek l i  ge leceðe döndürüyor, pazar  ta lep ler i  
doðrultusunda ürün ve hizmetlerimizi güçlendirip 
yeniliyoruz. Geçmiþin getirdikleriyle, geleceðimizi inþa 
ediyoruz. 

Hayatýn her gün yeni þeyler getirmesi dileðiyle.
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22 milyon £ yatýrým yapýlan JCB ACADEMY, 18 Þubat 2011 tarihinde Rocester, Ýngiltere'de açýldý. Öðrenciler, 
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JCB Yönetim Kurulu Baþkaný Sir Anthony Bamford, açýlýþta yaptýðý konuþmada, geleceðin mühendislerini ve 

liderlerini yetiþtirmeyi umduklarýný, JCB Academy'nin günümüzde çok gözde olmayan teknik eðitimin yeniden 

doðuþuna olanak saðlayacaðýný düþündüðünü belirtti. Toyota, Rolls Royce, Bentley gibi iþ ortaklarýnýn da 

destekleriyle, JCB Academy'nin 14-19 yaþ aralýðýndaki öðrencilere eþsiz bir teknik eðitim verileceðini ve gençlere 

ilham kaynaðý olacaðýný sözlerine ekleyen Sir Bamford, alacaklarý eðitim sayesinde üretim ve mühendislik 

sektörlerinde çalýþacak olan genç nesillerin, ülke ekonomisine katma deðer saðlayacaklarýný da belirtti. 

JCB ACADEMY
eþi Camilla Parker tarafýndan gerçekleþtirildi!

'nin açýlýþý, Galler Prensi Charles ve 
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gerçekleþtirdiði yüksek adetli satýþlar nedeni ile, 

Ýstanbul  Anadolu Bölge Müdürlüðü'nden Sat ýþ  
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Adana Ýnþaat Fuarý'ndaydýk

fuar

Mart ayýnýn ilk haftasýnda Mersin ve Ýstanbul Avrupa 

Yakasý'nda düzenlenen demolarla JCB Teletruk, Mersin 

Liman Ýþletmeciliði,  Vega Tekstil ve Taþ Dünyasý gibi 

farklý sektörlerdeki potansiyel müþterilere tanýtýldý.

Farklý sektörlere tek çözüm: JCB Teletruk!

S Ý F v e J C B D Ü N YA S I N DA N H A B E R L E R

HABERLER
S Ý F v e J C B D Ü N YA S I N DA N H A B E R L E R

HABERLER
S Ý F v e J C B D Ü N YA S I N DA N H A B E R L E R

HABERLER
Ýþ'te

Ýnsan deðiþmeye , gel iþmeye mecbur. Deðiþ ime 
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S ÝF  JCB Ý þ  Mak ina l a r ý  Sa t ý þ  Sonras ý  H izmet ler  

Departmaný'ndan yýlýn ilk yedek parça kampanyasý 01 

Þubat'ta baþladý.

01 Þubat-29 Nisan 2011 tarihleri arasýnda geçerli olacak kampanyada, 

JCB Kazýcý-Yükleyici sahibi SÝF Pozitif üyeleri, SÝF JCB Yetkili Servisleri'nden “2 set orjinal 

týrnak ve filtre” aldýklarýnda üç alternatif bot modeli arasýndan diledikleri bir çift  botun sahibi oluyor.

Kampanyaya katýlmak için SÝF Pozitif Kart sahibi olmak gerekiyor. Müþteriler, dilerlerse SÝF Pozitif Kartlarýna 

ParaPuan yükletiyor, dilerlerse istedikleri bota sahip oluyorlar. Stoklarla sýnýrlý olan kampanyaya Kamu Kuruluþlarý 

ve çalýþanlarý katýlamýyor.

2011 yýlý SÝF JCB Yetkili

Servisler Toplantýsý 

SÝF JCB Yetkili Servisler toplantýsý, 14-16 Ocak 

tarihleri arasýnda SÝF JCB Ýþ Makinalarý'ndan da 10 

k i þ in in  kat ý l ýmýy la  Anta lya 'da  T i tan ic  Ote l 'de 

gerçekleþti.

Ýlk gün, 2011 hedeflerinin ve planlarýnýn konuþulduðu 

top lant ý l ar ýn  ard ýndan , 30 Yetk i l i  Ser v i s  Ga la  

Yemeði'nde fasýl eþliðinde eðlenme fýrsatý buldu.  Gala 

Yemeði esnasýnda 2010 yýlýnda yedek parça satýþ 

hedefini gerçekleþtiren 5 yetkili servise, SÝF JCB Genel 

Müdürü Cüneyt Divriþ hediyelerini sundu. Ýnter, Sesa, 

Emre Mak ina , Ak Mak ina  ve  Güneþ  Mak ina 'y ý  

baþarýlarýndan dolayý kutluyoruz.

21-24 Þubat tarihleri arasýnda JCB eðitmeni Paul 

Wallace tarafýndan Avrupa standardýnda tüm uzar 

bomlu makine modellerinde kullanýmý zorunlu hale 

getirilmiþ olan "EN 15000 Adaptif Yük Kontrolü  

Sistemi eðitimi verildi.

Yirmi SÝF JCB yetkili servisinden gelen çalýþanlara 

ve r i l e n  e ð i t i m , i k i þ e r  g ü n  i k i  g r u p  h a l i n d e  

gerçekleþtirildi. Eðitimi Servisler Müdürü Levent 

Þendurgut tercüme etti.

SSH tarafýndan EN 15000 

Adaptif Yük Kontrolü 

Sistemi eðitimi verildi.

Bu kampanya on numara! 

Ayaðýnýz kaç numara?

24 Ýþ'te 25Ýþ'te
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ÝÞ'TE KAMU
Yazan: Cihan Çolpan

K Ü Ç Ü K D E V 1 C X

JCB 1CX
Ý lk  olarak 1994 y ý l ýnda üret imine baþ lanan ve 

sektöründeki en küçük ebatlarý ile rakipsiz bir kazýcý-

yük l ey i c i  o l an  JCB 1CX, hem b i r  sk id  s teer  

yükleyicinin, hem de mini ekskavatörün yaptýðý iþi 

yapabilmesi sebebiyle, tüm dünyada olduðu gibi 

ülkemizde de tercih edilen bir üründür.

 Kamu Hizmetinde
Küçük Dev ICX

IC
X

TBMM bahçesinin peyzaj iþlerinin bir JCB 1CX 

tarafýndan yapýldýðýný biliyor muydunuz?

