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Merhaba,

Ekim ayýnda 30'uncu yaþýna basan SÝF-JCB birlikteliðine geniþ yer 
verdiðimiz bu sayýmýzda, bu iþbirliðinin bizler için önemini vurgulamak 

istedik.

SÝF JCB olarak bizim için büyük önem 
taþýyan bu iþbirliðini 6 Ekim tarihinde, iþ 
dünyasýnýn önde gelen isimlerin in de 
k a t ý l ý m ý  i l e ,  a y n ý  g e c e  a ç ý l ý þ ý n ý  
gerçekleþtirdiðimiz yeni tesisimizde 
verdiðimiz özel bir davetle kutladýk. 

SÝF ve JCB'nin 30 yýldýr devam eden 
b i r l i k t e l i ð i ,  g ü n ü m ü z d e  p e k  d e  
rastlanmayan bir uyum ve karþýlýklý destek 
örneðidir. SÝF JCB, kendisini bugün Türkiye 
kazýcý-yükleyici pazarýnýn lideri konuma 

taþýyan bu birlikteliði, JCB'nin yenilik, kalite ve güçlü satýþ sonrasý 
hizmet anlayýþýyla pekiþtirmiþ olmanýn gururu ile yaþamaktadýr. Elbette, 
bu noktaya gelmemizde, müþterilerimizin bize olan güveni ve 
markamýza olan baðlýlýðýnýn payý çok büyüktür. Bu konudaki en güzel 
örneklerden biri olan ve artýk bir JCB köyü olarak da anýlan Peçenek 
Köyü ile ilgili yazýmýzý keyifle okuyacaðýnýza inanýyoruz.

Bu sayýmýzda "Müþteri Ziyareti" sayfalarýmýza da Helin Ýnþaat'ý konuk 
ettik. Aðýrlýklý olarak altyapý sektöründe hizmet veren Helin Ýnþaat'ýn 
kurucusu Musa Çelik, bizlere SÝF JCB ile uzun yýllara dayanan 
tanýþýklýðýný anlattý. SÝF JCB ürünlerini tercih ederek Türkiye'de geniþ 
kapsamlý altyapý iþlerine imza atan Helin Ýnþaat'ýn takdire deðer 
baþarýsýnýn bir parçasý olmaktan mutluluk  duyuyoruz.  

30'uncu yýl kutlamasý nedeni ile ülkemizi ziyaret eden JCB Ýcra Kurulu 
Baþkaný John Patterson ile, SÝF-JCB iþbirliði ve bu iþbirliðinin JCB 
firmasýndaki yeri hakkýnda yaptýðýmýz keyifli söyleþiye de bu sayýmýzda 
yer veriyoruz. 

2005 yýlýnda Türkiye yeni ufuklara yelken açmaya devam ediyor. Bir 
yandan 17 Aralýk'ta Avrupa Birliði'nden beklenen müzakere tarihi, diðer 
yandan da enflasyon muhasebesi ve TL'den altý sýfýrýn atýlacaðý yeni bir 
döneme giriyoruz. Yýllarca enflasyon bataðýndan kurtulmanýn özlemini 
çeken Türkiye'nin hayalleri gerçek oluyor. Size dergimiz aracýlýðýyla bazý 
önerilerde bulunarak, sancýlý olmasý beklenen bu dönemi en az sorunla 
atlatmanýza az da olsa katký saðlayabileceðimizi umuyoruz.

Yaþadýðýmýz yoðun etkinlikleri "Bizden Haberler" sayfalarýmýzda sizlerle 
paylaþmaya devam ediyoruz.  

SÝF JCB Ailesi olarak, dergimiz aracýlýðýyla sizlere bir kez daha 
ulaþmaktan büyük keyif aldýk. Bu vesile ile, geçmiþ bayramýnýzý kutlar, 
yeni yýlýn hepinize saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesini dileriz. 2005 
yýlýnda sizlerle buluþacak bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere...
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JCB, geniþ ürün yelpazesi sayesinde, özellikle transfer ve geri dönüþüm aþamasýnda çok çeþitli 

çözümler sunmaktadýr. 

