
Efsane 1CX’ten Yeni Yenilikler!

JCB 1.000.000'ncu İş Makinasını Üretti

Nasuh Mahruki: “Umut Sarının İçinde Projesi,

Türkiye’de çok önemli bir boşluğu dolduracak.”
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Merhaba,

Sert geçen bir kışın ardından baharın sıcaklığını ve kokusunu hissetmeye 

başladık, tabii beraberinde bahar rehavetini de.  İşlerimiz ve tempomuz ise 

bu rehavetten çok uzak, hızlı ve verimli bir şekilde devam ediyor. Dileğimiz 

herkesin işlerinin yolunda ve bereketli olması.

Yeni sayımızı yine renkli ve ilginizi çekeceğine inandığımız bir içerikle 

beğeninize sunuyoruz.

JCB, iş verimi ve makina performansını yükselten özellikler ekleyerek yeni 

nesil 1CX'leri üretti.  “Teknoloji” sayfalarımızda, 1CX’lerin yeni özellikleri 

ile tanışacaksınız.

“Bilgi” bölümümüzde, modern yönetim yöntemlerini her fırsatta hayata 

geçiren SİF JCB yönetim ekibinin, çalışanlarının sağlık göstergelerinin ve 

genel mutluluk seviyelerinin gelişmesine yönelik başlattığı kurumsal sağlık 

projesini okuyabilirsiniz.

“Söyleşi” bölümümüzde, Türkiye’de arama-kurtarma denilince akla gelen 

ilk isim olan Nasuh Mahruki ile arama-kurtarma, toplumsal sorumluluklar 

ve SİF ile AKUT’un birlikte gerçekleştirdikleri “Umut Sarının İçinde” 

projesi üzerine konuştuk. Proje ile ilgili geniş bir yazıyı ise “Kamu” 

sayfalarımızda bulabilirsiniz.

“Servis” köşemizde iki yeni yetkili servisimiz ile tanışacaksınız; İsken 

Makina ve Paşa Makina. Servislerimize, “SİF ailesine hoşgeldiniz” diyoruz.

Bu sayımızdaki “Müşteri Ziyareti”nde, Bursa’da Aksoylar Hafriyat’a, “Tüm 

Türkiye’deyiz” sayfalarımızda ise İzmir’de Optima Çim’e konuk olduk. 

Kendileri ile faaliyet alanları, işlerini yaparken kullandıkları JCB iş 

makinaları hakkındaki görüşleri ve SİF İş Makinaları ile ilişkileri konusunda 

söyleşiler gerçekleştirdik.

Umarız yine dopdolu olan dergimizin sayfalarında keyifle gezinirsiniz.

Gelecek sayımızda yeni konular ve haberlerle tekrar birlikte olabilmek 

dileğiyle, keyifli, güzel ve bol kazançlı bir yaz diliyoruz.
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TEKNOLOJİ

İş'te

Yazan: Cihan Çolpan

E F S A N E 1 C X

İş'te

JCB, iş verimini ve makina performansını yükselten pek 
çok yeni özellik ekleyerek yeni nesil 1CX'leri üretti.  

Dünyanın ilk nokta dönüşlü mini kazıcı-yükleyicisi 1CX, 1.4 metre genişliğinde bir alanda dahi 

dönebilen, dar alanlarda yapılan çalışmalarda olmazsa olmaz bir makinaydı.  Farklı ataşman seçenekleri 

ile çalışma sahasında karşılaşılan pek çok sıkıntıyı çözebiliyordu. Paralel kaldırma ve indirme özelliği 

sayesinde özellikle forklift çatalı uygulamalarında yüksek verim sağlamaktaydı. Tüm bu özellikleriyle de 

piyasada rağbet gören popüler bir makinaydı.

Sürekli yenilik ve gelişim ilkelerini bir şirket felsefesi haline getiren JCB, 1CX'de beğenilen bu 

özelliklere, iş verimini ve makina performansını yükselten pek çok yeni özellik ekleyerek yeni nesil 

1CX'leri üretti.   

Yeni nesil 1CX kazıcı-yükleyiciler, dünyada ilk ve tek uzar boma sahip mini kazıcı-yükleyicilerdir. Uzar 

bom özelliği sayesinde daha derin kazı yapılmasına ve makinanın pozisyonunu değiştirmeden daha uzun 

mesafelerin kazılmasına olanak sağlar. Bu nedenle, yeni nesil 1CX, daha yüksek kazı kazı performansı 

sunar. Ayrıca, kazıcı kısmında çift yönlü tesisat standart olarak bulunmaktadır. Çift yönlü tesisat, kırıcı 

ataşmanı için uygun olduğu gibi, burgu ve benzeri hem sağa hem de sola dönen ataşmanları da 

çalıştırabilmektedir.

Yeni nesil 1CX kazıcı-yükleyiciler, hem yükleyici hem de kazıcı fonksiyonlarının, koltuğa monte edilmiş 

joystikler sayesinde, rahat ve  güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Joystik kontroller aynı 

zamanda, daha fazla ayak boşluğu sayesinde, operatör konforunu da arttırmaktadır. Joystiğin üzerinde 

bulunan oransal düğme, ataşmanların oransal olarak kontrol edilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, 

yükleme ve yürüme sırasında kullanılan ayak gazı tasarımı değiştirilerek operatörün makinayı özellikle 

yükleme ve yürüme fonksiyonlarında daha konforlu olarak kullanabilmesi sağlanmıştır.

Yeni uzayan bom sayesinde 3 metreyi aşan kazı derinliği
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İş'te

Efsane 1CX'ten
yeni yenilikler!

Makinanın battığı durumlarda, koltuğa monte edilmiş joystickler ile, operatör koltuğu yükleyici 

konumundayken kazıcı kısmını veya kazıcı konumundayken yükleyici kısmını kontrol edilebildiğinden, 

makinanın başka bir makinaya ihtiyaç duymaksızın battığı yerden çıkması sağlanabilmektedir.

Sadece yeni nesil 1CX'lerde bulunan güç yönetim sistemi sayesinde, makinanın motorunun çekeceği güç 

ayarlanabilmekte, aşırı devir kaybı önlenebilmektedir. Bu özellik, zorlu çalışma veya yol koşullarında gücün 

ayarlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Yeni nesil 1CX kazıcı-yükleyicilerde, yükleyici kolları eski makinaya oranla 10cm daha uzundur. Yükleyici 

kolu daha uzun olmasına rağmen, makinanın kaldırma kapasitesi kazıcı kısmında yapılan değişiklikler 

sayesinde değişmemiştir.  Daha uzun yükleyici kolları, takviyeli dorselere yükleme yapmaya, standart 

dorselere uzaktan yükleme yapmaya imkan sağlayarak, makinanın yükleme performansını arttırır ve kaza 

riskini en aza indirir. Yükleyici tarafında bulunan mekanik hızlı ataşman değiştirme aparatı, JCB mini 

yükleyicilerde kullanılan aparatla aynı olduğundan, JCB mini yükleyicilerde kullanılan tüm ataşmanların 

kullanılmasına olanak sağlar. 

Servis, tamir bakım işlemleri yeni nesil 1CX'lerde çok daha rahat yapılabilmektedir. Örneğin, sadece 3 

cıvata sökerek akü, hidrolik filtre ve yağlara ulaşılabilmektedir. Bakım işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi, 

bekleme süresinin azalmasına ve makinanın genel verimliliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, operatör ve makina sahiplerinden gelen geri beslemeler ile yeniden şekilledirilen 1CX, 

eskisine oranla çok daha performanslı ve konforlu çalışma imkanı sunar.

Daha uzun yükleyici kol ile yüksek damperli kamyonlara erişim kolaylığı
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BİLGİ
Yazan: Ömür Öztürk / Fit Together

KU R U M S A L S A Ğ L I K

İş'te

Çalışanlarımızın sağlık problemleri hem onların mutluluk 

seviyes in i  aza lt ıp, yaşam kal i tes in i  düşürüyor, hem de 

organizasyonların genel verimlilik seviyesinde azalmaya sebep 

oluyor. Modern organizasyonlar artık en önemli sermayelerden 

birisi olan entellektüel sermayeye, yani insan kaynağına, gerekli 

yatırımı yapması gerektiğini, mutlu çalışanın verimli organizasyon 

olduğunu görüyor. Çalışanın sağlık problemi, kilo problemi 

sadece onun problemi değildir, organizasyonunda problemidir 

ve modern işveren çalışanına bu problemi çözmesi konusunda 

destek vermektedir. 

Kurumsal sağlık konusunda projeler yüreten şirketler, tam bir 

kazan kazan durumu yaratır. Şirketlerin bu konuda yaptığı 

harcamalar, bir masraftan ziyade akıllıca planlanmış bir yatırımdır. 

Günümüzdeki en önemli sorunlardan birisi, yetenekli çalışanı 

bulmanın yanısıra, o çalışanın moral ve motivasyonunu yüksek 

tutarak, kişisel gelişimine katkı sağlayarak, çalışanın hem 

kendisini, hem de şirketi geliştirmesini sağlayacak bir ortam 

yaratmaktır.  Kurumsal sağlık projeleri, son zamanlarda bu 

konuda en fazla kullanılan yardımcı araçlardan bir tanesidir. 
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Fit Together, çalışanlarının sağlık 

göstergelerini geliştirmeyi hedefleyen 

şirketlere kurumsal sağlık konusunda 

hizmet vermektedir. Diğer bir ifade ile 

Fit Together kurumsal sağlık konusunda 

uzmanlaşmış, bir sağlıklı yaşam destek 

şirketidir. Şirketlerde çalışanların  sağlık 

göstergelerini geliştirmeye yönelik 

çeşitli grup çalışmaları tasarlayarak, 

şirket içi iletişimin artmasına ve takım 

ruhunun oluşmasına yönelik projeler 

yaratır. Böylelikle şirket verimliliklerinin 

artmasına katkı sağlar. Fit Together ekibi, 

SİF JCB kurumsal sağlık projesinin 

yürütülmesi esnasında firma yönetimine 

destek hizmeti vermektedir. 

Kurumsal sağlık projeleri ile şirketler aşağıdaki faydaları sağlarken; 

Bu projelere dahil olan çalışanlar ise; 

gibi faydalar sağlamaktadır. 

ş Şirketin sağlık göstergelerinin gelişmesi,

şÇalışanlar arasındaki iletişimin artması, 

şTakım ruhunun gelişmesine katkı sağlaması,

ş Şirkete bağlılığın artması, 

şÇalışanların motivasyonun artması,

şÇalışanların kendini değerli hissetmesi, 

şÇalışan verimliliğinin artması,

ş Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma,

ş Fazla kiloları verme,

şDaha aktif bir hayat tarzı geliştirme,

ş Şirketi ile olan bağı güçlendirme, 

şKendini değerli hissetme,

ş İş arkadaşları ile iletişimi arttırma,

şTakım ruhunun oluşması,

şKişinin beyinsel ve fiziksel performansının yükselmesi

KURUMSAL SAĞLIK

Günümüzün yoğun iş temposu, teknoloj i   

kullanımının  ve işlenmiş gıda tüketiminin 

artması  bir çok sağlık problemine sebep 

oluyor. Obezite, diyabet, metalik sendrom, kalp 

ve damar hastalıkları, kanser gibi hastalıkların 

artmasında yaşam şeklimizin değişmesinin çok 

önemli bir etkisi bulunuyor. 

Modern yönetim yöntemlerinin yakın takipçisi olan SİF JCB yönetim ekibi, kurumsal sağlık 

konusuna yatırım yaparak, çalışanlarının sağlık göstergelerinin ve genel mutluluk seviyelerinin 

gelişmesine yönelik bir proje başlatmıştır. Bu projeyi kurumsal sağlık konusunda uzmanlaşmış Fit 

Together firması ile yürütmektedir. 

Bu proje ile isteyen çalışanlar ayda bir kez detaylı vücut analizleri yaptırarak, vücutlarındaki yağ, 

kas gibi oranların gelişimini görüyor. Her ay sağlıklı yaşam konusunda farklı bir konuda seminere 

katılıyor. İsteyen çalışanlar için birebir beslenme danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Uzun 

toplantılarda glisemik endeksi yüksek unlu gıdalar yerine sağlıklı kuru meyveler ve kuru yemişler 

tüketiliyor. Aktif yaşamı motive etmek amacı ile doğa yürüyüşleri organize ediliyor. Önümüzdeki 

dönemde daha aktif olmak ve açık havada yürüyüşleri motive etmek amacı ile eğlenceli oyunlar 

başlatmak planlanıyor. SİF JCB yönetimi, modern yönetimin gereği olan uygulamaları şirkete 

adapte ederek geçmişteki başarısını önümüzdeki dönemde de perçinlemeyi hedefliyor. 



BİLGİ
Yazan: Ömür Öztürk / Fit Together

KU R U M S A L S A Ğ L I K

İş'te

Çalışanlarımızın sağlık problemleri hem onların mutluluk 

seviyes in i  aza lt ıp, yaşam kal i tes in i  düşürüyor, hem de 

organizasyonların genel verimlilik seviyesinde azalmaya sebep 

oluyor. Modern organizasyonlar artık en önemli sermayelerden 

birisi olan entellektüel sermayeye, yani insan kaynağına, gerekli 

yatırımı yapması gerektiğini, mutlu çalışanın verimli organizasyon 

olduğunu görüyor. Çalışanın sağlık problemi, kilo problemi 

sadece onun problemi değildir, organizasyonunda problemidir 

ve modern işveren çalışanına bu problemi çözmesi konusunda 

destek vermektedir. 

Kurumsal sağlık konusunda projeler yüreten şirketler, tam bir 

kazan kazan durumu yaratır. Şirketlerin bu konuda yaptığı 

harcamalar, bir masraftan ziyade akıllıca planlanmış bir yatırımdır. 

Günümüzdeki en önemli sorunlardan birisi, yetenekli çalışanı 

bulmanın yanısıra, o çalışanın moral ve motivasyonunu yüksek 

tutarak, kişisel gelişimine katkı sağlayarak, çalışanın hem 

kendisini, hem de şirketi geliştirmesini sağlayacak bir ortam 

yaratmaktır.  Kurumsal sağlık projeleri, son zamanlarda bu 

konuda en fazla kullanılan yardımcı araçlardan bir tanesidir. 
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Fit Together, çalışanlarının sağlık 

göstergelerini geliştirmeyi hedefleyen 

şirketlere kurumsal sağlık konusunda 

hizmet vermektedir. Diğer bir ifade ile 

Fit Together kurumsal sağlık konusunda 

uzmanlaşmış, bir sağlıklı yaşam destek 

şirketidir. Şirketlerde çalışanların  sağlık 

göstergelerini geliştirmeye yönelik 

çeşitli grup çalışmaları tasarlayarak, 

şirket içi iletişimin artmasına ve takım 

ruhunun oluşmasına yönelik projeler 

yaratır. Böylelikle şirket verimliliklerinin 

artmasına katkı sağlar. Fit Together ekibi, 

SİF JCB kurumsal sağlık projesinin 

yürütülmesi esnasında firma yönetimine 

destek hizmeti vermektedir. 

Kurumsal sağlık projeleri ile şirketler aşağıdaki faydaları sağlarken; 

Bu projelere dahil olan çalışanlar ise; 

gibi faydalar sağlamaktadır. 

ş Şirketin sağlık göstergelerinin gelişmesi,

şÇalışanlar arasındaki iletişimin artması, 

şTakım ruhunun gelişmesine katkı sağlaması,

ş Şirkete bağlılığın artması, 

şÇalışanların motivasyonun artması,

şÇalışanların kendini değerli hissetmesi, 

şÇalışan verimliliğinin artması,

ş Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma,

ş Fazla kiloları verme,

şDaha aktif bir hayat tarzı geliştirme,

ş Şirketi ile olan bağı güçlendirme, 

şKendini değerli hissetme,

ş İş arkadaşları ile iletişimi arttırma,

şTakım ruhunun oluşması,

şKişinin beyinsel ve fiziksel performansının yükselmesi

KURUMSAL SAĞLIK

Günümüzün yoğun iş temposu, teknoloj i   

kullanımının  ve işlenmiş gıda tüketiminin 

artması  bir çok sağlık problemine sebep 

oluyor. Obezite, diyabet, metalik sendrom, kalp 

ve damar hastalıkları, kanser gibi hastalıkların 

artmasında yaşam şeklimizin değişmesinin çok 

önemli bir etkisi bulunuyor. 

Modern yönetim yöntemlerinin yakın takipçisi olan SİF JCB yönetim ekibi, kurumsal sağlık 

konusuna yatırım yaparak, çalışanlarının sağlık göstergelerinin ve genel mutluluk seviyelerinin 

gelişmesine yönelik bir proje başlatmıştır. Bu projeyi kurumsal sağlık konusunda uzmanlaşmış Fit 

Together firması ile yürütmektedir. 

Bu proje ile isteyen çalışanlar ayda bir kez detaylı vücut analizleri yaptırarak, vücutlarındaki yağ, 

kas gibi oranların gelişimini görüyor. Her ay sağlıklı yaşam konusunda farklı bir konuda seminere 

katılıyor. İsteyen çalışanlar için birebir beslenme danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Uzun 

toplantılarda glisemik endeksi yüksek unlu gıdalar yerine sağlıklı kuru meyveler ve kuru yemişler 

tüketiliyor. Aktif yaşamı motive etmek amacı ile doğa yürüyüşleri organize ediliyor. Önümüzdeki 

dönemde daha aktif olmak ve açık havada yürüyüşleri motive etmek amacı ile eğlenceli oyunlar 

başlatmak planlanıyor. SİF JCB yönetimi, modern yönetimin gereği olan uygulamaları şirkete 

adapte ederek geçmişteki başarısını önümüzdeki dönemde de perçinlemeyi hedefliyor. 
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Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğmuş, ilk ve orta 

öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1992 yılında 

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden, 2004 yılında ise Milli 

Güvenlik Akademisi'nden mezun olmuştur. Profesyonel sporcu, yazar 

ve fotoğrafçı olan Mahruki dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli 

dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları yapmaktadır. Sovyet 

Asya'nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını da tamamlayarak, 

Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından “Kar Leoparı” unvanı verilen 

Mahruki, Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk, ilk müslüman dağcı ve 

“Yedi Zirveler” projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı 

olmuştur. 8000 metreden yüksek Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarına 

oksijen desteksiz tırmanan Mahruki, 15 yıl aradan sonra Everest 

Dağı'na bir kez daha tırmanmıştır. Kurtarma çalışmalarındaki öncü 

sosyal girişimciliği nedeniyle Amerika’dan Ashoka Vakfı'na seçilmiş (2004), Filipinler'de Uluslararası Gusi Barış Ödülü'ne (2009), Bilkent 

Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler alanında Fahri Doktora'ya (2012) layık görülmüştür. Arama Kurtarma Derneği-AKUT Kurucu Üyesi ve 

Başkanı, UGSAD-Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, SAD-Sualtı Araştırmaları Derneği, 

Gezginler Kulübü Derneği üyesi, Ortak İdealler Derneği kurucu üyesi ve Türkiye'deki Ashoka Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesidir. Bir Dağcının 

Güncesi, Everest'te İlk Türk, Bir Hayalin Peşinde, Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, Yeryüzü Güncesi, Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir, Kendi 

Everest'inize Tırmanın, Mahruki’nin eserleridir. Nasuh Mahruki, Himalayalarda Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında 

geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenmiştir.  