Küçük dev
Kazýcý kýsmý manuel kýzak kaydýrma özelliði ile yer 

deðiþtirmeksin geniþ bir alanda çalýþma imkaný sunan 

JCB 1CX'in kompakt ölçüleri, dar ve kýsýtlý alanlarda 

çal ýþmak iç in idealdir. Söz konusu dar a lanlarda 

hidrostatik yürüyüþ sistemi sayesinde yüksek manevra 

kabiliyeti ile de benzersiz  bu “küçük dev”, insan gücüne 

de hýzlý ve ekonomik bir alternatiftir.

Farklý ataþmanlarla, birçok alanda 
kullaným imkaný
JCB 1CX, standart olarak üzerinde bulunan 6 iþlevli 

kovasý ile kum ya da asfalt yükleme-boþaltma ve tesviye 

iþlerinde sýklýkla kullanýlmaktadýr. Bunun dýþýnda paletli 

halde bulunan ki l it taþý ve benzeri malzemelerin 

taþýnmasýnda forklift çatalý ile, fide dikim iþlerinde burgu 

ataþmaný ile, yýkým-kýrým iþlerinde HM 115 kýrýcýsý ile, 

damla sulama ve kablo döþeme iþlerinde trencher ile, 

t e m i z l i k  i þ l e r i n d e  d e  s ü p ü r g e  a t a þ m a n ý  i l e  

kullanýlmaktadýr. Ataþmanlarýnýn saðladýðý çok yönlülük, 

JCB 1CX'in kullaným alanýný geniþletmektedir.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bir 
numaralý tercihi
Manevra kabiliyetinin yüksek oluþu ile ilgi çeken JCB 

1CX, kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan - diðer 

kazýcý-yükleyicilerin giremediði yerlerde - dere kanal 

temizliði, asfalt serme, yaya kaldýrým inþaatý, tretuar 

temizliði, yýkým-kýrým iþleri, yol yapýmý, park-bahçe ve 

peyzaj iþleri gibi altyapý ve üstyapý iþlerinde hizmet 

vermektedir. Bu sayede, bu iþlerden oluþan belediye 

hizmetleri aksamadan devam edebilmektedir. Türkiye 

genelinde 100'ün üzerinde JCB 1CX, kamu kurum ve 

k u r u l u þ l a r ý  b ü nye s i n d e  vey a  k a mu  k u r u m  ve  

kuruluþlarýna hizmet veren firmalarda çalýþmaktadýr. 

1CX'i tercih eden kamu kuruluþlarý arasýnda çoðunlukla 

belediyeler yer alýrken, üniversiteler ve kaymakamlýklar 

da 1CX'in çok iþlevliliðinden faydalanmaktadýr. 

Ýþ'te



ÝSTANBUL AVRUPA YAKASI
YENÝ  YETKÝLÝ SERVÝSÝ
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GENPAR OTOMOTÝV

Yazan: Murat Türkgeldi

G E N PA R O T O M O T Ý V

SATIÞ/SERVÝS NOKTALARI

SÝF JCB,

Yetkili Servis

Aðýný Geniþletiyor...

foto deðiþecek
açýlýþtan gelecek
fotolara da bakacaðým.

foto deðiþecek

GENPAR

Baðcýlar'da bulunan GENPAR Otomotiv, 2 bin 600 

metrekaresi kapalý olmak üzere toplam 10 bin 600 

metrekare alan üzerinde kurulu bir tesise sahip. Sekiz 

gezici aracý ile ayný zamanda JCB makina sahiplerine 

mobil servis hizmeti de saðlayan serviste ikis i  

mühendis olmak üzere toplam 17 kiþilik tecrübeli bir 

kadro yer alýyor. 

Genpar Otomotiv'in tarihçesine baktýðýmýzda, 1968 

yýlýnda Genoto Bayii olarak ticari araç piyasasýndaki 

faaliyetlerine baþlamýþ olduðunu görüyoruz. 1994 yýlýna 

kadar Bedford bayisi olarak çalýþmalarýný sürdüren 

Genpar, bu tarihten itibaren, Genoto'nun Türkiye'deki 

faaliyetlerini azaltmasý ve üretimini durdurmasý nedeni 

ile, Iveco markasý ile yola devam etme kararý almýþ. 

Dünyanýn önde gelen ticari araç üreticilerinden 

Iveco'nun Türkiye distribütörü olan Otoyol Pazarlama 

A.Þ'nin Türkiye'deki ilk 4S bayisi olan Genpar, "4S" 

ünvaný ile, satýþ, satýþ sonrasý hizmetler, yedek parça ve 

ikinci el satýþ konularýnda hizmet vermiþtir. ISO 

9001:2000 Kalite ve TSE Belgesi alarak belgelendirme 

sürecini tamamlamýþ olan Genpar Otomotiv, 2001 

y ý l ý nd an  bu  y ana  I ve co  ana  b ay i  s t a t ü sünde  

faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 

Genpar Otomotiv, kurulduðundan bu yana araç satýþý 

ve satýþ sonrasý hizmetleri konusunda uzmanlaþmýþ ve 

kadrosunu da buna göre oluþturmuþtur. Genpar, 2004 

yý l ýnda da Otoyol Bayi Geliþtirme Departmaný 

tarafýndan 2004 yýlý performans birincisi seçilmiþtir.

Genpar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlami Ayaz, 

iþ makinalarý sektöründe ve makina kullanýcýlarý 

arasýnda yaptýklarý araþtýrmalarda en güvenilen ve 

tercih edilen markanýn JCB olduðunu görerek, SÝF JCB 

Ailesi'ne katýlma kararý aldýklarýný belirtmiþtir. 

Bölgelerindeki JCB müþterileri ile gerek serviste, 

gerekse sahada yakýn temas iç inde olmaya ve 

iht iyaçlara kýsa sürede ve profesyonel hizmet 

kalitesinde cevap vermeye özen gösterdiklerini 

belirten Ýlami Ayaz; "hizmete baþlamamýzdan bu yana 

geçen süre içinde müþterilerimizle hiçbir sorun 

yaþamamýþ olmanýn mutluluðunu duyuyoruz" demiþtir.

JCB marka iþ makinalarýný daha iyi tanýyarak, hizmet 

seviyesini en üst noktaya getirmeyi amaçlayan 

Genpar'ýn teknik personeli, çalýþýlmaya baþlanan kýsa 

süre içinde SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn düzenlediði 

eðitim programlarýna katýldý. 

