
Sir Anthony Bamford:
"Türkiye’ye çok daha fazla odaklanacağız"

Ali Koyuncu: "Tarım, mutlaka dokunulması,
görülmesi, yaşanması gereken bir sektör."

JCB DrivelineCover Güç Aktarma Grubu 
Koruma Paketi Türkiye'de
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Merhaba,

İşlerimizin yoğunluğu ve tempomuzun yüksekliği bize ayrı bir keyif verse 

de, bu yazın aşırı sıcağının alnımızın terini bir hayli arttırdığı da bir gerçek. 

Dergimizi okumaya başladığınızda tempomuzu yakından hissedeceksiniz. 

Dopdolu ve ilgiyle okuyacağınıza inandığımız bir sayıyı daha tamamlayıp 

sizlere ulaştırmaktan mutluyuz.

Tarım sektöründe ihtiyacınız olan ve JCB markası altında üretilen üstün 

özellikli makinaları tanıtan bir yazımızı "Teknoloji" sayfamızda bulabilirsiniz.

"Söyleşi" konuğumuz 

Sayın Ali Koyuncu ile süt üretimi ve sektör üzerine konuştuk. İlgi ile 

okuyacağınıza inanıyoruz.

JCB DrivelineCover Güç Aktarma Grubu Koruma Paketi artık Türkiye'de. 

"Satış Sonrası Hizmetler" yazımızda paket hakkında bilgileri ve sağladığı 

büyük avantajları öğrenebilirsiniz.

JCB’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford, Temmuz 

ayı içinde üç günlük bir ziyaret için Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanımız 

Abdullah Gül tarafından da kabul edilen Sir Bamford, detaylarını haber 

sayfalarımızda okuyacağınız bir temel atma törenine katıldı ve JCB'nin 

Türkiye'deki vizyonuna yönelik çok önemli temas ve incelemelerde 

bulundu.

Satın Alma Birim 

Yöneticisi Sayın Osman Armağan ile şirketin faaliyetleri ve SİF JCB üzerine 

söyleştik.

Bu sayımızda "Tüm Türkiye'deyiz" bölümümüz için peri bacaları diyarı 

Nevşehir'e gittik ve 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı 

"İş'te Kamu"da, İstanbul Bahçelieveler Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın 

Yakup Dalkılıç ile belediyenin faaliyetleri üzerine bir söyleşi yaptık.

"Servis" sayfamızda İstanbul Avrupa Yakası Yetkili Servisimiz Mert Makina'ya 

"aramıza hoşgelginiz" diyoruz. 

"Müşteri Ziyareti"mizi Yenigün İnşaat'a gerçekleştirdik ve 

söyleşimizi Cıngıllı ve Leben firmaları Genel Müdürü 

Bilsay Kancı ile gerçekleştirdik.

Yazın sıcağını sonbaharın tatlı esintilerinin kovaladığı günlerde yepyeni 

sayımızla tekrar sizlerle buluşabilmek dileğiyle...
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TEKNOLOJİ

İş'te

Yazan: A. Umut Doğruak

J C B TA R I M Ü R Ü N L E R İ

İş'te

SİF, Nİ
TARIMSAL İŞLETMELER İLE BULUŞTURUYOR

"JCB TARIM ÜRÜNLERİ"

JCB markasının, tarım işletmelerine hangi alanlarda
verimlilik kazandırdığını biliyor musunuz?

Elbette konu tarım olunca akla gelen ilk 

soru, bu markada traktör olup olmadığı? JCB 

marka traktörü duydunuz mu? Evet, var. 

H e m  d e  d ü n y a d a  h i ç  b i r  ü r e t i c i d e  

bulunmayan özellikler ile. JCB Fastrac, dünya 

traktör üreticilerinin henüz ulaşamadığı 

t e kno lo j i l e re  s ah i p t i r. 4  t e ke r l e k t e  

süspansiyon, yük dengeleme sistemi  ve ABS. 

Dünyanın en geniş kabini , en konforlu 

operatör or tamı ve e lbette konforun 

getirdiği verimli çalışma saatleri.

JCB traktörleri 160 HP'den başlıyor ve 306 

HP'ye kadar uzanıyor. Farklı transmisyon 

seçenekleri, V-Tronic transmisyonda (sürekli 

değişken tranmisyon) son buluyor. Bu 

transmisyon ile kademesiz bir hız kutusuna 

sahip oluyorsunuz. JCB Fastrac 2000, 3000 

ve 8000 serisi olarak satışa sunuluyor. 

JCB Fastrac 2000 ve 3000 modellerinde traktör ön ve arka 

tekerlekleri eşit büyüklükte ve traktörün arkasında bir platform 

var. Bu platforma değişik tarım makinaları bindirilebiliyor. Mesela 

3000 litre kapasiteli bir ilaçlama makinası bindirebiliyorsunuz ve 

birdenbire traktörünüz, kendi yürür ilaçlama makinasına 

dönüşüyor. Bu kombinasyona, 4 tekerlekte süspansiyon sistemi 

de eşsiz bir destek veriyor. Ya da, mineral gübre dağıtmak 

istiyorsunuz ve arazileriniz çok büyük. Farklı kapasitelerde 

m i n e r a l  g ü b re  d a ğ ı t m a  m a k i n a l a r ı n ı  b u  p l a t f o r m a  

bindirebiliyorsunuz. Özellikle ağır çeki işlerinde, traktörün ön ve 

arka aks ağırlık dağılımının eşitlenmesi amacı ile , ağırlık 

dengeleme sistemi bulunan Fastrac,  ayrıca 4 tekerlekte 

süspansiyon ile de sürekli olarak tekerleklerin toprakta 

maksimum yüzeyde temasını sağlıyor ve çekide patinajı 

minimuma, performansı maksimuma ulaştırıyor. ABS ise, yolda 

ıslak çamurlu zeminde frenleme mesafesini ve güvenliğini en üst 

seviyeye çıkartıyor. Ayrıca, Fastrac'ın arkasına takılan römorkta 

da ABS özelliği varsa, bu römorka da ABS sistemini iletiyor ve 

römorkun da en güvenli şekilde frenleme yapmasını sağlıyor. 

Teleskobik yükleyiciler, JCB markasının dünyada en güçlü olduğu ürün gruplarından biri. Bu makinalara, tarım 

işletmelerinin eli kolu diyebiliriz. Nerede bir kaldırma, indirme, yükleme, itekleme, sıkıştırma, küreme, sıyırma, 

süpürme, tıraşlama vb iş varsa, JCB Teleskobik Yükleyici Serisi ile bu işleri yapmak çok kolay. Teleskobik 

yükleyicinizin ataşmanını her değiştirdiğinizde, farklı bir makinaya sahip oluyorsunuz. 

Balya ataşmanı ile balya istifleyin, isterseniz platform takıp işletmenin çatısını tamir edin, kovanızı takıp günlük 

depolama, sıyırma, temizleme işlerini yapın veya yem merkezinde hayvanlarınızı besleyeceğiniz yem karışımını 

yem karma makinanıza yükleyin. İtme ataşmanı ile buğday deponuzu en verimli şekilde doldurup, süpürge 

ataşmanı ile işletmenizi süpürün. Daha onlarca işlemi, işe uygun ataşmanları takarak gerçekleştirin.

İstediğiniz her yükseklik ve ağırlığa cevap verebilecek onlarca model var JCB Teleskobik Yükleyici Serisi'nde.  

JCB, motor, transmisyon ve akslarını bu iş için özel olarak kendisi üretiyor. Bu yüzden dünyanın en verimli 

çalışan teleskobik yükleyicilerine sahip. Dayanıklı yapısı ve akıllı tasarımı sayesinde, operatör bu makina ile 

çalışmaktan zevk alıyor. Konfor JCB'de en önemli özelliklerden biri. Operatör ne kadar rahat çalışırsa, 

dikkatini o kadar yaptığı işe veriyor. En az hata ile en üst performansta çalışıyor. Bu da makinanın işletme 

maliyetini minimuma çekiyor.  JCB Telekobik Yükleyici Serisi'nde standart ve belden kırmalı modeller var. 

İhtiyacınıza uygun bir teleskobik yükleyici bulmak JCB'de çok kolay.
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Ş imdi  b ir  fork l i f t  düşünün. Bu fork l i f t in , 

te leskobik yükley ic i  g ib i  uzayan bir  kolu 

olduğunu hayal edin. Ve şimdi de işinize uygun 

her türlü ataşmanı takabildiğinizi düşünün. Ne 

işe mi yarıyor? Hiç bir kamyonu tek taraftan 

boşaltabildiğinizi düşündünüz mü? Ya da tomruk 

yüklü bir kamyonu tek başınıza yarım saatte 

boşalttığınızı? Veya istiflenmiş paletlerden en ön 

sırayı atlayıp iki arka sırada üst tarafta duran 

paleti sorunsuzca ve sadece onu alabilecek 

olduğunuzu?  İşte bunlar mümkün. Zamanı hiç 

bu kadar verimli kullanmadığınıza eminiz.

JCB bu alanda da sizi yalnız bırakmayacak, en dar alanlarda nokta dönüşüyle sizi rahatlatacak. Bu mini 

yükleyiciler sayesinde giremeyeceğiniz delik kalmayacak. Özellikle hayvancılık işletmelerinde hayvanların 

yaşam alanlarının temiz olması, hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Bu alanların temizlenmesinde mini 

yükleyicilerin performansı tartışılmaz. Gün içinde çiftlikte yapılması gereken onlarca işe yine ataşman değişimi 

ile yetişebilirsiniz.

TEKNOLOJİ
J C B TA R I M Ü R Ü N L E R İ

İş'te

Bütün bu ürün çeşitleri, hatta daha fazlası sizler için;

Tarım için özel üretilmiş tekerlekli yükleyiciler, kompakt ekskavatörler, mini kazıcı-yükleyiciler, jeneratörler ve ışık 
kuleleri de sizlere hizmet vermeye hazır. 

JCB Tarım ürünleri ile işletmenizin her yerindeyiz.

08 İş'te



Ş imdi  b ir  fork l i f t  düşünün. Bu fork l i f t in , 

te leskobik yükley ic i  g ib i  uzayan bir  kolu 

olduğunu hayal edin. Ve şimdi de işinize uygun 

her türlü ataşmanı takabildiğinizi düşünün. Ne 

işe mi yarıyor? Hiç bir kamyonu tek taraftan 

boşaltabildiğinizi düşündünüz mü? Ya da tomruk 

yüklü bir kamyonu tek başınıza yarım saatte 

boşalttığınızı? Veya istiflenmiş paletlerden en ön 

sırayı atlayıp iki arka sırada üst tarafta duran 

paleti sorunsuzca ve sadece onu alabilecek 

olduğunuzu?  İşte bunlar mümkün. Zamanı hiç 

bu kadar verimli kullanmadığınıza eminiz.

JCB bu alanda da sizi yalnız bırakmayacak, en dar alanlarda nokta dönüşüyle sizi rahatlatacak. Bu mini 

yükleyiciler sayesinde giremeyeceğiniz delik kalmayacak. Özellikle hayvancılık işletmelerinde hayvanların 

yaşam alanlarının temiz olması, hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Bu alanların temizlenmesinde mini 

yükleyicilerin performansı tartışılmaz. Gün içinde çiftlikte yapılması gereken onlarca işe yine ataşman değişimi 

ile yetişebilirsiniz.

TEKNOLOJİ
J C B TA R I M Ü R Ü N L E R İ

İş'te

Bütün bu ürün çeşitleri, hatta daha fazlası sizler için;

Tarım için özel üretilmiş tekerlekli yükleyiciler, kompakt ekskavatörler, mini kazıcı-yükleyiciler, jeneratörler ve ışık 
kuleleri de sizlere hizmet vermeye hazır. 

JCB Tarım ürünleri ile işletmenizin her yerindeyiz.

08 İş'te



BİLGİ
Yazan: Gizem Sezer Altınok

Ç E V R E D O S T U B İ N A L A R

İş'te

Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu gibi farklı tanımlarla karşımıza çıkan doğayla 

uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde 

değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve hem sosyal hem de çevresel sorumluluk anlayışıyla 

tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, 

ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilebilir. Bu binalar daha az enerji kullanırlar, üstün 

iç ortam kalitesi sunarlar, çalışanların üretkenliğini ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlarlar. 

ÇEVRE DOSTU BİNALAR

®
SİF İş Makinaları olarak, Ankara OSTİM'de 2013 yılında JCB'nin dünyadaki ilk LEED  Gold sertifikalı 

distribütör tesisi olacak SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binasını müşterilerimizin hizmetine 

sokmaya hazırlanıyoruz. Dünya çapında sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği konusunda sayısız Ar-

Ge çalışmalarının altına imza atan, çevreye duyarlı makinalar üreten JCB, kendi binalarında da bu 

yönde yatırımlar yapıyor. JCB'nin bu konudaki uygulama tecrübelerinden de yararlanılan SİF İş 

Makinaları'nın bu yeni yatırımının temeli de 17 Temmuz 2012 tarihinde JCB'nin Başkanı Sir Anthony 

Bamford tarafından atıldı.

Bu vesile ile bizler de bu sayımızda sizlere "çevre dostu binalar" hakkında kısa bir bilgi vermek istedik. 

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için...

İş'te İş'te10 11İş'te
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Hem ekolojik…

Binaların ve yerleşimlerin küresel ısınmaya sebep olan başlıca sera gazı olan CO  2

salınımının %40'ından sorumlu olduğunu düşünürsek, mimarlar, mühendisler, şehir 

planlamacıları ve en önemlisi yönetmelikleri belirleyen devlet yetkililerine büyük 

sorumluluklar düştüğünü görürüz.

Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etkileri, salgıladıkları CO  gazıyla da sınırlı 2

değildir. Aynı zamanda su kullanımının yaklaşık %12'si, atıkların %65'i ve elektrik 

tüketiminin de %71'inden sorumludurlar.

Hem ekonomik…

Bu rakamların büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin çevreye olan etkilerinin 

azaltılması için aynı zamanda büyük bir potansiyelin olduğu anlamına gelir. 

Amerika'da yapılan bir çalışma, “yeşil” veya “çevreci” olarak tabir edilen binaların, 

enerji tüketiminde %24 ila %50, CO  salınımında %33 ila %39, su tüketiminde 2

%40, atıklarda ise %70'e varan bir düşüş sağlanacağını ortaya koymaktadır. 

Yatırım ve maliyet açısından bakıldığında da, yeşil konulara yapılan yatırımlar uzun 

vadede yatırımcıya geri döner. 2008 yılında ABD'de yayınlanan sektör raporlarına 

göre, yeşil binaların ilk yatırım maliyetlerinde %1 ila %10 arası bir oranda artış 

olduğu belirtilmektedir. Çevre dostu binalara fazladan yapılan bu iyileştirici 

yatırımlar, ortalama 5 yıl içinde geri döndükten sonra, binanın kalan ömrü 

boyunca kuruma kar ve personele sağlıklı ve konforlu bir ortam olarak geri 

dönecektir.

Kaynak: ÇEDBİK – Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği

®JCB'nin dünyadaki ilk LEED  Gold sertifikalı distribütör tesisi olacak 

SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binasının temsili resmi.
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üreticilerinin kimler olduğunu, bu üreticilerin günlük ne kadar süt ürettiğini, kime ve ne kadar ücret 

karşılığında sattığını kayıt altına alıyoruz. Rakam vermemiz gerekirse; 2011 yılında üretilen süt miktarı 7 

milyon ton civarında. 2012'de bu rakamın 8 milyon tonlara aşmasını öngörüyoruz.

Diğer yandan, bu veritabanı sektörle ilgili analiz yapmamızı sağlıyor. Örneğin, Türkiye'de en çok süt 

üreten tesisin hangisi olduğunu, en çok süt üretilen ilin hangisi olduğunu görebiliyoruz.

Sektörde üreticiye sağlanan destek neye göre dağıtılıyor, bunun yönetimini hangi kurum yürütüyor?

Öncelikle, bir üreticinin destek alabilmesi için bir Birliğe üye olması ve kayıt altında olması gerekiyor. 

Tüm birlikleri bir çatı altında toplayan Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak, süt üreticilerine sağlanan bu 

desteğin icmalini yani dağıtımını biz gerçekleştiriyoruz. 

Süt üretiminde, devlet üreticiye litre başına 80 kuruş civarında bir destek veriyor. Süt üretiminin 

dışında devlet, anaç sığır desteği ve buzağı desteği de veriyor, yine bu desteklerinin dağıtımı bizim 

üzerimizden yapılıyor.

Bunların dışında, Merkez Birliği olarak Türkiye'de süt fiyatlarının belirlenmesi için, süt üreticileri ve 

sanayiciler ile bir araya geliyoruz. Gelecek planlarımızda da hayvancılık projelerine danışmanlık hizmeti 

vermek var. 

Sizce Türkiye'de hayvancılık sektörü ne durumda? Özellikle tarımda makinalaşmayla ilgili görüşleriniz 
nelerdir?

Tarımsal kredilerin yaygınlaşması ve devletin hayvancılığa verdiği teşviklerin artmasıyla, Türkiye'de 

hayvancılık sektöründe yönelen firma sayısı arttı. Bu sevindirici bir gerçek. 

Ancak, ben Türkiye'de tarımsal mekanizasyon açığı olduğuna inanıyorum. Traktör konusunda böyle bir 

durum yok, ancak genel olarak zirai ekipman ve makinalara baktığımızda, Türkiye'nin kat etmesi 

gereken çok yol olduğunu düşünüyorum. 

Öncelikle, mekanizasyon konusunda çiftçilerin ve sanayicilerin ihtiyaçlarını belirlemeleri gerekiyor. 

Örneğin, başta da söylediğim gibi, sektöre ilginin artmasıyla sektördeki büyük ölçekli tesis sayısı artıyor, 

bu büyüme devam edecek. Bu doğrultuda da, tesisinizin ihtiyacı olan makinalar farklılık gösterecek. 

100-150 baş hayvanı olan bir tesisin ihtiyacı ile 300 baş hayvanın olduğu bir tesisin ihtiyacı birbirinden 

farklı olacak.

Ali Koyuncu 3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğdu. Bahçeşehir 

Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi. Tarım, hayvancılık ve 

ticaretle uğraştı.  23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekilliği görevini yürüttü.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı olan Koyuncu, Türkiye 

Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör Temsilciliği, 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, 

Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. 

Halen Bursa'da zirai ekipman ve traktör bayiliğini yürütmekte olan Koyuncu, 

evli ve iki çocuk babasıdır.

12 13İş'te İş'te

SÖYLEŞİ
Söyleşi: Gizem Sezer Altınok

A L İ KOY U N C U

İş'te

Bu sayımızda Türkiye Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Sayın Ali Koyuncu ile 

süt üretimi ve sektör üzerine bir söyleşi yaptık.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı olarak, bize kuruluş amacınızdan bahsedebilir misiz?