JCB, geniþ ürün yelpazesi sayesinde, özellikle transfer ve geri dönüþüm aþamasýnda çok çeþitli 

çözümler sunmaktadýr. 

Aþaðýda sunulan tablo hangi ürünün hangi aþamada kullanýlmasý gerektiðini açýk bir þekilde 

göstermektedir:

hangi ürün hangi aþamada

Yukarýda sunulan tabloya göre makina seçimi yapýldýktan 

sonra, diðer önemli bir husus olan ataþman ve lastik 

seçimine sýra geliyor.

Bu aþama çok önemlidir; ataþman ve lastik seçimi makinanýn 

çalýþma sahasýndaki performansýný direkt etkileyecek 

unsurlardýr. Bu özellikler mutlaka bir uzman gözüyle tespit 

ve tatbik edilmelidir, çünkü yanlýþ verilen bir karar, 

görünmeyen birçok ekstra maliyet getirecek, dahasý 

yatýrýmýnýzý atýl bir hale getirecektir.

Son yýllarda geri dönüþüm sektörü, Avrupa baþta olmak 

üzere, tüm dünyanýn en önem verdiði sektör haline 

gelmiþtir. Özellikle kaðýt, cam ve çelik gibi doðal kaynaklarýn 

olabildiðince yeniden kullanýlmasý, dünyamýzý uzunca bir 

süre faydalanýlabilir kýlacaktýr.

BÝLÝYOR MUYDUNUZ ???

??
Çelik ve cam sonsuz kere geri dönüþtürülebilir.

Yeniden deðerlendir i len a luminyum, üret im 

aþamasýnda %95 enerji tasarrufu saðlamaktadýr.

Bir ton geri dönüþtürülmüþ kaðýt, 17 adet aðaçtan 

elde edilecek kaðýda karþýlýk gelmektedir.

Atýk malzemeler iþlenerek, doðada yok olmasý 

yüzyýllar alan plastik yeniden kullanýlabilmektedir. 

Avrupa'nýn geri dönüþüm hedefleri giderek yükseldiði için, bunlarý saðlamak üzere yeni yöntemler 

bulunmasý gerekiyordu. Bu arayýþlar sonucunda geri dönüþüm sektörü kamu ve özel sektörlere 

çözüm getiren pek çok yaratýcý fikirlerle dolmuþtur. JCB, geri dönüþüm sektörünün birçok 

aþamasýnda farklý çözümleriyle öne çýkmaktadýr. Bu her geçen gün daha da büyüyen sektör, gerekli 

makinalaþma ile kontrol altýnda tutulabilir, hatta geleceðin parlayan sektörü haline dahi gelebilir.

Kýsaca geri dönüþüm sektörünü inceleyecek olursak, karþýmýza üç ana kategori çýkacaktýr:

1. Toplama

Amaca özel üretilmiþ kamyonlar ile çeþitli noktalardan ayrýþtýrýlmýþ çöp ve artýklarýn toplanmasý

Þu anda AB ülkelerinin çoðunda çöpler, farklý gruplar halinde toplanmaktadýr. Riayet etmeyen birey 

ve kuruluþlar ciddi para cezalarý ödemeye mahkum edilmektedir.

Amaca özel üretilmiþ kamyonlar ile çeþitli noktalardan ayrýþtýrýlmýþ çöp ve artýklarýn toplanmasý

II. Transfer ve Geri Dönüþüm

Toplanmýþ materyellerin yeniden iþleneceði tesise gönderilmesi ve ayrýþtýrýlmasý

Bu aþama, geri dönüþüm sektörünün en önemli kademesidir. Yeniden deðerlendirilebilecek 

malzemenin, imha edilecek malzemeden ayrýlmasý ve tesislere nakledilmesi, geri dönüþüm 

sektörünün en kritik unsurudur. Çünkü mal karþýlama sahasýnda yaþanacak bir yýðýlma ya da 

aksama, ayrýþtýrma iþlemini zorlaþtýracak, maliyetleri arttýracak, para ve zaman kaybýna yol 

açacaktýr.

Bu nedenle, bu aþamada seçilecek makina ve ekipman çok büyük önem taþýmaktadýr.