Genpar, hedefledikleri iþ potansiyeli ile birlikte, 

önümüzdeki yýl personel sayýsýný iki katýna çýkarmayý 

planlýyor. Makinalarýn bakým ve onarýmý konusunda her 

türlü servis hizmetinin verilebildiði Genpar'da yedek 

parça konusunda bilgilerin sürekli güncellendiði bir 

stok sistemi ile çalýþýlýyor.

Tecrübeli mühendis kadrosu tarafýndan yönetilen 

uzman Genpar ekibi, servis taleplerine en hýzlý ve 

tekniðine uygun cevap verebilmek için, þanzuman, 

diferansiyel ve cer revizyonlarý, hidrolik sistem 

komponentlerinin revizyonu (pompa, silindir, yürüyüþ 

motoru, vb.), motor revizyonlarý, hidrolik sistem 

temizliði ve makinanýn komple montaj-demontajý gibi, 

üretici standart ve teknolojisine uygun her türlü 

revizyon, bakým, arýza, diagnostik ve sistem testlerini 

garantili olarak yapabiliyor.

Bu amaç doðrultusunda makina ve ekipmanlarýn 

bulunduðu her yerde servis ihtiyaçlarýný en kýsa 

zamanda giderebilmek için teknisyenler, gerekli tüm 

ekipman ve test cihazlarý ile donatýlmýþ durumda.

A r a ç  s e r v i s  v e  y e d e k  p a r ç a  s a t ý þ ý  v e  2 . e l  

h izmet ler inde uzmanlaþan Genpar Otomotiv,  

"müþter i ler in in  en iy i  çözüm or tað ý "  an lay ý þ ý  

çerçevesinde eðitimli ve tecrübeli kadrosu ile toplam 

kalite felsefesi doðrultusunda müþterileri için ayrýcalýklý 

hizmet ve en üst seviyede müþteri memnuniyetini 

kendine ilke edinmiþtir. 

GENPAR'a  "S ÝF  JCB Ai les i 'ne hoþge ld in"  der, 

baþarýlarýnýn JCB makina sahiplerinden baþlayarak tüm 

SÝF JCB Ýþ Makinalar ý  camiasýna yeni deðerler 

katmasýný temenni ederiz. 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, Türkiye iþ makinasý makina 

parkýnýn önemli bir bölümünün bulunduðu Ýstanbul 

Avrupa Yakasý ve Trakya Bölgesi'ni kapsayan yeni 

stratejisi doðrultusunda, daha önce bu bölgede satýþ ve 

servis hizmeti  veren bayii Cermak ile yollarýný ayýrmýþ 

ve kendi satýþ organizasyonunu kurmuþtur. Söz konusu 

stratejinin bir uzantýsý olarak SÝF JCB Ailesi'ne 

katýlan Genpar Otomotiv Tic. ve San. Ltd. 

Þti., 1 Þubat 2011 tarihi itibarý ile "A sýnýfý 

SÝF JCB Yetkili Servisi" olarak Ýstanbul 

Avrupa Yakasý'ndaki JCB sahiplerine yedek 

parça, servis ve satýþ sonrasý hizmetleri 

hizmet vermeye baþladý.  
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2010 yýlýnda hafriyatçýlýk sektörüne giren Özbaylar'da 
iki adet JS330 ve iki adet JS360 olmak üzere toplam 
dört adet JCB marka aðýr iþ makinasý bulunuyor.
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Ö Z B AY L A R G R U P

Ö Z B AY L A R G R U P

30 31Ýþ'te Ýþ'te

n

n

Bize biraz firmanýzdan ve faaliyet alanlarýndan bahsedebilir misiniz?

Petrol, gýda, nakliyat, hafriyat iþleri yapan Özbaylar Grup'un temelleri merhum Ýsmail ÖZBAY tarafýndan 1972 

yýlýnda Tokat Turhal'da atýlmýþtýr.

Tokat'ta gýda toptancýlýðý ile baþlayan ticari serüven, 1989 yýlýndan itibaren Ýstanbul'da devam etmiþtir. Grubumuzun 

amiral gemisi Özbaylar Gýda San. Tic. Ltd. Þti. de 1990 yýlýnda faaliyete geçmiþtir. Deðiþen ticari dinamikler ve baþka 

sektörlerde de varlýðýmýzý gösterebileceðimiz düþüncesi ile 2004 yýlýnda Özbaylar Petrol Gýda San. Tic. Ltd. Þti. 

kurulmuþ ve BP ile yapýlan anlaþma çerçevesinde ilk akaryakýt istasyonumuz hizmete girmiþtir. Sonraki zamanlarda 

ise, DELTA petrol anlaþmasý ile GULF Turhal istasyonumuz açýlmýþtýr. 

2007 yýlýnda týr filomuzun temelleri atýlarak, taþýmacýlýk ve hafriyat sektörüne giriþ yapýlmýþtýr. Ýnþaat sektöründeki 

geliþmelere paralel olarak da, týr ve kamyon filomuz ile iþ makinasý parkýmýzýn geliþimi devam etmektedir. 

Merkez ofisimiz Ýstanbul Topçular'da, Özbaylar Gýda Rami'de, Merkez Þantiyemiz Ýstanbul Ýhsaniye'de, BP 

Ýstasyonumuz Gebze - Kocaeli'nde ve Gulf Ýstasyonumuz da Tokat Turhal'da bulunmaktadýr.

Ýnþaat sektöründe gerçekleþtirdiðiniz faaliyetlerinizde, JCB'yi tercih etmenizde neler etkili olmuþtur?

Özbaylar Petrol Ürünleri Gýda San. Tic. Ltd. Þti. olarak Kasým 2010'dan önce öncelikli iþimiz nakliye üzerineydi ve 

piyasada birçok büyük hafriyat þirketiyle çalýþýyorduk. Bu sayede, iþ makinalarýnýn çalýþmasýný ve performanslarýný 

görüp, inceleme þansý yakaladýk. Aralýk ayýnda hafriyat üzerine çalýþmalarýmýz faal duruma geçmeye baþladý. Bu 

noktada bünyemizde hiç makina bulunmadýðý için önceden yaptýðýmýz araþtýrmalarýmýz ve çalýþtýðýmýz firmalarýn 

yorumlarý bizi birçok markaya yönlendirdi.  SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile yaptýðýmýz görüþmelerde bize demo önerildi. 

Demo süresince operatörlerimiz saha içinde çalýþarak, makinalarýn uygun yakýt tüketimini, performansýný 

deneyimlemiþ oldular. Düþük iþletme maliyetini de göz önünde bulundurarak marka tercihimizi JCB 

doðrultusunda netleþtirdik. Kullanmaya baþladýktan sonra da, aldýðýmýz kararýn yerinde olduðunu görmüþ olduk.