SÖYLEŞİ
Söyleşi: Kenan Acar

N A S U H M A H R U K İ

İş'te

Bu sayımızda, Türkiye’de arama-kurtarma denilince ilk 
akla gelen isim olan Nasuh Mahruki ile ilginizi 
çekeceğine inandığımız bir söyleşi gerçekleştirdik.

Şimdi biraz da kurtarma çalışmalarına, AKUT'a gelelim. Şu anda Türkiye'deki Arama Kurtarma çalışmalarında gelinen 
seviye nedir? Gördüğünüz eksiklikler nedir? Başladığınızdan bu yana nasıl bir mesafe kat edildi?

Pek çok mesafe kat edildi. Biz bu yola 1994 yılı Kasım ayında bir dağ kazası sonucunda girmeye karar verdik. 95 yılı 

bu işi araştırma ve öğrenme çalışmalarıyla geçti. 14 Mart 1996'da resmi olarak AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni 

kurduğumuzda, Türkiye'de bu konuya gönüllü olarak el atan ilk ve tek sivil toplum kuruluşuyduk. 99 depremine 

kadar da böyleydi. Depremde AKUT'un gösterdiği gönüllü yararlılıklar Türkiye'de çok büyük çığır açtı. Bunun 

sebebi maalesef Türkiye'nin o depreme hazırlıksız yakalanması ve çok büyük acılar çekmesiydi. O depremde 

Türkiye'nin enkaz arama-kurtarma ekip kapasitesi, 110 kişilik sivil savunma arama-kurtarma teknisyenlerinden 

oluşuyordu. Üç bölgede ekipler vardı: İstanbul, Ankara ve Erzurum. Bir de biz vardık. İstanbul ve Antalya'da iki tane 

takımı vardı AKUT'un, 100-120 kişilik bir ekiptik. Yani, 17 Ağustos 1999'da Türkiye'nin bütün enkaz arama-

kurtarma kapasitesi 220 kişiydi. Yarısı bizdik, yarısı da devletin sivil savunma birimiydi. Bu depremden 12-13 sene 

sonraki Van depreminde ise, Türkiye'nin dört bir tarafından, 4500'ün üzerinde kurtarma aracı gitti deprem 

bölgesine. 1800'ün üzerinde sağlık personeli gitti. Eminim en az o kadarı da kendi bölgesinde kaldı. Dolayısıyla 

Türkiye çok büyük bir kapasite artışına gitti arama-kurtarma yapılanmasında. Ama bu ne kadar doğru bir kaynak 

aktarımı oldu diye soracak olursak, orada biraz detayları konuşmamız lazım süreçle ilgili. Afet Yönetimi dediğimiz 

şey, sadece arama-kurtarmadan oluşmuyor. Arama-kurtarma, afet yönetiminin afet başa geldikten sonraki safhası. 

Yani artık öncesinde yapabileceğiniz her şey bitmiş, kucağınızda bir afet var ve bundan sonrası var. Afet zararına 

uğramış insanlar var, onların hayatını kurtarma mücadelesindesiniz ve sonrasındaki süreci de normal yaşam 

koşullarına çevireceksiniz. Afet yönetiminde en önemli süreç, risk yönetimi safhasıdır, kriz yönetimi safhası değil. 

Nasuh Mahruki kimdir?

Risk yüzdesi oldukça yüksek sporlar yapıyorsunuz. Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk, Yedi Zirveler Projesi'ni 
tamamlayan dünyanın en genç dağcısı oldunuz. Bu başarılar, risklerini de düşünürsek neler hissettiriyor size?

Seneca'nın bir lafı var, 2000 yıl önce söylemiş; “Her şeyin zevki bizi itmesi gereken tehlikeyle artar” diyor.  Bir şey 

ne kadar zorlu, tehlikeliyse, onu başardığınız zaman hissettiğiniz duygu, o kadar keyifli, coşkulu oluyor. Dolayısıyla 

yüksek irtifa dağcılığı gibi riskli ve tehlikeli bir sporda, bütün o zorlukları, tehlikeleri hatta ölüm tehlikelerini aşıp 

hedefinize ulaşmak, büyük bir tatmin duygusu yaşatıyor insana. Özgüven, öz saygı duygusu, farkındalık. Böyle bir işi 

başardığınızda daha iyisini de yapabileceğinizi görüyorsunuz. İnsanı besleyen bir süreç olduğunu söyleyebilirim.

Dünyanın en yüksek dağlarına çıktınız? Zirveden aşağıya bakmak nasıl bir duygu?

Orada, çok zor ve tehlikeli bir işi başarmış olmanın getirdiği kendine güven, saygı yaşanıyor. Coşku hissediliyor. 

Dünya yine aynı dünya ama insan o işleri yapınca ya da öyle uç hedefleri başardığı zaman bakış açıları da değişiyor. 

Daha hayatla, hayatın fırsatlarıyla bütünleşebiliyor. Gündelik hayatta bir başka yerden baktığınızda hiçbir anlam ifade 

etmeyecek ya da yarattığı travmanın azalacağı süreçleri yaşıyorsunuz. Sizi daha değerli hale getiriyor. O zaman da 

değersiz sorunlar daha da değersiz hale geliyor. Öyle bir farkındalık geliştiriyor insanda. Yukarıdan olmak zorunda 

değil ama yeter ki başka açılardan bakabilelim. Çünkü hep aynı yerden bakıp, hep aynı şekilde davranırsak zaten 

sonuçlar da aynı olur. Sonuçları değiştirmek için sonuca giden girdilerin bir kısmını değiştirmek lazım. İşte bakış 

açısı değiştirmek de çok işe yarayan bir yöntemdir.

Yaptığınız işlerle gençlerimiz için önemli bir modelsiniz aynı zamanda. Bu anlamda, dağcılık, yamaç paraşütü vs. 
adrenalini yüksek sporlar yapacak gençlere tavsiyeleriniz neler olur? 

Spor yapmayı herkese öneririm. Doğada spor yapmak istiyorlarsa onu da tabii ki öneririm. Doğa sporlarının diğer 

sporlardan farkı, riskli ve tehlikeli olmasıdır. Bütün sporlarda sakatlanma, yaralanma riskleri vardır ama dağcılık gibi 

bir sporda bunların daha ötesinde riskler vardır. Güvenlik çemberinizin dışında bir ortamda yaptığınız için, insana 

zarar verecek birçok faktör bulunur. Risklerle çok dikkatli, planlı bir şekilde mücadele etmek, riskleri yönetmeyi 

öğrenmek gerekir. Eğer kendilerini adım adım geliştirerek, hedeflerini büyüterek, kendi gelişimlerine uygun şekilde 

ilerleyerek devam ederlerse, kişisel gelişim, farkındalık, keyif, özgüven, öz saygı, coşku, mutluluk, başarma duygusu 

gibi birçok şeyi en üst düzeyde yaşayabilirler. Ve tabii ki çok daha sağlıklı, çok daha vücudunun ve yeteneklerinin 

farkında, arazi koşullarında da başlarının çaresine bakabilmeyi becerebilen insanlar olurlar. Çok şey kazanırlar. Her 

spor çok güzel. Önemli olan kişinin en çok keyif alacağı, yeteneklerine uygun, kendisine bir şeyler katabileceği ve 

kendisinin de o sporla bir şeyler başarabileceği disiplinleri seçmesidir. 

12 Kasım Düzce Depremi
(AKUT Arşivi)

Insarag Tatbikatı, İstanbul, 2011 (AKUT Arşivi)
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Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğmuş, ilk ve orta 

öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1992 yılında 

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden, 2004 yılında ise Milli 

Güvenlik Akademisi'nden mezun olmuştur. Profesyonel sporcu, yazar 

ve fotoğrafçı olan Mahruki dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli 

dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları yapmaktadır. Sovyet 

Asya'nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını da tamamlayarak, 

Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından “Kar Leoparı” unvanı verilen 

Mahruki, Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk, ilk müslüman dağcı ve 

“Yedi Zirveler” projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı 

olmuştur. 8000 metreden yüksek Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarına 

oksijen desteksiz tırmanan Mahruki, 15 yıl aradan sonra Everest 

Dağı'na bir kez daha tırmanmıştır. Kurtarma çalışmalarındaki öncü 

sosyal girişimciliği nedeniyle Amerika’dan Ashoka Vakfı'na seçilmiş (2004), Filipinler'de Uluslararası Gusi Barış Ödülü'ne (2009), Bilkent 

Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler alanında Fahri Doktora'ya (2012) layık görülmüştür. Arama Kurtarma Derneği-AKUT Kurucu Üyesi ve 

Başkanı, UGSAD-Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, SAD-Sualtı Araştırmaları Derneği, 

Gezginler Kulübü Derneği üyesi, Ortak İdealler Derneği kurucu üyesi ve Türkiye'deki Ashoka Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesidir. Bir Dağcının 

Güncesi, Everest'te İlk Türk, Bir Hayalin Peşinde, Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi, Yeryüzü Güncesi, Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir, Kendi 

Everest'inize Tırmanın, Mahruki’nin eserleridir. Nasuh Mahruki, Himalayalarda Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında 

geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenmiştir.  

SÖYLEŞİ
Söyleşi: Kenan Acar

N A S U H M A H R U K İ

İş'te

Bu sayımızda, Türkiye’de arama-kurtarma denilince ilk 
akla gelen isim olan Nasuh Mahruki ile ilginizi 
çekeceğine inandığımız bir söyleşi gerçekleştirdik.

Şimdi biraz da kurtarma çalışmalarına, AKUT'a gelelim. Şu anda Türkiye'deki Arama Kurtarma çalışmalarında gelinen 
seviye nedir? Gördüğünüz eksiklikler nedir? Başladığınızdan bu yana nasıl bir mesafe kat edildi?

Pek çok mesafe kat edildi. Biz bu yola 1994 yılı Kasım ayında bir dağ kazası sonucunda girmeye karar verdik. 95 yılı 

bu işi araştırma ve öğrenme çalışmalarıyla geçti. 14 Mart 1996'da resmi olarak AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni 

kurduğumuzda, Türkiye'de bu konuya gönüllü olarak el atan ilk ve tek sivil toplum kuruluşuyduk. 99 depremine 

kadar da böyleydi. Depremde AKUT'un gösterdiği gönüllü yararlılıklar Türkiye'de çok büyük çığır açtı. Bunun 

sebebi maalesef Türkiye'nin o depreme hazırlıksız yakalanması ve çok büyük acılar çekmesiydi. O depremde 

Türkiye'nin enkaz arama-kurtarma ekip kapasitesi, 110 kişilik sivil savunma arama-kurtarma teknisyenlerinden 

oluşuyordu. Üç bölgede ekipler vardı: İstanbul, Ankara ve Erzurum. Bir de biz vardık. İstanbul ve Antalya'da iki tane 

takımı vardı AKUT'un, 100-120 kişilik bir ekiptik. Yani, 17 Ağustos 1999'da Türkiye'nin bütün enkaz arama-

kurtarma kapasitesi 220 kişiydi. Yarısı bizdik, yarısı da devletin sivil savunma birimiydi. Bu depremden 12-13 sene 

sonraki Van depreminde ise, Türkiye'nin dört bir tarafından, 4500'ün üzerinde kurtarma aracı gitti deprem 

bölgesine. 1800'ün üzerinde sağlık personeli gitti. Eminim en az o kadarı da kendi bölgesinde kaldı. Dolayısıyla 

Türkiye çok büyük bir kapasite artışına gitti arama-kurtarma yapılanmasında. Ama bu ne kadar doğru bir kaynak 

aktarımı oldu diye soracak olursak, orada biraz detayları konuşmamız lazım süreçle ilgili. Afet Yönetimi dediğimiz 

şey, sadece arama-kurtarmadan oluşmuyor. Arama-kurtarma, afet yönetiminin afet başa geldikten sonraki safhası. 

Yani artık öncesinde yapabileceğiniz her şey bitmiş, kucağınızda bir afet var ve bundan sonrası var. Afet zararına 

uğramış insanlar var, onların hayatını kurtarma mücadelesindesiniz ve sonrasındaki süreci de normal yaşam 

koşullarına çevireceksiniz. Afet yönetiminde en önemli süreç, risk yönetimi safhasıdır, kriz yönetimi safhası değil. 

Nasuh Mahruki kimdir?

Risk yüzdesi oldukça yüksek sporlar yapıyorsunuz. Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk, Yedi Zirveler Projesi'ni 
tamamlayan dünyanın en genç dağcısı oldunuz. Bu başarılar, risklerini de düşünürsek neler hissettiriyor size?

Seneca'nın bir lafı var, 2000 yıl önce söylemiş; “Her şeyin zevki bizi itmesi gereken tehlikeyle artar” diyor.  Bir şey 

ne kadar zorlu, tehlikeliyse, onu başardığınız zaman hissettiğiniz duygu, o kadar keyifli, coşkulu oluyor. Dolayısıyla 

yüksek irtifa dağcılığı gibi riskli ve tehlikeli bir sporda, bütün o zorlukları, tehlikeleri hatta ölüm tehlikelerini aşıp 

hedefinize ulaşmak, büyük bir tatmin duygusu yaşatıyor insana. Özgüven, öz saygı duygusu, farkındalık. Böyle bir işi 

başardığınızda daha iyisini de yapabileceğinizi görüyorsunuz. İnsanı besleyen bir süreç olduğunu söyleyebilirim.

Dünyanın en yüksek dağlarına çıktınız? Zirveden aşağıya bakmak nasıl bir duygu?

Orada, çok zor ve tehlikeli bir işi başarmış olmanın getirdiği kendine güven, saygı yaşanıyor. Coşku hissediliyor. 

Dünya yine aynı dünya ama insan o işleri yapınca ya da öyle uç hedefleri başardığı zaman bakış açıları da değişiyor. 

Daha hayatla, hayatın fırsatlarıyla bütünleşebiliyor. Gündelik hayatta bir başka yerden baktığınızda hiçbir anlam ifade 

etmeyecek ya da yarattığı travmanın azalacağı süreçleri yaşıyorsunuz. Sizi daha değerli hale getiriyor. O zaman da 

değersiz sorunlar daha da değersiz hale geliyor. Öyle bir farkındalık geliştiriyor insanda. Yukarıdan olmak zorunda 

değil ama yeter ki başka açılardan bakabilelim. Çünkü hep aynı yerden bakıp, hep aynı şekilde davranırsak zaten 

sonuçlar da aynı olur. Sonuçları değiştirmek için sonuca giden girdilerin bir kısmını değiştirmek lazım. İşte bakış 

açısı değiştirmek de çok işe yarayan bir yöntemdir.

Yaptığınız işlerle gençlerimiz için önemli bir modelsiniz aynı zamanda. Bu anlamda, dağcılık, yamaç paraşütü vs. 
adrenalini yüksek sporlar yapacak gençlere tavsiyeleriniz neler olur? 

Spor yapmayı herkese öneririm. Doğada spor yapmak istiyorlarsa onu da tabii ki öneririm. Doğa sporlarının diğer 

sporlardan farkı, riskli ve tehlikeli olmasıdır. Bütün sporlarda sakatlanma, yaralanma riskleri vardır ama dağcılık gibi 

bir sporda bunların daha ötesinde riskler vardır. Güvenlik çemberinizin dışında bir ortamda yaptığınız için, insana 

zarar verecek birçok faktör bulunur. Risklerle çok dikkatli, planlı bir şekilde mücadele etmek, riskleri yönetmeyi 

öğrenmek gerekir. Eğer kendilerini adım adım geliştirerek, hedeflerini büyüterek, kendi gelişimlerine uygun şekilde 

ilerleyerek devam ederlerse, kişisel gelişim, farkındalık, keyif, özgüven, öz saygı, coşku, mutluluk, başarma duygusu 

gibi birçok şeyi en üst düzeyde yaşayabilirler. Ve tabii ki çok daha sağlıklı, çok daha vücudunun ve yeteneklerinin 

farkında, arazi koşullarında da başlarının çaresine bakabilmeyi becerebilen insanlar olurlar. Çok şey kazanırlar. Her 

spor çok güzel. Önemli olan kişinin en çok keyif alacağı, yeteneklerine uygun, kendisine bir şeyler katabileceği ve 

kendisinin de o sporla bir şeyler başarabileceği disiplinleri seçmesidir. 

12 Kasım Düzce Depremi
(AKUT Arşivi)

Insarag Tatbikatı, İstanbul, 2011 (AKUT Arşivi)
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Kriz yönetimi tabii ki krizin kendisiyle boğuştuğumuz için ama iyi bir kriz yönetimi yapabilmek 

için iyi bir risk yönetimi yapmak gerekir. Henüz afet ve zararları başımıza gelmeden önce alınması gereken 

önlemler, yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bölüm. Türkiye bu konuda çok zayıf. Arama-kurtarma konusunda 

kendini ne kadar çok geliştirdiyse, güvenli yaşam kültürü, önlem alma kültürü, zarar azaltma kültürü, afet 

başımıza gelmeden önce yapılması gerekenlerle ilgili konuda da o derece zayıf durumda. Mevcut yapı stokları 

özellikle büyük şehirlerde hala duruyor. Koca koca binalar yapılıyor ama eski, ekonomik kullanım ömrünü 

çoktan tüketmiş ve afet riski yaratan binalar hala duruyor. Kentsel dönüşümde yeni yeni bir şeyler başladı ama 

aradan da 12-13 sene geçti. Bu kadar zamanda pek çok iş yapabilirdik İstanbul'da, yapmadık. 99 depreminin 

ardından, afet sonrasında toplanma alanları diye ayrılan yerler vardı. Önceleri korundu ama sonra tekrar 

kullanıma açıldı ve şu anda o alanların yarısından fazlasına binalar yapıldı. Bu nedenle Türkiye'nin karnesi iyi 

değil o konuda.