2004 yılında, iktidarın ve muhalefetin tüm desteğiyle “Üretici Birlikleri Yasası” çıktı. Sektördeki sorunların 

çözülmesi için böyle bir yasanın çıkması gerekiyordu. Biz de, 2005 yılında bu doğrultuda Mustafakemalpaşa,  

Amasya, Manisa, Mersin, Balıkesir, Uşak-Banaz, Bursa-İnegöl'de yer alan Süt Üretici Birliklerini bir araya getirerek, 

Türkiye Süt Üretici Merkez Birliği'ni kurduk. 

Birliğimizin amacı, üye birliklerin ürettikleri sütün ulusal düzeyde üretim planlaması yapmak, sütün pazarlanmasına 

ilişkin kurallara uyulmasında birlik üyelerine yardımcı olmak ve onları yönlendirmek, Merkez Birliği'nin üyesi olan 

Süt Üretici Birlikleri'nin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek, üyelerimizi yurt içinde ve yurt 

dışında temsil etmektir. Merkez Birliği, 300'e yakın Süt Üreticileri Birliğini ve 460 binden fazla üyeyi bir araya 

getiren bir platform görevi görmektedir.

Sektöre yapmış olduğunuz en büyük katkı, 2006 yılında “Ulusal Süt Kayıt Sistemi”ni oluşturmanız. Bu konuda bizi 
bilgilendirir misiniz?

“Ulusal Süt Kayıt Sistemi”, 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ve Tarım Bakanlığı ile bir araya gelerek 

oluşturduğumuz bir veritabanı ve bu konuda dünyadaki en başarılı veritabanlarından birisi. 

Bu sistemden önce, Türkiye'de ne kadar inek, ne kadar manda sütü var bilinmiyordu. Sanayicilerin beyanına bağlı 

olarak üretilen süt, peynir, ayran miktarına ulaşılıyordu. Kurmuş olduğumuz bu veritabanı sayesinde, süt 
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Bu noktada iş, tarım ve hayvancılık sektörüne makine temin eden firmalara düşüyor. Ürünlerinin 

çeşitliliğinin çok olması, her ölçekte tesise uygun ürün temin edebilmeleri gerekiyor ve bu ürünleri 

üreticilere doğru tanıtmaları gerekiyor. 

Tarım sektörüne zirai ekipman ve makina satan firmalarla ilgili görüşleriniz nelerdir? Siz de bu sektörde 
ticaret yapan bir iş adamı olarak konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz, hem anne tarafı hem de baba tarafından tarımcı bir aileyiz, tarım ve hayvancılığın içinde doğduk 

büyüdük. Ben, tarımın sadece okuyarak değil, aynı zamanda yaşayarak da öğrenilmesi gerektiğine 

inanıyorum. 

Sektördeki birçok iş adamı, tarım sektörünü ve bu sektördeki ticari işleyişi doğru tanımıyor. Tarım 

makinalarını otomotiv sektörü, iş makinaları sektörü gibi değerlendirip, satış ve hizmet yönetimini bu 

yönde planlamaya çalışıyorlar. Bu büyük bir yanılgı. Tarım sektöründe olan kişilere, çiftçilere, köylülere 

mal satabilmeniz için onlarla çok iyi ilişkiler kurmanız lazım. İkili ilişkilerinizin çok iyi olması gerekiyor, 

onların düğününe, cenazesine katılmalısınız, onlarla ahbap olmalısınız. Ama maalesef sektörde bu zihniyet 

daha tam oturmamış durumda.

Biz, kendi bayilik sistemimizde, sorumlu olduğumuz bölgeyi illere, ilçelere göre değil, mahallelere, köylere 

kadar inerek bölüşüyoruz, böylece çiftçilerle, köylülerle ilişkilerimizi sağlam kurabiliyor ve işimizde 

başarılı olabiliyoruz. Bunun için de, kalabalık bir ekip olarak çalışmak gerekiyor. Örneğin bizim 40 kişilik 

bir kadromuz var, bunun dışında bize istihbarat sağlayan kişiler de var elbette.

Son olarak şunu söyleyebilirim, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgilenen kişilerin 

insana değmesi gerekiyor. Tarım, mutlaka dokunulması, görülmesi, yaşanması gereken 

bir sektör ki, orada yaşananları bilmeden, görmeden, hissetmeden çözüm 

üretemezsiniz. Her zaman dediğim gibi, “Tarım, plazaların 30. katından bakarak 

yapılacak bir iş değildir” çünkü o kadar yüksekten net görüntü elde edemezsiniz. 

Geçmişte, 30. kattan bakarak üretilen teorilerin, gerçek hayatta pratiğe dökülmediğini 

gördük. 

Son olarak, bu sektörde yer almak isteyen girişimcilere, yatırımcılara neler önerirsiniz? 
Doğru bir süt hayvancılığı projesi nasıl olmalıdır?

Doğru bir hayvancılık projesinin 4 temel taşı vardır.

Öncelikle, tesisinizin inşaat projesi çok önemli. Yatırım yapacağınız hayvancılık tesisini 

hayvanı bilen, toprağı bilen bir mimar çizmeli, o tesisi bu sektörü bilen mühendisler 

inşa etmelidir.

Ardından,  doğru hayvan ırkını seçmeniz gerekiyor. Örneğin, Türkiye'nin ithal ettiği 

hayvanların %99'u süt sığırıdır. Aslında gelmesi gereken damızlık süt sığırıdır. Ayrıca 

ithal edeceğiniz hayvanın 20 nesil, 30 nesil soy kütüğünün olması gerekiyor, yani 

hayvanı tanımanız, bilmeniz gerekiyor. Böylece siz sütün verimini artırabilirsiniz. 

Üçüncü sırada, doğru rasyon geliyor. Yani hayvanları neyle besleyeceğiniz önemli. 

Hayvanlar ın yemine ne kadar arpa, ne kadar buğday koyacağınız ı  doğru 

belirlemelisiniz. Yani aslında hayvancılık işletmesi kuracak kişinin, hayvanlar kadar 

bitkisel üretimden ve topraktan da iyi anlıyor olması gerekiyor. 

Tabii ki, her işletme sahibi gibi, hayvancılık işletmesi sahibinin de finans nosyonuna 

hakim olması, doğru bir finans ve muhasebe yönetimi yapması gerekiyor. 

Sayın Ali Koyuncu'ya bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor, gerek ticari, gerekse politik hayatında 

başarılarının devamını diliyoruz.

"Ulusal Süt Kayıt 

Sistemi, bu konuda 

dünyadaki en başarılı 

veritabanlarından birisi."

SATIŞ

SONRASI

HİZMETLERSSH
Yazan: Levent Şendurgut

15İş'te

İş'te

JCB marka makinaların aralıksız çalışabilmesi, ancak yetkili servislerde yapılacak düzenli bakımlarla 
mümkündür. Düzenli bakımı yapılan makinaların daha güvenilir ve daha yüksek bir ikinci el değerine sahip 
olduğu tüm dünyada kabul görmüş bir gerçektir.

Bilindiği gibi, JCB'nin dünyada lider konumda olduğu kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyicilerin güç 
aktarma grubunu oluşturan dizel motor, şanzuman, ön ve arka akslar, JCB tarafından tasarlanıp 
üretilmektedir. JCB'nin şanzuman ve aks üretimi konusundaki tecrübesi, kazıcı-yükleyicinin ilk geliştirildiği 
döneme kadar uzanmaktadır.

JCB, uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ve ürününe duyduğu güvenin bir neticesi olarak, kazıcı-yükleyici 
ve teleskobik yükleyicileri için, JCB DrivelineCover adı altında, sadece güç aktarma grubuna 1 yıl veya 
1.000 saatten başlayıp, 6 yıl veya 6.000 saate kadar uzatılmış garanti vermektedir. 

En az 2.000 saatlik JCB Garage Bakım Paketi alan JCB kullanıcıları 
için 1 yıl veya 1.000 saatlik JCB DrivelineCover ücretsiz olarak 
verilmektedir. 

Inovasyonda Öncü
Kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyicilerde dünya lideri olan JCB, 
inovasyona verdiği önem ve yatırımların neticesinde, sektörde 
ilklerin yaratıcısı olmuştur.

JCB'nin üretimini gerçekleştirdiği şanzuman seçeneklerini 4 vitesli 
manuel, 4 vitesli tam otomatik ve 6 vitesli tork kilit sistemli tam 
otomatik olarak sıralayabiliriz. JCB, Torquelock “Tork Kilit 
Sistemi”ni, kazıcı-yükleyicilerde ilk uygulayan firma olarak, uzun 
mesafeli yol giden makinalarda %25'e varan yakıt tasarrufu 
yaratmıştır.

JCB, dizel motor üretimine 2005 yılında başlamış, çok kısa bir süre 
içinde ürettiği motorlar kalitesini ve dayanıklılığını kanıtlamıştır. 
Bugün kazıcı-yükleyici, teleskobik yükleyici, 13 ton ile 20 ton arası 
paletli ve lastik tekerlekli ekskavatörlerde JCB'nin 4.4 litrelik 
motoru kullanılmaktadır.

Yukarıda listelenen parçaların hasarlanması sonucu değişmesi 
gereken parça ve yağlar hariç diğer tüm parçalar kapsam dışıdır. 

JCB DrivelineCover - Güç Aktarma Grubu Koruma 
Paketi kapsamında özellikle belirtilmeyen herhangi 

bir güç aktarım parçası, JCB DrivelineCover 
tarafından kapsanmayacaktır. Bu ve diğer detaylı bilgiler için SİF İş Makinaları Satış 

Noktaları ve Yetkili Servisleri'nden bilgi alabilirsiniz.

JCB DrivelineCover

JCB DrivelineCover

Güç Aktarma Grubu Koruma Paketi
Artık Türkiye'de

JCB'nin ürün kalitesine güveninin yeni kanıtı 

Motor

Şanzuman

Akslar

Motor bloğu, silindir kapak (emme ve eksoz 
valfleri hariç), krank ve eksantirik şaftı, biyel 
ko l  ve  p i s t on l a r  ( s e gman l a r  h a r i ç ) , 
zamanlama dişl i leri , turbo, devir daim 
pompası, volan, montaj braketleri ve motora 
bağlı ECU ve selenoidler.

Şanzuman gövdesi dahil tüm iç parçalar 
(kavrama paketi sac ve balatalar ve keçeler 
hariç), tork, tork kilit sistemi, şanzuman 
üzerindeki selenoidler ve müşürler.

Keçeler, fren/LSD sac ve balataları hariç aks 
gövdeleri ve tüm iç parçaları.

JCB DrivelineCover
Güç Aktarma Grubu

dahilinde Koruma Paketi 
Uzatılmış Garantinin Kapsamı

A L İ KOY U N C U JCB DrivelineCover
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Feyzi Akkaya'nın "Ömrümüzün Kilometre Taşları" adlı kitabından alınmıştır.

Ö M R Ü M Ü Z Ü N K İ LO M E T R E TA Ş L A R I
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YAZI DİZİSİ

Seyfi Bey'in muşmulasını yerken, kar başladı. Boyabat'ta 

üç gün mahsur kaldık. Ilgaz'ın kapalı olduğu haberi 

geldi. Kış daha fazla bastırmadan Sinop'a aşmanın 

çaresini  aradık. Bir un kamyonu bulduk. Şoför 

mahalline melon şapkasıyla Nafia Müdürü'nü ve Seyfi 

Bey'i bindirdik. Biz, yani diğer yolcular, muavin ve ben, 

un çuvallarının üstüne, heyet halinde kurulduk. 

Kamyonun her saplanışında, bizim çuval heyeti, 

küreklerle atılıyor, yolu açıyordu. Dranas'ı aşıp karsız 

sahil düzlüklerine indiğimiz zaman hem karanlık 

basmış, hem kamyon hızlanmıştı. Bir molada Seyfi Bey, 

eşitliği sağlamak için, beni zorla indirip şoför mahaline 

soktu, kendisi çuvalların üstüne çıktı. Sinop'a geldiğimiz 

zaman Seyf i  Bey' in yüzünün karayel tarafı  buz 

tutmuştu. Gece yarıs ı , S inop'ta hamam aradık, 

bulamadık. Tam o sırada limana Samsun postası girdi. 

Gemiye kendimizi dar attık, Samsun'da ilk iş olarak bir 

hamama girdik; fakat, bütün çabalarımız boşa gitti... 

Seyfi Bey'in yüzünün o tarafı ebediyen donuk kaldı. 

Hayat boyu, Seyfi Bey'le her karşılaştığımızda bunu 

bana hatırlatır: “Sana olan muhabbetimden sakalım 

donmuştur!” demeyi ihmal etmezdi. Ben de kendisini 

çok severdim. Şen ruhu şad olsun.

Devlet hizmetinde çalıştığın süre içindeki son Anadolu 

seyahatim Antalya seyahatidir. Antalya'da Aksu 

Köprüsü ikmal edilmiş, kabul muamelesi yapılacak. 

Mithat Kasım'la ben, heyeti teşkil ediyoruz. Kabahatim 

affedilmiş ki başkan bendim.

Bir bayram günü, köprünün müteahhitlerinden Sadık 

Diri refakatinde trenle hareket ettik. Gecenin ikisinde, 

kar içindeki Afyon'a indik. Antalya'lı şoför, derhal yola 

çıkmamız için yalvarıyor: “Ağabey, bilmezsin bu Afyon 

şoförlerini... Radyatörümüze yumurta kırarlar!” 

diyordu. (İnsan neler öğreniyor!)

İlk Devlet Hizmeti

"Ömrümüzün Kilometre Taşları", 1926'dan 1932'ye okul 
hayatı; 1932'den bugüne kadar iş hayatı olarak, Sezai Türkeş ve 
Feyzi Akkaya adında iki Türk mühendisinin birlikte geçirdikleri 
bir ömrün, kendine has lisanıyla, hikâyesidir. İki arkadaşın bu 
süre zarfında birlikte giriştikleri ve her defasında zamanında ve 
eksiksiz tamamladıkları işlerin sonucu, bugün STFA Topluluğu 
olarak ortadadır. Topluluğun iki kurucu ortağından Feyzi 
Akkaya'nın elinizdeki eseri, bütün dünyaya adını duyurmuş bir 
Türk mühendislik kuruluşunun hayat hikâyesidir aynı zamanda.  
Ayrıca, Sezai ve Feyzi Beylerin arkadaşlığıyla hemen hemen 
yaşıt olan Cumhuriyet'imizin bayındırlık tarihinin de önemli bir 
sayfasıdır. Her ne kadar kitabın yazarı başlangıçta "biz 
mühendislerin hayatı siyah-beyazdır" diyorsa da, kitabı baştan 
sona okuyanların göreceği gibi, o "siyah-beyaz"ın içinde 
gökkuşağının tüm renkleriyle ülkemizin kadını ve erkeği 
sunulmaktadır; işçisinden müteahhitine, köylüsünden 
cumhurbaşkanına kadar... 

İş'te

On dört saatlik yol boyunca ve köylerde, yalnızlık ve 

büyük boşluk.. Tıpkı kuzeydeki gibi... Yolda Dinar'ı 

yağmur altında, Burdur'u bir sonbahar havasıyla 

geçtik... Antalya'daysa diz boyu otlarla bahar... Beyaz 

bir köşkü, otel haline koymuşlar. Her caddesinde su 

arkları, denize dökülen on sekiz çağlayan... Vuruldum!... 

O günkü Antalya, ş imdiki  g ibi  insan s i lolar ıy la 

dolmamış, sessiz, sakin, papatya gibi bir şehirdi. Bizim 

gel iş imizle Antalya'da 12 mühendis toplanmış. 

Görülmemiş şey!.. Fotoğraflarımız çekildi, sevindiler. 

(Gafiller!)

Aksu Köprüsü, kambur sırtıyla Serik yolunda hala 

duruyor. Zamanının güzel köprülerindendi. Orada, son 

defa yanmış bir ahşap köprünün yerine yapılmıştı. 

Hikmeti hüda, bu ahşap köprü yapıldığından bir kaç ay 

sonra, daima yanarmış... Sonraları tesadüfen Nafia 

Müdürü tarafından suçlu yakalanmış... Baltasıyla 

köprüden tahta desenli bir beton parçasını koparmaya 

ça l ı ş ıyormuş . Mahkemedeki  i f ades inde , yan ıp 

yanmayacağını merak ettiğini beyan etmiş.. İki seneye 

mahkum olmuş.

Köprüyü güzel bir havada muayene ettik. Şantiye şefi 

patronun sınıf arkadaşlarından Bodos Kemal, bize 

Bulgar ustaları tanıştırdı. Kaşar peyniri yaptıkları yeri 

gezdirdi. Ustalardan boyu bosu yerinde, yapılı birisinin 

adı Kolo'ydu.

Kemal ağabey, bize Amerika'dan yeni dönen Dinarlı 

Mehmet Pehlivan'la bir kaç ay evvel Kolo'nun başından 

geçen bir macerayı anlattı. Bu enteresan hikayeyi 

aynen Kemal ağabeyin ağzından anlatıyorum:

“Bir gün bizim demirci Kolo'yla Dinarlı Mehmet'i 

faytonlara kurulmuş, Antalya caddelerinde geçit 

yaparlarken gördüm. Kolo'ya ne işler çevirdiğini 

“Seyfi Bey'in Sakalı Donuyor...”

17İş'te İş'te
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sordum. On gün evvel ona Dinarlı Mehmet gelmiş: 

'Seni meşhur bulgar pehlivan Dan Kolof olarak ilan 

ederiz. Reklam yaparız, oynaş bir güreş tutar, ikimiz de 

biraz para kazanırız' demiş. Kolo, her ne kadar güreş 

bilmediğini ileri sürmüşse de, Dinarlı ona bir kaç oyun 

öğretip prova yapacaklarını, işin çakılmayacağını garanti 

etmiş.

Nihayet ilan edilen günde, davul zurnalarla meydana 

çıkmışlar. Güreşin sonlarına doğru, Kolo'nun kafasına 

şeytan girmiş. 'Bir punduna getirip şunun sırtını yere 

vurayım' demiş;  fakat, Dinarlı işi çakmış! Evvela 

Kolo'yu iyice kırıp ezmiş, sonra da sırtını yere 

vurmuş... Anlaştıkları parayı da vermeden basmış 

gitmiş. O gün Kolo'yu hastaneye ben yatırdım ve 

İstanbul'a şirkete bir telgraf çektim: “Kolo hastanede 

stop. Başka bir demirci yollayın stop. İmza Kemal.”