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý hizmetlerini deðerlendirebilir misiniz?

Makinalarýmýzý satýn aldýktan sonra, kullaným ile ilgili yaþamamýz muhtemel sorunlar için istediðimiz bilgilendirme 

ve mekanik sorunla alakalý servis talebimiz en kýsa zamanda çözüme kavuþturulmuþtur. Servis hizmetlerinin teknik 

anlamda yeterliliðinin dýþýnda, ekonomik olarak da bir problem yaþamadýk. Yukarýdaki bilgiler ýþýðýnda bundan 

sonrasýnda da problem yaþamayacaðýmýza, yaþanmasý durumunda da desteðin bizden eksik olmayacaðýna 

inanýyoruz.

Son olarak, JCB marka iþ makinasý sahibi olarak JCB markasý ile ilgili deðerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Piyasada bilinirliði yüksek birçok marka bulunmaktadýr. Bunlardan birisi olan JCB marka iþ makinalarý 

performanstan yakýt ekonomisine, satýþ sonrasý hizmetlerinin kolay eriþilebilir olmasýndan yedek parça ve servis 

kalitesine kadar piyasadaki diðer makinalardan çok daha ön sýralarda yer almaktadýr.
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Bu sayýmýzdaki "müþteri 

ziyareti" köþemizde,1972 

yýlýnda temelleri atýlan, 1989 

yýlýndan bu yana da petrol, 

gýda, nakliyat ve hafriyat 

sektörlerinde faaliyet 

gösteren Özbaylar Grup 

firma sahibi Mustafa Özbay 

ile faaliyetleri ve neden 

JCB'yi tercih ettikleri üzerine 

konuþtuk. "JCB makinalarýmýz ile 
problem 

yaþamayacaðýmýza, 
yaþanmasý durumunda da 

desteðin bizden eksik 
olmayacaðýna inanýyoruz"
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Bu sayýmýzdaki "müþteri 

ziyareti" köþemizde,1972 

yýlýnda temelleri atýlan, 1989 

yýlýndan bu yana da petrol, 

gýda, nakliyat ve hafriyat 

sektörlerinde faaliyet 

gösteren Özbaylar Grup 

firma sahibi Mustafa Özbay 

ile faaliyetleri ve neden 

JCB'yi tercih ettikleri üzerine 

konuþtuk. "JCB makinalarýmýz ile 
problem 

yaþamayacaðýmýza, 
yaþanmasý durumunda da 
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Türkiye'de ilk defa altýn üretimini gerçekleþtiren Koza 

Altýn Ýþletmeleri'nden Baþ Mühendis Serdar Volkan, 

Bakým Þefi Galip Þimþek ve Eðitim ve Ýþ Emniyeti 

Uzmaný Hüseyin Batmaz i le Türkiye'deki a lt ýn 

madenciliðinin geliþimini, geleceðini ve iþletmelerinde 

neden JCB'yi tercih ettiklerini konuþtuk.

Bizlere kýsaca Koza Altýn Madeni'nin kuruluþu ve 
geliþimi hakkýnda bilgi verebilir misiniz?

Koza Alt ýn Ýþ letmeler i  A.Þ . , Türkiye 'deki  a l t ýn 

madenlerini aramak ve iþletmek üzere kurulmuþ %100 

Türk sermayeli bir firmadýr.

Koza Davetiye Maðaza Ýþletmeleri ve Ýhracat A.Þ. ve 

Koza-Ýpek Holding A.Þ. firmalarýnýn 2005 yýlýnda 

Normandy Madencilik A.Þ.'nin bütün hisselerini 

Newmont Mining Corporation Þirketi'nden satýn 

almalarý ile, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir 

Türk þirketi altýn üretimi gerçekleþtirmeye baþladý.

Þirket bünyesindeki Ýzmir–Bergama-Ovacýk Altýn 

Madeni, Türkiye Cumhuriyeti'nin iþletilen ilk altýn 

madenidir. Mevcut durumda Ýzmir (Bergama) - Ovacýk, 

Ý z m i r  ( D i k i l i )  -  Ç u k u r a l a n  v e  G ü m ü þ h a n e  

( D e m i r k a y n a k )  -  M a s t r a  m a d e n l e r i n d e n  

gerçekleþtirdiði üretimini, Eskiþehir - Kaymaz ve Ege - 

Doðu Anadolu Bölgelerindeki maden yataklarýnýn 

faaliyete geçmesi ile yakýn gelecekte arttýrmayý 

planlamaktayýz.

Havran Altýn Madeni'nde ise üretim tamamlanmýþ, 

doðaya yeniden kazandýrma çal ýþmalarý da son 

aþamasýna gelmiþtir.

Koza Altýn Ýþletmeleri, Türkiye'nin önemli bir altýn 

üreticisi olmayý, en iyi teknolojiyi kullanarak ülkemizin 

altýn madenciliði endüstrisinin geliþmesine ve Türk 

ekonomisine katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Yöre 

insanýyla karþýlýklý güven içinde ve onlarýn deðerlerine 

saygýlý, þeffaf, kalýcý ve ekonomik getirisi yüksek altýn 

madenci l ið i  yapmayý kendine görev 

olarak belirlemiþtir. Koza Altýn 

Ýþletmeleri, 2010 Þubat ayýnda 

halka arz edilmiþtir.
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TÜM 'DEYÝZTÜRKÝYE
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Türkiye'deki altýn madeni sektörü ve geliþimi 
konusunda bizlere bilgi verebilir misiniz?

Anadolu, zengin maden kaynaklarý ile, uygarlýklar 

tarihinde her zaman madenciliðin beþiði ve öncüsü 

olmuþtur. Dünyadaki ilk bakýr, kurþun ve demir maden 

i þ le tmes i  i l e  i l k  meta lur j ik  uygu lama da  y ine  

Anadolu'da yapýlmýþtýr.

Osmanlý'da, altýn ve gümüþ madenleri hazine için 

zenginlik kaynaðý olmuþtur. Cumhuriyet döneminde 

ise, ilk madencilik kurumu 1933 yýlýnda kurulan Altýn 

Arama ve Ýþletme Ýdaresi'dir.