Türkiye'nin en önemli arama kurtarma STK'sı olan Akut ile ilgili geleceğe dönük kişisel planlarınız nedir? AKUT'u 
ekibinizle birlikte ulaştırmayı planladığınız hedef nedir? Başkanlığı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz yoksa?

AKUT bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluş misyonu,  dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda, 

deprem, sel gibi doğal afetlerde can kaybını en aza indirmek ve bu konular hakkında toplumu 

bilinçlendirmekti. Biz bu misyonla çıktık yola ama yıllar içinde yeni konular da ekledik. AKUT'un şu anda vakfı, 

spor kulübü, yayınevi, iktisadi işletmesi, enstitüsü var. Çocuk akademisi, üniversitelerde toplulukları, liselerde 

kulüpleri var. Dolayısıyla AKUT, çalışmalarını yaygınlaştırarak, geliştirerek, gönüllü ve ekip sayısını, faaliyet 

gösterdiği bölge sayısını artırarak yoluna devam ediyor. Bu şekilde de devam edecek. Tabii ki bunun içinde 

olmaktan çok büyük gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Bundan sonra da  AKUT içerisinde yer alacağım 

elbette. Daha çok uzun yıllar yer alacağım.

Arama kurtarma çalışmalarında kamu ve özel sektöre düşen görevler nelerdir?

Eşgüdüm çok önemli. Her kurumun elinde kendine özgü fırsatlar, avantajlar ve tabii ki dezavantajlar da var. 

Bunları uyumlu, sinerjik bir şekilde kullanabilmek çok önemli. Devletin elinde kamu bürokrasisi var, kanun 

koyucu, hem büyük bir bütçesi hem de yönetsel sorumluluğu var. Tabii ki bütün bunlarla alakalı 

yönlendirebileceği çok büyük bir örgütlü gücü var. Özel sektörde de, bilgi birikimi ve büyük bir sermaye gücü 

var, kaynak var. STK'lar da ise en değerli girdi, bilgi birikimi ve kapasite. Bizde tabii ki finansal kaynaklar çok 

kısıtlı. Ama onlar zaten özel sektörde veya devletin kendisinde var. Bizim bir 

bürokratik yaptırım gücümüz yok ama o da zaten kamu kurumlarında var. 

Dolayısıyla masa başına oturup, bir tarafta kamu sektörü, bir tarafta özel 

sektör, bir tarafta da üçüncü sektör denilen sivil toplum kuruluşları olarak bir 

araya gelip, ülkenin genel problemleri ya da aklınıza ne geliyorsa her konuda 

projeler üretilebilir, çok daha verimli ve ekonomik çözümler ortaya koyabiliriz. 

Örneğin AKUT'un gerçekleştirdiği arama-kurtarma operasyonu sayısı toplam 
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tane ekibimiz var. Bu ekiplerimizde de aşağı yukarı 1600-1700 civarında 

gönüllümüz var. Herkes gönüllü. Bu arkadaşlarımız haftada 3-4 operasyona 

çıkıyorlar. 2012 yılında katıldığımız operasyon sayısı 173'dü. Kurtardığımız insan 

sayısı 109 kişiydi. Bunlar sadece 2012'deydi ve hepsini bedava yaptık. Devlete 

hiçbir yükümüz olmadan, üstüne üstlük kullandığımız araçlar için motorlu taşıt 

vergisi ödeyerek, telsizler için cihaz kullanım bedeli ve frekans tahsis ücreti gibi 

paralar ödeyerek. Bugüne dek devlete 250.000 liralık vergi ödedik bu anlamda. 

O kadar para almamışızdır devletten. Bu kadar insanı gönüllü olarak 7/24 

harekete geçirebiliyoruz. Bunların maaşı yok, sigortası yok yani devlete hiçbir 

masrafı yok ve devletin asli sorumluluğu olan vatandaşın can güvenliğini korumak konusundaki eksikliklerini 

önemli ölçüde tamamlıyoruz. Aslında çok büyük bir katma değer yaratıyoruz burada. Eğer bu insanlar devletin 

çok önemlidir 

maaşlı memurları olsalardı harcanacak paraları düşünün. Çok büyük bir masraftan 

kurtarıyoruz aslında devletin bu konudaki yapılanmasını. Dolayısıyla işbirliği 

yapmak lazım, çünkü bizim de eksiklerimiz var, bizim de ihtiyaç duyduğumuz 

şeyler var. Örneğin bu motorlu taşıt vergisi saçmalığı. Yani AKUT gibi bir ekipten 

bu vergiyi almanın kime ne faydası var? Dolayısıyla işbirliği her zaman işe yarar, 

her zaman olumlu sonuçlar getirir.

Mart ayında CNN Türk ekranlarında başlayan “AKUT Var, Hayat Var” programından 
bahsedebilir misiniz? Proje nasıl gelişti? Neler vermeyi amaçlıyorsunuz bu 
programla?

Televizyon programı 3-4 yıldır üzerinde çalıştığımız, f ikir alışverişinde 

bulunduğumuz, içeriklerini doldurmaya çalıştığımız bir süreçti. Zamanı geldi, 

sponsoru bulundu ve proje başladı. Vodafone ana sponsorluğunda devam ediyor. 

Her Cumartesi saat 15'te yayınlanan, 25-30 dakikalık bir program bu. Amacı, 

AKUT'un gerçekleştirdiği faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak ve her seferinde de 

bir takım dersleri, tecrübeleri aktarmak. Onun ötesinde, güvenli yaşam kültürünü, 

kamu sağlığını, acil durum ve afetleri, arama-kurtarmaları ilgilendiren, AKUT'un 

konularıyla alakalı toplumda bir bilinç yükselmesini ve farkındalığı geliştirmeye 

çalışmak. Bir de ilk yardım eğitimi verdiğimiz bir bölüm var. Her hafta 3-4 dakika, 

kısa, çok az öz ama herkesin bilmesi gereken, çok kolay anlaşılabilecek şekilde ilk yardım bilgileri aktarıyoruz. 

Bir de tabii AKUT'un yaptığı çok çeşitli çalışmalar var. Arama ve kurtarmanın dışında da çalışmalarımız var. 

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz. Onlara da kısmen zaman zaman, izleyicileri bilgilendirmek adına 

programımız içerisinde yer veriyoruz.

AKUT ve SİF işbirliğinden doğan “Umut Sarının İçinde” projesi, bilinçli ve eğitimli operatör yetiştirmeyi hedefliyor. 
Proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu projenin Türkiye için en önemli katkısı ne olacak?

Proje gayet iyi gidiyor. Katılımcılar çok memnun, eğitimler de keyifli geçiyor. Bu eğitimin değerini afet 

zamanında anlayacağız. Allah korusun, bir afet başımıza geldiğinde, iş makinalarıyla enkazların altında kalan 

insanlara müdahale etmeye çalıştığımızda, iş makinası operatörleriyle kurtarma ekipleri birlikte çalışmak 

durumunda kaldıklarında anlayacağız bu eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu. Sonuçta herkesin kendi 

uzmanlık alanı var. Yani bizim bir iş makinası operatörünün işini yapmamız mümkün değil. Ama onun da bir 

kurtarmacının işini yapması mümkün değil. Yani eğer birlikte çalışmamız gerekiyorsa, birbirimizin dilini çok iyi 

anlamamız lazım. Bizim iş makinasının kapasitesini, kabiliyetlerini, operatörün onlara neler yaptırtabileceğini 

bilmemiz, onların da bir kurtarmacının bir iş makinasından ne beklediğini, ne şekilde beklediğini, nereden nasıl 

beklediğini anlaması lazım, bu işi güvenli yapabilmek adına. O çerçevede başlattığımız bu eğitim bence 

Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduracak. Yani artık bu işi bilen, sertifikalı kişiler tarafından yapılıyor 

olacak ve sadece burada da kalmayacak. Benzeri başka konularda da başka operatörlerin de bu tür eğitim 

almalarını düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da olacak.

Son olarak, şu ana kadar konuşmadığımız ama sizin böyle bir söyleşide okuyucularımıza 
ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız varsa, bunu da paylaşmak isteriz.

Kısa sürede aslında çok şey konuştuk ama şunu ilave etmek isterim. Çağımız artık bilgi 

çağı. Yani müthiş bir bilgi var ortalıkta. Küreselleşme, iletişim, ulaşım imkanlarıyla birlikte 

müthiş bir etkileşim de var. Çok yeni fırsatlar ve olanaklar var. Tabii ki yeni riskler ve 

tehlikeler de var. Bu çağın gereklerine ayak uydurabilmek için bence herkesin yaşadığı 

topluma katma değer yaratacak şekilde kendine bir düzen kurması ve toplumsal hayatın 

içinde bir yer alması çok önemli. O yüzden gönüllü olarak, kendilerine uygun sivil toplum 

kuruluşlarında aktif çalışmalar yapmalarını, işbirliği yapmalarını öneririm. Toplum hayatı 

dediğimiz şey bir ortaklık. Ortak bir yaşam paylaşıyoruz ve bu ortak yaşamda herkesin 

hareketli ve etkili olması lazım. Herkesin, ortak hayatın bir parçası olması, sorumluluk 

alması lazım. Bunların da en etkin ve saygıdeğer ortamları, aslında sivil toplum kuruluşları. 

Hepimizin işi gücü var, hepimizin bir hayatı var tabii ki. Ama artık arttıracağımız 

zamanlarda gönüllü olarak, hiçbir karşılık beklemeden yaşadığımız toplum için bir şeyler 

yapabilmeliyiz. Biz de değer katabilmeliyiz, bir fark yaratabilmeliyiz. O çerçevede artık ben 

herkesin gönüllü olarak bir yerlerde bir şeyler yapıyor olduğunu görmek isterim.

Bu güzel söyleşi için Nasuh Mahruki'ye teşekkür ediyoruz.

Sel Arama-Kurtarma Operasyonu
İkitelli, İstanbul, 2009 (AKUT Arşivi)

Deprem Arama-Kurtarma Operasyonu
Port-Au-Prince, Haiti, 2010 (AKUT Arşivi)
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Kriz yönetimi tabii ki krizin kendisiyle boğuştuğumuz için ama iyi bir kriz yönetimi yapabilmek 

için iyi bir risk yönetimi yapmak gerekir. Henüz afet ve zararları başımıza gelmeden önce alınması gereken 

önlemler, yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bölüm. Türkiye bu konuda çok zayıf. Arama-kurtarma konusunda 

kendini ne kadar çok geliştirdiyse, güvenli yaşam kültürü, önlem alma kültürü, zarar azaltma kültürü, afet 

başımıza gelmeden önce yapılması gerekenlerle ilgili konuda da o derece zayıf durumda. Mevcut yapı stokları 

özellikle büyük şehirlerde hala duruyor. Koca koca binalar yapılıyor ama eski, ekonomik kullanım ömrünü 

çoktan tüketmiş ve afet riski yaratan binalar hala duruyor. Kentsel dönüşümde yeni yeni bir şeyler başladı ama 

aradan da 12-13 sene geçti. Bu kadar zamanda pek çok iş yapabilirdik İstanbul'da, yapmadık. 99 depreminin 

ardından, afet sonrasında toplanma alanları diye ayrılan yerler vardı. Önceleri korundu ama sonra tekrar 

kullanıma açıldı ve şu anda o alanların yarısından fazlasına binalar yapıldı. Bu nedenle Türkiye'nin karnesi iyi 

değil o konuda.

Türkiye'nin en önemli arama kurtarma STK'sı olan Akut ile ilgili geleceğe dönük kişisel planlarınız nedir? AKUT'u 
ekibinizle birlikte ulaştırmayı planladığınız hedef nedir? Başkanlığı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz yoksa?

AKUT bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluş misyonu,  dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kazalarda, 

deprem, sel gibi doğal afetlerde can kaybını en aza indirmek ve bu konular hakkında toplumu 

bilinçlendirmekti. Biz bu misyonla çıktık yola ama yıllar içinde yeni konular da ekledik. AKUT'un şu anda vakfı, 

spor kulübü, yayınevi, iktisadi işletmesi, enstitüsü var. Çocuk akademisi, üniversitelerde toplulukları, liselerde 

kulüpleri var. Dolayısıyla AKUT, çalışmalarını yaygınlaştırarak, geliştirerek, gönüllü ve ekip sayısını, faaliyet 

gösterdiği bölge sayısını artırarak yoluna devam ediyor. Bu şekilde de devam edecek. Tabii ki bunun içinde 

olmaktan çok büyük gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Bundan sonra da  AKUT içerisinde yer alacağım 

elbette. Daha çok uzun yıllar yer alacağım.

Arama kurtarma çalışmalarında kamu ve özel sektöre düşen görevler nelerdir?

Eşgüdüm çok önemli. Her kurumun elinde kendine özgü fırsatlar, avantajlar ve tabii ki dezavantajlar da var. 

Bunları uyumlu, sinerjik bir şekilde kullanabilmek çok önemli. Devletin elinde kamu bürokrasisi var, kanun 

koyucu, hem büyük bir bütçesi hem de yönetsel sorumluluğu var. Tabii ki bütün bunlarla alakalı 

yönlendirebileceği çok büyük bir örgütlü gücü var. Özel sektörde de, bilgi birikimi ve büyük bir sermaye gücü 

var, kaynak var. STK'lar da ise en değerli girdi, bilgi birikimi ve kapasite. Bizde tabii ki finansal kaynaklar çok 

kısıtlı. Ama onlar zaten özel sektörde veya devletin kendisinde var. Bizim bir 

bürokratik yaptırım gücümüz yok ama o da zaten kamu kurumlarında var. 

Dolayısıyla masa başına oturup, bir tarafta kamu sektörü, bir tarafta özel 

sektör, bir tarafta da üçüncü sektör denilen sivil toplum kuruluşları olarak bir 

araya gelip, ülkenin genel problemleri ya da aklınıza ne geliyorsa her konuda 

projeler üretilebilir, çok daha verimli ve ekonomik çözümler ortaya koyabiliriz. 

Örneğin AKUT'un gerçekleştirdiği arama-kurtarma operasyonu sayısı toplam 
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tane ekibimiz var. Bu ekiplerimizde de aşağı yukarı 1600-1700 civarında 

gönüllümüz var. Herkes gönüllü. Bu arkadaşlarımız haftada 3-4 operasyona 

çıkıyorlar. 2012 yılında katıldığımız operasyon sayısı 173'dü. Kurtardığımız insan 

sayısı 109 kişiydi. Bunlar sadece 2012'deydi ve hepsini bedava yaptık. Devlete 

hiçbir yükümüz olmadan, üstüne üstlük kullandığımız araçlar için motorlu taşıt 

vergisi ödeyerek, telsizler için cihaz kullanım bedeli ve frekans tahsis ücreti gibi 

paralar ödeyerek. Bugüne dek devlete 250.000 liralık vergi ödedik bu anlamda. 

O kadar para almamışızdır devletten. Bu kadar insanı gönüllü olarak 7/24 

harekete geçirebiliyoruz. Bunların maaşı yok, sigortası yok yani devlete hiçbir 

masrafı yok ve devletin asli sorumluluğu olan vatandaşın can güvenliğini korumak konusundaki eksikliklerini 

önemli ölçüde tamamlıyoruz. Aslında çok büyük bir katma değer yaratıyoruz burada. Eğer bu insanlar devletin 

çok önemlidir 

maaşlı memurları olsalardı harcanacak paraları düşünün. Çok büyük bir masraftan 

kurtarıyoruz aslında devletin bu konudaki yapılanmasını. Dolayısıyla işbirliği 

yapmak lazım, çünkü bizim de eksiklerimiz var, bizim de ihtiyaç duyduğumuz 

şeyler var. Örneğin bu motorlu taşıt vergisi saçmalığı. Yani AKUT gibi bir ekipten 

bu vergiyi almanın kime ne faydası var? Dolayısıyla işbirliği her zaman işe yarar, 

her zaman olumlu sonuçlar getirir.

Mart ayında CNN Türk ekranlarında başlayan “AKUT Var, Hayat Var” programından 
bahsedebilir misiniz? Proje nasıl gelişti? Neler vermeyi amaçlıyorsunuz bu 
programla?

Televizyon programı 3-4 yıldır üzerinde çalıştığımız, f ikir alışverişinde 

bulunduğumuz, içeriklerini doldurmaya çalıştığımız bir süreçti. Zamanı geldi, 

sponsoru bulundu ve proje başladı. Vodafone ana sponsorluğunda devam ediyor. 

Her Cumartesi saat 15'te yayınlanan, 25-30 dakikalık bir program bu. Amacı, 

AKUT'un gerçekleştirdiği faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak ve her seferinde de 

bir takım dersleri, tecrübeleri aktarmak. Onun ötesinde, güvenli yaşam kültürünü, 

kamu sağlığını, acil durum ve afetleri, arama-kurtarmaları ilgilendiren, AKUT'un 

konularıyla alakalı toplumda bir bilinç yükselmesini ve farkındalığı geliştirmeye 

çalışmak. Bir de ilk yardım eğitimi verdiğimiz bir bölüm var. Her hafta 3-4 dakika, 

kısa, çok az öz ama herkesin bilmesi gereken, çok kolay anlaşılabilecek şekilde ilk yardım bilgileri aktarıyoruz. 

Bir de tabii AKUT'un yaptığı çok çeşitli çalışmalar var. Arama ve kurtarmanın dışında da çalışmalarımız var. 

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz. Onlara da kısmen zaman zaman, izleyicileri bilgilendirmek adına 

programımız içerisinde yer veriyoruz.