Kemal ağabey yahut şöhretli ismiyle “Bodos Kemal”, 

genç yaşta şişmanlığının kurbanı oldu. Bu köprüde 

ustabaşılığı yapan Dimitri Kuru'yla sonradan uzun 

seneler beraber çalıştık. O zamanlar Kemer'e yalnız 

deniz yoluyla ulaşmak mümkündü. Herkes gibi biz de 

Aspendos'a gittik ve eski bakır paralar bulduk. 

Dönüşümüzde bir gemi denk geldi. Mersin ve Adana 

üzerinden Ankara'ya ulaştık. Bu, benim devlet hesabına 

yaptığım seyahatlerin sonuncusu oldu.

Arif'i Tarif...
Bu bahsi kapayabilmek için sizlere biraz da Ankara 

hayatını anlatmalıyım. Eylül 1932'de Ankara'ya 

geldiğimiz zaman haziran devresinde diploma alan 

arkadaşlarımdan Osman Küsef'le, Arif Pelit oradaydılar. 

Hemen ilk günlerde Mukbil Gökdoğan da bize katıldı.

Ankara yeni başkent olmuş... Her şey pahalı, konut 

bulmak her kesenin harcı değil. Dört arkadaş bir 

apartmanda beraberce oturmaya karar verdik. 

Karaoğlan' ın hemen arkasında Yusuf Ruso'nun 

apartmanında, zemin kaında, üç oda bir salon dairesini 

60 liraya kiraladık. “Bekarlara ev kiralanmaz” devrinde, 

bu fevkalade yüksek kirayı kabule mecbur olmuştuk. 

Apartmana girer girmez aramızda garip bir pazarlık da 

başladı. Arif: “Ben bu odaya 25 lira veririm.” Mukbil: 

“Ben de bu küçüğe 20 lira veririm.” Biz Osman'la 

Siirt'te bir kahvenin önünde. Beyaz trençkotlu, sakallı olan Sezai, yanında, eli çenesinde olan meşhur Profil Kemal.
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Seyfi Bey'in muşmulasını yerken, kar başladı. Boyabat'ta 

üç gün mahsur kaldık. Ilgaz'ın kapalı olduğu haberi 

geldi. Kış daha fazla bastırmadan Sinop'a aşmanın 

çaresini  aradık. Bir un kamyonu bulduk. Şoför 

mahalline melon şapkasıyla Nafia Müdürü'nü ve Seyfi 

Bey'i bindirdik. Biz, yani diğer yolcular, muavin ve ben, 

un çuvallarının üstüne, heyet halinde kurulduk. 

Kamyonun her saplanışında, bizim çuval heyeti, 

küreklerle atılıyor, yolu açıyordu. Dranas'ı aşıp karsız 

sahil düzlüklerine indiğimiz zaman hem karanlık 

basmış, hem kamyon hızlanmıştı. Bir molada Seyfi Bey, 

eşitliği sağlamak için, beni zorla indirip şoför mahaline 

soktu, kendisi çuvalların üstüne çıktı. Sinop'a geldiğimiz 

zaman Seyf i  Bey' in yüzünün karayel tarafı  buz 

tutmuştu. Gece yarıs ı , S inop'ta hamam aradık, 

bulamadık. Tam o sırada limana Samsun postası girdi. 

Gemiye kendimizi dar attık, Samsun'da ilk iş olarak bir 

hamama girdik; fakat, bütün çabalarımız boşa gitti... 

Seyfi Bey'in yüzünün o tarafı ebediyen donuk kaldı. 

Hayat boyu, Seyfi Bey'le her karşılaştığımızda bunu 

bana hatırlatır: “Sana olan muhabbetimden sakalım 

donmuştur!” demeyi ihmal etmezdi. Ben de kendisini 

çok severdim. Şen ruhu şad olsun.

Devlet hizmetinde çalıştığın süre içindeki son Anadolu 

seyahatim Antalya seyahatidir. Antalya'da Aksu 

Köprüsü ikmal edilmiş, kabul muamelesi yapılacak. 

Mithat Kasım'la ben, heyeti teşkil ediyoruz. Kabahatim 

affedilmiş ki başkan bendim.

Bir bayram günü, köprünün müteahhitlerinden Sadık 

Diri refakatinde trenle hareket ettik. Gecenin ikisinde, 

kar içindeki Afyon'a indik. Antalya'lı şoför, derhal yola 

çıkmamız için yalvarıyor: “Ağabey, bilmezsin bu Afyon 

şoförlerini... Radyatörümüze yumurta kırarlar!” 

diyordu. (İnsan neler öğreniyor!)

İlk Devlet Hizmeti

"Ömrümüzün Kilometre Taşları", 1926'dan 1932'ye okul 
hayatı; 1932'den bugüne kadar iş hayatı olarak, Sezai Türkeş ve 
Feyzi Akkaya adında iki Türk mühendisinin birlikte geçirdikleri 
bir ömrün, kendine has lisanıyla, hikâyesidir. İki arkadaşın bu 
süre zarfında birlikte giriştikleri ve her defasında zamanında ve 
eksiksiz tamamladıkları işlerin sonucu, bugün STFA Topluluğu 
olarak ortadadır. Topluluğun iki kurucu ortağından Feyzi 
Akkaya'nın elinizdeki eseri, bütün dünyaya adını duyurmuş bir 
Türk mühendislik kuruluşunun hayat hikâyesidir aynı zamanda.  
Ayrıca, Sezai ve Feyzi Beylerin arkadaşlığıyla hemen hemen 
yaşıt olan Cumhuriyet'imizin bayındırlık tarihinin de önemli bir 
sayfasıdır. Her ne kadar kitabın yazarı başlangıçta "biz 
mühendislerin hayatı siyah-beyazdır" diyorsa da, kitabı baştan 
sona okuyanların göreceği gibi, o "siyah-beyaz"ın içinde 
gökkuşağının tüm renkleriyle ülkemizin kadını ve erkeği 
sunulmaktadır; işçisinden müteahhitine, köylüsünden 
cumhurbaşkanına kadar... 

İş'te

On dört saatlik yol boyunca ve köylerde, yalnızlık ve 

büyük boşluk.. Tıpkı kuzeydeki gibi... Yolda Dinar'ı 

yağmur altında, Burdur'u bir sonbahar havasıyla 

geçtik... Antalya'daysa diz boyu otlarla bahar... Beyaz 

bir köşkü, otel haline koymuşlar. Her caddesinde su 

arkları, denize dökülen on sekiz çağlayan... Vuruldum!... 

O günkü Antalya, ş imdiki  g ibi  insan s i lolar ıy la 

dolmamış, sessiz, sakin, papatya gibi bir şehirdi. Bizim 

gel iş imizle Antalya'da 12 mühendis toplanmış. 

Görülmemiş şey!.. Fotoğraflarımız çekildi, sevindiler. 

(Gafiller!)

Aksu Köprüsü, kambur sırtıyla Serik yolunda hala 

duruyor. Zamanının güzel köprülerindendi. Orada, son 

defa yanmış bir ahşap köprünün yerine yapılmıştı. 

Hikmeti hüda, bu ahşap köprü yapıldığından bir kaç ay 

sonra, daima yanarmış... Sonraları tesadüfen Nafia 

Müdürü tarafından suçlu yakalanmış... Baltasıyla 

köprüden tahta desenli bir beton parçasını koparmaya 

ça l ı ş ıyormuş . Mahkemedeki  i f ades inde , yan ıp 

yanmayacağını merak ettiğini beyan etmiş.. İki seneye 

mahkum olmuş.

Köprüyü güzel bir havada muayene ettik. Şantiye şefi 

patronun sınıf arkadaşlarından Bodos Kemal, bize 

Bulgar ustaları tanıştırdı. Kaşar peyniri yaptıkları yeri 

gezdirdi. Ustalardan boyu bosu yerinde, yapılı birisinin 

adı Kolo'ydu.

Kemal ağabey, bize Amerika'dan yeni dönen Dinarlı 

Mehmet Pehlivan'la bir kaç ay evvel Kolo'nun başından 

geçen bir macerayı anlattı. Bu enteresan hikayeyi 

aynen Kemal ağabeyin ağzından anlatıyorum:

“Bir gün bizim demirci Kolo'yla Dinarlı Mehmet'i 

faytonlara kurulmuş, Antalya caddelerinde geçit 

yaparlarken gördüm. Kolo'ya ne işler çevirdiğini 

“Seyfi Bey'in Sakalı Donuyor...”

17İş'te İş'te
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sordum. On gün evvel ona Dinarlı Mehmet gelmiş: 

'Seni meşhur bulgar pehlivan Dan Kolof olarak ilan 

ederiz. Reklam yaparız, oynaş bir güreş tutar, ikimiz de 

biraz para kazanırız' demiş. Kolo, her ne kadar güreş 

bilmediğini ileri sürmüşse de, Dinarlı ona bir kaç oyun 

öğretip prova yapacaklarını, işin çakılmayacağını garanti 

etmiş.

Nihayet ilan edilen günde, davul zurnalarla meydana 

çıkmışlar. Güreşin sonlarına doğru, Kolo'nun kafasına 

şeytan girmiş. 'Bir punduna getirip şunun sırtını yere 

vurayım' demiş;  fakat, Dinarlı işi çakmış! Evvela 

Kolo'yu iyice kırıp ezmiş, sonra da sırtını yere 

vurmuş... Anlaştıkları parayı da vermeden basmış 

gitmiş. O gün Kolo'yu hastaneye ben yatırdım ve 

İstanbul'a şirkete bir telgraf çektim: “Kolo hastanede 

stop. Başka bir demirci yollayın stop. İmza Kemal.”

Kemal ağabey yahut şöhretli ismiyle “Bodos Kemal”, 

genç yaşta şişmanlığının kurbanı oldu. Bu köprüde 

ustabaşılığı yapan Dimitri Kuru'yla sonradan uzun 

seneler beraber çalıştık. O zamanlar Kemer'e yalnız 

deniz yoluyla ulaşmak mümkündü. Herkes gibi biz de 

Aspendos'a gittik ve eski bakır paralar bulduk. 

Dönüşümüzde bir gemi denk geldi. Mersin ve Adana 

üzerinden Ankara'ya ulaştık. Bu, benim devlet hesabına 

yaptığım seyahatlerin sonuncusu oldu.

Arif'i Tarif...
Bu bahsi kapayabilmek için sizlere biraz da Ankara 

hayatını anlatmalıyım. Eylül 1932'de Ankara'ya 

geldiğimiz zaman haziran devresinde diploma alan 

arkadaşlarımdan Osman Küsef'le, Arif Pelit oradaydılar. 

Hemen ilk günlerde Mukbil Gökdoğan da bize katıldı.

Ankara yeni başkent olmuş... Her şey pahalı, konut 

bulmak her kesenin harcı değil. Dört arkadaş bir 

apartmanda beraberce oturmaya karar verdik. 

Karaoğlan' ın hemen arkasında Yusuf Ruso'nun 

apartmanında, zemin kaında, üç oda bir salon dairesini 

60 liraya kiraladık. “Bekarlara ev kiralanmaz” devrinde, 

bu fevkalade yüksek kirayı kabule mecbur olmuştuk. 

Apartmana girer girmez aramızda garip bir pazarlık da 

başladı. Arif: “Ben bu odaya 25 lira veririm.” Mukbil: 

“Ben de bu küçüğe 20 lira veririm.” Biz Osman'la 

Siirt'te bir kahvenin önünde. Beyaz trençkotlu, sakallı olan Sezai, yanında, eli çenesinde olan meşhur Profil Kemal.
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ikimiz, bu pazarlığı derhal kabul ettik. Bize geriye 15 

liralık bir odayı paylaşmak kalmıştı. Biraz sonra 

karyolamızı kurarken benim köşe, Osman'ın hoşuna 

gitti. Ben derhal yapıştırdım:

- Bu köşe on liradır!

Osman çaresiz kabul etti. Ben de apartman dairesinin 

bir köşesine 5 lira karşılığında sahip oldum.

Hepimiz ayrı yerlerde çalışıyorduk. Yalnızca Mukbil'le 

ben aynı dairede,fakat ayrı işlerdeydik. Osman, 

Elmadağ'da Kosunlar yeraltı barajında, Arif, Ankara 

yolları asfaltlama işinde kontrolör olarak çalışıyorlardı. 

Çankırı kapısında, Asfalt Şirketi şantiyesi dahilinde Arif, 

bize bir tenis kortu yaptırttı. Ekseri cumartesi ve 

pazar günler i  bu kortta tenis oynayarak vakit  

geçirirdik. Hariciye vekaletinden korta devam etmeye 

başlayan kızlar, buraya 

ayrı bir renk verirlerdi. 

Hepsi ipek gibi, hepsi 

t e r t e m i z  a i l e  

kızlarıydılar.

B i r  y a z  b a ş ı , z e rda l i  

z aman ı  baş l ayan , b i z  

yaştakiler için fevkalade 

t e h l i k e l i  o l d u ğ u  

söylenegelmiş olan bu 

o r t a m ,  s o n b a h a r  

rüzgarları esip de her 

birimizi bir yana; beni 

Macaristan'a, kızların bir 

kısmını Montrö'ye, bir 

k ı s m ı n ı  A l m a ny a ' y a  

s a v u r u n c a y a  k a d a r  

devam etti. Onları trenle 

uğurlarken farkettik ki 

bizden de, korttan da bir 

şeyleri beraberlerinde götürüyorlar... Bir daha kortu 

görmedik.

Apar tmanımız , bütün bekar pans iyonlar ı  g ib i  

şenlikliydi. Herkes ayrı telden çalıyordu. Osman 

İngilizce, Mukbil Almanca kurslarına devam ediyordu. 

Ben tek başıma bilgi dağarcığımın açığını kapama 

telaşındaydım, Arif'se her zamanki gibi aşık... Bu seferki 

aşkı biraz ciddi görünüyor... Birgitte Helm'e benzeyen 

bir kıza tutulmuş, ona her akşam gözyaşları içinde 

mektuplar yazıyor.

Fakat evvela size Arif'i tarif etmem lazım... Eğer Arif 

gözyaşları içinde mektup yazarken, yukarıdakilerin 

kömür almaya inen kızı Melek'in merdivenlerdeki ayak 

tıkırtı larını işit irse , anında gözleri kurur, fırlar, 

kömürlüğe yetişir. Dönüşünde üstü başı tozsuz da olsa, 

gözleri daima parlıyordur. Sonra vakit geçirmeden yine 

mektuba oturur, gözyaşlarının ayarını yapar, kaldığı 

yerden mektup yazmaya devam eder.

Bu gözyaşı furyasından sonra Arif, Birgitte Helm ile 

evlenmeye karar verdi. Birgitte Helm, İsmet Paşa Kız 

Enstitüsü'nde öğrenci. Babası bir mağaza sahibi. Anası 

ölmüş. Arif kararsız “Anası ölmemiş olsa, kızı ondan 

isterdim. Babasına, mağazaya gidip,'42 numara bir 

ayakkabı ver' der gibi kız istenir mi?” diyor. Bu işe 

çözümü nihayet ben teklif ettim:

- İsmet Paşa Kız Enstitüsü müdürü Hayriye Hanım, 

benim arkadaşım. Ona gider kızı isteriz. O, ister kendi 

verir, ister babasıyla görüşür!..

Bir öğle sonrası, Üç Silahşörler ve Dartanyan, kız 

enstitüsüne gittik, program mucibince kızı istedik ve 

aldık. Fakat, “iç güveysi” olarak aramızdan ayrılan 

Dartanyan, bizi düğüne davet etmedi. “ Akraba arası 

düğündür,” şeklinde tefsir ettik. Balayına çıkarlarken 

trende pencere önünde yer tuttuk. Brigitte Helm, ne 

teşekkür etti, ne de ayrılırken el salladı... Balayı 

dönüşlerinde bir gün, onlara Karaoğlan'da kolkola 

gezerlerken rastladık. Derhal arkalarını dönüp vitrin 

seyrine başladılar. Ertesi günü Arif'i dairede yakaladık, 

sıkıştırmaya lüzum kalmadı, bülbül gibi şakıdı:

İlk Devlet Hizmeti

Feyzi Akkaya tenis kortunda.

19İş'te İş'te
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devam edecek...

"Ömrümüzün Kilometre Taşları" Kitabını Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'na ulaşarak satın alabilirsiniz. Bilgi için: 0216 495 95 71

- Oğlum... Bizim evde sizin adınız ne biliyor musunuz?... 

Arif'in it arkadaşları!...

Teşekkürler...

Ankara'da iş ve özel hayatımız böylece devam 

ederken, asfalt şantiyesinin tenis kortuna bitişik 

binasında, arka arkaya yapılan toplantılar merakımızı 

çekti. Haber aldık ki “Sivas-Erzurum-Malatya bağlantı 

hatları inşaatı” ihaleye açılmış. O güne kadar hep 

yabancı firmalardan teklif alınmışken, ilk defa Türk 

firmalarının da teklif vermesine müsaade edilmiş. 

Meğer, “Abdurrahman Naci” firması demiryol inşası 

için davet edildiği İran'a giderken, İnönü onu durdurup 

bu iş için teklif vermesini istemiş. Diğer müteahhitlerin 

teşebbüsüyle neticede bu iş Türk firmalarına açık 

olarak ihaleye çıkarılmış. Bizim gördüğümüz toplantı, 

Abdurrahman Naci'nin karşısına çıkabilmek için 

birleşmeye ihtiyaç duyan müteahhitlerin toplantısıymış. 

Sonunda “Simeryol” adı altında birleştiler ve bu firma 

verdiği teklifle bu işi kazandı. Tarih 1933... Tabiatıyla, 

Türk firmalarının iştirakı dolayısıyla ecnebi firmalar, 

fiyatlarını en aşağı düzeye indirmişlerdi. Böyle olduğu 

halde en ucuzu olan “Fox” firmasıyla “Simeryol” 

arasında %50 fark vardı... Demek ki bundan evvel 

yapılan hatlar, Türkiye'ye iki misline mal olmuştu. 

Bence bu, her iş iç in tabi i  olan “know-how”ın 

Diyarbakır-Ergani yolunda
"Kalemdan" Köprüsü.
Sol başta, iş elbisesiyle Sezai, 
işbaşında. Köprünün tamiri
vazifesini üstlenmişti.

(öğrenmenin) bedelidir. İşi öğrenen ve yetişen yerli 

firmalar, bu tarihten sonra demiryol inşaatına bir daha 

ecnebi firma sokmadılar. Diğer iş kollarında da bu 

böyle olmuştur. Limanlar inşaatında da son ecnebi 

firmayı memleketten uğurlamak, bizlere nasibolmuştu. 

İleride bunun hikayesini de bulacaksınız.