Türkiye'de altýn potansiyelinin 6.500 ton olduðu 

tahmin edilmektedir. Bunun 800 tonu görünür 

rezervdir. Prof. Dr. Erdoðan Alkin'in raporuna göre, 

6.500 tonun ülkemize saðlayacaðý katma deðer 

bugünkü fiyatlarla 1,2 trilyon dolar düzeyinde olup 

6.500 kiþiye doðrudan, 100.000 kiþiye de dolaylý 

istihdam yaratacaktýr.

Türkiye'nin ilk altýn madeni Bergama-Ovacýk Altýn 

Madeni'dir. Günümüzde Ovacýk ile birlikte 5 iþletmede 

altýn üretimi yapýlmaktadýr. 2010 yýlýnda Türkiye'de 

üretilen altýn miktarý 17 ton olmuþtur.

2006 yýlýnda kurulan Altýn Madencileri Derneði ile 

Türkiye'de altýn madenciliði konusunda faaliyet 

gösteren firmalar tek çatý altýnda toplanmýþtýr.

Koza Al t ýn  Maden i  o larak  neden S ÝF  JCB Ý þ  
Makinalarý'ný tercih ettiðinizi söyleyebilir misiniz?

Gerek bölgedeki referanslarý, gerekse model çeþitliliði 

konusunda deðerlendirmelerimizde JCB markasý ön 

plana çýkmýþtýr. SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn uzun yýllardýr 

JCB'nin distribütörü olmasý firmaya ve markaya 

güvenimizi arttýrmýþtýr.

Diðer yandan elimizde bulunan 1997 model JCB 4CX 

SM makinamýzda da herhangi bir problem yaþamadýk. 

Çok zorlu þartlarda dahi bizi yarý yolda býrakmadý. 

S a t ý þ  ek i b i n i z l e  d i y a log l a r, y ap ý l an  demo l a r, 

makinalarýnýzýn yerinde görülüp kullanýlmasý ve 

makinalarý kullanan ekibimiz tarafýndan olumlu görüþ 

bildirimleri sonucunda, JCB markasýyla ilerlemeye 

karar verdik.

Ýleride satýn alacaðýnýz makinalarýn marka ve model 
seçiminde kararýnýzý etkileyecek faktörler nelerdir?

Öncelikle iþimize uygun makinalarý belirlememiz ve 

marka ve model konusunda karar vermemiz gerekiyor. 

Doðru ürün tespiti yapmamýz gerekiyor. 

Örneðin sizlerle beraber, teleskobik yükleyici 

ihtiyacýmýz için, JCB TM310 modelini tespit 

etmiþtik. Yeni makina ihtiyaçlarýmýzda da 

ekibimiz ve sizlerle beraber doðru modeli 

tespit edip, karar verebiliriz. 

Röpor t a j ý  okuyan  müþ ter i l e r im i ze  
kullanmakta olduðunuz JCB 4CX SM kazýcý-
yükleyici, JCB 456 ZX tekerlekli yükleyici ve 
J C B  T M 3 1 0  t e l e s k o b i k  y ü k l e y i c i  
makinalarýnýzýn deðerlendirmesini yapar 
mýsýnýz?

4CX SM model JCB Kazýcý-Yükleyici'nin 

kendini kanýtlamýþ bir makina olduðunu 

düþünüyoruz. 456 ZX model JCB Tekerlekli Yükleyici 

ise, gücü, kapasitesi, ferah bir operatör kabinine sahip 

oluþu, saðlamlýðý ve tasarýmý ile tercihimiz olmuþtur. 

Performansýndan son derece memnunuz, gönül 

rahatlýðý ile makinayý tavsiye edebiliriz.

JCB TM310 Teleskobik Yükleyici'nin ise, özellikle yer 

altý çalýþmalarýmýzda gerçekten fark yarattýðýný 

söyleyebiliriz. Belden kýrma oluþu, teleskobik boma 

sahip olmasý ve geniþ görüþ açýsý i le yeraltý için 

inanýlmaz avantajlar sunmaktadýr. Bir diðer önemli 

özelliði ise, tasarýmý ile tam olarak bakýmcý dostu bir 

makina olmasýdýr. Bütün bu özellikleri ile makina 

park ým ýzda  bu lunan  f a rk l ý  marka  te l e skob ik  

makinalarýn oldukça önüne geçmiþtir. TM310 ile ilgili 

memnuniyetimizi sanýrým 1-2 tane daha sipariþ 

vermeyi düþündüðümüzü belirterek göstermiþ oluruz.

n
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Bu keyifli söyleþi için Serdar Volkan, Galip Þimþek ve Hüseyin Batmaz'a çok teþekkür ederiz.

söyleþi

KOZA ALTIN ÝÞLETMELERÝ

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan Ýzmir çaðdaþ, 

geliþmiþ ayný zamanda önemli bir kültür, sanat ve ticaret 

merkezdir. Ege deniz i  lac ivertten turkuaza tüm 

renkleriyle denizin kara ile iç içe olduðu koylarý, plajlarý 

ve termal kaynaklarýyla bir dantel gibidir. 

Antik çaðlarýn en ünlü kentleri arasýnda yer alan Efes ve 

Bergama dönemin en büyük kentleriydiler. Tüm Ýon 

kültürünün zenginliklerini bünyesinde barýndýran bu 

kentler, yoðun ticari, sanatsal ve dini etkinliklerle de 

adýný duyuruyordu. 

“Güzel Ýzmir” olarak da adlandýrýlan Ýzmir, 8.500 yýldýr 

Anadolu yarýmadasýnýn batýsýnda uzun ve dar bir 

körfezin baþlangýcýnda yer almaktadýr. Tipik Akdeniz 

ikliminin yaþandýðý Ýzmir, yine Ýzmirli Homeros'un “Onlar 

kentlerini bizim yeryüzünde bildiðimiz en güzel gökyüzü 

ve en güzel iklimlerinde kurdular.” ifadesiyle binlerce yýl 

önce böyle tanýmlamýþt ýr. Ýzmir modern 

Türkiye'nin batýya açýlan çaðdaþ yüzü 

olarak sanat, kültür, turizm, ticaret ve 

sanayi kenti olarak geliþmesini hýzla 

sürdürmektedir. 

M e t a l i k  m a d e n l e r  b a k ý m ý n d a n  

Ýzmir 'deki  en önemli  maden a lt ýn 

cevherleþmeleridir. 9 gr/ton Au ve 11 

gr/ton Ag tenörlü Bergama-Ovacýk 

Yataðýnda 2.980.000 ton rezerv tespit 

edilmiþ olup, bunun metal karþýlðý 26.82 

tondur ancak iþletilebilir rezerv 24 

tondur.
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Þirket bünyesindeki Ýzmir–Bergama-Ovacýk Altýn 
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faaliyete geçmesi ile yakýn gelecekte arttýrmayý 

planlamaktayýz.