AKUT ve SİF işbirliğinden doğan “Umut Sarının İçinde” projesi, bilinçli ve eğitimli operatör yetiştirmeyi hedefliyor. 
Proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu projenin Türkiye için en önemli katkısı ne olacak?

Proje gayet iyi gidiyor. Katılımcılar çok memnun, eğitimler de keyifli geçiyor. Bu eğitimin değerini afet 

zamanında anlayacağız. Allah korusun, bir afet başımıza geldiğinde, iş makinalarıyla enkazların altında kalan 

insanlara müdahale etmeye çalıştığımızda, iş makinası operatörleriyle kurtarma ekipleri birlikte çalışmak 

durumunda kaldıklarında anlayacağız bu eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu. Sonuçta herkesin kendi 

uzmanlık alanı var. Yani bizim bir iş makinası operatörünün işini yapmamız mümkün değil. Ama onun da bir 

kurtarmacının işini yapması mümkün değil. Yani eğer birlikte çalışmamız gerekiyorsa, birbirimizin dilini çok iyi 

anlamamız lazım. Bizim iş makinasının kapasitesini, kabiliyetlerini, operatörün onlara neler yaptırtabileceğini 

bilmemiz, onların da bir kurtarmacının bir iş makinasından ne beklediğini, ne şekilde beklediğini, nereden nasıl 

beklediğini anlaması lazım, bu işi güvenli yapabilmek adına. O çerçevede başlattığımız bu eğitim bence 

Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduracak. Yani artık bu işi bilen, sertifikalı kişiler tarafından yapılıyor 

olacak ve sadece burada da kalmayacak. Benzeri başka konularda da başka operatörlerin de bu tür eğitim 

almalarını düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da olacak.

Son olarak, şu ana kadar konuşmadığımız ama sizin böyle bir söyleşide okuyucularımıza 
ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız varsa, bunu da paylaşmak isteriz.

Kısa sürede aslında çok şey konuştuk ama şunu ilave etmek isterim. Çağımız artık bilgi 

çağı. Yani müthiş bir bilgi var ortalıkta. Küreselleşme, iletişim, ulaşım imkanlarıyla birlikte 

müthiş bir etkileşim de var. Çok yeni fırsatlar ve olanaklar var. Tabii ki yeni riskler ve 

tehlikeler de var. Bu çağın gereklerine ayak uydurabilmek için bence herkesin yaşadığı 

topluma katma değer yaratacak şekilde kendine bir düzen kurması ve toplumsal hayatın 

içinde bir yer alması çok önemli. O yüzden gönüllü olarak, kendilerine uygun sivil toplum 

kuruluşlarında aktif çalışmalar yapmalarını, işbirliği yapmalarını öneririm. Toplum hayatı 

dediğimiz şey bir ortaklık. Ortak bir yaşam paylaşıyoruz ve bu ortak yaşamda herkesin 

hareketli ve etkili olması lazım. Herkesin, ortak hayatın bir parçası olması, sorumluluk 

alması lazım. Bunların da en etkin ve saygıdeğer ortamları, aslında sivil toplum kuruluşları. 

Hepimizin işi gücü var, hepimizin bir hayatı var tabii ki. Ama artık arttıracağımız 

zamanlarda gönüllü olarak, hiçbir karşılık beklemeden yaşadığımız toplum için bir şeyler 

yapabilmeliyiz. Biz de değer katabilmeliyiz, bir fark yaratabilmeliyiz. O çerçevede artık ben 

herkesin gönüllü olarak bir yerlerde bir şeyler yapıyor olduğunu görmek isterim.

Bu güzel söyleşi için Nasuh Mahruki'ye teşekkür ediyoruz.

Sel Arama-Kurtarma Operasyonu
İkitelli, İstanbul, 2009 (AKUT Arşivi)

Deprem Arama-Kurtarma Operasyonu
Port-Au-Prince, Haiti, 2010 (AKUT Arşivi)
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SONRASI

HİZMETLERSSH
Yazan: Battal Şirin
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Bütün filtreler dışarıdan bakıldığında aynı gözükebilir ve bu sebepten 
dolayı, yan sanayi filtreye şans vermek isteyebilirsiniz. Ancak JCB 
f i l tre ler, 2 mikrona kadar olan par t ikül ler i  f i l tre lemek iç in 
tasarlanmıştır. Böylece, motorunuzun ve büyük ölçüdeki diğer 
bileşenlerin maksimum düzeyde korunduğundan emin olursunuz. 
Diğer yandan orijinal filtreler, makinanızın garanti gerekliliklerine 
uygunluk sağlar.

Neden orijinal JCB filtreyi tercih etmelisiniz?

Makinanızla tam uygunluğu test edilmiş ve makinanıza özel tasarlanıp 
üretilmiştir.

Kalitesi, dayanıklılığı ve güvenilirliği JCB tarafından garanti edilmektedir.

Makinanızın garanti şartlarına uygunluk sağlar.

Rekabetçi fiyatı ile harcarken kazandırır.

JCB marka filtreleri yan sanayiden ayıran özellikler

Dişli bağlantısı ile aşırı titreşim ve bununla bağlantılı yorgunluğa 
dayanıklı bölme mevcuttur.

Kartuş son kapak elemanı yapısal gücü sağlar ve yağ akışını yönlendirir.

Spiral iç astar basınç düşüşünü azaltır ve yapısal bütünlüğü sağlar.

Yüksek verimli düzgün sentetik ortam; düşük kayıp basınç ile yüksek 
düzeyde kir tutuş sağlar.

JCB FİLTRELER
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Yan sanayi filtre size tahmin 
ettiğinizden daha fazla maliyete 
neden olabilir. Hatta 
motorunuzun tamamen 
arızalanmasına bile yol açabilir.

Risk almayın, orijinali koruyun…

Orijinal 

JCB filtreleri ile 
orijinali koruyun!

§ JCB yetkili servisleri JCB onaylı parça ve yağ 

kullanır.

§ JCB yetkili servisi tarafından takılan orijinal 

JCB parçaları, standart 6 ay garantilidir.

§ JCB yetkili servislerinde mükemmel parça 

bilgili, teknik tecrübeli, eğitimli teknikerler 

çalışmaktadır.

§Makina arızalarının %80'inden fazlası, ilk 

seferde JCB yetkili servislerince tespit edilip 

tamir edilir.

§Tüm JCB yetkili servisleri, JCB fabrikasının 

katı kalite standartlarına uygundur.

Neden JCB yetkili servisini 
tercih etmelisiniz?
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YAZI DİZİSİ

Maalesef mektepte Sezai'yle aynı bölüğe düşmedik. 

Askerlikteki “boy sırası” esasına göre, üçe ayrıldık. Aynı 

b i n ada  f a k a t  ay r ı  s ı n ı f l a rd a , ay r ı  s ubay l a r ı n  

komutasındaydık. Bizim teğmenimiz, “ Sıvarım Ahmet “ 

namıyla şöhret sahibiydi. Fevkalade sempatik bir 

Erzincanlı olan teğmenimizi, pek fazla sıvamasına 

rağmen çok severdik. Sezai'lerin  komutanıysa o kadar 

nazik, o kadar kibar bir teğmendi ki, bu yüzden Sezai, 

maalesef, mektepten kışladaki gibi firar edemedi.

Mektepte hem üniformalarımız değişti, hem de aylık 

maaşlarımız 25 kuruştan 5 liraya yükseldi. Elde avuçta 

kalan parayı kışlada yiyip bitirmiştik. Verilen bu 5 lira 

da bizim yaşantımıza yetişir düzeyde değildi… Hafta 

başları izinli çıkışlarımızda, vaktimizi dolandırılacak 

adam aramakla geçirirdik.

Bir hafta ortası, mektep bahçesinde, mimar Hüsnü'ye 

teğmen üniformasıyla rastlayıp sersemledim!.. Hüsnü, 

Sadık Diri-Halit Köprücü firmasının adamlarından… 

Sandıktan çıkma buruşuk teğmen üniformasına 

yakışmayacak kadar da yaşlı. Beni görünce koştu:

- Halit bey, cumartesi öğleden sonra seni bekliyor! 

Gene l  Kurmay, Tek irdağ  İ ske les i 'n i  çok ace le  

istiyormuş, projesi yapılacak.

Bu proje, benim özel sektördeki ilk işimdir. Hemen 

hemen mekteple başlayıp mekteple biten bu proje  

dolayısıyla kitap açmamıştım. Aynen onun usulünü 

kullanıp, ayaküstü toplama bilgilerle sınavları, kazasız 

belasız verip bitirdik.

1 Mayıs 1935'te “asteğmen” rütbesiyle, topçu ölçme 

yedek subay olarak, omuzlarımızda tek demirle, 

orduya katıldık. Birliğimiz, Davutpaşa kışlasında ölçme 

müstakil taburuydu. Tabur; ışık, ses ve yer bölüğü 

olarak üç bölükten oluşuyordu. Bizleri 14 kişi olarak 

"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

bölüklere teslim ettiler. Ben “ışık” bölüğüne, Sezai 

“yer” bölüğüne ayrıldık.

O zamanlar profesyonel subaylar “vale” biz yedekler 

ise “potas” olarak anılıyorduk. Kendi valelerinden daha 

kalabalık olan biz potaslardan, bölük yüzbaşılarımızın 

pek memnun kalmadıklar ın ı  sezinl iyorduk. Bu 

kalabalığımızla onların düzenini bozmuştuk.

Nöbet geceleri hariç, artık evlerimizde geceliyorduk 

ve  maaş l a r ım ı z  45  l i r ay a  yükse lm i ş t i . Asker  

üni formamız ın sağ lad ığ ı  ind ir imler le , bu para 

geçimimize rahatça yetişiyordu.

Davutpaşa Kış las ı , Topkapı 'dan 3 ,5 k i lometre 

mesafedeydi. Taburumuzun  kıt olan vasıtaları ancak 

profesyonellere yetiştiğinden, biz potaslara, bu yolu 

sabah akşam yürümek düşüyordu. Evlerimizden; önce 

vapur, Topkapı 'ya  kadar tramvay, sonra yayan 

yolculukla, sabah saat 10'dan evvel kışlaya ulaşmak 
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STFA'NIN HİKAYESİ

mümkün olmuyordu. Fakat komutanlarımız bu yüzden 

bizleri hiçbir zaman sıkıştırmadılar.

Tam Teşekküllü Eşek
Sabah ve akşam, yolda geçen bu fuzuli zamanları 

kıymetlendirebilmek için, kışlanın karşısında, bağlar 

arasındaki bir evin bir odasını tuttum. Yine Sadık Diri-

Halit Köprücü'nün projeleriyle uğraşıyordum. Ev 

sahiplerim “Karagözün Recep” ve kızkardeşiyle, oda 

kirası olarak 2 lira, sabah kahvaltıları için de 3 lira 

üzerinden anlaştık.

Yeni tezkere almış olan Recep, pek mahçup bir tavırla 

hafta başında benden 3 lira avans istedi. Bamyalarını 

Eyüp pazarına  indirebilmek için Çatalca pazarından 

bir eşek satın alacakmış. Bir sabah tam altımdaki 

ahırdan gelen tatlı bir eşek anırması ile uyandım. İşte 

benim özlemini  çektiğim hayat! Eşek, yeni sıpalıktan 

çıkmış, pek sevimli, tam teşekküllü bir eşek… Yaz 

ortalarına kadar, kalk borusu yerine geçen eşek 

anırtısıyla işbaşı yapar oldum.

Bu çalışkan eşeğin akıbeti pek feci oldu… Eşeğin 

sesinin kesi ldiği sabah Recep'e sordum. Eşeğin 

öldüğünü söyledi. Anlattığına göre kendi bamyalarını 

indirdikten sonra eşeği komşusu istemiş… Bedava 

eşeği o kadar yüklemiş ki “ Eba Eyüp Ensari” nin 

türbesini geçemeden eşek, yük altında can vermiş… 

Recep de üzgün:

- Eşeklik bende ki o eşeğe eşeğimi verdim, diyor… 

Yegane tesellisi eşeğin hiç olmazsa türbe kapısı 

önünde ölmesi…

Eba Eyüb, bu üç eşekten acaba hangisini cennetlik 

olarak seçecek?

Özgeçmiş hikayesi  aras ına, bu eşek hikayesini  

soktuğum için okurlar beni affetsin; fakat bilmelidirler 

ki “İnsan Hakları” yla pek yakından ilgili olan bu ezeli 

hikaye, hakikattir.

Nöbetçi kaldığım bir gün, akşam karanlığında, bir bağ 

yolunda küfeler yüklenmiş bir beygir sürüsünün 

başında, bir motosikletli karşıma çıktı: Benim ilk 

mektep arkadaşlarımdan Çerkez Kemal…

- Merhaba Kemal! Yine beygir sürüsüyle burada ne 

arıyorsun?

- Malum ya, ben çerkezim. Manyas'la bura arasında  

beygir ticareti yapıyorum. Şimdilik, şuradaki harap 

evde konaklıyoruz…

Eski arkadaşlardan ve geçmişten biraz konuştuktan 

sonra ayrıldık.

O gece, kışla civarında epey gürültüler oldu. İster 

istemez alakadar olduk. Öğrendik ki, bir ekip, kaçakçı 

çetesine bir baskın düzenlemiş, bütün çeteyi, küfeler 

içinde gizlenmiş esrarla birlikte yakalamışlar, fakat çete 

reisi motosikletle firar etmiş…

Beş altı sene evvel, o zamanlar dağbaşı olan Maslak 

sırtlarında Kemal'e yine bir beygir sürüsü başında 

rastlamış ve yine aynı cevabı almıştım. Demek 

arkadaşlarım arasında esrar kaçakçıları da varmış! 

Kemal'e bir daha rastlamadım, fakat “insanoğluna” 

mahsus olan bu hikaye aslında bu kadar basit değil!...

Hikayenin gerisini ancak altı sene sonra, biz Marmara 

iskelelerini yaparken Tekirdağ'da lise müdürü olan eski 

mektep arkadaşım Feydullah'dan öğrenmiştim. 

O r t a m e k t e p  d ö n e m l e r i m i z d e , i l k m e k t e p  

arkadaşlarımızdan Mısırlı Fevzi'yle, Feydullah, Salacak'ta 

Avlunun bir köşesinde istirahat. Gözlüklü, Adana’da dostluk kurduğumuz öğretmen Lütfü. 

Firar dolayısıyla, bir gün evvel Sezai adına ayırdığım mangayla beraber hatıra fotoğrafı. 
Ben, soldan dördüncü...

İlk Askerlik Devresi
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Maalesef mektepte Sezai'yle aynı bölüğe düşmedik. 

Askerlikteki “boy sırası” esasına göre, üçe ayrıldık. Aynı 

b i n ada  f a k a t  ay r ı  s ı n ı f l a rd a , ay r ı  s ubay l a r ı n  

komutasındaydık. Bizim teğmenimiz, “ Sıvarım Ahmet “ 

namıyla şöhret sahibiydi. Fevkalade sempatik bir 

Erzincanlı olan teğmenimizi, pek fazla sıvamasına 

rağmen çok severdik. Sezai'lerin  komutanıysa o kadar 

nazik, o kadar kibar bir teğmendi ki, bu yüzden Sezai, 

maalesef, mektepten kışladaki gibi firar edemedi.

Mektepte hem üniformalarımız değişti, hem de aylık 

maaşlarımız 25 kuruştan 5 liraya yükseldi. Elde avuçta 

kalan parayı kışlada yiyip bitirmiştik. Verilen bu 5 lira 

da bizim yaşantımıza yetişir düzeyde değildi… Hafta 

başları izinli çıkışlarımızda, vaktimizi dolandırılacak 

adam aramakla geçirirdik.

Bir hafta ortası, mektep bahçesinde, mimar Hüsnü'ye 

teğmen üniformasıyla rastlayıp sersemledim!.. Hüsnü, 

Sadık Diri-Halit Köprücü firmasının adamlarından… 

Sandıktan çıkma buruşuk teğmen üniformasına 

yakışmayacak kadar da yaşlı. Beni görünce koştu:

- Halit bey, cumartesi öğleden sonra seni bekliyor! 

Gene l  Kurmay, Tek irdağ  İ ske les i 'n i  çok ace le  

istiyormuş, projesi yapılacak.

Bu proje, benim özel sektördeki ilk işimdir. Hemen 

hemen mekteple başlayıp mekteple biten bu proje  

dolayısıyla kitap açmamıştım. Aynen onun usulünü 

kullanıp, ayaküstü toplama bilgilerle sınavları, kazasız 

belasız verip bitirdik.

1 Mayıs 1935'te “asteğmen” rütbesiyle, topçu ölçme 

yedek subay olarak, omuzlarımızda tek demirle, 

orduya katıldık. Birliğimiz, Davutpaşa kışlasında ölçme 

müstakil taburuydu. Tabur; ışık, ses ve yer bölüğü 

olarak üç bölükten oluşuyordu. Bizleri 14 kişi olarak 

"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

bölüklere teslim ettiler. Ben “ışık” bölüğüne, Sezai 

“yer” bölüğüne ayrıldık.

O zamanlar profesyonel subaylar “vale” biz yedekler 

ise “potas” olarak anılıyorduk. Kendi valelerinden daha 

kalabalık olan biz potaslardan, bölük yüzbaşılarımızın 

pek memnun kalmadıklar ın ı  sezinl iyorduk. Bu 

kalabalığımızla onların düzenini bozmuştuk.

Nöbet geceleri hariç, artık evlerimizde geceliyorduk 

ve  maaş l a r ım ı z  45  l i r ay a  yükse lm i ş t i . Asker  

üni formamız ın sağ lad ığ ı  ind ir imler le , bu para 

geçimimize rahatça yetişiyordu.

Davutpaşa Kış las ı , Topkapı 'dan 3 ,5 k i lometre 

mesafedeydi. Taburumuzun  kıt olan vasıtaları ancak 

profesyonellere yetiştiğinden, biz potaslara, bu yolu 

sabah akşam yürümek düşüyordu. Evlerimizden; önce 

vapur, Topkapı 'ya  kadar tramvay, sonra yayan 

yolculukla, sabah saat 10'dan evvel kışlaya ulaşmak 

17İş'te İş'te

STFA'NIN HİKAYESİ

mümkün olmuyordu. Fakat komutanlarımız bu yüzden 

bizleri hiçbir zaman sıkıştırmadılar.