Toplanmýþ materyellerin yeniden iþleneceði tesise gönderilmesi ve ayrýþtýrýlmasý

III. Geri dönüþtürülemeyen malzemelerin imha edilmesi

Bu tip materyaller genellikle yakýlarak, elektrik üretiminde kullanýlmaktadýr.
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2005 yýlýnýn baþýnda TL'den altý sýfýrýn atýlacaðý yeni bir döneme giriyoruz. Bu tarihten 

itibaren tüm hesaplarýn YTL'ye göre yapýlacak olmasý, gerek sosyal, gerekse kurumsal 

düzeyde birçok deðiþikliði de beraberinde getirecek. 

cinsinden yapýlan iþlemlerin sonuçlarýnda, yarým YKr ve 

üzerindeki deðerler bir YKr'ye tamamlanacak, yarým 

YKr'nin altýndaki deðerler ise dikkate alýnmayacaktýr.

Kanunlarda ve diðer mevzuatta, yargý kararlarýnda, 

hukuki sonuç doðuran bir belgelerde, kýymetli evrak ve 

hukuki sonuç doðuran diðer belgeler ile ödeme ve 

deðiþim araçlarýnda, Türk Lirasýna yapýlan atýflarýn 1 YTL 

= 1.000.000 TL deðiþim oraný esas alýnmak suretiyle 

YTL'ye yapýlmýþ sayýlacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr.

Türk Lirasý üzerinden yapýlan her türlü hukuki muamele 

ve hukuki sonuç doðuran belgelerin 31.12.2005 tarihine 

kadar YTL'ye göre deðiþtirilmesi halinde, muamele ve 

düzenlenecek belgeler, her türlü vergi, resim, harç ve 

diðer yükümlülüklerden muaf tutulmuþtur.

Halihazýrda tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiþ veya 

tedavüle çýkarýlacak olan banknotlarla ilgili tüm 

düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý 

tarafýndan yapýlacak ve bu düzenlemeler, Resmi 

Gazete'de ilan edilecektir. Ýlan edilen þartlara uymayan 

kiþiler hakkýnda, daha aðýr bir suça sebebiyet vermediði 

takdirde, 1.5 ile 5 milyar Türk Lirasý arasýnda aðýr para 

cezasý uygulanacaktýr.

Halihazýrda tedavülde bulunan Türk Lirasý banknotlar ile 

madeni paralar, YTL'nin 2005 yýlý baþýndan itibaren 

tedavüle çýkmasý ile birlikte, 31 Aralýk 2005 tarihine 

kadar tedavülde kalacaktýr.

01.01.2005 ve 31.12.2005 tarihleri arasýnda tüm mal ve 

hizmet bedellerinin, Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda 

Kanun çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife 

listelerinde Türk Lirasý ve YTL üzerinden ayrý ayrý 

gösterilmesi zorunludur.

Hazinden Sorumlu Devlet Bakaný, Maliye Bakanlýðý, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasý, Sermaye Piyasasý Kurulu 

ve Bankacýlýk Denetleme ve Düzenleme Kurumu, 5083 

Sayýlý Kanunun uygulamasýnda gerekli düzenlemeler 

yapmaya yetkili kýlýnmýþtýr.

Yukarýda açýklandýðý üzere, 5083 Sayýlý Kanunla ilgili 

düzenleme yetkisi verilen kuruþlardan birisi de, Maliye 

Bakanlýðý'dýr. Maliye Bakanlýðý, bu kapsamda, ödeme 

kaydedici cihazlarýn YTL'na uyumlu hale getirilmesi 

hakkýnda, 60 Seri No'lu Katma Deðer Vergisi Tebliði 

yayýnlamýþtýr. Söz konusu düzenleme ile, ödeme kaydedici 

cihaz üretici ve ithalatçýlarý, Bakanlýktan gerekli izni aldýktan 

sonra, tüm ödeme kaydedici cihazlarýný YTL ve YKr'ye göre 

iþlem yapacak þekilde en geç 31 Mart 2005 tarihine kadar 

düzenleyeceklerdir. 01.01.2005 tarihinden sonra yapýlan 

satýþlarda müþteriler, ödemeyi hangi para (TL, YTL, YKr) ile 

yaparsa yapsýnlar, kayýt ve belge verme iþlemleri, YTL ve 

YKr'ye göre gerçekleþtirilecektir.