Sezai'nin Ankara'ya gelen mektuplarında, işten başka 

özel havadis bulunmadığından hayatından memnun 

olduğuna hükmetmiştim. Sonradan bu hükmümün 

isabetli olduğunu öğrendim. Nafia Müdürü, yani 

patronu, mektepten tanıdığımız, bizden altı sınıf büyük, 

sonradan uzun seneler Yıldız Mühendislik Okulu 

müdürlüğü yapan, Atıf ağabeymiş. Sezai, Atıf ağabeyden, 

daima saygı ve sevgiyle bahseder.

Bir de pozisyonunu bilmediğim, fakat şöhretini 

i ş i t t i ğ im “Prof i l  Kemal”  varmış . Seza i ' ye  aşç ı  

dükkanındaki nasihatlerinden, ona sahip çıktığına 

hükmediyorum:

- Etli ıspanak ver. Etinden koyma, etin hakkını ıspanağa 

ver.

- Az pilav ver, bolca olsun.

Bunlar hala Sezai'nin ezberindedir.
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JCB’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford, 17-19 Temmuz tarihleri arasında 

Türkiye’deydi. Bamford’a ziyaretinde Operasyondan sorumlu JCB İcra Kurulu Üyesi Graeme Macdonald, JCB 

Genel Müdürü Ian Sayers, JCB Denizaşırı Ülkeler Direktörü Patrick Massardy ve Kuzey Afrika ve Türkiye’den 

Sorumlu Bölge Müdürü Azeddine Bounasser eşlik etti.

®
İ lk gün, JCB’nin dünyadaki i lk LEED  Gold serti f ikal ı  

distribütör tesisi olan SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü binasının temel atma törenine katılan Bamford, 

daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle de 

biraraya geldi. 

Bir sonraki  gün, ş irket in ülkemizdeki  önemli  çözüm 

ortaklarından biri olan Erkunt Sanayi’yi ziyaret etti. Daha 

sonra JCB’ye Türkiye’den ekipman ve yedek parça temin eden 

Bursa Orhangazi’deki Componenta’da ve İzmit’teki Federal 

Mogul’da incelemelerde bulundu. Bamford, aynı günün 

akşamında, Türkiye'yi ziyaretinin onuruna SİF tarafından 

Çırağan Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı. 

Bamford, seyahatinin son gününde SİF Genel Müdürlük binasını ziyaret ederek, SİF Yönetim Kurulu ve İcra 

Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ulusal basın ile biraraya gelen Bamford, daha 

sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. 

Basın toplantısında ve yaptığı konuşmalarda “Gelecek planlarımızda önümüzdeki 3 yıl içerisinde hem makina 

ve parça satımı hem de parça satın alımını 2 katına çıkarmak var” şeklinde açıklamada bulunan Bamford, 

Türkiye’ye gerçekleştirdiği bu kapsamlı ve uzun süreli ziyaretten çok etkilendiğini belirterek, Türkiye’ye çok 

daha fazla odaklanacağının sinyallerini verdi.

İş'te İş'te 21

JCB, REKOR MALİ SONUÇLARI İLAN ETTİ

JCB Başkanı Sir Anthony Bamford

S i r  Bamford , Türk i ye  z i y a re t i n in  son  gününde , 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. 

Tarabya'da yer alan Huber Köşkü'nde gerçekleşen 

kabulde, JCB, SİF ve Işıklar üst düzey yöneticileri de hazır 

bulundular.

Global iş makinaları üreticisi JCB, 2011 yılında kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyici ürün gruplarında 

dünyanın bir numaralı üreticisi konumunu koruyarak elde ettiği rekor mali sonuçlarını açıkladı.

JCB'nin 2011 yılı cirosu, 2010'da elde edilen 2 milyar İngiliz Sterlin'ini %37 

aşarak ve 2009'da kaydedilen 1,35 milyar İngiliz Sterlini'ni ikiye katlayarak, 2,75 

milyar İngiliz Sterlini ile şirketin 66 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. 

Faiz, vergi, amortisman öncesi kar da (EBITDA), 355 milyon İngiliz Sterlini 

rekoruna ulaştı ve makina satışı 69.100 adede yükseldi. Firma, 2010 yılında 

toplam 51.600 makina satışı gerçekleştirmişti. 

JCB Başkanı Sir Anthony Bamford, “Bu rekor mali performans, hem geleneksel 

pazarlarda hem de gelişmekte olan ülkelerde çok güçlü bir büyümenin 

arkasından gerçekleştirildi. Dünyanın bazı yerlerinde devam eden ekonomik ve 

politik belirsizlikleri dikkate aldığımızda, tarihimizdeki en büyük ürün lansmanı 

programıyla birlikte, JCB'nin dünya genelindeki 22 fabrikasında devam eden 

yatırımı, 2012'de büyüme için yeni fırsatlar yakalama ve yeni bir güçlü 

performans gerçekleştirme konusunda iyi bir noktada olduğumuz anlamına 

geliyor,” diye konuştu. 

“İngiltere ve yurt dışındaki üretim tesislerine büyük yatırımlarda bulunuyoruz ve 

bu yılın geri kalanında 105.000 metrekare büyüklüğünde yeni bir fabrika, Sao 

Paolo, Brezilya'da kazıcı-yükleyiciler ve ekskavatörler üretmeye başlayacak. Yakıt 

verimliliğini daha da fazla geliştirmek ve yasal gereksinimleri karşılamak amaçlı motor geliştirme 

programlarını da içeren AR-GE'ye yapılan önemli yatırım, JCB'yi iş makinaları sektöründe teknolojisiyle de 

ön planda tutuyor. ”
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Dünya çapında sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği konusunda sayısız Ar-Ge 

çalışmalarının altına imza atan JCB’nin Türkiye’deki iş ortağı SİF İş Makinaları, 

OSTİM’de yükselecek yeşil sertifikalı Ankara Bölge Müdürlüğü binasının temelini 

attı. Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara’ya gelen JCB Başkanı Sir Anthony 

Bamford’ın ve JCB temsilcilerinin yanısıra Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, 

STFA Yatırım Holding ve Işıklar Holding üst düzey yöneticileri ile SİF İş Makinaları 

Genel Müdürü Cüneyt Divriş’in de hazır bulunduğu temel atma töreni, 17 

Temmuz 2012 Salı günü gerçekleştirildi. Mimari tasarımı Akün Mimarlık’a ait olan 

ve JCB’nin dünyadaki ilk LEED® Gold sertifikalı distribütör tesisi olacak SİF 

Ankara Bölge Müdürlüğü binası, 2013 yılında hizmete girecek. 

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş, törende yaptığı konuşmada, 

tesisin inşasını 8 ay içerisinde tamamlamayı ve 2013 yılı Nisan ayında açılışını 

gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Divriş, “SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü, satış olarak 23 şehre, servis olarak da Ankara, Çankırı ve Kırıkkale’ye 

hitap edecek. Bu bölgeler, Türkiye makina pazarının yüzde 30’a yakınını temsil 

etmektedir. Daha da önemlisi, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok 
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İş'te İş'te 23

büyük 

olduğumuz bu tesisle bölgedeki tüm müşterilerimize daha iyi hizmet 

vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yatırım, JCB’nin sadece bir kazıcı-yükleyici 

firması olmadığının, başta ağır iş makinaları olmak üzere tüm ürün 

grup lar ında idd ia l ı  b i r  f i rma o lduğunun da c idd i  b ir  örneğ in i  

oluşturmaktadır” dedi.

Yüzde 40 daha az enerji ve yüzde 25 daha az su tüketecek

Çevresel, ekonomik, sağlık ve üretkenlik faktörlerini binanın ömrü 

boyunca geleneksel yapılara oranla daha iyi bir şekilde öne çıkarmak 

amacıyla inşa edilen SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binasının, 

tamamlanmasıyla birlikte daha az enerji kullanması, üstün iç ortam kalitesi 

sunarak, çalışanların üretkenliğini ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlaması 

hedefleniyor. Çevre dostu olarak inşa edilen SİF İş Makinaları Ankara 

Bölge Müdürlüğü binası, emsallerine göre %40 daha az enerji tüketecek, 

%50 daha iyi iç hava kalitesine sahip olacak, %25 civarında ise daha az su 

tüketecek. 

Küresel ısınmayla birlikte büyük ölçüde artış gösteren çevre sorunlarının 

hayatımızı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Divriş, JCB’nin 

sektörde çevreci ürünleriyle hem ekonomik hem de ekolojik çözümler 

sunduğunu belirtti. Gelecek nesillere enerji kaynakları tükenmemiş, sağlık 

içinde nefes alınabilir bir çevre bırakabilmek için gerek yakıt tasarrufunun, 

gerekse üretim tesislerinin çevre dostu olmasının gerekli olduğunu 

vurgulayan Divriş, dünyaya her yıl 28 milyar ton karbondioksit salınımı 

yapıldığını bunun da küçümsenmeyecek bir kısmının iş makinaları 

tarafından gerçekleştiğine dikkat çekti. Divriş, JCB’nin son teknolojinin 

tüm imkânlarını kullanarak çevreci ürünler geliştirdiğini, uzun yıllardır 

çevre konusunda iş makineleri alanında dünyaya değer kattığını sözlerine 

ekledi. JCB’nin ve küresel çapta iş ortaklarının iş makineleri sektörünün 

çevreye saygılı bir biçimde gelişimi için gerçekleştirdiği uygulamaları ve 

çevre dostu yeni ürünleriyle doğanın korunmasına katkı sağladığını ifade 

eden Divriş, şirketin küresel çaptaki bu katkılarının, İngiltere’de bulunan 

Carbon Trust Standard tarafından ‘Carbon Trust’ çevre sertifikası ile 

ödüllendirildiğini de hatırlattı. Yeşil binalarda kullanılan sistemlerin bir 

miktar ilk yatırım maliyetini artırdığını ancak geri dönüş süresinin 5 yılda 

tamamlandığına dikkat çeken Divriş, bu sistemlere fazladan yapılan 

iyileştirici yatırımların SİF İş Makinaları’na kar ve personeline sağlıklı ve 

konforlu bir ortam olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

müteahhit firmanın merkezi Ankara’dır. Ankara’da inşa etmekte 

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Cüneyt 

Divriş, törende yaptığı konuşmada, tesisin 

inşasını 8 ay içerisinde tamamlamayı ve 2013 

yılı Nisan ayında açılışını gerçekleştirmeyi 

planladıklarını söyledi.



Dünya çapında sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği konusunda sayısız Ar-Ge 

çalışmalarının altına imza atan JCB’nin Türkiye’deki iş ortağı SİF İş Makinaları, 

OSTİM’de yükselecek yeşil sertifikalı Ankara Bölge Müdürlüğü binasının temelini 

attı. Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara’ya gelen JCB Başkanı Sir Anthony 

Bamford’ın ve JCB temsilcilerinin yanısıra Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, 

STFA Yatırım Holding ve Işıklar Holding üst düzey yöneticileri ile SİF İş Makinaları 

Genel Müdürü Cüneyt Divriş’in de hazır bulunduğu temel atma töreni, 17 

Temmuz 2012 Salı günü gerçekleştirildi. Mimari tasarımı Akün Mimarlık’a ait olan 

ve JCB’nin dünyadaki ilk LEED® Gold sertifikalı distribütör tesisi olacak SİF 

Ankara Bölge Müdürlüğü binası, 2013 yılında hizmete girecek. 

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş, törende yaptığı konuşmada, 

tesisin inşasını 8 ay içerisinde tamamlamayı ve 2013 yılı Nisan ayında açılışını 

gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Divriş, “SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü, satış olarak 23 şehre, servis olarak da Ankara, Çankırı ve Kırıkkale’ye 

hitap edecek. Bu bölgeler, Türkiye makina pazarının yüzde 30’a yakınını temsil 

etmektedir. Daha da önemlisi, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok 

22

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

HABERLER
İş'te

İş'te İş'te 23

büyük 

olduğumuz bu tesisle bölgedeki tüm müşterilerimize daha iyi hizmet 

vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yatırım, JCB’nin sadece bir kazıcı-yükleyici 

firması olmadığının, başta ağır iş makinaları olmak üzere tüm ürün 

grup lar ında idd ia l ı  b i r  f i rma o lduğunun da c idd i  b ir  örneğ in i  

oluşturmaktadır” dedi.

Yüzde 40 daha az enerji ve yüzde 25 daha az su tüketecek

Çevresel, ekonomik, sağlık ve üretkenlik faktörlerini binanın ömrü 

boyunca geleneksel yapılara oranla daha iyi bir şekilde öne çıkarmak 

amacıyla inşa edilen SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binasının, 

tamamlanmasıyla birlikte daha az enerji kullanması, üstün iç ortam kalitesi 

sunarak, çalışanların üretkenliğini ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlaması 

hedefleniyor. Çevre dostu olarak inşa edilen SİF İş Makinaları Ankara 

Bölge Müdürlüğü binası, emsallerine göre %40 daha az enerji tüketecek, 

%50 daha iyi iç hava kalitesine sahip olacak, %25 civarında ise daha az su 

tüketecek. 

Küresel ısınmayla birlikte büyük ölçüde artış gösteren çevre sorunlarının 

hayatımızı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Divriş, JCB’nin 

sektörde çevreci ürünleriyle hem ekonomik hem de ekolojik çözümler 

sunduğunu belirtti. Gelecek nesillere enerji kaynakları tükenmemiş, sağlık 

içinde nefes alınabilir bir çevre bırakabilmek için gerek yakıt tasarrufunun, 

gerekse üretim tesislerinin çevre dostu olmasının gerekli olduğunu 

vurgulayan Divriş, dünyaya her yıl 28 milyar ton karbondioksit salınımı 

yapıldığını bunun da küçümsenmeyecek bir kısmının iş makinaları 

tarafından gerçekleştiğine dikkat çekti. Divriş, JCB’nin son teknolojinin 

tüm imkânlarını kullanarak çevreci ürünler geliştirdiğini, uzun yıllardır 

çevre konusunda iş makineleri alanında dünyaya değer kattığını sözlerine 

ekledi. JCB’nin ve küresel çapta iş ortaklarının iş makineleri sektörünün 

çevreye saygılı bir biçimde gelişimi için gerçekleştirdiği uygulamaları ve 

çevre dostu yeni ürünleriyle doğanın korunmasına katkı sağladığını ifade 

eden Divriş, şirketin küresel çaptaki bu katkılarının, İngiltere’de bulunan 

Carbon Trust Standard tarafından ‘Carbon Trust’ çevre sertifikası ile 

ödüllendirildiğini de hatırlattı. Yeşil binalarda kullanılan sistemlerin bir 

miktar ilk yatırım maliyetini artırdığını ancak geri dönüş süresinin 5 yılda 

tamamlandığına dikkat çeken Divriş, bu sistemlere fazladan yapılan 

iyileştirici yatırımların SİF İş Makinaları’na kar ve personeline sağlıklı ve 

konforlu bir ortam olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

müteahhit firmanın merkezi Ankara’dır. Ankara’da inşa etmekte 

SİF İş Makinaları Genel Müdürü Cüneyt 

Divriş, törende yaptığı konuşmada, tesisin 

inşasını 8 ay içerisinde tamamlamayı ve 2013 

yılı Nisan ayında açılışını gerçekleştirmeyi 

planladıklarını söyledi.



24 İş'te

JCB, motor üretiminde yeni bir kilometre taşını simgeleyen 200.000'inci JCB Dieselmax motorunun 

üretimini çalışanları ile kutladı. Bu sayıya, JCB Güç Sistemleri Tesisleri'nde üretilen 170.000 ve Hindistan'da 

üretimlerine geçen yıl başlanan 30.000 motor ile ulaşıldı. 

JCB, ilk motor üretimine Kasım 2004 yılında, JCB Güç Sistemleri Tesisleri'nde 80 milyon Sterlinlik yatırım 

ve uzun yıllar süren geliştirme çalışmalarından sonra başladı. 2004 yılından bu yana, JCB Dieselmax 

motoru, otoyol dışı sektörde, güvenilirliliği ve dayanıklılığı ile rakipsiz olarak ün kazandı. 

Sunduğu yüksek performansla dikkat çeken JCB Dieselmax motoru, 2006 yılında modifiye edilerek, JCB 

Dieselmax aracına takılmış ve ABD'deki Bonneville Tuz Gölü'nde, 526 kilometre hıza ulaşarak Uluslararası 

Otomobil Federasyonu'nun dizel araçlar kategorisindeki dünya rekorunu kırmıştı.

JCB motorların günümüzde JCB tarafından üretilen makinaların yüzde 70'inden fazlasında kullanılması ve 

JCB Güç Sistemleri'nde yaklaşık 250 kişi çalışması; motor üretimine ve AR-GE çalışmalarına JCB'nin 

verdiği önemin bir göstergesi.
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DÜNYANIN EN HIZLI
DİZEL MOTORU

JCB DIESELMAX'IN 200.000'İNCİ ÜRETİMİ
KUTLANDI JCB,  tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul 

ettiği dizel motor kategorisinde hız rekoru sahibi JCB 
Dieselmax motorunun 200.000'inci üretimini çalışanlarıyla 
birlikte kutladı.

SİF İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler 

Depar tmanı  tara f ından, ser v is lere ve 

dolayısıyla müşterilerimize daha hızlı yanıt 

v e r m e k  a m a c ı y l a  h i z m e t e  s u n u l a n  

kamyonumuz Nisan ayından beri Türkiye 

yollarında!

Her an karşınıza çıkabilir!

İş'te 25

Governador Plácido Castelo Stadyumu, 
2014 Dünya Kupası'na JCB ile hazırlanıyor!

2014 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı Governador Plácido 

Castelo Stadyumu'nun genişletme çalışmaları, tek bir makine ile 

farklı çözümler üreten JCB Teleskobik Yükleyici ve JCB Kazıcı-

Yükleyiciler ile yürütülüyor.

Brezilya'nın Fortaleza şehrinde yer alan ve FIFA 2014 Dünya 

Kupası'nda altı oyuna ev sahipliği yapacak olan Plácido Castelo 

Stadyumu'nda JCB iş makinaları, belli noktalarda yıkım yapıyor ve 

inşaat malzemelerini taşıyarak stadın genişletilmesine yardımcı 

oluyor. Bilindiği gibi, JCB teleskobik yükleyiciler, çok geniş ataşman 

seçeneği ve tek bir iş makinesi ile üç makinanın yapabileceği işi 

yapma özelliğiyle, dünya genelinde inşaat sektörü başta olmak üzere 

tarım, geri dönüşüm gibi birçok sektörün aranan ekipmanları arasındaki yerini kısa sürede almayı başardı. 