Tam Teşekküllü Eşek
Sabah ve akşam, yolda geçen bu fuzuli zamanları 

kıymetlendirebilmek için, kışlanın karşısında, bağlar 

arasındaki bir evin bir odasını tuttum. Yine Sadık Diri-

Halit Köprücü'nün projeleriyle uğraşıyordum. Ev 

sahiplerim “Karagözün Recep” ve kızkardeşiyle, oda 

kirası olarak 2 lira, sabah kahvaltıları için de 3 lira 

üzerinden anlaştık.

Yeni tezkere almış olan Recep, pek mahçup bir tavırla 
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bir eşek satın alacakmış. Bir sabah tam altımdaki 

ahırdan gelen tatlı bir eşek anırması ile uyandım. İşte 

benim özlemini  çektiğim hayat! Eşek, yeni sıpalıktan 

çıkmış, pek sevimli, tam teşekküllü bir eşek… Yaz 

ortalarına kadar, kalk borusu yerine geçen eşek 

anırtısıyla işbaşı yapar oldum.

Bu çalışkan eşeğin akıbeti pek feci oldu… Eşeğin 

sesinin kesi ldiği sabah Recep'e sordum. Eşeğin 

öldüğünü söyledi. Anlattığına göre kendi bamyalarını 
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olarak seçecek?

Özgeçmiş hikayesi  aras ına, bu eşek hikayesini  

soktuğum için okurlar beni affetsin; fakat bilmelidirler 

ki “İnsan Hakları” yla pek yakından ilgili olan bu ezeli 

hikaye, hakikattir.

Nöbetçi kaldığım bir gün, akşam karanlığında, bir bağ 

yolunda küfeler yüklenmiş bir beygir sürüsünün 

başında, bir motosikletli karşıma çıktı: Benim ilk 

mektep arkadaşlarımdan Çerkez Kemal…

- Merhaba Kemal! Yine beygir sürüsüyle burada ne 

arıyorsun?
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istemez alakadar olduk. Öğrendik ki, bir ekip, kaçakçı 

çetesine bir baskın düzenlemiş, bütün çeteyi, küfeler 

içinde gizlenmiş esrarla birlikte yakalamışlar, fakat çete 

reisi motosikletle firar etmiş…

Beş altı sene evvel, o zamanlar dağbaşı olan Maslak 

sırtlarında Kemal'e yine bir beygir sürüsü başında 

rastlamış ve yine aynı cevabı almıştım. Demek 

arkadaşlarım arasında esrar kaçakçıları da varmış! 

Kemal'e bir daha rastlamadım, fakat “insanoğluna” 

mahsus olan bu hikaye aslında bu kadar basit değil!...

Hikayenin gerisini ancak altı sene sonra, biz Marmara 

iskelelerini yaparken Tekirdağ'da lise müdürü olan eski 

mektep arkadaşım Feydullah'dan öğrenmiştim. 

O r t a m e k t e p  d ö n e m l e r i m i z d e , i l k m e k t e p  

arkadaşlarımızdan Mısırlı Fevzi'yle, Feydullah, Salacak'ta 

Avlunun bir köşesinde istirahat. Gözlüklü, Adana’da dostluk kurduğumuz öğretmen Lütfü. 

Firar dolayısıyla, bir gün evvel Sezai adına ayırdığım mangayla beraber hatıra fotoğrafı. 
Ben, soldan dördüncü...

İlk Askerlik Devresi
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kapı komşu otururlardı. Babası Şerif Haşim Bey, o 

zamanki Ürdün Kralı'nın kardeşiydi. Feydullah da 

bugünkü Kral Hüseyin'in sanki bir kopyasıydı. Eski 

günleri ve arkadaşlarımızı anarken, Feydullah bana  

Fevzi'nin acıklı hikayesini anlatmıştı:

Feydullah'ın da sonradan öğrendiğine göre, Çerkez 

Kemal, meğer Fevzi'yi de kandırıp çetesine almış… 

B a s k ı n d a n  s o n r a  F e v z i  u z u n c a  b i r  m ü dd e t  

gizlenebilmişse de sonunda yakalanmış. Uzun süren 

mahkeme celselerinin birisinde, muhafız jandarmaların 

elinden kaçmaya kalkışan Fevzi, Dördüncü Vakıf  

Han'ın  merdiven boşluğuna yuvarlanmış. Dört kat 

aşağıda mermerlere yapışıp hurdahaş olmuş… 

Çetebaşı Kemal'dense hiçbir haber yokmuş… Kötü 

arkadaş kurbanı olan Fevzi'nin akıbetine ikimiz de 

üzülmüştük.

Davutpaşa Kışlası'nda  günler geçip gidiyordu. Sezai bir 

sabah, biraz telaşlı beni buldu:

- Bak buraya!.. Benim şimdi gitmem lazım. Fakat bu 

gece nöbetçiyim. Nöbetimi sen tut, ben de senin 

nöbetini tutarım!...

- Sezai'ciğim, bilesin ki nöbetim pazar sabahında 

başlıyor. Ayrıca, bölük nöbeti değil, tabur nöbeti. 24 

saat bütün kışlayla, ayrıca mutfakla da alakadar olmam 

gerek. Sen yine kırarsın, başımı derde sokarsın!...

- Kırmam söz!...

O gün sabahtan bölük çavuşuna talimat verdim. Gece 

de nöbeti “bila vukuat” tamamladım. Hafta gelip geçti 

ve benim nöbetimden sonraki pazartesi sabahı 

merakla kışlaya geldim. Çavuş Veli Süleyman, beni 

karşıladı. Hikayeyi o anlattı:

Öğleden evvel Kolordu Komutanı, Korgeneral “Kemal 

Balıkesir”li birdenbire kışlayı teftişe gelmiş. Karşısına 

Sezai  d ik i l ip tekmi l  vermiş . Paşa nedense pek 

aksilenmiş…

- Bana nöbetçi beyini çağır!”(*)

- Bendeniz vekalet ediyorum paşam.

- Hazır kuvvet komutanı gelsin.

- Bendeniz vekalet ediyorum paşam.

- Senden başka nöbetçi yok mu kışlada?

- Bendeniz vekalet ediyorum paşam!

Paşa dehşetli kızmış, hırsını Sezai'den çıkarmış:

- Çizmelerin nerede?... Bu kılıkta nöbetçi nerede 

görülmüş? Sıva paçalarını…

Sezai'nin adi sicimle bağlı iskarpinleri, pantolonun 

patlak ağı, Paşa'yı neredeyse kudurtuyormuş.

Sezai 'y i  (belki  de beni) herhalde , koca kış lada 

vazifesine sadık tek nöbetçi oluşu kurtarmış olacak!

Atatürk Geliyor…
Kışlada yaz ayları yavaş yavaş akıp geçti. Sonbahar 

serinlikleriyle beraber manevralar devresi başladı. Bir 

gün yüzbaşımız, ertesi sabah çok erken saatlerde, 

kışlada değil de Kağıthane'nin karşı sırtlarında, 

manevraların başlayacağı yerde hazır bulunmamızı 

emretti. Ertesi gün biz randevu yerine vardığımız 

zaman, bölüklerin araziye yayılıp yerlerini  aldıklarını 

gördük. Büyük komutanlar, yüzbaşılarımız, hepsi 

tepedeydiler; fakat bizimle pek alakadar olan çıkmadı. 

Öğleye doğru ortalık birdenbire karıştı…

- Atatürk geliyor… Çabuk subaylar saf teşkil etsin! 

Cephe alın!

Önde valeler, arkada biz potaslar çift sıra bir saf 

oluşturduk.  Atatürk, o toz gözlüklü yumuşak kasketli 

meşhur kıyafetiyle önümüzden yavaş yavaş geçti. 6 

adımdan başlayıp 3 adım geçinceye kadar, usulüne göre 

cephe alıp selam durduk. Atatürk, oradaki bir kır 

kahvesinin çardağına yürüyüp bir masa başında oturdu. 
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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(*) Nöbetçi beyi; en az binbaşı rütbesinde, o günkü nöbetçi subaylarının amiri.

Etrafında derhal rütbe sırasına göre daireler oluştu. 

Tabii biz asteğmenler, en arka daireyi teşkil ettik. 

Atatürk paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Yanımda duran 

Üsküdarlı Hadi de, paketine davrandı, bir sigara yaktı. 

“Hey anam! Atatürk'le beraber sigara içiyoruz” deyip, 

derin nefesler çekmeye başladı . Fırsatı ben de 

kaçırmadım. O gün, Atatürk'le beraber sigara içtiğimiz 

tek gündür.

Fakat bu kıymetli gün, bizim için bir hayli korkulu bitti: 

Sigara faslının sonunda Atatürk, arabasına atlayıp 

i ler lere doğru hareket ett i . Arkasından bütün 

komutanlar, tepedeki bütün subaylar, arabalarına 

atlayıp peşine düştüler.

Yüzbaşının, biz yayan gruba verdiği emir; “Osmaniye 

telsizlerine geliniz!” idi. Ne vasıta ne kamyon… Tepede 

tek başımıza kaldık. Osmaniye telsizi en az birbuçuk 

saat!...

İlk Askerlik Devresi

Soldan ayaktakiler: Sarı Enver, Kalleş Hadi, Mehmet, Yusuf.
Öndekiler: Akraba Raşit, Osman Bedi, bendeniz Feyzi.

Osmaniye telsizi yerine, istikameti Şişli'ye çevirdik. O 
zamanlar tamamen kırlık olan bu yerde evvela dik 
aşağı Kağıthane'ye indik. Sezai başta, palaskalar ve 
ceketler omuzda, Şişli yokuşuna tırmanmaya başladık. 
Yokuşun ortalarına vardığımız sırada, arkadan bir 
arabanın motor sesi gelmeye başladı. Telaşla geriye 
baktık… Atatürk'ün arabası!...

Kendimiz yıldırım hızıyla civardaki hendeklere atıp tam 
siper gizlendik… 

Atatürk  geç inceye  kadark i  e l l i  s an iye  i ç inde  
dudaklarımız çatlamıştı. Sezai'yle o günü anarken hala 
ürpeririz…

Askerlik hayatımızın tekdüze akışı içinde bunlardan 
başka anlatmaya değer bir şeyler yok. Mevsim sonunda 
apoletlerimize birer yıldız ilave ederek “teğmen” 
rütbesiyle tezkerelerimizi aldık. 30 Eylül 1935'te 
orduya veda ettik.
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- Kırmam söz!...

O gün sabahtan bölük çavuşuna talimat verdim. Gece 

de nöbeti “bila vukuat” tamamladım. Hafta gelip geçti 
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Kışlada yaz ayları yavaş yavaş akıp geçti. Sonbahar 

serinlikleriyle beraber manevralar devresi başladı. Bir 
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zaman, bölüklerin araziye yayılıp yerlerini  aldıklarını 
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tepedeydiler; fakat bizimle pek alakadar olan çıkmadı. 
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Önde valeler, arkada biz potaslar çift sıra bir saf 

oluşturduk.  Atatürk, o toz gözlüklü yumuşak kasketli 
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Etrafında derhal rütbe sırasına göre daireler oluştu. 

Tabii biz asteğmenler, en arka daireyi teşkil ettik. 

Atatürk paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Yanımda duran 

Üsküdarlı Hadi de, paketine davrandı, bir sigara yaktı. 

“Hey anam! Atatürk'le beraber sigara içiyoruz” deyip, 

derin nefesler çekmeye başladı . Fırsatı ben de 

kaçırmadım. O gün, Atatürk'le beraber sigara içtiğimiz 

tek gündür.

Fakat bu kıymetli gün, bizim için bir hayli korkulu bitti: 

Sigara faslının sonunda Atatürk, arabasına atlayıp 

i ler lere doğru hareket ett i . Arkasından bütün 

komutanlar, tepedeki bütün subaylar, arabalarına 

atlayıp peşine düştüler.

Yüzbaşının, biz yayan gruba verdiği emir; “Osmaniye 

telsizlerine geliniz!” idi. Ne vasıta ne kamyon… Tepede 

tek başımıza kaldık. Osmaniye telsizi en az birbuçuk 

saat!...

İlk Askerlik Devresi

Soldan ayaktakiler: Sarı Enver, Kalleş Hadi, Mehmet, Yusuf.
Öndekiler: Akraba Raşit, Osman Bedi, bendeniz Feyzi.

Osmaniye telsizi yerine, istikameti Şişli'ye çevirdik. O 
zamanlar tamamen kırlık olan bu yerde evvela dik 
aşağı Kağıthane'ye indik. Sezai başta, palaskalar ve 
ceketler omuzda, Şişli yokuşuna tırmanmaya başladık. 
Yokuşun ortalarına vardığımız sırada, arkadan bir 
arabanın motor sesi gelmeye başladı. Telaşla geriye 
baktık… Atatürk'ün arabası!...

Kendimiz yıldırım hızıyla civardaki hendeklere atıp tam 
siper gizlendik… 

Atatürk  geç inceye  kadark i  e l l i  s an iye  i ç inde  
dudaklarımız çatlamıştı. Sezai'yle o günü anarken hala 
ürpeririz…

Askerlik hayatımızın tekdüze akışı içinde bunlardan 
başka anlatmaya değer bir şeyler yok. Mevsim sonunda 
apoletlerimize birer yıldız ilave ederek “teğmen” 
rütbesiyle tezkerelerimizi aldık. 30 Eylül 1935'te 
orduya veda ettik.
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JCB'nin benzersiz yükleyici kolu tasarımlı, yandan girişli, nokta 

dönüşlü mini yükleyicisi PowerBoom, İsveçli Maskinentreprenören 

Dergisi tarafından bu yıl ikincisi verilen Teknoloji Ödülü'nü kazandı. 

JCB'nin bu yeni ürünüyle birlikte, makina operatörleri için daha iyi 

ergonomi ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayan devrim 

niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Çünkü JCB'nin yenilikçi özellikleri 

riskli durumlarda operatörün can güvenliğini arttırıyor. JCB'ye bu 

saygın ödülü getiren yenilikçiliği ve tasarımdaki öncülüğü oldu. Dergi 

çalışanları ve sektörün önde gelen isimleri Maskinentreprenören 

Dergisi tarafından verilen Teknoloji Ödülü'nün sahibini belirlemek 

için bütün bir yıl boyunca test edilen ve dergide yayınlanan tüm 

ürün haberlerini ve teknik notları değerlendirdiler. Aranılan 

kriterlerden ilki, ürünün veya makinanın derginin yazı işleri ile ilgili 

olan haber değerlendirmesini geçmesi ve dergiye konu olmasıydı. İki 

numaralı kriter ise yenilik ve fayda idi. En büyük makina üreticilerinin 

makinalar arasındaki kalite farklarının çok az olduğu bu dönemde, 

bir makinayı, ekipman parçasını veya aksesuarı rakiplerinden 

ayıracak yeni çözümler arandı. Belirlenen kriterlere sahip aday 

makineler dergiden artı puan aldı. Üçüncü değerlendirme kriteri ise 

tasarım olarak belirlendi. Tasarımda sadece görünüm değil , 

ergonomi, düğmelerin ve kumandaların nasıl olduğu, makinanın nasıl 

kolay kontrol edildiği ve bunun gibi birçok ölçüt göz önünde 

bulunduruldu. 

B u  y ı l ı n  t e s t l e r i n i n , m a k a l e l e r i n i n  v e  h a b e r l e r i n i n  

değerlendirilmesinden sonra, belirlenen on iki aday, kriterlere göre 

birbirleri ile karşılaştırıldı ve en sonunda altı aday finale kaldı. 

S e k tö rün  önde  g e l e n  i s im l e r i n den  o l u ş a n  j ü r i n i n  s on  

değerlendirmesinin ardından Maskinentreprenören'in verdiği 2012 

Teknoloji Ödülü'nün sahibi, JCB'nin kabine kapıdan girilebilen, tek 

yükleyici kolu ile devrim yaratan nokta dönüşlü mini yükleyicisi oldu. 

JCB'nin Avrupa'daki Satış Müdürü Mark Telleck yaptığı açıklamada 

“JCB bu tasarımıyla birlikte normal çözümlerin çok dışına çıktı. 

Artık, kovanın üzerinden tırmanmanıza ve ön camdan kabine 

girmenize gerek yok. Bu yeni tasarım, hem güvenlik açısından hem 

de klostrofobisi olan kişiler için mükemmel bir çözüm” dedi. Nokta 

dönüşlü mini yükleyicilerde operatör, kovanın üzerinden tırmanıp ön 

camdan kabin içerisine girmek zorunda kalıyor. Bu hem zahmetli, 

hem de çamurlu bir kepçe üzerinde kayma riski bulunduğu için 

tehlike yaratıyor. Zaman zaman ise, ünitenin ön camın açılamayacağı 

veya operatörün herhangi bir sebepten ötürü dışarı çıkamayacağı bir 

pozisyonda kalması durumunda da bir sorun haline geliyor. İşte tüm 

bu nedenlerle JCB'ye teknoloji ödülü getiren yükleyici kolu ve kabin 

özelliği iş makinası sektörü ve çalışanları adına büyük önem taşıyor. 

Yüzlerce JCB çalışanı, şirketin bir milyonuncu makinasının (bu kadar makina uçuca sıralandığında, 

İngiltere'den Avustralya'ya kadar uzanıyor) üretimini kutluyor.

Bu kutlama için özel üretilen makina görseli, İngiltere'deki Rocester, Staffordshire'da cam bir yapının 

arkasında, başarıyı kanıtlayan grafik bir kaplama içerisinde sergileniyor. Kaplamayı oluşturan resim, 

900m²'den daha geniş bir alana sahip ve toplamda 207 cam parçadan oluşuyor. Resepsiyon alanındaki 

camın arkasında bulunan bir milyonuncu makina ise, 22 tonluk JS220 model bir paletli ekskavatör. Parıltılı 

bir gri renkle boyanan bu makina da kutlamaların bir parçası.  

JCB Başkanı Sir Anthony Bamford, JCB'nin bir milyonuncu makinasını üretmesi için 67 yıldan uzun bir 

zaman geçtiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu makinaların üçte biri, son altı yılda üretildi. Bu 

inanılmaz bir başarı. Bir milyonuncu ürüne ulaşılması, JCB ekibinin geçmişte ve şu anda gösterdiği 

o lağanüstü  çaban ın  b i r  sonucu . Devam eden 

büyümemize bakılırsa, JCB iki milyonuncu makinasını 

da oldukça kısa bir süre içinde üretecek".