Havran Altýn Madeni'nde ise üretim tamamlanmýþ, 

doðaya yeniden kazandýrma çal ýþmalarý da son 

aþamasýna gelmiþtir.

Koza Altýn Ýþletmeleri, Türkiye'nin önemli bir altýn 

üreticisi olmayý, en iyi teknolojiyi kullanarak ülkemizin 

altýn madenciliði endüstrisinin geliþmesine ve Türk 

ekonomisine katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Yöre 

insanýyla karþýlýklý güven içinde ve onlarýn deðerlerine 

saygýlý, þeffaf, kalýcý ve ekonomik getirisi yüksek altýn 
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Osmanlý'da, altýn ve gümüþ madenleri hazine için 

zenginlik kaynaðý olmuþtur. Cumhuriyet döneminde 
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bugünkü fiyatlarla 1,2 trilyon dolar düzeyinde olup 

6.500 kiþiye doðrudan, 100.000 kiþiye de dolaylý 
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kentlerini bizim yeryüzünde bildiðimiz en güzel gökyüzü 
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Ýzmir 'deki  en önemli  maden a lt ýn 
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edilmiþ olup, bunun metal karþýlðý 26.82 

tondur ancak iþletilebilir rezerv 24 

tondur.

32 Ýþ'te
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SATIÞ NOKTALARI

SERVÝSLER

ÝLETÝÞÝM
S AT I Þ N O KTA L A R I v e S E R V Ý S L E RÝ K Ý N C Ý E L Ý Þ M A K Ý N A L A R I

ÝKÝNCÝ EL

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 2011 yýlýndan itibaren aktif olarak ikinci el hizmeti vermekte ve yukarýda bahsedilen 

hizmetleri müþterilerine saðlamaktadýr. Sýnýfýnda en çok tercih edilen JCB markasýnýn, her gün yüzlerce ziyaretçi 

alan ikinci el sitesinde yer almak sizlere makinanýzý daha hýzlý satma, güncel ve doðru ikinci el fiyatlarýný takip 

etme imkaný saðlayacaktýr. Ýkinci el almak ya da satmak için Ýkinci El Departmanýmýzla görüþebilir, makinanýzýn SÝF 

JCB internet sitesi üzerindeki ikinci el sayfasýnda ücretsiz yer almasýný ve alýcýlarla daha çabuk buluþmasýný 

saðlayabilirsiniz.

Düþük çalýþma saatli, yetkili servis bakýmlý ikinci el 

makinalar, yeni iþe baþlayanlar veya makina ekipman 

için sýnýrlý kaynak kullanmak isteyen þahýs ya da 

firmalar için uygun bir seçenektir. Ýkinci el makina 

alýndýðýnda maliyetin düþük olmasýnýn yanýnda, ilk 

yýllarda yeni makinada yaþanan yüksek deðer kaybýna 

oranla ikinci elde daha makul kayýplar yaþanýr, hatta 

iþin sonunda bazen karlý satýþlar yapmak bile mümkün 

olabilir. 

Günlük, aylýk ya da yýllýk hedeflenen çalýþma saati de, 

yeni ile ikinci el makina alma konusunda bir seçim 

kriteridir. Yeni makina alýndýðýnda makina iþte kalma 

süresinin %95'lerde olmasý ve yýlýn yarýsýnda en az 

günde 8 saatlik bir çalýþma hedeflenmektedir. Günlük 4 

saat in  ve y ý l l ýk  1 .000 saat in  a l t ýndak i  ça l ý þma 

þartlarýnda ikinci el makina almak daha uygun olabilir.

Neden Ýkinci El?

Ýkinci el iþ makinasý alýrken yapýlacak ilk iþ gözle 

muayenedir. Makinanýn dýþ görünüþü büyük ölçüde 

içini de yansýtýr. Yine de iþi þansa býrakmadan kýsa bir 

araþtýrma yapmak, yetkili servisler üzerinden ya da 

satýcý firma kanalý ile makinanýn servis geçmiþini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satýn alýnan 

makinalarýn beklenmedik arýzalara karþý riski daha az 

olacaktýr. 

Ayrýca makinanýn ruhsatýnýn satýcý üzerine olmasý, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmamasý, çalýntý olma 

riskini de azaltacaktýr. 

Makinayý almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalýþma saati göz önüne alýnarak; motor, þanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüþ takýmý, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapýlmasý istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanýlma halinde cebinizden çýkacak daha 

büyük masraflarýn önünü kesecektir.

Ýkinci El Ýþ Makinasý 

Alýrken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SÝF JCB Ýkinci El 

Departmaný

ik
in

ci
el

@
si

f.c
o
m

.t
r

Ýkinci el ile ilgili her türlü talebinizi ikinciel@sif.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Yazan: Bahadýr Arapoðlu

ÝSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK / ANKARA / ÝÇ ANADOLU ANTALYA / AKDENÝZ
ANADOLU YAKASI - DOÐU MARMARA Çetin Emeç Bulvarý 76 Sok. No: 3 D: 4-5 Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26
E-5 Maltepe Kavþaðý Atatürk Cad. Sakarya Sok. Öveçler / Ankara 07090 Antalya
No: 38 Maltepe Tel : (0312) 472 20 70 Tel : (0242) 221 52 96
Tel : (0216) 352 00 00 Faks : (0312) 472 20 76 Faks : (0242) 221 52 99
Faks : (0216) 352 10 04 E-mail: sif@sif.com.tr E-mail: antmak@sif.com.tr
E-mail: sif@sif.com.tr

ÝZMÝR / EGE
ÝSTANBUL / AVRUPA YAKASI - TRAKYA 6172 Sok. Karacaoðlan Mah. No: 28 DÝYARBAKIR / GÜNEYDOÐU ANADOLU
Kýraç Çakmaklý Mah. Ufuk Plaza No: 21 K: 3 Bornova-Iþýkkent / Ýzmir Elazýð Karayolu 4. Km. / Diyarbakýr
D: 13 / A Büyükçekmece / Ýstanbul Tel : (0232) 472 15 00 Tel : (0412) 339 00 22
Tel : 0212 886 44 34 Faks : (0232) 472 15 53 Faks : (0412) 339 00 23
Faks : 0212 886 73 13 E-mail: sif@sif.com.tr E-mail: yonmakina@sif.com.tr
E-mail: sif@sif.com.tr