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, JCB, birçok önemli spor organizasyonunda stadyumların maçlar için 

hazırlanmasındaki çalışmalarda yer aldı.  JCB, Brezilya'daki stadyum projesinde JCB 535-125 ve JCB 540-170 

model teleskobik yükleyicileri, JCB 4CX ve JCB 1CX kazıcı-yükleyicileri ile çalışmalarını sürdürüyor. JCB'nin 

Brezilya'daki fabrikasında üretilen JCB 3C kazıcı da bu dört modele çalışmalarda eşlik ediyor. Hidrolik kırıcı 

donanımlı JCB 3CX ve JCB 4CX kazıcı-yükleyiciler, stadyumun üst örtüsünü yıkmak için kullanılıyor. JCB kazıcı-

yükleyicilerin en kompakt olanı JCB 1CX ise, stadın içindeki koltukları sökerek, daha alt katmanlardaki dar alanlara 

erişiyor. JCB 535-125 teleskobik yükleyici, inşaat süreci boyunca büyük hacimli paletlenmiş malların dağıtımını 

yapıyor. JCB 540-170 teleskobik yükleyici ise, işçilerin - mevcut erişim yollarının bazıları yıkılmış olan - stadyumun 

üst kısımlarına ulaşmalarını sağlıyor.

Yetkili servislerimiz, 2011 yılında göstermiş oldukları satış 

sonrası hizmetler sürecindeki başarılı performanslarından 

ötürü, 15-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında İngiltere’ye 

düzenlenen geziyle ödüllendirildi. Servis yetkililerinin 

performansları 2011 yılında elde ettikleri yedek parça 

cirosu, servis hizmet kalitesi, servis ağını genişletmek için 

yapmış oldukları yatırım, SİF İş Makinaları kurumsallığına uygunlukları ve SİF İş Makinaları Ailesi ile uyumlu 

çalışmalar gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Geziye, Alperin (İzmir), Sesa (Ankara), Inter (İstanbul), Ak İş (Kırklareli), Ada (Adana), Eralp (Bursa), Akar 

(Erzurum), Elce (Konya) ve Antmak (Antalya) olmak üzere toplam 10 yetkili servis katıldı.

Geziye katılan servis yetkilileri, İngiltere Utoxer’de bulunan JCB fabrikası ziyaretlerinde, yedek parça deposunu, 

kazıcı-yükleyici ve teleskobik yükleyici üretim tesislerini gezdiler. Fabrika gezisi kapsamında, JCB’nin kalite kontrolü 

ve üretim hattı hakkında bilgi alan servis yetkilileri, depo ve sevkiyat işleyişini yakından gördüler. Seyahatlerinin 

ikinci kısmında Londra’ya geçen ekip, dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi’ni, 135 metre yüksekliği ile dünyanın 

en yüksek gözlem dönme dolabı olan London Eye’ı, Hampton Court Sarayı’nı, Londra Zindanı Korku Tüneli’ni 

(The London Dungeon), Avrupa'nın en geniş akvaryumlarından biri olan London Sealife Aquarium’u ve Windsdor 

Castle’ı ziyaret ettiler.

SİF İş Makinaları olarak bir sonraki yetkili servis gezisini daha kalabalık bir ekiple gerçekleştirmeyi diliyor, bu tür 

takdir ve ödül uygulamalarının yetkili servislerimizin performansını arttırmasını umuyoruz.
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8. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi 

Uluslararası Fuarı REW İstanbul 2012’deydik!

İzmir Mermer
Fuarı'ndaydık!

İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda 

tarihleri arasında gerçekleşen olan İzmir Mermer 

Fuarı’na katıldık.

İnşaat sektörüne yönelik olarak JCB JS360 Paletli 

Ekskavatör, JCB 456 Lastik Tekerlekli Yükleyici, 

JCB 3CX Kazıcı-Yükleyici ve Rubblemaster RM 

70 GO! mobil konkasörü sergilediğimiz 250 

metrekarelik açık stand alanımızı çok sayıda kişi 

ziyaret etti.

21-24 Mart 2012 

SİF JCB İş Makinaları olarak 07-10 

Haziran tarihleri arasında TÜYAP 

Beylikdüzü’nde gerçekleşen REW 

İstanbul 2012’e katıldık. JS175W, 

Teletruk, 531-70 ve TM310 model 

m a k i n a l a r ı m ı z ı  s e r g i l e d i ğ i m i z  

standımız ziyaretçilerden yoğun ilgi 

gördü.
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İZ Takip Sistemi Eğitimi

JCB Sarısı Dolmuşlar İstanbul Sokaklarında!

Masa örtüsü ve küllüklerimiz kahvehanelerde!

İş'te 21

14 Nisan 2012 tarihinde servislerimizden dört 

teknik personelin katıldığı ve 8 saat süren "İZ 

Takip Sistemi" eğitimi, SİF Merkez ve Ateşsan 

Servis bünyesinde gerçekleştirildi. 

Eğ i t imde , İZ Tak ip c ihaz ı  ve d iğer  tekn ik  

donanımlarla ilgili bilgi verildi ve takip sisteminin 

kullanımı ve veri al ışverişi i le i lgi l i  önemli 

noktalar anlatıldı. Teorik eğitimden sonra, birer 

Ekskavatör ve Kazıcı-Yükleyici üzerinde montaj işlemi gerçekleştirildi ve sistem devreye alınarak verilere 

internet üzerinden ulaşıldı. Eğitim Servis Mühendisi arkadaşımız Ozan Özer tarafından verildi.

"İş Makinası denince, ilk adres - son durak!" 

sloganıyla JCB’yi vurguladığımız ve farklı 

ü r ü n  g ö r s e l l e r i y l e  t a s a r ı m ı n ı  

gerçekleştirdiğimiz sarı dolmuşlar, bir yıl 

süreyle İstanbul sokaklar ında, Bağdat 

Caddesi, Bostancı, Taksim, Kadıköy, Beşiktaş, 

Nişantaşı, Üsküdar gibi farklı semtlerde her 

an karşınıza çıkabilir!

“İş Makinası denince, 
  ilk adres - son durak!”

M ü ş t e r i l e r i m i z i n  

çoğunlukla gitmeyi tercih 

ettiği kahvehanelere özel 

hazırlatmış olduğumuz 

S İ F  J C B  l o go l u  m a s a  

örtüsü ve küllüklerimiz 

masalardaki yerlerini aldı.
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30 İş'te

Mutfakta SİF JCB çalışanları vardı…
18 -21  Haz i r an  2012  t a r i h l e r i  a r a s ı nda  ye tk i l i  

servislerimizden altı ve SİF bünyesinden de beş kişi 

olmak üzere toplam 11 kişilik bir ekibe Teleskobik 

Yükleyici ve TM310 Belden Kırmalı Teleskobik Yükleyici 

eğitimleri SİF Genel Müdürlüğü'nde verildi. Dört gün 

süren eğitim JCB’den Darren Ratcliffe tarafından verildi.

Diyarbakır Yön Makina’nın tesislerinde 2-5 Temmuz 

tarihleri arasında dört gün süren "JCB Kazıcı-

Yükleyici, ServiceMaster, Garanti İşlemleri, JDS 

Yedek Parça ve SİF SİS" eğitimleri verildi. Eğitimlere 

D i y a r b a k ı r, M u ş , U r f a , K a h r a m a n m a r a ş  

servislerimizden toplam 12 teknik personel katıldı.

E ğ i t im in  üç  gün l ük  " JCB  Kaz ı c ı -Yük l ey i c i , 

ServiceMaster, Garanti İşlemleri" bölümü, Servis 

Mühendisi Ozan Özer, bir gün süren "JDS Yedek 

Parça ve SİF SİS" eğitimleri ise, Yedek Parça Satış 

Mühendisi Bülent Güvenç tarafından verildi.

14-15 Mart 2012 tarihlerinde 

s a t ı ş  e k i b i m i z e  y ö n e l i k  

“Ekskavatör, Kazıcı-Yükleyici, 

Te l e s kob i k  Yük l ey i c i  ve  

Kompakt Ekskavatör” eğitimi 

düzenlendi. Rakip ürünler ile 

k ı y a s l a m a l ı  t e o r i k  v e  

uygulamaya dayal ı  olarak 

gerçekleştirilen eğitime 52 

kişi katıldı.

Eğitimler Satış Planlama ve Destek Direktörlüğü’nden Hikmet D. Saka ve A. Cihan Çolpan tarafından verildi. 

JCB’den gelen eğitimci ve operatörlerden oluşan dört kişilik ekip de eğitime destek verdi.

Eğitimin son günü gerçekleştirilen Gala Yemeği'nde eğitimde anlatılan konularla ilgili yarışma düzenlendi. Yarışmada 

birinciliği Güney Bölge Bayimiz Libra Makina’dan Miraç Bengür, ikinciliği Güneydoğu Anadolu Bölge Bayimiz Yön 

Makina’dan Sermet Akkaynak ve üçüncülüğü de Ankara Bölge Müdürlüğü’müzden Adil Yakan kazandı. 
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Türkiye ekonomisi, 2009 yılı sonrası krizden çıkış sürecinde hızlı bir büyüme performansı elde etti. 
Hızlı büyüme gittikçe büyüyen bir cari açık problemini de beraberinde getirdi. Öyle ki cari açık 
2011 yılı sonunda milli gelirimizin %10'unu aştı.

2012 yılında ise, ilk 6 ay sonuçlarına göre, cari açıkta bir iyileşme sürecine girilmiş gibi görünüyor. 
Ancak, kendimizi kandırmayalım; ekonomideki küçülme ve yurt dışında yaşanan ekonomik 
dalgalanmadan dolayı düşen petrol fiyatları da cari açığın azalmasında önemli bir rol oynamış 
durumda.

Bir ülke neden cari açık verir? Cevabı son derece basit; sattığından fazla aldığı için. 

Cari açığa yol açan yapısal sorunlara bu yazıda girmeyeceğiz.

O zaman cari açığın oluşmasında ithalat mı suçlu? Yanıt bizce hayır! Biraz daha irdelemek gerekirse, 
kendimize şu soruyu sormalıyız: Neden ithal ediyoruz?

İthali yapılan malların yurt içinde talebi karşılayacak kadar ya da hiç üretilmemesi,

İthal malların yurt içinde üretilene göre önemli ölçüde maliyet avantajına sahip olması,

Yurt içinde üretilen malların kalitesinden daha üstün kalite ithal mallara talep olması,

İthal edilen malı yurt içinde üretmek için gereken yatırım miktarının çok yüksek olması,

Pazarın yurt içinde imalat için gereken yatırımı karşılayacak büyüklükte olmaması,

Yurt dışı imalatçının farklı stratejik gerekçelerle yurt içinde yatırım yapmak yerine kendi 
ülkesinden ihracatı tercih etmesi.

İş makinaları pazarında rekabet içinde olduğumuz, olmadığımız pek çok yerli üretici var. Ancak 
ülkemiz hala önemli ölçüde makina ve aksamı yukarıda sayılan gerekçeler nedeniyle ithal etmeye 
devam ediyor. Biz önümüzdeki 10 yıl içinde, ekonomik büyümeyi sürdürmek için gereken altyapı 
yatırımları ve makinalaşmanın farklı sektörlerde yaygınlaşması ile pazarın 30,000 adet seviyesine 
ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu boyutta bir pazar beklentisiyle birlikte yeni teşvik yasası, 
Türkiye'de iş makinası imalatı için yatırım yapmayı cazip hale gelecektir. 

Cari açığa bir başka açıdan bakmak da mümkün. Hangi sektörler veya hangi firmalar sattığından 
fazlasını alıyor. Buna yurt içi imalatçıları da dahil ederek bakmak en doğrusu. JCB 2011 yılı 
verileriyle sattığından daha fazlasını alarak Türkiye ekonomisinde dış ticaret fazlası veren bir firma. 
Halen 24 Türk imalatçıdan yaklaşık 300 milyon TL değerinde parça ve aksam ithal ediyor. Kazıcı-
yükleyicilerde %22 oranında yerli parça ve aksam kullanılıyor. Yerli imalatçılarda ise, üretilen her 
makinanın neredeyse yarıya yakınını ithal parça ve aksamlar oluşturuyor. Geçtiğimiz haftalarda 
JCB'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford başkanlığında ülkemize gelen JCB 
üst yönetimi, imalatçıları da gezmiş ve Türkiye'den tedarik ettikleri parça ve aksam miktarını ikiye 
katlamayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye'nin cari açık sorununda baş sıraya petrol ithalatı oturmakta. JCB marka iş makinaları, önde 
gelen yerli üreticilere göre %25'i aşan yakıt tasarrufu ile cari açık sorununa olumlu yönde katkıda 
bulunmaktadır. Yılda 1000 adet satan yerli bir makina için yıllık 1700 saat kullanım için bu hesabı 
yapar isek bu, Türkiye'nin 4 milyon litre daha fazla yakıt ithal etmek durumunda kaldığını görürüz. 
Sarf edilen yakıt fazlasının çevreye verdiği zararı bir başka yazımızda konu edeceğiz.

Gördüğünüz gibi, cari açıkta ithalatı suçlamak her zaman doğru değil. Biz cari açığın Türkiye 
ekonomisi açısından ne derece büyük riskler getirdiğinin farkındayız. Ekonomi yönetimi, 
açığı azaltmada gerekli her türlü tedbiri alıyor. Burada JCB gibi kuruluşların farkına 
varıp örneklerini çoğaltmanın, diğer ithalatçıları cesaretlendirmek açışından önemli 
olduğunu düşünüyoruz.

Dış Ticaret Açığı

Nereye Kadar Sorun?



32 İş'te

S İ F TA H E D E N L E R

SİFTAH
İş'te

Hayırlı Olsun...

|Sedir Fidancılık  İzmir

|Yalım Petrol  Denizli

|Eriş  Denizli

|Ertemur  Denizli

k
a

z
ıY

O
R

U
M

33İş'te

kazıYORUM

Türkiye ekonomisi, 2009 yılı sonrası krizden çıkış sürecinde hızlı bir büyüme performansı elde etti. 
Hızlı büyüme gittikçe büyüyen bir cari açık problemini de beraberinde getirdi. Öyle ki cari açık 
2011 yılı sonunda milli gelirimizin %10'unu aştı.

2012 yılında ise, ilk 6 ay sonuçlarına göre, cari açıkta bir iyileşme sürecine girilmiş gibi görünüyor. 
Ancak, kendimizi kandırmayalım; ekonomideki küçülme ve yurt dışında yaşanan ekonomik 
dalgalanmadan dolayı düşen petrol fiyatları da cari açığın azalmasında önemli bir rol oynamış 
durumda.

Bir ülke neden cari açık verir? Cevabı son derece basit; sattığından fazla aldığı için. 

Cari açığa yol açan yapısal sorunlara bu yazıda girmeyeceğiz.

O zaman cari açığın oluşmasında ithalat mı suçlu? Yanıt bizce hayır! Biraz daha irdelemek gerekirse, 
kendimize şu soruyu sormalıyız: Neden ithal ediyoruz?

İthali yapılan malların yurt içinde talebi karşılayacak kadar ya da hiç üretilmemesi,

İthal malların yurt içinde üretilene göre önemli ölçüde maliyet avantajına sahip olması,

Yurt içinde üretilen malların kalitesinden daha üstün kalite ithal mallara talep olması,

İthal edilen malı yurt içinde üretmek için gereken yatırım miktarının çok yüksek olması,

Pazarın yurt içinde imalat için gereken yatırımı karşılayacak büyüklükte olmaması,
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ülkemiz hala önemli ölçüde makina ve aksamı yukarıda sayılan gerekçeler nedeniyle ithal etmeye 
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verileriyle sattığından daha fazlasını alarak Türkiye ekonomisinde dış ticaret fazlası veren bir firma. 
Halen 24 Türk imalatçıdan yaklaşık 300 milyon TL değerinde parça ve aksam ithal ediyor. Kazıcı-
yükleyicilerde %22 oranında yerli parça ve aksam kullanılıyor. Yerli imalatçılarda ise, üretilen her 
makinanın neredeyse yarıya yakınını ithal parça ve aksamlar oluşturuyor. Geçtiğimiz haftalarda 
JCB'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford başkanlığında ülkemize gelen JCB 
üst yönetimi, imalatçıları da gezmiş ve Türkiye'den tedarik ettikleri parça ve aksam miktarını ikiye 
katlamayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye'nin cari açık sorununda baş sıraya petrol ithalatı oturmakta. JCB marka iş makinaları, önde 
gelen yerli üreticilere göre %25'i aşan yakıt tasarrufu ile cari açık sorununa olumlu yönde katkıda 
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yapar isek bu, Türkiye'nin 4 milyon litre daha fazla yakıt ithal etmek durumunda kaldığını görürüz. 
Sarf edilen yakıt fazlasının çevreye verdiği zararı bir başka yazımızda konu edeceğiz.

Gördüğünüz gibi, cari açıkta ithalatı suçlamak her zaman doğru değil. Biz cari açığın Türkiye 
ekonomisi açısından ne derece büyük riskler getirdiğinin farkındayız. Ekonomi yönetimi, 
açığı azaltmada gerekli her türlü tedbiri alıyor. Burada JCB gibi kuruluşların farkına 
varıp örneklerini çoğaltmanın, diğer ithalatçıları cesaretlendirmek açışından önemli 
olduğunu düşünüyoruz.

Dış Ticaret Açığı

Nereye Kadar Sorun?
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Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç:

Yakup Bey merhaba, bize kendinizden ve Bahçelievler Belediyesi olarak yürüttüğünüz faaliyetlerden 
bahseder misiniz?

1968 yılında Erzurum'da doğdum, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. Üniversitenin ardından Mahalli İdareler kursunu tamamladım. 

Bahçelievler Belediyesi'nde 1993 yılında mühendis olarak çalışmaya başladım. Belediye'nin muhtelif 

müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi, Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerinde bulundum. 2005 

yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini sürdürürken, Başkan Yardımcısı olarak atandım. Halen Fen 

İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü ve Sivil Savunma Müdürlüklerinden sorumlu 

Başkan Yardımcısı olarak görevime devam etmekteyim.

Belediyemizden bahsetmem gerekirse; Bahçelievler Belediyesi, 1992 yılında Bakırköy Belediyesi'nden 

ayrılarak kurulmuştur. İlçemizin nüfusu yaklaşık 700.000 kişi civarındadır. Bu nüfusun yaklaşık 116.000 

kişilik bölümünü öğrenciler oluşturmaktadır. 

Belediyemiz, İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olarak, İstanbul Avrupa Yakası'nda E5 ile 

havaalanına giden Basın Ekspres Yolu arasında kalan bölümde bulunmaktadır. Belediyemizin konum 

Dört adet JCB marka yeni iş makinasını 

a r a ç  p a r k ı n a  i l ave  e d e n  İ s t a n b u l  

Bahçelieveler Belediyesi 'nin Başkan 

Yard ımc ıs ı  Say ın  Yakup Da lk ı l ı ç  i l e  

Bahçelievler Belediyesi ve faaliyetleri 

üzerine bir söyleşi yaptık.