Ş i r ke t , 6 7  y ı l l ı k  t a r i h i ndek i  e n  bü yük  ü rün  

kon fe r an s ı n a  ha z ı r l an ı yor. Kürese l  büyüme  

programının bir sonraki aşaması için kolları sıvayan 

JCB önümüzdeki haftalarda 2,500'den fazla JCB bayisi 

v e  m ü ş t e r i s i n i  k u t l a m a l a r d a  a ğ ı r l a y a c a k . 

Staffordshire'da yapılacak olan etkinliklerde JCB'nin 

inşaat, tarım ve endüstri serilerindeki en son model 

makinalarının tümü sergilenecek. 

JCB, 1.000.000'ncu Makinasını

Renkli Bir Şekilde Kutluyor

Powerboom’a Teknoloji Ödülü

JCB, Maskinentreprenören Dergisi
Tarafından Verilen “2012 Teknoloji Ödülü”nü Aldı

SİF İş Makinaları, 2012 yılında JCB’den 

yapmış olduğu yedek parça alımında, bir 

öncek i  seneye oran la  %41 büyüme 

göstererek 250 distribütör arasında 4.lük 

ödülü aldı.

2012 yılı için JCB’nin koymuş olduğu 

yedek parça hedefi olan 4.200.000 Sterlin 

rakamına karşılık, 4.721.426 Sterlin’lik 

satın alma gerçekleştiren SİF İş Makinaları,  

2 0 1 1  y ı l ı n a  o r a n l a  % 4 1  b ü y ü m e  

gerçekleştirdi. 

Bu hedefin yanı sıra DrivelineCover 

sözleşme adedi, acil sipariş yüzdesi, yedek 

parça satış kampanyası adedi ve 2. derece 

uzaktan eğitim hedeflerini de tamamlayan 

SİF,  Tayland, Peru ve Umman’ın ardından 4. 

oldu. 
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Genel Müdürümüz Cüneyt Divriş, 9 Nisan Salı günü profesyonel iş yaşamına dair tecrübelerini paylaşmak 

üzere Işık Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. İnsan Kaynakları Direktörümüz Zülal Öztürk Kaya sunuma 

şirketimizin tanıtımı ile başladı. Sonrasında Cüneyt Divriş, gençlere kendi kariyerindeki dönüm noktalarını 

anlattı ve geleceğe dair hedefler belirlemenin kariyer yolunda ne derece önemli olduğuna vurguda bulundu. 

İnsan Kaynakları Departmanımız, etkinlik kapsamında açmış olduğu standda 2 gün boyunca Sif İş Makinaları ile 

ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşarak sürpriz hediyeler dağıttı ve yaz dönemi için staj başvurularını aldı.

25-28 Şubat tarihleri arasında İTÜ İK Zirvesi kapsamında 

İnsan Kaynakları ekibimiz bir gün Gümüşsuyu Kampüsü ve 3 

gün Ayazağa Kampüsü -  Sü leyman Demire l  Kültür 

Merkezi’nde İTÜ’lü gençler ile buluştu. SİF İş Makinaları’nı 

tanıtan beş soruluk bir oyun ile gençlere hem şirketimizi 

anlattılar hem de sürpriz hediyeler dağıttılar. Öğrenciler, 

2013 Yaz dönemi için internet sitemiz üzerinden online staj 

başvurularını da yaptılar. 

22-26 Nisan 2013 tarihlerinde İngiltere’den gelen 

Anthony Westwood tarafından 15 kişilik bir ekibe 

hidrolik, şanzıman, motor konularında makine 

üzerinde uygulamalı bir eğitim verildi. 

Eğitim Servisler Müdürü Levent Şendurgut’un 

çevirmenliğinde gerçekleşen eğitime 5 mühendis, 

3 teknisyen ve Antmak, Ada, İnter, Alperin 

servislerinden formenler katıldılar.

Diyarbakır’da 

bölge servislerine yönelik Vibromax teknik ürün eğitimi 

gerçekleştirildi. Eğitim, Bölge Servis Mühendisi Murat Kaya 

tarafından verildi. Eğitime Diyarbakır, Siirt, Iğdır ve Şanlıurfa 

olmak üzere 4 ilden servislerimiz katıldı.

16-17 Nisan 2013 tarihlerinde iki gün süre ile 

Cüneyt Divriş, Işık Üniversitesi
Öğrencileri ile Tecrübelerini Paylaştı

Güç Kampüsün İçinde 

18-21 Mart 2013 tarihleri arasında 4 gün süren JS 

Ekskavatör eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime 9 

bölgeden servislerimiz katıldı ve 17 kişilik bir 

ekibe Servis Yönetmenimiz Halil Yakar tarafından 

eğitim verildi. Eğitimde; genel tanıtım, hidrolik, 

elektrik devreleri üzerinde çalışma ve laptop ile 

arıza bulma konuları işlendi. 

Servis Birimi’mizden
Ekskavatör Teknik
Ürün Eğitimi 

Vibromax Teknik
Ürün Eğitimi

Tarım Ürünleri Birim Direktörümüz Umut Doğruak, 29 Mart Cuma günü lisans ve yüksek lisans öğrenimini 

tamamladığı Ege Üniversitesi’ne bu kez bir profesyonel olarak ziyarette bulundu. Ziraat Fakültesi Tarım 

Makinaları Bölümü Kariyer Günleri’ne konuk konuşmacı olarak katılan Umut Doğruak, bu organizasyonda 

üniversiteli gençlere iş hayatına dair önemli ipuçları verdi. Gerçekleştirdiği sunumda hem şirketimizi tanıtan 

hem de geleceğin profesyonelleri olmaya hazırlanan öğrencilere teknik becerilerinin yanı sıra sosyal 

becerilerini de geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Doğruak, iş yönetimine dair alanlarda şimdiden 

kendilerini iş hayatına hazırlamaları konusunda tecrübelerini paylaştı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 

Bölümü Kariyer Günleri’nde Bizden Biri

İş'te 23

467 EZX Ürün Eğitimi 
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anlattı ve geleceğe dair hedefler belirlemenin kariyer yolunda ne derece önemli olduğuna vurguda bulundu. 

İnsan Kaynakları Departmanımız, etkinlik kapsamında açmış olduğu standda 2 gün boyunca Sif İş Makinaları ile 

ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşarak sürpriz hediyeler dağıttı ve yaz dönemi için staj başvurularını aldı.
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2013 Yaz dönemi için internet sitemiz üzerinden online staj 

başvurularını da yaptılar. 

22-26 Nisan 2013 tarihlerinde İngiltere’den gelen 
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Vibromax Teknik
Ürün Eğitimi

Tarım Ürünleri Birim Direktörümüz Umut Doğruak, 29 Mart Cuma günü lisans ve yüksek lisans öğrenimini 

tamamladığı Ege Üniversitesi’ne bu kez bir profesyonel olarak ziyarette bulundu. Ziraat Fakültesi Tarım 

Makinaları Bölümü Kariyer Günleri’ne konuk konuşmacı olarak katılan Umut Doğruak, bu organizasyonda 
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Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 

Bölümü Kariyer Günleri’nde Bizden Biri

İş'te 23

467 EZX Ürün Eğitimi 
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24 İş'te

Sif İş Makinaları, Adana Tüyap’ta 

İnşaat Fuarı’na, Güney Bayii Libra Makina ile katıldı. 4CX SM ve 3CX Super SM Kazıcı-

Yükleyici, JS220 Paletli Ekskavatör, Vibromax VM115 Toprak Silindiri ve Powerboom 115 

ve 225 Mini Yükleyicilerin sergilendiği açık alan standını 200'ün üzerinde kişi ziyaret etti. 

Fuarın açılışını gerçekleştiren Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, ASKİ yetkilileriyle birlikte 

standımızı ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

14-17 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleşen Adana 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde 

3 0  M a r t  2 0 1 3  t a r i h l e r i  a r a s ı n d a  

gerçekleştirilen Citytech 2013 Fuarı’na 

katılan SİF İş Makinaları, 4CX, 3CX ve 

1CX Kazıcı-Yükleyici modellerini sergiledi. 

Kapalı alan standımızı, çoğunluğu belediye 

ve kamu kuruluşlarından ziyaretçiler 

olmak üzere 200'e yakın kişi ziyaret etti.

 27-

Güneydoğu Anadolu Bölge Bayii Yön Makina ile 

birlikte, 11-14 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır 

Tüyap ’ta  gerçek leşen  Or tadoğu Be led iye  

İhtiyaçları Fuarı 2013’e katılan Sif İş Makinaları, 

inşaat sektörüne yönelik JCB 4CX-SM, JCB 456 

EZX, JCB JS290 , V ibromax  VM115 mode l  

makinaları sergiledi. Standı 150'nin üzerinde kişi 

ziyaret etti.

Diyarbakır İnşaat 
Fuarı’ndaydık

Adana İnşaat Fuarı'ndaydık

Ankara Citytech
Fuarı

SİF İş Makinaları 12-16 Mart 2013 tarihleri arasında Konya 

Tüyap’ta gerçekleşen Konya Tarım Fuarı’na katıldı. Fuarın 

son 2 gününde, kötü hava şartları nedeniyle fuar alanındaki 

çadır yıkıldı ve fuar kapatıldı. VIP ziyaretçilere açık olması 

planlanan ilk gün de aynı şekilde çadırların tehlike altında 

olması nedeniyle ziyaretçilere açılmamıştı.

SİF İş Makinaları olarak herhangi bir hasar görmediğimiz 

fuarda birçok sektör firması ciddi maddi zarar gördü. 

Ziyaretçilerden ve katılımcılardan yaralananlar oldu. Beş 

gün sürmesi gereken fuara yaklaşık 350.000 ziyaretçi 

bekleniyordu. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, tarım 

sektörüne yönelik farklı ürün gruplarından 7 makina ve 4 

ataşman sergilenen SİF standını, fuarın açık olan 2 gününde 

yaklaşık 1.000 kişi ziyaret etti

SİF İş Makinaları, 27-31 Mart 2013 tarihleri arasında 

İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 

Mermer Fuarı’na katıldı. İnşaat sektörüne yönelik olarak 

JS360 Paletli Ekskavatör, yeni 467 ZX Lastik Tekerlekli 

Yükleyici, 3CX Super SM ve 1CX Kazıcı-Yükleyici, 

PowerBoom 155 ve Vibromax VMT 380/430 Asfalt 

Silindir model makinaların sergilendiği standı 500'ü aşkın 

kişi ziyaret etti.

İzmir Mermer Fuarı

Konya Tarım Fuarı’na Olumsuz Hava 
Şartları Damgasını Vurdu

S İF  İ ş  Mak ina lar ı  o larak , Apa Yay ınc ı l ı k  

tarafından 7 Mart 2013 tarihinde Marriott Asia 

H o t e l  İ s t a n b u l ’d a  d ü z e n l e n e n  Y ı k ı m  

Konferansı’nın Altın Sponsoru olduk.

Konferans, önde gelen uluslararası uzmanlar ile 

kamu kuruluşu yetkililerini, yerel idarecileri ve 

inşaat yüklenicilerini bir araya getirdi ve en 

güncel yıkım ve geri dönüşüm tekniklerini 

sektör ile buluşturmayı amaçladı.

SİF İş Makinaları olarak konferans alanında yer 

alan standımız ve dış alanda sergilediğimiz 

PowerBoom 155 i le , sektör l iderleri  i le 

buluştuk.

Yıkım Konferansı 
Türkiye 2013’e Altın 
Sponsor Olduk!

25İş'te
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SİF İş Makinaları 9-10 Mayıs tarihleri arasında Pendik 

Greenpark Otel’de düzenlenen Shell Teknoloji Forumu’na 

sponsor oldu.

İki gün boyunca fuaye alanında yer alan standımızda sektör 

liderleri ile bir araya gelme fırsatı yakalarken, forumun ikinci 

gününde İş Makinaları Birim Direktörümüz Cihan Ünlü, 

katılımcılara şirketimizi ve faaliyetlerimizi anlatan bir sunum 

gerçekleştirdi.

Shell Teknoloji Forumu’na
Sponsor Olduk!

27İş'te

SİF İş Makinaları, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Kariyer Günleri’ne katıldı. 9 Mayıs Perşembe 

günü gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Bölge 

Sat ı ş  Yetk i l imiz  Musta fa  Çağa ve İnsan 

Kaynakları Direktörümüz Zülal Öztürk Kaya 

konuk konuşmacı olarak yer aldılar. 

Sunumun ilk bölümünde Mustafa Çağa İş 

makinaları sektörüne yönelik bilgiler verirken, 

ikinci bölümde Zülal Öztürk Kaya şirketimizi 

ve İnsan Kaynakları uygulamalarımızı tanıttı. 

Seminer öncesinde İnsan Kaynakları ekibimiz 

stand açarak gençlerle bir araya geldi. 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi Kariyer 
Günleri’ne katıldık



26 İş'te

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

SİF İş Makinaları 9-10 Mayıs tarihleri arasında Pendik 

Greenpark Otel’de düzenlenen Shell Teknoloji Forumu’na 

sponsor oldu.

İki gün boyunca fuaye alanında yer alan standımızda sektör 

liderleri ile bir araya gelme fırsatı yakalarken, forumun ikinci 

gününde İş Makinaları Birim Direktörümüz Cihan Ünlü, 

katılımcılara şirketimizi ve faaliyetlerimizi anlatan bir sunum 

gerçekleştirdi.

Shell Teknoloji Forumu’na
Sponsor Olduk!

27İş'te

SİF İş Makinaları, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Kariyer Günleri’ne katıldı. 9 Mayıs Perşembe 

günü gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Bölge 

Sat ı ş  Yetk i l imiz  Musta fa  Çağa ve İnsan 

Kaynakları Direktörümüz Zülal Öztürk Kaya 

konuk konuşmacı olarak yer aldılar. 

Sunumun ilk bölümünde Mustafa Çağa İş 

makinaları sektörüne yönelik bilgiler verirken, 

ikinci bölümde Zülal Öztürk Kaya şirketimizi 

ve İnsan Kaynakları uygulamalarımızı tanıttı. 

Seminer öncesinde İnsan Kaynakları ekibimiz 

stand açarak gençlerle bir araya geldi. 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi Kariyer 
Günleri’ne katıldık



28 İş'te

S İ F TA H E D E N L E R

SİFTAH
İş'te

Hayırlı Olsun...

k
a

z
ıY

O
R

U
M

29İş'te

kazıYORUM

|Dalan Yağ  İzmir

|Oryağ  Aydın

|Akpınar Proje Yönetimi  İstanbul

|Hartem Harita  İstanbul

|Mavi Yeşil  İstanbul

|İzmir Gemi Geri Dönüşüm  İzmir

'Sosyal sorumluluk' birey ya da grup olarak (kurum/kuruluş/organizasyonlar) 
sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara yönelik etik ve duyarlı 
davranışlardır. Sosyal sorumlulukta toplumsal fayda esastır. Bu davranış biçimi, 
bireyin kendisinden ziyade içinde bulunduğu grup, daha geniş topluluklar, dolayısı 
ile tüm insanlığa yönelik bir sorumlu olma hareketidir.

Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek, atıkları çöplerden ayrıştırmak 
günümüzde artık neredeyse her bireyin hayatında olan kavramlar. Firmalar için 
de artık sadece iyi hizmet ya da ürün sunmak yeterli değil. Üretilen ürünlerin 
geri dönüşümlü olması, sağlığa, çevreye ve doğaya zarar vermemesi de 
müşterilerin beklentileri arasında yer alıyor. Bunların yanısıra, organizasyonlar, 
kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan sivil toplum örgütleri ya da işletmeler 
aracılığı ile sosyal sorumluluk hareketine katkıda bulunuyorlar.

Peki siz sosyal sorumlu mu, yoksa sosyal sorunlu musunuz? Eğer 'bir tane dünya 
var ve benim de üzerime düşen bir şeyler olmalı' diyorsanız işte o zaman sosyal 
sorumlusunuz. Ama 'dünya bana yeter, başkası beni ilgilendirmez; dünyada su ve 
enerji çok, bitmez; dünyayı ben mi kurtaracağım' diyorsanız sosyal sorunlusunuz 
demektir. 

Hepimiz bu dünyada misafiriz ve çocuklarımıza, gelecek nesillere daha yaşanır 
bir dünya bırakmak görevimiz. Bunun bilincinde olmalı ve sosyal sorumlu 
bireyler ve kurumlar olarak işbirliği içinde elimizden geleni yapmalıyız.

Biz, SİF İş Makinaları olarak yaptığımız projeleri sosyal sorumluluk boyutu ile de 
değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bunun son örneği, dergimizin 'Kamu' 
sayfalarında detayını okuyabileceğiniz 'Umut Sarının İçinde' Projesi. Ayrıca, tüm 
çalışanlarımız, 'Baba Beni Okula Gönder' Kampanyası aracılığı ile sürekli olarak 
kız çocuklarımızın okumasına destek oluyorlar. Çalışanlarımızın işe giriş 
yıldönümlerinde de yine aynı kampanyaya şirketimiz onlar adına bağışta 
bulunuyor. Çalışanlarımızın doğumgünlerinde onlara tohumlu kartlar dağıtarak 
daha yeşil bir dünya için bir adım da biz atıyoruz. Promosyon malzemelerimizde 
bile geri dönüşümlü malzeme kullanmaya gayret ediyoruz. İnşaası devam 
etmekte olan yeni Ankara Bölge binamız da JCB'nin ilk LeedGold sertifikalı 
(yeşil) distribütör binası olacak.

Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi, sosyal sorumluluk alanında da sektörümüzde 
öncü olmayı diliyor, böyle projelerin artarak devam edeceğine inanıyoruz.

Sosyal sorunlu değil, 

sosyal sorumlu olmak...
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Belediye operatörleri iş makinalarıyla hayat kurtaracaklar
15-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 1'inci kur eğitimlerine Ataşehir, Beykoz, Başakşehir, Çekmeköy, Şişli ve Silivri 

Belediyelerinde görevli toplam 17 operatör katıldı. 2'nci kur eğitimler ise, Adalar, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, 

Çekmeköy, Kağıthane ve Ümraniye Belediyelerinde görevli 17 operatör ile 13-19 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleşti.