ADANA / GÜNEY TRABZON / KARADENÝZ
CeyhanYolu 8. km Yüreðir / Adana Adnan Kahveci Mahallesi No: 130/B
Tel : (0322) 346 45 45(pbx) Pelitli Beldesi / Trabzon
Faks : (0322) 346 03 70 Tel : (0462) 334 37 43
E-mail: apamakina@apamakina.com.tr Faks : (0462) 334 07 55

E-mail: yigiterservis@sif.com.tr

ÝZMÝR - ALPERÝN DÝYARBAKIR - YÖN MAKINA KAYSERÝ - YOL MAKÝNA
6172 Sok. Karacaoðlan Mah. No: 28 Elazýð Karayolu 4. Km. / Diyarbakýr Yeni Sanayi Sitesi Þeker Kýsmý 19.Sok.
Bornova-Iþýkkent / Ýzmir Tel : (0412) 339 00 22 No:19 Kayseri
Tel : (0232) 472 13 60-61-62 Faks : (0412) 339 00 23 Tel : (352) 331 41 11
Faks : (0232) 472 13 71 E-mail: yonmakina@sif.com.tr Faks : (352) 331 51 81
E-mail: alperinservis@sif.com.tr E-mail: yolmakina@sif.com.tr

KONYA - ELCE 
BURSA - ERALP Karatay San. Sitesi Beykent Sok. KIRKLARELÝ -  AK ÝÞ MAKÝNALARI
Beþevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok No: 41-42-43 No:9-11 / Konya Yeni Sanayi Sitesi G1 Blok No: 7
Nilüfer / Bursa Tel : (0332) 233 24 04 Lüleburgaz / Kýrklareli
Tel : (0224) 441 79 80 Faks : (0332) 233 24 03 Tel : (288) 412 88 70
Faks : (0224)  441 79 82 E-mail: makina@elce.com.tr Faks : (288) 412 88 05
E-mail: eralpservis@sif.com.tr E-mail: akmakina@sif.com.tr

TOKAT - GÜMÜÞ
ANKARA - SESA Sanayi Sitesi 10. Blok No: 116 / Tokat ERZÝNCAN - POLATLAR MAKÝNA
Arý Küçük Sanayi Sitesi 2. Etap 691. Sokak Tel : (356) 214 20 80 Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok / Erzincan
No: 50-52  Ostim / Ankara Faks : (356) 214 52 25 Tel : (446) 226 01 43
Tel : (0312) 395 24 72 - 73 E-mail: gumusmakina@sif.com.tr Faks : (446) 226 01 14

 (0312) 395 22 88 - 99 E-mail: polatlar@sif.com.tr
Faks : (0312) 395 20 15 KARABÜK - GENÇ 
E-mail: sesaservis@sif.com.tr Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 MUÐLA - AVCILAR MAKÝNA

Kemaloyman Mevkii / Karabük Labranda Yolu No: 20 Milas / Muðla
GAZÝANTEP - GAP ÝÞ Tel : (370) 452 02 56 Tel : (252) 513 51 45
Küsget Halýcýlar Sitesi 140 Nolu Cad. No: 4 Faks : (370) 452 02 58 Faks : (252) 513 58 97
Þehitkamil / Gaziantep E-mail: gencmakina@sif.com.tr E-mail: avcýlar@sif.com.tr
Tel : (0342) 239 08 20
Faks : (0342) 239 08 24 VAN - GÜVEN-ÝÞ DENÝZLÝ - DÝBA ÝÞ MAKÝNALARI
E-mail: gapservis@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15  Van Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli

Tel : (432) 223 27 49 Tel : (258) 268 28 29
ÝSTANBUL - ÝNTER Faks : (432) 223 28 66 Faks : (258) 268 28 42
Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Caddesi No: 79 E-mail: guvenis@sif.com.tr E-mail: diba@sif.com.tr
Ferhatpaþa Ataþehir / Ýstanbul
Tel : (0216) 444 68 37 ESKÝÞEHÝR - TEMAS OTOMOTÝV ÇORUM - EMRE MAKÝNA
Faks : (0216) 471 30 00 Teksan Sanayi Sitesi H3 Blok No: 8 / Eskiþehir Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde No:63 Çorum 
E-mail: interservis@sif.com.tr Tel : (222) 228 18 62 Tel : (364) 234 52 04

Faks : (222) 228 18 63 Faks : (364) 234 52 04
ÝSTANBUL - GENPAR E-mail: temas@sif.com.tr E-mail: emre@sif.com.tr
Kemalpaþa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17
Baðcýlar / Ýstanbul MALATYA - ANKARA ERZURUM - AKAR MAKÝNA
Tel : (0212) 430 73 00 (pbx) Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 / Malatya Sanayi Sitesi Karþýsý Þükrü Paþa Mah.
Faks : (0212) 432 39 39 Tel : (422) 238 27 14 No: 59 Erzurum
E-mail: genparservis@sif.com.tr Faks : (422) 238 27 99 Tel : (442) 242 66 90

E-mail: ankara@sif.com.tr Faks : (442) 242 66 90
ÝZMÝT - ÇÖZÜM MAKÝNA E-mail: akar@sif.com.tr
Sefa Sirmen Bulvarý Körfez Mah. Sanayi Sitesi SAMSUN - EMÝN ÝÞ MAKÝNALARI
Güney Kapýsý Giriþi yaný / Kocaeli 19 Mayýs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 IÐDIR - GÜNEÞ MAKÝNA
Tel : (0262) 335 23 53 - 335 45 34 Kutlukent / Samsun Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binasý Karþýsý
Faks : (0262) 335 27 75 Tel : (362) 266 53 86 No: 167  Iðdýr
E-mail: cozummakina@ttnet.net.tr Faks : (362) 266 53 91 Tel : (476) 210 16 63

E-mail: eminis@sif.com.tr Faks : (476) 210 16 63
TRABZON - YÝÐÝTER OTOMOTÝV E-mail: gunes@sif.com.tr
Adnan Kahveci Mahallesi No: 130/B GEBZE - ATEÞSAN OTOMOTÝV
Pelitli Beldesi / Trabzon E-5 Yanyol Üzeri Ýstanbul Cad. No:13 SÝVAS - ÖZKAN MAKÝNA
Tel : (0462) 334 37 43 Gebze / Kocaeli 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok No:13 
Faks : (0462) 334 07 55 Tel : (262) 644 58 66 Merkez / Sivas
E-mail: yigiterservis@sif.com.tr Faks : (262) 644 58 67 Tel : (346) 226 25 20