Ayrýca Maliye Bakanlýðý, YTL kullanýmýnda özel kesim 

muhasebe sisteminde uygulanacak esaslar hakkýnda, 

“Muhasebe Uygulama Genel Teblið Taslaðý” hazýrlamýþtýr. 

Ýlgili taslak kesinleþince, Bakanlýk tarafýndan yayýnlanacaktýr. 

Her ne kadar TL sonuçta hakettiði deðere kavuþacak olsa da, 

geçiþin biraz sancýlý olacaðý kuþkusuz. Bu sancýlarý en aza 

indirmenin, deðiþime her bakýmdan hazýrlýklý olmaya baðlý 

olduðunu hatýrlamakta fayda var. O nedenle,  ilgil i 

düzenlemeler uyarýnca özellikle muhasebe sisteminizi ve 

programlarýnýzý bir an önce YTL'ye uygun þekilde 

düzenlemek için harekete geçmenizi öneririz.

Yakýn geçmiþte para birimlerini deðiþtiren ülkelerde 

görüldüðü üzere, para birimi yuvarlamalarý nedeniyle 

fiyatlar genel seviyesi artýþa geçmiþ, haliyle bu durum 

enflasyonda artýþa yol açmýþtýr. Bu önemli hususu da dikkate 

almanýz dileðiyle...

Genel Hatlarýyla

1,5,10,20,50,100 YTL
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- Hakan Ek

Ülkemizde 1970'lerde baþlayan yüksek enflasyon sonucunda, Türk Lirasý 

bol sýfýrlý bir hal almýþ ve dünyada en büyük haneli para haline gelmiþtir. Bu 

durum, hem günlük hayattaki iþlemlerimizi zorlaþtýrmýþ, hem de 

muhasebesel ve finansal anlamda yurt içi ve özellikle de yurt dýþý 

operasyonlarda birçok zorluða yol açmýþtýr. Ne yazýk ki TL, bir para 

biriminde bulunmasý gereken en önemli fonksiyonlardan olan deðiþim ve 

saklama aracý olma fonksiyonlarýný büyük ölçüde yitirmiþtir.

Türkiye, yýllarca bu itibar kýrýcý durumdan kurtulmanýn hayalini 

kurmuþtur.  Ancak, paradan sýfýr atma uygulamasýna giden birçok ülkenin 

belli bir süre sonra parasýndan yeniden sýfýr atmak zorunda kalmasý, 

ekonomide gerekli iyileþme saðlanmadan yeni bir sayfa açmanýn 

mümkün olmadýðýný göstermiþtir. Bu bilinç, ülkemizi uzun bir bekleme 

sürecine itmiþtir. Nihayet, son yýllarda enflasyon oranýnýn 10'lu hatta tek 

haneli seviyelere inmesi, mevcut para birimimizin sadeleþtirilebilmesi 

için geçerli bir zemin oluþturmuþ ve 2005 yýlý doðru zamanlama olarak 

deðerlendirilmiþtir. Bu kapsamda, 5083 Sayýlý Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin Para Birimi Hakkýnda Kanun, 31.01.2004 tarihinde resmi 

gazetede yayýnlanmýþtýr. Ýlgili kanun uyarýnca, para birimimiz 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren “Yeni Türk Lirasý” (YTL) ve “ Yeni Kuruþ” (YKr) 

olarak belirlenmiþtir.

Söz konusu kanun, genel hatlarýyla aþaðýda açýklanmýþtýr: 

Bir YTL, yüz YKr'ye eþittir. Türk Lirasý deðerlerinin YTL'ye 

dönüþümünde bir milyon Türk Lirasý (1.000.000 TL) bir Yeni Türk 

Lirasýna (1 YTL) eþit kýlýnmýþtýr.

Türk Lirasý deðerlerin Yeni Türk Lirasýna dönüþüm iþlemlerinin ve YTL 

Y E N Ý T Ü R K L Ý R A S I 

YENÝ
TÜRK LÝRASI

Cebimizdeki bozuk 
paralar artýyor, tarihe 
karýþtýðýný sandýðýmýz 
kumbaralar geri 
dönüyor!!!

kumbaralar geri 
dönüyor!!!