"İhtiyaçlarımız doğrultusunda 
SİF İş Makinaları ile çalışmaya 
devam edeceğiz"

35İş'te İş'te

itibarı ile anayollar ve havaalanı güzergâhında olmasından dolayı, hem yurt dışından hem de yurt 

içinden gelen misafirlere karşı İstanbul'u temsil ettiğini düşünmekteyiz. Bu düşünce bizleri hizmet 

kalitesi konusunda daha da hassas olmaya itmektedir. 

JCB marka iş makinası alımını ilk defa hangi yıl yaptınız? Makina parkınızda kaç adet JCB bulunuyor?  

Daha  önce  f a rk l ı  marka  i ş  mak ina l a r ı  i l e  ç a l ı ş t ı k , f a ka t  y a ş am ı ş  o lduğumuz  çe ş i t l i  

memnuniyetsizliklerden dolayı, 2004 yılında SİF İş Makinaları'ndan ilk JCB'miz olan JCB 4CX Kazıcı-

Yükleyici alarak, bu markayı denemeye karar verdik. Geçen süre zarfında genel olarak makinadan ve 

almış olduğumuz satış sonrası hizmetlerden memnun olmamızdan dolayı bu sene de 2 adet JCB 4CX 

Kazıcı-Yükleyici ve 2 adet JCB 1CX Kazıcı-Yükleyici daha aldık ve araç parkımızdaki JCB sayısını 5'e 

çıkardık. Ayrıca, makina kiralama hizmeti almış olduğumuz firmalardan da özellikle makinaların JCB 

marka olmasını talep etmekteyiz.

JCB markasını tercih etmenizdeki sebepler nelerdir?

JCB tercih etmemizde öne çıkan nedenleri performans, çok az arıza yapması, makinanın seriliği, yedek 

parça ihtiyaçlarımızı çok kolay ve çabuk bir şekilde çözüyor olmamız ve servis kalitesinin yüksekliği 

olarak belirtebilirim. Özellikle kamu alımlarında 

fiyat çok önemli bir etkendir. Ancak biz, bazı 

markalara göre daha pahalı olmasına rağmen, 

d i ğ e r  m a r k a l a r d a  y a ş a m ı ş  o l d u ğ u m u z  

memnuniyetsizliğimizden dolayı, hiç düşünmeden 

yeni makinalarımızın JCB olmasına karar verdik.

Satış sonrası hizmetlerimizi değerlendirir misiniz?  
Almış olduğunuz hizmetlerden memnun musunuz?

Özellikle yeni almış olduğumuz makinaların 

tekrar JCB marka olmasını tercih etmemizin 

sebebi satış sonrası hizmet konusunda çok 

memnun olmamız. Hem satış temsilcisi arkadaşlarımızın, hem de servis personelinin yakın ilgisi bizleri 

tekrar marka olarak JCB'yi tercih etmeye yöneltmiştir.

İş makinaları sektöründe yer alan firmalardan beklentileriniz nelerdir?

Belediye olarak halkımıza hizmet götürdüğümüz için, iş makinaları bizim bu noktada en önemli 

yardımcımızdır. Hizmet kalitemizi daha da yukarı çekebilmek için de sizlerden almış olduğumuz hizmet 

ve ilginin aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?

Almış olduğumuz yeni iş makinalarımızın Bahçelievler Belediyesi'ne hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 

sonra gelişecek ihtiyaçlarımız doğrultusunda SİF İş Makinaları ile çalışmaya devam edeceğimizi 

belirtiyor ve bu işbirliğinin daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.

Sayın Yakup Dalkılıç'a söyleşimize katıldığı için teşekkür ediyor ve işlerinde kolaylıklar diliyoruz.

Bahçelievler

Şehir Korusu
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Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç:
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İş makinaları sektöründe yer alan firmalardan beklentileriniz nelerdir?

Belediye olarak halkımıza hizmet götürdüğümüz için, iş makinaları bizim bu noktada en önemli 

yardımcımızdır. Hizmet kalitemizi daha da yukarı çekebilmek için de sizlerden almış olduğumuz hizmet 

ve ilginin aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz.
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Sayın Yakup Dalkılıç'a söyleşimize katıldığı için teşekkür ediyor ve işlerinde kolaylıklar diliyoruz.

Bahçelievler

Şehir Korusu
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SİF İş Makinaları Yetkili Servis organizasyonun son üyesi Mert Makina, Ocak 2012 tarihinden 

itibaren İstanbul Avrupa yakasında servis ve yedek parça hizmeti vermeye başlamıştır. Genç ve 

tecrübeli kadrosuyla bölgesindeki müşterilerimizin kaliteli ve hızlı hizmet beklentilerini 

karşılamaya başlayan yeni servisimizin kısa süre içerisinde müşteri memnuniyetini arttıracağına 

inanıyoruz.

Mert Makina, İkitelli OSB Atatürk Sanayi Sitesi'nde yer alan 250 m²'lik atölye ve 100 m²'lik idari 

binasında 9 servis çalışanı ve 4 servis aracıyla faaliyet göstermektedir.

Mert Makina'nın kurucuları Bülent Mert ve Bünyamin Yılmaz'ın iş makinası sektöründe 20 yılı 

aşkın tecrübeleri bulunmaktadır. Bu süre zarfında çoğunlukla JCB marka iş makinaları yetkili 

servislerinde yöneticilik yapmışlar ve sonrasında kendi firmalarını kurarak yine aynı sektörde 

devam etme kararı almışlardır.

Mert Makina personeli, müşteri memnuniyetini artırmaları için gerekli olan tüm teknik 

eğitimleri SİF ve JCB yetkililerinden kısa süre içerisinde almışlardır. Ayrıca, JCB ve 

Rubblemaster için gerekli olan özel takım ve arıza teşhis cihazlarıyla da bölgede ihtiyaç duyulan 

hızlı ve kaliteli servis hizmetini vermeye hazır hale gelmişlerdir.

Mert Makina'nın hedefi, orijinal yedek parça ve kaliteli servis hizmeti ile bölgesinde iş makinası 

sahipleri tarafından tercih edilen bir servis olmaktır. Mert Makina'nın kaliteli hizmetinin 

sağlayacağı müşteri memnuniyetinin, bölgedeki makina adedini de artıracağına inanıyoruz. 

Yeni yetkili servisimiz Mert Makina'ya başarılar diliyor ve "SİF JCB Ailesi'ne hoşgeldin" diyoruz.

Yazan: Levent Şendurgut

İstanbul Avrupa Yakası Yetkili Servisimiz
Mert Makina Hizmete Girdi

MERT

İSTANBUL AVRUPA YAKASI YETKİLİ SERVİSİ

MERT
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Y E N İ G Ü N  İ N Ş AAT

38 İş'te

Yenigün İnşaat'tan bize biraz bahsedebilir misiniz? Şu ana kadar gerçekleştirmiş 
olduğunuz yurt içi ve yurt dışı projeler nelerdir?

1973 yılında bir ferdi işletme olarak kurulmuş olan ve 1982 yılından itibaren 

Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanını almış olan f irmamız, 

kuruluşundan beri yüksek teknik özellikli birçok alt yapı ve üst yapı projesini 

tamamlamıştır. 38 yılı aşkın bir süredir taahhüt alanında faaliyet gösteren 

Yenigün İnşaat, yurt içinde ve yurt dışında standart konut projelerinin yanı sıra 

birçok sosyal tesis, idari ve askeri bina, lüks konut merkezleri, alışveriş 

merkezleri, yüksek kalite otel ve ofis binaları ve endüstriyel tesis inşaatını 

başarıyla tamamlamıştır. Üstyapı inşaatlarının yanı sıra; baraj, liman, otoyol, raylı 

taşıma sistemi, su temin ve dağıtım şebekeleri, atık su şebekeleri, havaalanı pist, 

apron ve taksiyolu gibi büyük altyapı projelerinde de geniş deneyim 

kazanılmıştır. 

Referanslarımız arasında, Moskova'daki Gazprom binası, Sabiha Gökçen 

Havalimanı'nda üstyapı tesisleri, Kuveyt'te Subya-Mutla arası 55 kilometrelik 

boru hattı, Rusya'nın Omsk şehrinde Mega IKEA AVM inşaatı, Polonya 

Gdinya'da askeri denizaltı üssü inşaatı, Afganistan Kandahar askeri üssünün 

altyapı inşaatları ve çeşitli askeri tesisleri özellikle dikkat çekmektedir. 

Yenigün, Türkiye'deki güçlü varlığının yanı sıra hali hazırda Rusya, Polonya, 

Kuveyt, Irak ve Afganistan'da devam eden işleri ve temsilcilikleri ile, hem 

Türkiye'de hem de uluslararası alanda üretmeye devam etmektedir.

Hala devam etmekte olan ve gelecekteki projelerinizden bahsedebilir misiniz?

1994 yılında, ilk yurt dışı işimizi Rusya'da başlattık ve o günden bu yana 

Rusya'da çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'nın farklı büyük kentlerinde 

projelerimiz oluyor. Genellikle alışveriş merkezleri inşaatları yaptık. En son 

işimiz Soçi kentinde devam ediyor. Soçi'de düzenlenecek olan 2014 kış 

olimpiyatları nedeniyle, burada yapılmakta olan turizm yatırımlarından biz de 

pay aldık. Buradaki işimizin eylül ayında bitmesini planlıyoruz. 

Bu projenin devamında, yine Rusya'nın çeşitli illerinde vermiş olduğumuz 

alışveriş merkezi ve konut çalışmaları için teklifler var, bunları takip ediyoruz. 

Çünkü Rusya'da ciddi bir makina parkımız ve güzel bir ekibimiz var. Bunları 

değerlendirmek istiyoruz; kadroları kaybettiğimiz zaman aynı kadroları 
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yeniden kurmak vakit alıyor. Kendi içinde uyumlu çalışmaya başlamışken, sistemin devamını sağlamak adına 

güzel işler almak durumundayız.

Yenigün İnşaat'ın kaç kişilik bir kadrosu var?

Şu anda Ankara'daki merkez binamızda 100'ün üzerinde çalışanımız var, şantiyeleri de dahil ettiğimizde 

öyle sanıyorum ki bu rakam 2500 civarındadır.

Geniş bir makina parkınızın olduğundan bahsettiğiniz.  Yenigün İnşaat ilk olarak ne zaman JCB marka iş 
makinalarıyla tanıştı? Makine parkınızda bulunan JCB modelleri nelerdir?

Yaklaşık 15 senedir JCB marka iş makinası kullanıyoruz. Bu süre zarfında, satmakta olduğunuz hemen 

hemen tüm makina modellerinden satın aldık. Makina parkımızda JCB 3CX ve JCB 4CX Kazıcı-Yükleyici, 

JCB JS330 Paletli Ekskavatör, JCB 456 Lastik Tekerlekli Yükleyici, JCB Robot 190 Mini Yükleyici, JCB 540-

140 ve JCB 540-170 Teleskobik Yükleyici bulunuyor ve biz bu modellerin hepsinden çok memnunuz.

Neden JCB'yi tercih ettiğinizden bahsedebilir misiniz?

JCB'yi tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri, satış ekibiyle olan ilişkilerimiz. Her noktada olduğu 

gibi, bu konuda da insan ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. SİF İş Makinaları'nın işini takip 

eden, bizi anlayabilen bir satış ekibi var. 

Mutlaka, makinanın kalitesi çok önemli. Şu ana kadar JCB marka iş makinalarımızın hiçbirinde kalite 

anlamında bir sıkıntı yaşamadık, çok memnunuz. Ancak ben müşteri olarak bunun yanında gerek satış 

gerek satış sonrası süreçte hizmetin de kalitesinin çok iyi olmasını beklerim.

Örneğin, daha önce satın aldığımız başka marka bir kazıcı-yükleyicide, makinanın kalitesi anlamında bir 

şikayetimiz olmasa da, hizmet konusunda çok büyük 

sıkıntılar yaşadık. Bunun üzerine bir daha o firmayla 

çalışmama kararı aldık.

Diğer yandan baktığınızda, JCB, gerek dünyada gerekse 

Türkiye'de kazıcı-yükleyici pazarında jenerik bir isim 

olmuş durumda. Kuşkusuz JCB'n in Türk iye 'de 

bugünlere gelmesinde de SİF İş Makinaları'nın çok 

büyük katkısı var diye düşünüyorum.

SİF İş Makinaları'nın satış sonrası hizmet kalitesi için neler 
söyleyebilirsiniz?

Benim için önemli olan, benim lisanımı konuşan bir 

firma ile işbirliği içerisinde olabilmek. Benim yerime 

kendini koyabilen, müşterisiyle empati kurabilen 

firmalarla çalışmayı tercih ediyorum. Bu yüzden SİF İş 

Makinaları ile bu kadar uzun soluklu bir işbirliğimiz var. 

Bu nedenle, örneğin, Rusya'da başlayacağım bir proje için gerekli ekipmanı buradan, SİF İş Makinaları'ndan 

alıp, yurt dışına göndermeyi tercih ederim. Çünkü SİF'in, satmış olduğu JCB marka iş makinalarının 

arkasında duracağından eminim. 

Ancak Rus gümrüklerinde yaşamış olduğumuz bazı yasal badireler nedeniyle bunu son zamanlarda tercih 

etmemeye başladık ve Rusya'daki firmalardan makina alımlarımızı gerçekleştirme kararı aldık. Yine de 

içimiz rahat değil, çünkü oradaki firmaların makinasının arkasında duracağından, gerekli yedek parçayı 

zamanında tedarik edeceğinden, SİF'te olduğu gibi emin olamıyoruz.

İş makinası yatırımı, önemli bir yatırım. Firmalar ciddi maliyetler ödeyerek bu makinalara sahip oluyorlar. 

Herhangi bir arıza çıktığında ya da yedek parça tedariği gerektiğinde, bu sorunların olabildiğince çabuk 

çözülmesi gerekiyor; bir iş makinasının şantiyede yatması ciddi maddi zarara yol açıyor. Sonuçta iş 

makinasının kendini amorti etmesi, onun için ödenen değeri çalışarak çıkarması lazım. 

Sayın Osman Armağan'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyor, Yenigün İnşaat'a yurt içi ve yurt dışı 

projelerindeki başarılarının devamını diliyoruz.
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olduğunuz yurt içi ve yurt dışı projeler nelerdir?
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Yenigün, Türkiye'deki güçlü varlığının yanı sıra hali hazırda Rusya, Polonya, 

Kuveyt, Irak ve Afganistan'da devam eden işleri ve temsilcilikleri ile, hem 

Türkiye'de hem de uluslararası alanda üretmeye devam etmektedir.

Hala devam etmekte olan ve gelecekteki projelerinizden bahsedebilir misiniz?

1994 yılında, ilk yurt dışı işimizi Rusya'da başlattık ve o günden bu yana 

Rusya'da çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'nın farklı büyük kentlerinde 

projelerimiz oluyor. Genellikle alışveriş merkezleri inşaatları yaptık. En son 

işimiz Soçi kentinde devam ediyor. Soçi'de düzenlenecek olan 2014 kış 

olimpiyatları nedeniyle, burada yapılmakta olan turizm yatırımlarından biz de 

pay aldık. Buradaki işimizin eylül ayında bitmesini planlıyoruz. 

Bu projenin devamında, yine Rusya'nın çeşitli illerinde vermiş olduğumuz 

alışveriş merkezi ve konut çalışmaları için teklifler var, bunları takip ediyoruz. 

Çünkü Rusya'da ciddi bir makina parkımız ve güzel bir ekibimiz var. Bunları 

değerlendirmek istiyoruz; kadroları kaybettiğimiz zaman aynı kadroları 
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yeniden kurmak vakit alıyor. Kendi içinde uyumlu çalışmaya başlamışken, sistemin devamını sağlamak adına 

güzel işler almak durumundayız.

Yenigün İnşaat'ın kaç kişilik bir kadrosu var?

Şu anda Ankara'daki merkez binamızda 100'ün üzerinde çalışanımız var, şantiyeleri de dahil ettiğimizde 

öyle sanıyorum ki bu rakam 2500 civarındadır.

Geniş bir makina parkınızın olduğundan bahsettiğiniz.  Yenigün İnşaat ilk olarak ne zaman JCB marka iş 
makinalarıyla tanıştı? Makine parkınızda bulunan JCB modelleri nelerdir?

Yaklaşık 15 senedir JCB marka iş makinası kullanıyoruz. Bu süre zarfında, satmakta olduğunuz hemen 

hemen tüm makina modellerinden satın aldık. Makina parkımızda JCB 3CX ve JCB 4CX Kazıcı-Yükleyici, 

JCB JS330 Paletli Ekskavatör, JCB 456 Lastik Tekerlekli Yükleyici, JCB Robot 190 Mini Yükleyici, JCB 540-

140 ve JCB 540-170 Teleskobik Yükleyici bulunuyor ve biz bu modellerin hepsinden çok memnunuz.

Neden JCB'yi tercih ettiğinizden bahsedebilir misiniz?

JCB'yi tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri, satış ekibiyle olan ilişkilerimiz. Her noktada olduğu 

gibi, bu konuda da insan ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. SİF İş Makinaları'nın işini takip 

eden, bizi anlayabilen bir satış ekibi var. 

Mutlaka, makinanın kalitesi çok önemli. Şu ana kadar JCB marka iş makinalarımızın hiçbirinde kalite 

anlamında bir sıkıntı yaşamadık, çok memnunuz. Ancak ben müşteri olarak bunun yanında gerek satış 

gerek satış sonrası süreçte hizmetin de kalitesinin çok iyi olmasını beklerim.

Örneğin, daha önce satın aldığımız başka marka bir kazıcı-yükleyicide, makinanın kalitesi anlamında bir 

şikayetimiz olmasa da, hizmet konusunda çok büyük 

sıkıntılar yaşadık. Bunun üzerine bir daha o firmayla 

çalışmama kararı aldık.

Diğer yandan baktığınızda, JCB, gerek dünyada gerekse 

Türkiye'de kazıcı-yükleyici pazarında jenerik bir isim 

olmuş durumda. Kuşkusuz JCB'n in Türk iye 'de 

bugünlere gelmesinde de SİF İş Makinaları'nın çok 

büyük katkısı var diye düşünüyorum.

SİF İş Makinaları'nın satış sonrası hizmet kalitesi için neler 
söyleyebilirsiniz?

Benim için önemli olan, benim lisanımı konuşan bir 

firma ile işbirliği içerisinde olabilmek. Benim yerime 

kendini koyabilen, müşterisiyle empati kurabilen 

firmalarla çalışmayı tercih ediyorum. Bu yüzden SİF İş 

Makinaları ile bu kadar uzun soluklu bir işbirliğimiz var. 

Bu nedenle, örneğin, Rusya'da başlayacağım bir proje için gerekli ekipmanı buradan, SİF İş Makinaları'ndan 

alıp, yurt dışına göndermeyi tercih ederim. Çünkü SİF'in, satmış olduğu JCB marka iş makinalarının 

arkasında duracağından eminim. 