Operatörlere arama kurtarma faaliyetlerinde yeni yöntemleri öğreten bu eğitimlerle, kurtarma çalışmalarında iş 

makinalarının doğru kullanılması ve afet zamanında iş makinalarından en yüksek verimin alınmasının hedefleniyor. 

Arama kurtarma çalışmaları esnasında yapılan hataları ve kayıpları en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen Umut 

Sarının İçinde projesiyle, benzeri mücadelelerde teknik 

kurtarma ve makinaların doğru yöntemlerle kullanımı 

konusunda bilgi eksikliklerinin tamamlanacağını umuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz ilk iki kura katılan operatörler, nerede 

ve nasıl çalışmaları gerektiğini, farklı senaryolar ve yaşanmış 

örnekler üzerinden durum analizleri yaparak öğrendiler. Her 

biri, afet alanında iş makinasının modeline göre ne iş 

yapabileceğini ve nasıl bir konumda yapabileceğini uygulamalı 

olarak gördü. Riskli noktalarda işe müdahale etmenin ise ne 

kadar tehlikeli olduğunu tespit ettiler. Gerek kendi aile 

yaşamlarında gerek mesleki yaşamlarında insanların 

Bucak Oğuzhan Anıtı
(bucak.bel.tr)

hayatlarını kurtarmaya yönelik bilgilerle donatılmış 

olmak, tüm operatörler için de büyük bir mutluluk 

kaynağı oldu. Birçoğu mesleki hayatlarında afet 

kurtarma çalışmalarında görev almış. O anlarda 

yaşadıkları zorlukları samimi bir şekilde eğitimler 

esnasında di le getirdi ler. 17 Ağustos depremi, 

Silivri'deki sel olayı, sayısız yangınlar, çığ altında kalan 

insanlar… 'Bu eğitimi o zamanlar almış olsaydık, aynı 

hata lar ı  yapmaz , doğru lar ı  b i l i rd ik '  şek l inde 

açıklamalarda bulundular. Bu cümleleri birebir onların 

ağzından duyduğumuzda, SİF İş Makinaları olarak 

Türkiye için ne kadar faydalı bir projeye imza 

attığımızı bir kez daha anladık ve şimdi bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Umut Sarının İçinde projesinin tüm 

Türkiye'ye özel sektör, kamu ve STK işbirliği açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz.

Belediye operatörlerine dünya standartlarında kurtarma eğitimi
SİF İş Makinları ve AKUT işbirliğinde hayata geçirilen “Umut Sarının İçinde” projesiyle, belediyelere bağlı iş 

makinası operatörlerine Birleşmiş Milletler, İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Uluslararası Arama ve 

Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kılavuzuna uygun olarak AKUT'un deneyimlerinden, tüm dünyada ve 

Türkiye'de yaşanan doğru ve yanlış örneklerin derlendiği eğitimler veriliyor. Bu eğitimler içerik olarak dünyanın en 

ileri arama-kurtarma eğitimlerinden biri. Eğitimlerin ardından operatörler “Afet Lojistik Uzmanı Sertifikası” almaya 

hak kazanıyor. Böylece bu operatörlerin, can ve mal kaybına, yaralanmaya yol açan deprem, heyelan, su baskını, kaya 

ve çığ duş̈ mesi gibi doğal afetler esnasında daha bilinçli bir şekilde arama kurtarma yapması ve iş makinalarını daha 

doğru bir şekilde kullanması bekleniyor. Eğitim alan operatörler, sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerde 

olabilecek herhangi doğal afet durumunda da arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışabilecek.

Hedef 5 yılda sertifikalı 1.000 belediye operatörü
Senede 5 kur halinde düzenlenmesi planlanan eğitimlerin her bir kurunda en az 20 operatörün eğitilmesini 

hedefliyoruz. Umut Sarının İçinde projesi ile, 5 yıl içerisinde, tüm Türkiye'de 1.000 iş makinası operatörüne 

ulaşmayı hedefliyoruz. AKUT Ataşehir Eğitim Enstitüsü'nde hafta içi akşam, hafta sonu ise tüm gün süren eğitimler 

teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor.  Yaklaşık 30 farklı başlıkta verilen eğitimlerin pratik bölümü 

için açık alanda bir enkaz simülasyonu kuruluyor ve operatörler bu enkaz alanında iş makinası kullanma pratiği 

yapıyor. Eğitimlerin son iki gününde, AKUT arama kurtarma ekibiyle birlikte gerçekleştirilen tatbikatlar sırasında, 

farklı senaryoları canlandırabilmek için, JCB marka kazıcı-yükleyici ve ekskavatörler kullanılıyor.

“Umut Sarının İçinde” Projesi

Akut İşbirliği 
İle Başladı

Türkiye'de afet sonrası arama 

kurtarma çalışmaları 

konusunda yaşanan sıkıntıları 

gidermek için AKUT 

işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz

“Umut Sarının İçinde” projesi 

kapsamında verilen 

eğitimlerin ilk kuru 15 

Nisan'da başladı. 
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Ada İş Makinaları, 7 yıldan beri SİF İş Makinaları'nın yetkili servisi olarak faaliyet 

göstermektedir. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye bölgelerinin tümünden sorumludur ve 

yaklaşık 800 makinalık bir JCB pazarına hitap etmektedir. Bölgedeki Hatay, Mersin, 

Osmaniye içlerine ulaşmadaki zorluk ve makina popülasyonundaki artış, zamanla bu 

bölgelere daha çabuk ulaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Bunun yanında, SİF İş 

Makinaları'nın ve tüm servislerinin hedefi olan %100 müşteri memnuniyetini elde etmek 

ve müşteri şikayetlerine 24 saat içerisinde cevap verebilmek için 2012 yılında Ada İş 

Makinaları, kendi bünyesine bağlı olan İsken Makina'yı faaliyete geçirmiştir.

İsken Makina, 300 metrekare kapalı alana sahiptir. Bünyesinde; birer motor, mekanik, 

hidrolik, elektrik ve torna ustası, üç çırak bulunmakta olup, 2 adet tam donanımlı servis  

aracı ile İskenderun ve Hatay Bölgeleri'nde hizmet vermektedir. Atölyesinde JCB 

makinaları üzerinde bulunan JCB, Isuzu, Cummins, Perkins motorlarını sökme, dağıtma ve 

toplama yetkisine sahiptir. Servis açıldığından bu yana servis elemenları, SİF JCB 

bünyesinde verilen eğitimlere katılmakta ve ayrıca Ada İş Makinaları vasıtasıyla eğitimler 

almaktadır. İsken Makina çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyor, “SİF JCB Ailesi'ne 

hoşgeldiniz” diyoruz.

Antmak İş Makinaları, 7 yıldan bu yana SİF Ailesi içindeki yetkili servislerimizden biri 

olarak faaliyet göstermektedir. SİF JCB bünyesinde Antalya, Burdur, Isparta bölgelerinin 

tümünden sorumlu olan Antmak, yaklaşık 500 makinalık JCB pazarına sahip bir bölgeden 

sorumludur. Bölgedeki Alanya ve çevre ilçelerine daha hızlı servis sunabilmek ve müşteri 

çağrılarına 24 saat içerisinde cevap verebilmek amacı ile, Antmak 2012 yılında kendi 

bünyesine bağlı olan Paşa Makina'yı faaliyete geçirmiştir.

Paşa Makina, 150 metrekare kapalı, 450 metrekare açık servis alanına sahiptir. 

Bünyesindeki motor, mekanik, hidrolik ustaları ve tam donanımlı servis aracı ile Muratlı, 

Alanya, Gazipaşa Bölgeleri'nde hizmet vermektedir. JCB marka makinaların motorlarını 

sökme, dağıtma ve toplama yetkisine sahip olan Antmak’ın servis elemanları, SİF JCB 

bünyesinde verilen eğitimlere katılmakta ve ayrıca Antmak vasıtasıyla eğitimler almaktadır. 

Paşa Makina’ya başarılar diliyor, “SİF JCB Ailesi'ne hoşgeldiniz” diyoruz. 

Yazan: Halil Yakar

Hatay Yetkili Servisi   

Alanya Yetkili Servisi

HATAY / ALANYA YETKİLİ SERVİSLERİ
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Şerafettin Bey kendiniz ve Aksoylar Hafriyat hakkında 
bilgi verir misiniz?

1967 Yozgat Yukarı Kızılöz Köyü'nde doğdum. 1986 

yılından beri Bursa'da hafriyatçılık yapmaktayım.  Şirket 

ortaklarından bir i  ağabeyim Doğan Aksoy'dur. 

Memleketimizden çıkıp Bursa'ya geldiğimizden beri 

her zaman birbirimize destek olduk. Gerek yaptığımız 

işler, gerekse makina yatırımlarımızda, her zaman 

ortak bir düşünceyle hareket ederek şirketimizi 

günden güne daha da büyüttük. Bu yoldaki  i lk 

adımımızı 1986 yılında atarak, SİF İş Makinaları'ndan ilk 

makinamız olan JCB 3CX'i satın aldık.

Makina parkınızda hangi tür makinalar bulunmaktadır?

2013 model 2 adet 4CX SMEC dahil olmak üzere, 

toplam 4 adet 4CX SM, 2 adet 3CX SM ve 1 adet 

JS240LC kul lanmaktayız . Halen görüşmelerini  

sürdürmekte olduğumuz 3 adet 4CX SM'i de bu yıl 

içerisinde makina parkımıza katmayı düşünmekteyiz.

MÜŞTERİ ZİYARETİ
İş'te

Doğan Aksoy - Şerafettin Aksoy
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“İş ortaklığımızın yeni nesile de

aktarılarak uzun yıllar daha

sürdürülebilmesi en büyük

arzumuzdur.” 

Bu sayımızdaki söyleşimizi Aksoylar Hafriyat ortaklarından 

Şerafettin AKSOY ile yaptık.

Sayın Şerafettin Aksoy’a teşekkür ediyoruz.

Bize biraz yaptığınız işlerden bahseder misiniz?

Bu r s a ' n ı n  b ü yük  ü s t  y ap ı  mü t e ahh i t l e r i  i l e  

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yanında 

TELEKOM, TEDAŞ, NOSAB (Nilüfer Organize Sanayi 

Bölgesi) gibi büyük projelerde sürekli olarak alt yapı 

ve çevre düzenlemeleri işleri yapmaktayız.

JCB hakkındaki düşüncelerinizi ve tercih etme 
nedenlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Dünya markası olması ve Türkiye'deki marka imajının 

en iyi oluşu, başlıca JCB tercih nedenlerimiz. Bunların 

yanında, yaptığımız işlerde seri olması, ağır şartlarda 

sorunsuz olarak randıman a lmamız , operatör 

k o n f o r u n u n  g a y e t  i y i  o l u ş u , y e d e k  p a r ç a  

bulunabilirliğinin yaygın olması ve ikinci el değerinin 

yüksek olması da seçimimizdeki diğer kriterler.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

27 yıllık karşılıklı güven, dostluk ve samimiyet üzerine 

kurulu iş ortaklığımızın yeni nesile de aktarılarak uzun 

yıllar daha sürdürülebilmesi en büyük arzumuzdur. 
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İZMİR

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Gökhan Özkul

İ Z M İ R ’ D E Y İ Z

söyleşi

İş'te

Yüzden fazla çeşit tarım ürününün 

yetiştirildiği İzmir’de, JCB’ler farklı alanlarda 

kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Ege’nin incisi İzmir, tarımsal üretimi ve sahip olduğu 

üretim potansiyeli ile tarım açısından da önemli 

illerimizden biri.

Tarım ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin olan 

i l imizde 113 tür  b i tk i se l  ürün , 13 tür  hayvan 

yetiştiriciliği yapılmakta.

İzmir il sınırları içinde kalan toprakların % 28,5'ini 

tarım alanları oluşturuyor. Toplam 344.984 hektarlık 

tarım arazisinin; %42,2'si tarla, % 27,1'i zeytin, % 12'si 

sebze, % 7,9'u meyve, % 3,9'u da bağ alanı olarak 

işleniyor.

İl nüfusunun % 15'i, aile olarak ifade edildiğinde ise 151 

bin aile geçimini tarım sektöründen sağlıyor.

İzmir'de yaklaşık 177 bin hektarl ık tarım alanı 

sulanabiliyor. Sözkonusu alan, ildeki tarım alanlarının % 

51,1'ine denk geliyor. İlde sulama imkanının bulunması, 

bitkisel ürün çeşitliliğini de beraberinde getiriyor.

İzmir, organik tarımın da beşiği konumunda. İlk organik 

üretim, çekirdeksiz kuru üzüm ile 1980'li yılların 

ortalarında İzmir'de başladı.

Bize firmanızdan bahseder misiniz?

Firmamız İzmir'in Menderes Oğlananası Beldesi'nde, 

500.000 m² alanda Optima Ziraat olarak 2001 yılında 

faaliyete başlayıp, patentli ürünü olan Tisport ve 

Paspalhom Çimini üretime geçirmiştir. Basmaya son 

derece dayanıklı, bozulan kısımları kısa zamanda 

onarılabilen çimimiz, yoğun rağbet görmüştür.

2009 yılında ise firmamız, yeni bir anlayış ile teknik 

altyapısını daha da geliştirerek, Optima Çim Peyzaj 

Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. olarak sektördeki 

yerini aldı. Araştırmalarını, deneylerini sürdürerek 

ülkemizdeki farklı iklim kuşakları için geniş bir ürün 

yelpazesi sundu.

Firmanız hangi sektörlere hizmet vermektedir?

Otellere, belediyelere, top sahalarına, villalara, sitelere, 

park ve bahçelere hizmet vermekteyiz.

JCB'yi tercih etme nedenleriniz nelerdir?

Çevremizden aldığımız tavsiyeler ve yaptığımız 

çalışmalar neticesinde JCB'de karar kıldık. En sağlam 

makinayı tercih etmek, işe doğru başlamamızın en 

önemli adımını oluşturuyordu. Biz de tercihimizi bu 

yönde kullanarak JCB marka Silindir satın aldık. 

JCB'nin marka bilinirliği, satış teşkilatının ilgisi ve etkin 

satış sonrası hizmetlerinden memnuniyetimizi 

değerlendirdiğimizde de, bizim için bu kararın bugün 

de geçerli olduğu sonucuna varıyoruz. 

Optima Çim olarak sizin sektördeki hedefleriniz 
nelerdir?

OPTİMA olarak hazır çim üretimi sektöründe her 

sezon yen i lenen ürün detay lar ı  ve  a l ternat i f  
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ça l ı şma lar l a  sektöre  ka tk ı l a r ım ız ı  sürdürüp, 

ideal lerimiz doğrultusunda kal itemizden ödün 

vermeyip, her zaman öncü olmaya devam etmek.

Buraya kadar açıklamalarınız, marka ve firmamız 
hakkındaki olumlu yorumlarınız için çok teşekkürler. 
Bize biraz da kullanmakta olduğunuz JCB VMT 380-130 
Silindir hakkındaki görüşlerinizi aktarır mısınız?

İş makinaları sektöründe hemen herkesin tereddütsüz 

kabul ettiği bir şey var ki, o da kazıcı-yükleyici dendiği 

zaman dünyada ilk akla gelen isiminin JCB olduğu. 

Kazıcı-yükleyiciyi bu kadar kaliteli üreten bir dünya 

markasının diğer ürünlerde de aynı felsefeyi devam 

ettireceğinden emin olduğumuz için, JCB marka 

silindir tercih ettik. Yaklaşık iki aydır kullanıyoruz. 

Makinanın sade ve kullanımı kolay olması ve yakıtı çok 

az  yakmas ından do lay ı  per formans ından çok 

memnunuz. Servis in iz in ş irket imize 20 dakika 

mesafede olması da bizlere çok büyük bir avantaj 

sağlıyor.

Son olarak, SİF İş Makinaları'ndan beklentilerinizi 
öğrenebilir miyiz?

JCB'nin ürün kalitesinin ve teknolojisinin her geçen 

gün daha da artacağını ve Türkiye distribütörü SİF'in 

de uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimi ile, 

aynı gelişmeyi paralel olarak sektöre yansıtacağından 

eminim. SİF JCB'den beklenti ler imiz arasında, 

öncelikle, bizlerle olan samimi diyaloğun devamı 

geliyor. 

Sektördeki yenilikçi haberleri, gerek İŞ'TE SİF gibi 

kaliteli ve kurumsal yayınlarınız, gerekse sektörün 

önde gelen fuarlarındaki kat ı l ımlarınız la takip 

edebilmeyi umuyor, düzenlediğiniz etkinliklere bizleri 

davet konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için de 

teşekkür ediyoruz. 

Bu keyifli söyleşi için firma sahibi Ali Baş'a ve oğlu Semih 
Baş'a teşekkür ederiz.

Bu sayımızdaki İzmir ziyaretimizde Optima 

Çim Peyzaj Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. 

sahibi Ali Baş'a ve oğlu Semih Baş ile bir 

söyleşi gerçekleştirdik.

VMT 380/130, JCB Vibromax Çift Tamburlu Asfalt 

Silindirleri ailesinin en yeni üyesi olup, VMT 380/130, 

VMT 380/140, VMT 430/130 ve VMT 430/140 olarak 

dört versiyonda üretilmektedir. Yüksek merkezkaç 

kuvveti, genliği ve frekansı ile sadece asfalt sıkıştırma 

i ş l e r i n d e  d e ğ i l , f a r k l ı  a l t y a p ı  i ş l e r i n d e  d e  

kullanılabilmektedir. Düşük yakıt tüketimi, operatör 

platformunda düşük titreşim, servis kolaylığı, yüksek 

kaldırım açıklığı, üstün manevra ve tırmanma kabiliyeti,  

bakım gerektirmeyen merkezi mafsalı, sınıfının en 

büyük yakıt tankı ile sektör temsilcilerinin büyük 

beğenisini kazanan VMT 380, Optima Çim sayesinde 

tarım sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır.

Hasat öncesi VMT 380/130 ile yerinde sıkıştırılan 

çimler, daha kolay kesilerek rulo haline getirilmektedir. 