E-mail: atessan@sif.com.tr Faks : (346) 226 37 99
ANTALYA - ANTMAK E-mail: ozkan@sif.com.tr
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 / Antalya EDREMÝT - GEZER-ÝÞ
Tel : (0242) 221 52 97 Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Sitesi 2.Ada B ÞANLIURFA - IÞIKYILDIZ
Faks : (0242) 221 52 99 Blok No:41 Edremit / Balýkesir Evren Sanayi Sitesi 1 Cad. 6 Sok. No: 11 Þanlýurfa
E-mail: antmak@sif.com.tr Tel : (266) 392 14 90 Tel : (0414) 357 50 24

Faks : (266) 392 14 91 Faks : (0414) 357 50 27
ADANA - APA E-mail: gezeris@sif.com.tr E-mail: isikyildiz@sif.com.tr
CeyhanYolu 8. km Yüreðir Ýncirlik / Adana
Tel: (0322) 346 33 30 (pbx)
Faks: (0322) 346 33 31
E-mail: apaservis@apaservis.com
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SATIÞ NOKTALARI
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ÝKÝNCÝ EL

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 2011 yýlýndan itibaren aktif olarak ikinci el hizmeti vermekte ve yukarýda bahsedilen 

hizmetleri müþterilerine saðlamaktadýr. Sýnýfýnda en çok tercih edilen JCB markasýnýn, her gün yüzlerce ziyaretçi 

alan ikinci el sitesinde yer almak sizlere makinanýzý daha hýzlý satma, güncel ve doðru ikinci el fiyatlarýný takip 

etme imkaný saðlayacaktýr. Ýkinci el almak ya da satmak için Ýkinci El Departmanýmýzla görüþebilir, makinanýzýn SÝF 

JCB internet sitesi üzerindeki ikinci el sayfasýnda ücretsiz yer almasýný ve alýcýlarla daha çabuk buluþmasýný 

saðlayabilirsiniz.

Düþük çalýþma saatli, yetkili servis bakýmlý ikinci el 

makinalar, yeni iþe baþlayanlar veya makina ekipman 

için sýnýrlý kaynak kullanmak isteyen þahýs ya da 

firmalar için uygun bir seçenektir. Ýkinci el makina 

alýndýðýnda maliyetin düþük olmasýnýn yanýnda, ilk 

yýllarda yeni makinada yaþanan yüksek deðer kaybýna 

oranla ikinci elde daha makul kayýplar yaþanýr, hatta 

iþin sonunda bazen karlý satýþlar yapmak bile mümkün 

olabilir. 

Günlük, aylýk ya da yýllýk hedeflenen çalýþma saati de, 

yeni ile ikinci el makina alma konusunda bir seçim 

kriteridir. Yeni makina alýndýðýnda makina iþte kalma 

süresinin %95'lerde olmasý ve yýlýn yarýsýnda en az 

günde 8 saatlik bir çalýþma hedeflenmektedir. Günlük 4 

saat in  ve y ý l l ýk  1 .000 saat in  a l t ýndak i  ça l ý þma 

þartlarýnda ikinci el makina almak daha uygun olabilir.

Neden Ýkinci El?

Ýkinci el iþ makinasý alýrken yapýlacak ilk iþ gözle 

muayenedir. Makinanýn dýþ görünüþü büyük ölçüde 

içini de yansýtýr. Yine de iþi þansa býrakmadan kýsa bir 

araþtýrma yapmak, yetkili servisler üzerinden ya da 

satýcý firma kanalý ile makinanýn servis geçmiþini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satýn alýnan 

makinalarýn beklenmedik arýzalara karþý riski daha az 

olacaktýr. 

Ayrýca makinanýn ruhsatýnýn satýcý üzerine olmasý, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmamasý, çalýntý olma 

riskini de azaltacaktýr. 

Makinayý almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalýþma saati göz önüne alýnarak; motor, þanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüþ takýmý, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapýlmasý istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanýlma halinde cebinizden çýkacak daha 

büyük masraflarýn önünü kesecektir.

Ýkinci El Ýþ Makinasý 

Alýrken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SÝF JCB Ýkinci El 

Departmaný
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Ýkinci el ile ilgili her türlü talebinizi ikinciel@sif.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Yazan: Bahadýr Arapoðlu
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Faks : (0322) 346 03 70 Tel : (0462) 334 37 43
E-mail: apamakina@apamakina.com.tr Faks : (0462) 334 07 55
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Tel : (0262) 335 23 53 - 335 45 34 Kutlukent / Samsun Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binasý Karþýsý
Faks : (0262) 335 27 75 Tel : (362) 266 53 86 No: 167  Iðdýr
E-mail: cozummakina@ttnet.net.tr Faks : (362) 266 53 91 Tel : (476) 210 16 63

E-mail: eminis@sif.com.tr Faks : (476) 210 16 63
TRABZON - YÝÐÝTER OTOMOTÝV E-mail: gunes@sif.com.tr
Adnan Kahveci Mahallesi No: 130/B GEBZE - ATEÞSAN OTOMOTÝV
Pelitli Beldesi / Trabzon E-5 Yanyol Üzeri Ýstanbul Cad. No:13 SÝVAS - ÖZKAN MAKÝNA
Tel : (0462) 334 37 43 Gebze / Kocaeli 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok No:13 
Faks : (0462) 334 07 55 Tel : (262) 644 58 66 Merkez / Sivas
E-mail: yigiterservis@sif.com.tr Faks : (262) 644 58 67 Tel : (346) 226 25 20

E-mail: atessan@sif.com.tr Faks : (346) 226 37 99
ANTALYA - ANTMAK E-mail: ozkan@sif.com.tr
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 / Antalya EDREMÝT - GEZER-ÝÞ
Tel : (0242) 221 52 97 Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Sitesi 2.Ada B ÞANLIURFA - IÞIKYILDIZ
Faks : (0242) 221 52 99 Blok No:41 Edremit / Balýkesir Evren Sanayi Sitesi 1 Cad. 6 Sok. No: 11 Þanlýurfa
E-mail: antmak@sif.com.tr Tel : (266) 392 14 90 Tel : (0414) 357 50 24

Faks : (266) 392 14 91 Faks : (0414) 357 50 27
ADANA - APA E-mail: gezeris@sif.com.tr E-mail: isikyildiz@sif.com.tr
CeyhanYolu 8. km Yüreðir Ýncirlik / Adana
Tel: (0322) 346 33 30 (pbx)
Faks: (0322) 346 33 31
E-mail: apaservis@apaservis.com
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