Ancak Rus gümrüklerinde yaşamış olduğumuz bazı yasal badireler nedeniyle bunu son zamanlarda tercih 

etmemeye başladık ve Rusya'daki firmalardan makina alımlarımızı gerçekleştirme kararı aldık. Yine de 

içimiz rahat değil, çünkü oradaki firmaların makinasının arkasında duracağından, gerekli yedek parçayı 

zamanında tedarik edeceğinden, SİF'te olduğu gibi emin olamıyoruz.

İş makinası yatırımı, önemli bir yatırım. Firmalar ciddi maliyetler ödeyerek bu makinalara sahip oluyorlar. 

Herhangi bir arıza çıktığında ya da yedek parça tedariği gerektiğinde, bu sorunların olabildiğince çabuk 

çözülmesi gerekiyor; bir iş makinasının şantiyede yatması ciddi maddi zarara yol açıyor. Sonuçta iş 

makinasının kendini amorti etmesi, onun için ödenen değeri çalışarak çıkarması lazım. 

Sayın Osman Armağan'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyor, Yenigün İnşaat'a yurt içi ve yurt dışı 

projelerindeki başarılarının devamını diliyoruz.
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İş'te

Islah edilen çorak topraklarda tarımın gelişmesinde 

JCB'nin de üstün kapasitesi ile hizmet verdiği 

Peribacaları diyarı

Masalsı görüntüsü ve eşsiz doğasıyla Dünya'nın en 

büyüleyic i  atmosferlerinden bir ine sahip olan 

Nevşehir, insanlık tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa 

ev sahipliği yapmıştır. Peribacaları gibi ilginç jeolojik 

yapısının yanı sıra, kayalara oyulan yerleşim yerleri 

ender doğal ve kültürel merkezlerdendir. Kapadokya'yı 

kaplayan yumuşak tüfün kolayca oyulabilmesinden 

dolayı kayada yaşam biçimi nesiller boyunca devam 

etmiş, daha sonraki yüzyıllarda inzivaya çekilen keşişler 

için uygun bir ibadet yeri olmuştur.

Nevşehir, ilk dönemlerde “Nyssa”, daha sonraki 

dönemlerde “Soandos Nisa” ve “Muşkera” adları ile 

anılmıştır. Osmanlı döneminde, Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa sadrazam olduğunda “Muşkera” adını 

değişt irerek kente “Yenişehir” anlamına gelen 

"Nevşehir" adını vermiştir. 

Nevşehir'i ziyaret edenlerin; kaya kiliselerini, Bizans 

duvar fresk sanatlarını, Türk-İslam sanatı örneklerinin 

sergilendiği Hacıbektaş Müzesi'ni, şehir merkezindeki 

Damat İbrahim Paşa Cami ve Külliyesi'ni, Acıgöl'deki 

Hitit Kaya Kitabesi'ni görmeden, Avanos'ta çanak-

çömlek atölyelerinde ayakla çevrilen tezgahların başına 

geçerek, seramik kap yapmadan ve yöreye özgü 

şaraplardan tatmadan dönmemeleri tavsiye edilir.

Bilsay Bey ilk olarak bize kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Ziraat Yüksek Mühendisiyim, 31 yaşındayım. KoçAta, 

Atasancak, Harranova Besi gibi Türkiye'nin belli başlı 

büyük çiftliklerinde, operasyonlarının hemen her 

aşamasında farklı süreler ile görev alma şansım oldu. 

Şimdi de bu birikimlerimi Cıngıllı Organik Tarım 

İşletmeleri ve Leben Tarım için kullanmaktayım.

Cıngıllı Organik Tarım İşletmeleri ve Leben Tarım olarak 
ne tür faaliyetleriniz bulunuyor?

Cıngıllı, Calinos Holding bünyesinde 2009 yılında 

kurulmuş, faaliyetlerine yine aynı yı l içerisinde 

başlamıştır. İlk etapta 2.600 hektarlık çorak arazi 

üzerinde, ıslah çalışmalarına paralel bitkisel üretim 

yapmaktadır. İkinci etapta ise, yine Calinos Holding 

bünyesindeki Leben Tarım firmasının önderliğini 

üstlendiği 2.500'ü sağmal olmak üzere toplam 5.000 

adet büyük baş hayvan ile damızlık süt sığırcılığı ve çiğ 

süt üretim tesisi kurma çalışmalarımız bulunmaktadır.

Bu bölgeye her geldiğimde bu çorak arazileri hüzünle 
seyrederdim. Fakat sizlerle ilk görüşmemize gelirken ve 
hala çöl olan arazinin içinde yoncayı, mısırı, yonca 
balyalarını, sulama kanallarını görünce duygulanmamak 
elde değil…

Evet bizler de aynı hissiyattayız inanın. Çok iyi bilinir ki 

bu bölge Tuz Gölü havzası içerisindedir ve çorak 

topraktan oluşur. Bir metre derinlikte karşınıza tuzlu 

su çıkar. Önce ıslah, sonrasında da üretim için ciddi bir 

emek harcanıyor. Ayrıca, Leben Tarım'ın faaliyete 
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geçmesiyle ile birlikte, bu sarının içerisindeki yeşil 

deryada kısa bir zaman sonra siyah-beyaz bir çok süt 

ineği görebileceğiz.

Bu faaliyetlerimiz memleketimiz için ayrı bir katma 

değer  ve  b i z  s adece  bu  i ş i n  2 . 600  hek t a r l ı k  

bölümündeyiz. Burada bulunan toplam havzanın 

156.000 hektar olduğunu düşünecek olursanız, 

bunların üzerine ne kadar çok çalışma yapmak 

gerektiği daha iyi anlaşılacaktır.

Peki bu faaliyetlerinizde JCB marka iş makinalarının yeri 
ne? Neden JCB'yi tercih ettiğinizi anlatabilir misiniz?

İşim gereği pek çok kez yurt dışında bulundum, aynı 

zamanda bu tür ç i f t l ik  ça l ışmalar ında yöntem 

gözlemledim. İnanın her seferinde karşımda JCB vardı. 

B u  m a r k a n ı n  t a r ı m  s e k t ö r ü n e  b a k ı ş  a ç ı s ı , 

makinalardaki sektörel üretim felsefesinin bendeki 

etkisi çok olmuştur.

Bana göre JCB, tarımsal üretime yönelik makinaları ile, 

Türkiye operasyonunda da tam manası i le tek 

markadır. İstediğimiz ve oluşturduğumuz makina 

parkındaki modellerin tamamını JCB'de bulduk. 2012 

itibariyle, makina parkımızda 2 adet JCB 531-70 

Teleskobik Yükleyici, 3 adet 

JCB 436 Lastik Tekerlekli 

Yük ley ic i  ve  1  adet  JCB 

Robot 170 Mini Yükleyici 

bulunuyor. Tek bir marka ile 

çalışarak istediklerimizi elde etmek ve tek noktadan 

gerekli ürün ve hizmetleri almak bizler için çok 

önemli.

Satış sonrası hizmetler anlamında değerlendirdiğinizde, 
SİF İş Makinaları'nın sektördeki yeri nedir?

Sa t ı ş  sonras ı  h i zmet ler  konusunda  da  S İF  İ ş  

Mak ina l a r ı ' n ı n  operasyonu  çok  f a rk l ı . Şu  an  

bulunduğum coğrafi konum gereği,  aynı zamanda 

Kayseri'den, Konya'dan ve Adana'dan servis hizmeti 

alabilme durumum mevcut. İyi ve hızlı bir servis 

hizmeti alabilmek için lojistik destek çok önemli. 

Marka seçiminde, firmaların yetkili servislerinin 

konumunu da değerlendirdik ve bizim için SİF İş 

Makinaları yetkili servislerinin konumu avantaj teşkil 

etti.

Değerlendirmelerinizi diğer müşterilerimizle paylaşma 
fırsatını bizlere verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. 
Bu tozlu ve rüzgarı bol arazide en içten dileklerimizle 
sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Ben de s iz lere bu beraber l i ğ i  baş latma ad ına 

gösterdiğiniz çaba ve desteklerinizden dolayı teşekkür 

eder, iyi çalışmalar dilerim.

Nevşehir ziyaretimizde söyleşimizi 

Cıngıllı ve Leben firmaları 

Genel Müdürü Bilsay Kancı ile 

gerçekleştirdik.

CINGILLI Organik Tarım İşletmeleri ve LEBEN Tarım
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söyleşi
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Islah edilen çorak topraklarda tarımın gelişmesinde 

JCB'nin de üstün kapasitesi ile hizmet verdiği 

Peribacaları diyarı

Masalsı görüntüsü ve eşsiz doğasıyla Dünya'nın en 

büyüleyic i  atmosferlerinden bir ine sahip olan 

Nevşehir, insanlık tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa 

ev sahipliği yapmıştır. Peribacaları gibi ilginç jeolojik 

yapısının yanı sıra, kayalara oyulan yerleşim yerleri 

ender doğal ve kültürel merkezlerdendir. Kapadokya'yı 

kaplayan yumuşak tüfün kolayca oyulabilmesinden 

dolayı kayada yaşam biçimi nesiller boyunca devam 

etmiş, daha sonraki yüzyıllarda inzivaya çekilen keşişler 

için uygun bir ibadet yeri olmuştur.

Nevşehir, ilk dönemlerde “Nyssa”, daha sonraki 

dönemlerde “Soandos Nisa” ve “Muşkera” adları ile 

anılmıştır. Osmanlı döneminde, Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa sadrazam olduğunda “Muşkera” adını 

değişt irerek kente “Yenişehir” anlamına gelen 

"Nevşehir" adını vermiştir. 

Nevşehir'i ziyaret edenlerin; kaya kiliselerini, Bizans 

duvar fresk sanatlarını, Türk-İslam sanatı örneklerinin 

sergilendiği Hacıbektaş Müzesi'ni, şehir merkezindeki 

Damat İbrahim Paşa Cami ve Külliyesi'ni, Acıgöl'deki 

Hitit Kaya Kitabesi'ni görmeden, Avanos'ta çanak-

çömlek atölyelerinde ayakla çevrilen tezgahların başına 

geçerek, seramik kap yapmadan ve yöreye özgü 

şaraplardan tatmadan dönmemeleri tavsiye edilir.

Bilsay Bey ilk olarak bize kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Ziraat Yüksek Mühendisiyim, 31 yaşındayım. KoçAta, 

Atasancak, Harranova Besi gibi Türkiye'nin belli başlı 

büyük çiftliklerinde, operasyonlarının hemen her 

aşamasında farklı süreler ile görev alma şansım oldu. 

Şimdi de bu birikimlerimi Cıngıllı Organik Tarım 

İşletmeleri ve Leben Tarım için kullanmaktayım.

Cıngıllı Organik Tarım İşletmeleri ve Leben Tarım olarak 
ne tür faaliyetleriniz bulunuyor?

Cıngıllı, Calinos Holding bünyesinde 2009 yılında 

kurulmuş, faaliyetlerine yine aynı yı l içerisinde 

başlamıştır. İlk etapta 2.600 hektarlık çorak arazi 

üzerinde, ıslah çalışmalarına paralel bitkisel üretim 

yapmaktadır. İkinci etapta ise, yine Calinos Holding 

bünyesindeki Leben Tarım firmasının önderliğini 

üstlendiği 2.500'ü sağmal olmak üzere toplam 5.000 

adet büyük baş hayvan ile damızlık süt sığırcılığı ve çiğ 

süt üretim tesisi kurma çalışmalarımız bulunmaktadır.

Bu bölgeye her geldiğimde bu çorak arazileri hüzünle 
seyrederdim. Fakat sizlerle ilk görüşmemize gelirken ve 
hala çöl olan arazinin içinde yoncayı, mısırı, yonca 
balyalarını, sulama kanallarını görünce duygulanmamak 
elde değil…

Evet bizler de aynı hissiyattayız inanın. Çok iyi bilinir ki 

bu bölge Tuz Gölü havzası içerisindedir ve çorak 

topraktan oluşur. Bir metre derinlikte karşınıza tuzlu 

su çıkar. Önce ıslah, sonrasında da üretim için ciddi bir 

emek harcanıyor. Ayrıca, Leben Tarım'ın faaliyete 
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geçmesiyle ile birlikte, bu sarının içerisindeki yeşil 

deryada kısa bir zaman sonra siyah-beyaz bir çok süt 

ineği görebileceğiz.

Bu faaliyetlerimiz memleketimiz için ayrı bir katma 

değer  ve  b i z  s adece  bu  i ş i n  2 . 600  hek t a r l ı k  

bölümündeyiz. Burada bulunan toplam havzanın 

156.000 hektar olduğunu düşünecek olursanız, 

bunların üzerine ne kadar çok çalışma yapmak 

gerektiği daha iyi anlaşılacaktır.

Peki bu faaliyetlerinizde JCB marka iş makinalarının yeri 
ne? Neden JCB'yi tercih ettiğinizi anlatabilir misiniz?

İşim gereği pek çok kez yurt dışında bulundum, aynı 

zamanda bu tür ç i f t l ik  ça l ışmalar ında yöntem 

gözlemledim. İnanın her seferinde karşımda JCB vardı. 

B u  m a r k a n ı n  t a r ı m  s e k t ö r ü n e  b a k ı ş  a ç ı s ı , 

makinalardaki sektörel üretim felsefesinin bendeki 

etkisi çok olmuştur.

Bana göre JCB, tarımsal üretime yönelik makinaları ile, 

Türkiye operasyonunda da tam manası i le tek 

markadır. İstediğimiz ve oluşturduğumuz makina 

parkındaki modellerin tamamını JCB'de bulduk. 2012 

itibariyle, makina parkımızda 2 adet JCB 531-70 

Teleskobik Yükleyici, 3 adet 

JCB 436 Lastik Tekerlekli 

Yük ley ic i  ve  1  adet  JCB 

Robot 170 Mini Yükleyici 

bulunuyor. Tek bir marka ile 

çalışarak istediklerimizi elde etmek ve tek noktadan 

gerekli ürün ve hizmetleri almak bizler için çok 

önemli.

Satış sonrası hizmetler anlamında değerlendirdiğinizde, 
SİF İş Makinaları'nın sektördeki yeri nedir?

Sa t ı ş  sonras ı  h i zmet ler  konusunda  da  S İF  İ ş  

Mak ina l a r ı ' n ı n  operasyonu  çok  f a rk l ı . Şu  an  

bulunduğum coğrafi konum gereği,  aynı zamanda 

Kayseri'den, Konya'dan ve Adana'dan servis hizmeti 

alabilme durumum mevcut. İyi ve hızlı bir servis 

hizmeti alabilmek için lojistik destek çok önemli. 

Marka seçiminde, firmaların yetkili servislerinin 

konumunu da değerlendirdik ve bizim için SİF İş 

Makinaları yetkili servislerinin konumu avantaj teşkil 

etti.

Değerlendirmelerinizi diğer müşterilerimizle paylaşma 
fırsatını bizlere verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. 
Bu tozlu ve rüzgarı bol arazide en içten dileklerimizle 
sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Ben de s iz lere bu beraber l i ğ i  baş latma ad ına 

gösterdiğiniz çaba ve desteklerinizden dolayı teşekkür 

eder, iyi çalışmalar dilerim.

Nevşehir ziyaretimizde söyleşimizi 

Cıngıllı ve Leben firmaları 

Genel Müdürü Bilsay Kancı ile 

gerçekleştirdik.

CINGILLI Organik Tarım İşletmeleri ve LEBEN Tarım



İ K İ N C İ E L İ Ş M A K İ N A L A R I

İKİNCİ EL

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılından itibaren aktif olarak ikinci el hizmeti vermekte ve yukarıda bahsedilen 

hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır. Sınıfında en çok tercih edilen JCB markasının, her gün yüzlerce ziyaretçi 

alan ikinci el sitesinde yer almak sizlere makinanızı daha hızlı satma, güncel ve doğru ikinci el fiyatlarını takip 

etme imkanı sağlayacaktır. İkinci el almak ya da satmak için İkinci El Departmanımızla görüşebilir, makinanızın SİF 

JCB internet sitesi üzerindeki ikinci el sayfasında ücretsiz yer almasını ve alıcılarla daha çabuk buluşmasını 

sağlayabilirsiniz.

Düşük çalışma saatli, yetkili servis bakımlı ikinci el 

makinalar, yeni işe başlayanlar veya makina ekipman 

için sınırlı kaynak kullanmak isteyen şahıs ya da 

firmalar için uygun bir seçenektir. İkinci el makina 

alındığında maliyetin düşük olmasının yanında, ilk 

yıllarda yeni makinada yaşanan yüksek değer kaybına 

oranla ikinci elde daha makul kayıplar yaşanır, hatta 

işin sonunda bazen karlı satışlar yapmak bile mümkün 

olabilir. 

Günlük, aylık ya da yıllık hedeflenen çalışma saati de, 

yeni ile ikinci el makina alma konusunda bir seçim 

kriteridir. Yeni makina alındığında makina işte kalma 

süresinin %95'lerde olması ve yılın yarısında en az 

günde 8 saatlik bir çalışma hedeflenmektedir. Günlük 4 

saat in  ve y ı l l ık  1 .000 saat in  a l t ındak i  ça l ı şma 

şartlarında ikinci el makina almak daha uygun olabilir.

Neden İkinci El?

İkinci el iş makinası alırken yapılacak ilk iş gözle 

muayenedir. Makinanın dış görünüşü büyük ölçüde 

içini de yansıtır. Yine de işi şansa bırakmadan kısa bir 

araştırma yapmak, yetkili servisler üzerinden ya da 

satıcı firma kanalı ile makinanın servis geçmişini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satın alınan 

makinaların beklenmedik arızalara karşı riski daha az 

olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine olması, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmaması, çalıntı olma 

riskini de azaltacaktır. 