VMT 380/130  tarafından sıkıştırılan çim ve altındaki 

toprak tabakası, kesim, taşıma ve yeniden yerleştirme 

esnasında orijinal formlarını daha iyi korumakta ve 

böylece kayıplar büyük oranda azaltılmaktadır. VMT 

380/130 sayesinde, hem zamandan tasarruf edilmekte, 

h e m  d e  d a h a  v e r i m l i  o l a r a k  ç i m  ü r e t i m i  

gerçekleştirilmektedir. 

JCB Vibromax

Asfalt Silindirleri
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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.

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 

kana l ı  i le  mak inan ın  ser v is  geçmiş in i  

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle 

sat ın a l ınan makinalar ın beklenmedik 

arızalara karşı riski daha az olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine 

o lmas ı , ü zer i nde  herhang i  b i r  reh in  

bu lunmamas ı , ça l ın t ı  o lma r i sk in i  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 

maliyetl i  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
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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 / 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 43Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44
Tel : (0224) 451 37 43 Faks: (0462) 334 37 21Sarıçam 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 - İNTER MUĞLA - AVCILAR
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Yeni Küçük San. Sit. K Blok Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
İncirlik  / Adana No: 1-2-3-4-5 / Elazığ No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul Tel: (0252) 513 51 45
Tel: (0322) 346 33 20 Tel: (0424) 255 57 50 Tel : (0216) 444 68 37 Faks: (0252) 513 58 97
Faks: (0322) 346 33 21 Faks : (0424) 255 57 71 Faks : (0216) 471 30 00 E-posta: avcılar@sif.com.tr
E-posta: adamakina@sif.com.tr E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr E-posta: interservis@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com SAMSUN - EMİN İŞ

ERZİNCAN - POLATLAR İSTANBUL - MERT 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
AFYON - EGE Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. Kutlukent / Samsun
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok Erzincan Sit. 15. Cad. No: 425-426 Tel: (0362) 266 53 86
No: 5 Afyonkarahisar Tel: (0446) 226 01 43 Başakşehir / İstanbul Faks: (0362) 266 53 91
Tel: (0272) 223 13 50 Faks: (0446) 226 01 14 Tel: (0212) 407 03 58 E-posta: eminis@sif.com.tr
Faks: (0272) 223 13 51 E-posta: polatlar@sif.com.tr Faks: (0212) 407 03 59
E-posta: egeis@sif.com.tr E-posta: mertmakina@sif.com.tr SİİRT - DEM-MAK

ERZURUM - AKAR Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi
ALANYA - PAŞA Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. İZMİR - ALPERİN No: 49 Siirt
Mahmutlar Kasabası Yeni Mah. No : 59 Erzurum 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel: (0484) 224 34 38
Sanayi Sitesi K Blok No:34 Tel: (0442) 242 66 90 Bornova-Işıkkent / İzmir Faks: (0484) 224 34 36
Alanya / Antalya Faks: (0442) 242 66 90 Tel: (0232) 472 13 60-61-62 E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Tel: (0242) 528 78 38 E-posta: akar@sif.com.tr Faks: (0232) 472 13 71
Faks: (0242) 528 78 38 E-posta: alperinservis@sif.com.tr TOKAT - ÇÖZÜM İŞ 

ESKİŞEHİR - FERMAK Yeniyurt Mah. Mehmet Şahin Cad. 
ANKARA - SESA Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2 İZMİT - ÇÖZÜMSAN 37.Blok No:99 Tokat 
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 Merkez / Eskişehir Sanayi Mah. Kumru Sk. Çözüm İş Mrk. Tel: (0356) 2127475
İvedik Org. San. Ostim / Ankara Tel: (0222) 228 01 74 No:12 K:21 / Kocaeli Fax (0356) 2149329
Tel: (0312) 395 24 72 - 73 Faks: (0222) 228 15 65 Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34
      (0312) 395 22 88 - 99 E-posta: fermak@sif.com.tr Faks: (0262) 335 27 75 TRABZON - YİĞİTER
Faks: (0312) 395 20 15 E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
E-posta: sesaservis@sif.com.tr GAZİANTEP - GAP İŞ Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon

Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. KARABÜK - GENÇ Tel: (0462) 334 37 43
ANTALYA - ANTMAK No: 4 Şehitkamil / Gaziantep Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Faks: (0462) 334 37 21
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Tel: (0342) 239 08 20 Kemaloyman Mevkii / Karabük E-posta: yigiterservis@sif.com.tr
No:26 Antalya Faks: (0342) 239 08 24 Tel: (0370) 452 02 56
Tel: (0242) 221 52 97 E-posta: gapservis@sif.com.tr Faks: (0370) 452 02 58 URFA - IŞIKYILDIZ
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: gencmakina@sif.com.tr Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 
E-posta: antmak@sif.com.tr GEBZE - ATEŞSAN No: 27 Şanlıurfa

E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 KAYSERİ - ELCE Tel: (0414) 357 52 67
BURSA - ERALP Gebze / Kocaeli Ambar Mah. Ağaç İşleri San. 38. Sok. Faks: (0414) 357 50 27
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok Tel: (0262) 644 58 66 No:32 Melikgazi / Kayseri E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Faks: (0262) 644 58 67 Tel: (0352) 220 19 19
Tel: (0224) 441 79 80 E-posta: atessan@sif.com.tr Faks: (0352) 220 19 20 VAN - GÜVEN İŞ
Faks: (0224) 441 79 82 E-posta: jcbkayseri@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van
E-posta: eralpservis@sif.com.tr IĞDIR - GÜNEŞ Tel: (0432) 223 27 49

Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı KIRKLARELİ - AK İŞ Faks: (0432) 223 28 66
ÇORUM - EMRE No :167 Iğdır Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45-47 E-posta: guvenis@sif.com.tr
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Tel: (0476) 210 16 63 Lüleburgaz / Kırklareli
No: 63 Çorum Faks: (0476) 210 16 63 Tel: (0288) 412 88 70
Tel: (0364) 234 52 04 E-posta: gunes@sif.com.tr Faks: (0288) 412 88 05
Faks: (0364) 234 52 04 E-posta: akmakina@sif.com.tr
E-posta: emremakina@sif.com.tr İSKENDERUN - İSKEN

Sakarya Mah. Şehit Er Ali Ermercan KONYA - ELCE
DİYARBAKIR - YÖN Cad. No:13/2 Fevzi Çakmak Mahallesi, Astim Sanayi 
Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir İskenderun / Hatay Sitesi, 10753. Sokak No: 28H
Tel: (0412) 339 00 22 Tel: (0326) 615 04 05 Karatay / Konya
Faks: (0412) 339 00 23 Faks: (0326) 615 01 04 Tel: (0332) 233 24 04
E-posta: yonmakina@sif.com.tr Faks: (0332) 233 24 03

İSTANBUL - GENPAR E-posta: makina@elce.com.tr
EDREMİT - GEZER-İŞ Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17  
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Bağcılar - İstanbul MALATYA - ANKARA
Sitesi 2.Ada B Blok No:41 Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 
Edremit / Balikesir Faks: (0212) 432 39 39 Malatya
Tel: (0266) 392 14 90 E-posta: genparservis@sif.com.tr Tel: (0422) 238 27 14
Faks: (0266) 392 14 91 Faks: (0422) 238 27 99
E-posta: gezeris@sif.com.tr E-posta: ankara@sif.com.tr

İş'te

Yazan: Tamer İsa Aktaş

MARKA
MODEL
 YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ

ÇALIŞMA
SAATİ İLAN FİYATI

Güncel liste için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz - www.sif-jcb.com.tr

JCB 2005     JS330LC Paletli Ekskavatör 10815    65.000 EUR

JCB 2005 3CX-SM-4T Kazıcı-Yükleyici 10350    29.000 EUR

KOMATSU 2005 PC300-7 Paletli Ekskavatör 8080 82.000 EUR

JCB 2006 JS175W Lastikli Ekskavatör 12482 45.000 EUR

JCB 2011 8055ZTS Paletli Ekskavatör 561 55.000 EUR

HİTACHİ 2006 ZW160 Lastikli Ekskavatör 14450 49.000 EUR

JCB 2006 JS200 Paletli Ekskavatör 7200 57.500 EUR

JCB 2010 JS360 Paletli Ekskavatör 10500 105.000 EUR

VİBROMAX 2007 VM115 Toprak Silindiri 3035 35.000 EUR

JCB 2008 1CX Mini Kazıcı-Yükleyici 3254 25.607 EUR

JCB 2007 JS330LC Paletli Ekskavatör 6872 77.500 EUR

JCB 2007 JS330LC Paletli Ekskavatör 7498 71.000 EUR

CAT 2005 320CL Paletli Ekskavatör 15228 60.000 EUR
JCB 2006 JS200LC Paletli Ekskavatör 18477 50.000 EUR

HİDROMEK 2005 HMK102S Kazıcı-Yükleyici 25.500 EUR

HYUNDAİ 2005 R290LC-7 Paletli Ekskavatör 6533 53.000 EUR

JCB 2007 JS330LC Paletli Ekskavatör 5983 71.000 EUR

JCB 2006 4CX-4WS-SM Kazıcı-Yükleyici 33.620 EUR

HİDROMEK 2006 HMK102S Kazıcı-Yükleyici 5100 30.000 EUR

MANİTOU 2007 731 Teleskopik Yükleyici -

-

-

31.000 EUR

KOMATSU 2007 PC200-8 T3A Paletli Ekskavatör 7628 66.500 EUR

HYUNDAI 2006 R290LC-7 Paletli Ekskavatör 10600 53.500 EUR



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.

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 

kana l ı  i le  mak inan ın  ser v is  geçmiş in i  

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle 

sat ın a l ınan makinalar ın beklenmedik 

arızalara karşı riski daha az olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine 

o lmas ı , ü zer i nde  herhang i  b i r  reh in  

bu lunmamas ı , ça l ın t ı  o lma r i sk in i  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 

maliyetl i  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
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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 / 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 43Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44
Tel : (0224) 451 37 43 Faks: (0462) 334 37 21Sarıçam 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 - İNTER MUĞLA - AVCILAR
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Yeni Küçük San. Sit. K Blok Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
İncirlik  / Adana No: 1-2-3-4-5 / Elazığ No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul Tel: (0252) 513 51 45
Tel: (0322) 346 33 20 Tel: (0424) 255 57 50 Tel : (0216) 444 68 37 Faks: (0252) 513 58 97
Faks: (0322) 346 33 21 Faks : (0424) 255 57 71 Faks : (0216) 471 30 00 E-posta: avcılar@sif.com.tr
E-posta: adamakina@sif.com.tr E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr E-posta: interservis@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com SAMSUN - EMİN İŞ

ERZİNCAN - POLATLAR İSTANBUL - MERT 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
AFYON - EGE Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. Kutlukent / Samsun
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok Erzincan Sit. 15. Cad. No: 425-426 Tel: (0362) 266 53 86
No: 5 Afyonkarahisar Tel: (0446) 226 01 43 Başakşehir / İstanbul Faks: (0362) 266 53 91
Tel: (0272) 223 13 50 Faks: (0446) 226 01 14 Tel: (0212) 407 03 58 E-posta: eminis@sif.com.tr
Faks: (0272) 223 13 51 E-posta: polatlar@sif.com.tr Faks: (0212) 407 03 59
E-posta: egeis@sif.com.tr E-posta: mertmakina@sif.com.tr SİİRT - DEM-MAK

ERZURUM - AKAR Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi
ALANYA - PAŞA Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. İZMİR - ALPERİN No: 49 Siirt
Mahmutlar Kasabası Yeni Mah. No : 59 Erzurum 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel: (0484) 224 34 38
Sanayi Sitesi K Blok No:34 Tel: (0442) 242 66 90 Bornova-Işıkkent / İzmir Faks: (0484) 224 34 36
Alanya / Antalya Faks: (0442) 242 66 90 Tel: (0232) 472 13 60-61-62 E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Tel: (0242) 528 78 38 E-posta: akar@sif.com.tr Faks: (0232) 472 13 71
Faks: (0242) 528 78 38 E-posta: alperinservis@sif.com.tr TOKAT - ÇÖZÜM İŞ 

ESKİŞEHİR - FERMAK Yeniyurt Mah. Mehmet Şahin Cad. 
ANKARA - SESA Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2 İZMİT - ÇÖZÜMSAN 37.Blok No:99 Tokat 
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 Merkez / Eskişehir Sanayi Mah. Kumru Sk. Çözüm İş Mrk. Tel: (0356) 2127475
İvedik Org. San. Ostim / Ankara Tel: (0222) 228 01 74 No:12 K:21 / Kocaeli Fax (0356) 2149329
Tel: (0312) 395 24 72 - 73 Faks: (0222) 228 15 65 Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34
      (0312) 395 22 88 - 99 E-posta: fermak@sif.com.tr Faks: (0262) 335 27 75 TRABZON - YİĞİTER
Faks: (0312) 395 20 15 E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
E-posta: sesaservis@sif.com.tr GAZİANTEP - GAP İŞ Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon

Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. KARABÜK - GENÇ Tel: (0462) 334 37 43
ANTALYA - ANTMAK No: 4 Şehitkamil / Gaziantep Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Faks: (0462) 334 37 21
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Tel: (0342) 239 08 20 Kemaloyman Mevkii / Karabük E-posta: yigiterservis@sif.com.tr
No:26 Antalya Faks: (0342) 239 08 24 Tel: (0370) 452 02 56
Tel: (0242) 221 52 97 E-posta: gapservis@sif.com.tr Faks: (0370) 452 02 58 URFA - IŞIKYILDIZ
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: gencmakina@sif.com.tr Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 
E-posta: antmak@sif.com.tr GEBZE - ATEŞSAN No: 27 Şanlıurfa

E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 KAYSERİ - ELCE Tel: (0414) 357 52 67
BURSA - ERALP Gebze / Kocaeli Ambar Mah. Ağaç İşleri San. 38. Sok. Faks: (0414) 357 50 27
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok Tel: (0262) 644 58 66 No:32 Melikgazi / Kayseri E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Faks: (0262) 644 58 67 Tel: (0352) 220 19 19
Tel: (0224) 441 79 80 E-posta: atessan@sif.com.tr Faks: (0352) 220 19 20 VAN - GÜVEN İŞ
Faks: (0224) 441 79 82 E-posta: jcbkayseri@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van
E-posta: eralpservis@sif.com.tr IĞDIR - GÜNEŞ Tel: (0432) 223 27 49

Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı KIRKLARELİ - AK İŞ Faks: (0432) 223 28 66
ÇORUM - EMRE No :167 Iğdır Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45-47 E-posta: guvenis@sif.com.tr
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Tel: (0476) 210 16 63 Lüleburgaz / Kırklareli
No: 63 Çorum Faks: (0476) 210 16 63 Tel: (0288) 412 88 70
Tel: (0364) 234 52 04 E-posta: gunes@sif.com.tr Faks: (0288) 412 88 05
Faks: (0364) 234 52 04 E-posta: akmakina@sif.com.tr
E-posta: emremakina@sif.com.tr İSKENDERUN - İSKEN

Sakarya Mah. Şehit Er Ali Ermercan KONYA - ELCE
DİYARBAKIR - YÖN Cad. No:13/2 Fevzi Çakmak Mahallesi, Astim Sanayi 
Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir İskenderun / Hatay Sitesi, 10753. Sokak No: 28H
Tel: (0412) 339 00 22 Tel: (0326) 615 04 05 Karatay / Konya
Faks: (0412) 339 00 23 Faks: (0326) 615 01 04 Tel: (0332) 233 24 04
E-posta: yonmakina@sif.com.tr Faks: (0332) 233 24 03

İSTANBUL - GENPAR E-posta: makina@elce.com.tr
EDREMİT - GEZER-İŞ Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17  
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Bağcılar - İstanbul MALATYA - ANKARA
Sitesi 2.Ada B Blok No:41 Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 
Edremit / Balikesir Faks: (0212) 432 39 39 Malatya
Tel: (0266) 392 14 90 E-posta: genparservis@sif.com.tr Tel: (0422) 238 27 14
Faks: (0266) 392 14 91 Faks: (0422) 238 27 99
E-posta: gezeris@sif.com.tr E-posta: ankara@sif.com.tr

İş'te

Yazan: Tamer İsa Aktaş

MARKA
MODEL
 YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ

ÇALIŞMA
SAATİ İLAN FİYATI

Güncel liste için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz - www.sif-jcb.com.tr

JCB 2005     JS330LC Paletli Ekskavatör 10815    65.000 EUR

JCB 2005 3CX-SM-4T Kazıcı-Yükleyici 10350    29.000 EUR

KOMATSU 2005 PC300-7 Paletli Ekskavatör 8080 82.000 EUR

JCB 2006 JS175W Lastikli Ekskavatör 12482 45.000 EUR

JCB 2011 8055ZTS Paletli Ekskavatör 561 55.000 EUR

HİTACHİ 2006 ZW160 Lastikli Ekskavatör 14450 49.000 EUR

JCB 2006 JS200 Paletli Ekskavatör 7200 57.500 EUR

JCB 2010 JS360 Paletli Ekskavatör 10500 105.000 EUR

VİBROMAX 2007 VM115 Toprak Silindiri 3035 35.000 EUR

JCB 2008 1CX Mini Kazıcı-Yükleyici 3254 25.607 EUR

JCB 2007 JS330LC Paletli Ekskavatör 6872 77.500 EUR

JCB 2007 JS330LC Paletli Ekskavatör 7498 71.000 EUR

CAT 2005 320CL Paletli Ekskavatör 15228 60.000 EUR
JCB 2006 JS200LC Paletli Ekskavatör 18477 50.000 EUR

HİDROMEK 2005 HMK102S Kazıcı-Yükleyici 25.500 EUR

HYUNDAİ 2005 R290LC-7 Paletli Ekskavatör 6533 53.000 EUR

JCB 2007 JS330LC Paletli Ekskavatör 5983 71.000 EUR

JCB 2006 4CX-4WS-SM Kazıcı-Yükleyici 33.620 EUR

HİDROMEK 2006 HMK102S Kazıcı-Yükleyici 5100 30.000 EUR

MANİTOU 2007 731 Teleskopik Yükleyici -

-

-

31.000 EUR

KOMATSU 2007 PC200-8 T3A Paletli Ekskavatör 7628 66.500 EUR

HYUNDAI 2006 R290LC-7 Paletli Ekskavatör 10600 53.500 EUR