Makinayı almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalışma saati göz önüne alınarak; motor, şanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüş takımı, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanılma halinde cebinizden çıkacak daha 

büyük masrafların önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası 

Alırken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı

ik
in

ci
el

@
si

f.c
o
m

.t
r

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

İş'te

42 43İş'te İş'te

SATIŞ NOKTALARI

SERVİSLER

İLETİŞİM
S AT I Ş  N O KTA L A R I  v e  S E R V İ S L E R

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI - DOĞU ANKARA / İÇ ANADOLU DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çetin Emeç Bulv. 1331.Sok. No: 3/5 06460 Elazığ Karayolu 4. Km.  DiyarbakırMARMARA
Öveçler / Ankara Tel: (0412) 339 00 22E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Sakarya Sok. 
Tel: (0312) 472 20 70 Faks: (0412) 339 00 23No: 40 Maltepe / İstanbul
Faks: (0312) 472 20 76 E-posta: yonmakina@sif.com.trTel: (0216) 352 00 00
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0216) 352 10 04

E-posta: sif@sif.com.tr İZMİR / EGE
ANTALYA / AKDENİZ 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 Bornova-Işıkkent / İzmirİSTANBUL / AVRUPA YAKASI - TRAKYA
07090 Antalya Tel: (0232) 472 15 00Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza No: 21
Tel: (0242) 221 52 96 Faks: (0232) 472 15 53K: 3 D: 13 / A Büyükçekmece / İstanbul
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: sif@sif.com.trTel : 0212 886 44 34
E-posta: antmak@sif.com.trFaks : 0212 886 73 13

TRABZON / DOĞU KARADENİZE-posta : sif@sif.com.tr
BURSA / GÜNEY MARMARA Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı Anavatan 
Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İş Merkezi Cad. No: 176/A  TrabzonADANA / GÜNEY
No:160 K:3 Nilüfer / Bursa Tel: (0462) 334 37 43Adana Mersin Yolu Üzeri 15.Km 
Tel : (0224) 451 37 43 Faks: (0462) 334 37 21Zeytinliköyü Mevkii / Adana
Faks : (0224) 451 37 60 E-posta: yigiterservis@sif.com.trTel: (0322) 346 33 30 / 45 40
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0322) 346 03 70    

E-posta: info@libramakina.com

ADANA – ADA ELAZIĞ – COŞKUN KARDEŞLER İSTANBUL – MERT MUŞ – ACS
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Yeni Küçük San. Sit. K Blok İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. Küçük Sanayi Sitesi Camii Arkası
İncirlik  / Adana No: 1-2-3-4-5 / Elazığ Sit. 15. Cad. No: 425-426 No: 8  Muş
Tel: (0322) 346 33 20 Tel: (0424) 255 57 50 Başakşehir / İstanbul Tel: (0436) 215 20 67
Faks: (0322) 346 33 21 Faks : (0424) 255 57 71 Tel: (0212) 407 03 58 Faks: (0436) 215 20 67
E-posta: adamakina@sif.com.tr E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr Faks: (0212) 407 03 59 E-posta: acsmakina@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com E-posta: mertmakina@sif.com.tr

ERZİNCAN – POLATLAR SAMSUN – EMİN İŞ
AFYON – EGE İŞ Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok İZMİR – ALPERİN 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok Erzincan 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Kutlukent / Samsun
No: 5 Afyonkarahisar Tel: (0446) 226 01 43 Bornova-Işıkkent / İzmir Tel: (0362) 266 53 86
Tel: (0272) 223 13 50 Faks: (0446) 226 01 14 Tel: (0232) 472 13 60-61-62 Faks: (0362) 266 53 91
Faks: (0272) 223 13 51 E-posta: polatlar@sif.com.tr Faks: (0232) 472 13 71 E-posta: eminis@sif.com.tr
E-posta: egeis@sif.com.tr E-posta: alperinservis@sif.com.tr

ERZURUM – AKAR SİİRT – DEM-MAK
ANKARA – SESA Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. İZMİT- ÇÖZÜM Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 No : 59 Erzurum Sefa Sirmen Bulvarı Körfez Mah. No: 49 Siirt
İvedik Org. San. Ostim / Ankara Tel: (0442) 242 66 90 Sanayi Sitesi - Güney Kapısı Tel: (0484) 224 34 38
Tel: (0312) 395 24 72 - 73 Faks: (0442) 242 66 90 Girişi Yanı / Kocaeli Faks: (0484) 224 34 36
      (0312) 395 22 88 - 99 E-posta: akar@sif.com.tr Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Faks: (0312) 395 20 15 Faks: (0262) 335 27 75
E-posta: sesaservis@sif.com.tr ESKİŞEHİR – FERMAK E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr SİVAS – ÖZKAN

Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok 
ANTALYA – ANTMAK Merkez / Eskişehir KARABÜK – GENÇ No:13 Merkez / Sivas
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Tel: (0222) 228 01 74 Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Tel: (0346) 226 25 20
No:26 Antalya Faks: (0222) 228 15 65 Kemaloyman Mevkii / Karabük Faks: (0346) 226 37 99
Tel: (0242) 221 52 97 E-posta: fermak@sif.com.tr Tel: (0370) 452 02 56 E-posta: ozkan@sif.com.tr
Faks: (0242) 221 52 99 Faks: (0370) 452 02 58
E-posta: antmak@sif.com.tr GAZİANTEP - GAP İŞ E-posta: gencmakina@sif.com.tr TOKAT – HR

Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. Yeniyurt Mah. Ayyıldız Caddesi Sanayi 
BURSA – ERALP No: 4 Şehitkamil / Gaziantep KAYSERİ – YOL Sitesi 4. Sok. No: 22 
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok Tel: (0342) 239 08 20 Yeni Sanayi Sitesi Şeker Kısmı 19.Sok. 60100 Merkez / Tokat
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Faks: (0342) 239 08 24 No:19 Kayseri Tel: (0356) 212 98 64
Tel: (0224) 441 79 80 E-posta: gapservis@sif.com.tr Tel: (0352) 331 41 11 Faks: (0356) 212 98 65
Faks: (0224) 441 79 82 Faks: (0352) 331 51 81 E-posta: hrmakina@sif.com.tr
E-posta: eralpservis@sif.com.tr GEBZE – ATEŞSAN E-posta: yolmakina@sif.com.tr web: www.hrmachinegroups.com

E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 
ÇORUM – EMRE Gebze / Kocaeli KIRKLARELİ – AK İŞ TRABZON- YİĞİTER
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Tel: (0262) 644 58 66 Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45-47 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
No: 63 Çorum Faks: (0262) 644 58 67 Lüleburgaz / Kırklareli Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
Tel: (0364) 234 52 04 E-posta: atessan@sif.com.tr Tel: (0288) 412 88 70 Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0364) 234 52 04 Faks: (0288) 412 88 05 Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: emremakina@sif.com.tr IĞDIR – GÜNEŞ E-posta: akmakina@sif.com.tr E-posta: yigiterservis@sif.com.tr

Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı 
DENİZLİ – DİBA İŞ No :167 Iğdır KONYA – ELCE URFA – IŞIKYILDIZ
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli Tel: (0476) 210 16 63 Karatay San. Sitesi Beykent Sok. No:9- Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 
Tel: (0258) 268 28 29 Faks: (0476) 210 16 63 11 Konya No: 27 Şanlıurfa
Faks: (0258) 268 28 42 E-posta: gunes@sif.com.tr Tel: (0332) 233 24 04 Tel: (0414) 357 52 67
E-posta: diba@sif.com.tr Faks: (0332) 233 24 03 Faks: (0414) 357 50 27

İSTANBUL – GENPAR E-posta: makina@elce.com.tr E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
DİYARBAKIR – YÖN Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17  
Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir Bağcılar - İstanbul MALATYA – ANKARA VAN - GÜVEN İŞ
Tel: (0412) 339 00 22 Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van
Faks: (0412) 339 00 23 Faks: (0212) 432 39 39 Malatya Tel: (0432) 223 27 49
E-posta: yonmakina@sif.com.tr E-posta: genparservis@sif.com.tr Tel: (0422) 238 27 14 Faks: (0432) 223 28 66

Faks: (0422) 238 27 99 E-posta: guvenis@sif.com.tr
EDREMİT – GEZER-İŞ İSTANBUL – İNTER E-posta: ankara@sif.com.tr
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi 
Sitesi 2.Ada B Blok No:41 No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul MUĞLA – AVCILAR
Edremit / Balikesir Tel : (0216) 444 68 37 Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
Tel: (0266) 392 14 90 Faks : (0216) 471 30 00 Tel: (0252) 513 51 45
Faks: (0266) 392 14 91 E-posta: interservis@sif.com.tr Faks: (0252) 513 58 97
E-posta: gezeris@sif.com.tr E-posta: avcılar@sif.com.tr
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İKİNCİ EL

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılından itibaren aktif olarak ikinci el hizmeti vermekte ve yukarıda bahsedilen 

hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır. Sınıfında en çok tercih edilen JCB markasının, her gün yüzlerce ziyaretçi 

alan ikinci el sitesinde yer almak sizlere makinanızı daha hızlı satma, güncel ve doğru ikinci el fiyatlarını takip 

etme imkanı sağlayacaktır. İkinci el almak ya da satmak için İkinci El Departmanımızla görüşebilir, makinanızın SİF 

JCB internet sitesi üzerindeki ikinci el sayfasında ücretsiz yer almasını ve alıcılarla daha çabuk buluşmasını 

sağlayabilirsiniz.

Düşük çalışma saatli, yetkili servis bakımlı ikinci el 

makinalar, yeni işe başlayanlar veya makina ekipman 

için sınırlı kaynak kullanmak isteyen şahıs ya da 

firmalar için uygun bir seçenektir. İkinci el makina 

alındığında maliyetin düşük olmasının yanında, ilk 

yıllarda yeni makinada yaşanan yüksek değer kaybına 

oranla ikinci elde daha makul kayıplar yaşanır, hatta 

işin sonunda bazen karlı satışlar yapmak bile mümkün 

olabilir. 

Günlük, aylık ya da yıllık hedeflenen çalışma saati de, 

yeni ile ikinci el makina alma konusunda bir seçim 

kriteridir. Yeni makina alındığında makina işte kalma 

süresinin %95'lerde olması ve yılın yarısında en az 

günde 8 saatlik bir çalışma hedeflenmektedir. Günlük 4 

saat in  ve y ı l l ık  1 .000 saat in  a l t ındak i  ça l ı şma 

şartlarında ikinci el makina almak daha uygun olabilir.

Neden İkinci El?

İkinci el iş makinası alırken yapılacak ilk iş gözle 

muayenedir. Makinanın dış görünüşü büyük ölçüde 

içini de yansıtır. Yine de işi şansa bırakmadan kısa bir 

araştırma yapmak, yetkili servisler üzerinden ya da 

satıcı firma kanalı ile makinanın servis geçmişini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satın alınan 

makinaların beklenmedik arızalara karşı riski daha az 

olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine olması, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmaması, çalıntı olma 

riskini de azaltacaktır. 

Makinayı almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalışma saati göz önüne alınarak; motor, şanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüş takımı, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanılma halinde cebinizden çıkacak daha 

büyük masrafların önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası 

Alırken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı

ik
in

ci
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si
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m
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r

İkinci el ile ilgili her türlü talebinizi ikinciel@sif.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 
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SATIŞ NOKTALARI

SERVİSLER

İLETİŞİM
S AT I Ş  N O KTA L A R I  v e  S E R V İ S L E R

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI - DOĞU ANKARA / İÇ ANADOLU DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çetin Emeç Bulv. 1331.Sok. No: 3/5 06460 Elazığ Karayolu 4. Km.  DiyarbakırMARMARA
Öveçler / Ankara Tel: (0412) 339 00 22E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Sakarya Sok. 
Tel: (0312) 472 20 70 Faks: (0412) 339 00 23No: 40 Maltepe / İstanbul
Faks: (0312) 472 20 76 E-posta: yonmakina@sif.com.trTel: (0216) 352 00 00
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0216) 352 10 04

E-posta: sif@sif.com.tr İZMİR / EGE
ANTALYA / AKDENİZ 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 Bornova-Işıkkent / İzmirİSTANBUL / AVRUPA YAKASI - TRAKYA
07090 Antalya Tel: (0232) 472 15 00Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza No: 21
Tel: (0242) 221 52 96 Faks: (0232) 472 15 53K: 3 D: 13 / A Büyükçekmece / İstanbul
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: sif@sif.com.trTel : 0212 886 44 34
E-posta: antmak@sif.com.trFaks : 0212 886 73 13

TRABZON / DOĞU KARADENİZE-posta : sif@sif.com.tr
BURSA / GÜNEY MARMARA Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı Anavatan 
Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İş Merkezi Cad. No: 176/A  TrabzonADANA / GÜNEY
No:160 K:3 Nilüfer / Bursa Tel: (0462) 334 37 43Adana Mersin Yolu Üzeri 15.Km 
Tel : (0224) 451 37 43 Faks: (0462) 334 37 21Zeytinliköyü Mevkii / Adana
Faks : (0224) 451 37 60 E-posta: yigiterservis@sif.com.trTel: (0322) 346 33 30 / 45 40
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0322) 346 03 70    

E-posta: info@libramakina.com

ADANA – ADA ELAZIĞ – COŞKUN KARDEŞLER İSTANBUL – MERT MUŞ – ACS
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Yeni Küçük San. Sit. K Blok İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. Küçük Sanayi Sitesi Camii Arkası
İncirlik  / Adana No: 1-2-3-4-5 / Elazığ Sit. 15. Cad. No: 425-426 No: 8  Muş
Tel: (0322) 346 33 20 Tel: (0424) 255 57 50 Başakşehir / İstanbul Tel: (0436) 215 20 67
Faks: (0322) 346 33 21 Faks : (0424) 255 57 71 Tel: (0212) 407 03 58 Faks: (0436) 215 20 67
E-posta: adamakina@sif.com.tr E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr Faks: (0212) 407 03 59 E-posta: acsmakina@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com E-posta: mertmakina@sif.com.tr

ERZİNCAN – POLATLAR SAMSUN – EMİN İŞ
AFYON – EGE İŞ Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok İZMİR – ALPERİN 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok Erzincan 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Kutlukent / Samsun
No: 5 Afyonkarahisar Tel: (0446) 226 01 43 Bornova-Işıkkent / İzmir Tel: (0362) 266 53 86
Tel: (0272) 223 13 50 Faks: (0446) 226 01 14 Tel: (0232) 472 13 60-61-62 Faks: (0362) 266 53 91
Faks: (0272) 223 13 51 E-posta: polatlar@sif.com.tr Faks: (0232) 472 13 71 E-posta: eminis@sif.com.tr
E-posta: egeis@sif.com.tr E-posta: alperinservis@sif.com.tr

ERZURUM – AKAR SİİRT – DEM-MAK
ANKARA – SESA Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. İZMİT- ÇÖZÜM Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 No : 59 Erzurum Sefa Sirmen Bulvarı Körfez Mah. No: 49 Siirt
İvedik Org. San. Ostim / Ankara Tel: (0442) 242 66 90 Sanayi Sitesi - Güney Kapısı Tel: (0484) 224 34 38
Tel: (0312) 395 24 72 - 73 Faks: (0442) 242 66 90 Girişi Yanı / Kocaeli Faks: (0484) 224 34 36
      (0312) 395 22 88 - 99 E-posta: akar@sif.com.tr Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Faks: (0312) 395 20 15 Faks: (0262) 335 27 75
E-posta: sesaservis@sif.com.tr ESKİŞEHİR – FERMAK E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr SİVAS – ÖZKAN

Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok 
ANTALYA – ANTMAK Merkez / Eskişehir KARABÜK – GENÇ No:13 Merkez / Sivas
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Tel: (0222) 228 01 74 Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Tel: (0346) 226 25 20
No:26 Antalya Faks: (0222) 228 15 65 Kemaloyman Mevkii / Karabük Faks: (0346) 226 37 99
Tel: (0242) 221 52 97 E-posta: fermak@sif.com.tr Tel: (0370) 452 02 56 E-posta: ozkan@sif.com.tr
Faks: (0242) 221 52 99 Faks: (0370) 452 02 58
E-posta: antmak@sif.com.tr GAZİANTEP - GAP İŞ E-posta: gencmakina@sif.com.tr TOKAT – HR

Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. Yeniyurt Mah. Ayyıldız Caddesi Sanayi 
BURSA – ERALP No: 4 Şehitkamil / Gaziantep KAYSERİ – YOL Sitesi 4. Sok. No: 22 
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok Tel: (0342) 239 08 20 Yeni Sanayi Sitesi Şeker Kısmı 19.Sok. 60100 Merkez / Tokat
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Faks: (0342) 239 08 24 No:19 Kayseri Tel: (0356) 212 98 64
Tel: (0224) 441 79 80 E-posta: gapservis@sif.com.tr Tel: (0352) 331 41 11 Faks: (0356) 212 98 65
Faks: (0224) 441 79 82 Faks: (0352) 331 51 81 E-posta: hrmakina@sif.com.tr
E-posta: eralpservis@sif.com.tr GEBZE – ATEŞSAN E-posta: yolmakina@sif.com.tr web: www.hrmachinegroups.com

E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 
ÇORUM – EMRE Gebze / Kocaeli KIRKLARELİ – AK İŞ TRABZON- YİĞİTER
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Tel: (0262) 644 58 66 Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45-47 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
No: 63 Çorum Faks: (0262) 644 58 67 Lüleburgaz / Kırklareli Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
Tel: (0364) 234 52 04 E-posta: atessan@sif.com.tr Tel: (0288) 412 88 70 Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0364) 234 52 04 Faks: (0288) 412 88 05 Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: emremakina@sif.com.tr IĞDIR – GÜNEŞ E-posta: akmakina@sif.com.tr E-posta: yigiterservis@sif.com.tr

Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı 
DENİZLİ – DİBA İŞ No :167 Iğdır KONYA – ELCE URFA – IŞIKYILDIZ
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli Tel: (0476) 210 16 63 Karatay San. Sitesi Beykent Sok. No:9- Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 
Tel: (0258) 268 28 29 Faks: (0476) 210 16 63 11 Konya No: 27 Şanlıurfa
Faks: (0258) 268 28 42 E-posta: gunes@sif.com.tr Tel: (0332) 233 24 04 Tel: (0414) 357 52 67
E-posta: diba@sif.com.tr Faks: (0332) 233 24 03 Faks: (0414) 357 50 27

İSTANBUL – GENPAR E-posta: makina@elce.com.tr E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
DİYARBAKIR – YÖN Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17  
Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir Bağcılar - İstanbul MALATYA – ANKARA VAN - GÜVEN İŞ
Tel: (0412) 339 00 22 Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van
Faks: (0412) 339 00 23 Faks: (0212) 432 39 39 Malatya Tel: (0432) 223 27 49
E-posta: yonmakina@sif.com.tr E-posta: genparservis@sif.com.tr Tel: (0422) 238 27 14 Faks: (0432) 223 28 66

Faks: (0422) 238 27 99 E-posta: guvenis@sif.com.tr
EDREMİT – GEZER-İŞ İSTANBUL – İNTER E-posta: ankara@sif.com.tr
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi 
Sitesi 2.Ada B Blok No:41 No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul MUĞLA – AVCILAR
Edremit / Balikesir Tel : (0216) 444 68 37 Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
Tel: (0266) 392 14 90 Faks : (0216) 471 30 00 Tel: (0252) 513 51 45
Faks: (0266) 392 14 91 E-posta: interservis@sif.com.tr Faks: (0252) 513 58 97
E-posta: gezeris@sif.com.tr E-posta: avcılar@sif.com.tr
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