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan: 
“Dolarý, Euro'yu cüzdanýnýzýn en güzel yerinde 
saklýyorsunuz. Evde gizli köþelere kýrýþtýrmadan 
koyuyorsunuz. Oysa, Türk parasýný kýrýþtýrýp 
buruþturup cebinize týkabiliyorsunuz. Ýþte bu durum, 
Türk Lirasý'nýn ne kadar deðer kaybettiðinin en büyük 
göstergesidir. Ancak Yeni Türk Lirasý o kadar güçlü 
olacak ki, bizim gözümüzde Dolar ve Euro'dan daha 
deðerli olacak.”

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan: 
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- Esra TemelJ O H N P A T T E R S O N 

SÝF ve JCB'nin 30 yýllýk birlikteliði hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?

Öncelikle , SÝF ve JCB'nin 30 yýll ýk birlikteliðini kutlamak üzere aranýzda 

bulunmaktan mutluluk duyduðumu ifade etmek isterim. Sanýrým bundan 30 yýl önce, 

SÝF ve JCB ortaklýklarýný kurduklarý zaman, kimse bu markanýn bir gün kazýcý 

yükleyici pazarýnda lider olacaðýný hayal etmiyordu. Bu noktada, 30 yýllýk SÝF ve JCB 

iliþkisinde önemli rol oynayan iki aileyi temsilen, STFA Grubu'nun Yönetim Kurulu 

Baþkaný Tomris Taþkent ve Iþýklar Grubu'nun Ýcra Kurulu Baþkaný Rýza Iþýk'a özel 

saygýlarýmý iletmek istiyorum. Bu uzun ve verimli ortaklýk, kiþilerin zorluklar 

karþýsýndaki azim ve kararlýlýðýnýn eseridir.

Bildiðiniz gibi, aile kavramý JCB için çok önemlidir. Bu bir çok firmanýn sahip olmayý 

hayal ettiði kurumsal sürekliliði saðlayan en önemli unsurdur. Eminim ki, üçüncü 

nesil Bamford dönemini baþlatan Bay JCB'nin torununun - onun da adý Joe -  

JCB'ye katýldýðýný duymak ilginizi çekecektir.

SÝF ve JCB'nin iþbirliðinde bugün gelinen noktayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

30'uncu yýlýný kutladýðýmýz ortaklýðýmýz, iki firmanýn da birlikte ayný hedefe doðru 

koþtuðunun en güzel göstergesidir. JCB gibi SÝF de, büyümek için yatýrým yapmanýn 

gerekliliðine inanmaktadýr ve açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz mükemmel tesis, JCB'nin 

arzu ettiði yüksek kurumsal standartlarý yansýtmaktadýr. 

SÝF JCB yöneticileri ile yaptýðým görüþmeler sýrasýnda, 2004 yýlýnýn, 600'ün üzerinde 

makina satýþý ile yeni bir rekor yýlý olacaðýný öðrendim ve bu beni çok mutlu etti.  

Gerçekleþen bu satýþ rakamý ile birlikte, 30 yýl içinde Türkiye'de toplam 4000 adet 

makina satmýþ olacaðýz. Bu mutluluk veren güzel bir tablo.

SÝF ve JCB'nin 30 yýllýk birlikteliði hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?

SÝF ve JCB'nin iþbirliðinde bugün gelinen noktayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

SÝF-JCB iþbirliðinin 30'uncu yýl kutlamalarý nedeni ile ülkemizi 

ziyaret eden JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson ile, yoðun 

programý arasýnda, sizler için kýsa bir söyleþi yapma fýrsatý bulduk. 

SÝF-JCB iþbirliðinin dünü, bugünü ve yarýný hakkýnda görüþlerini 

aldýðýmýz Patterson, Türkiye pazarýnýn JCB için çok önemli 

olduðunu vurgulayarak: “Baþarýlarýnýz beni geleceðe dönük 

planlarýmýz için daha da cesaretlendiriyor” dedi.

SÝF-JCB iþbirliðinin 30'uncu yýl kutlamalarý nedeni ile ülkemizi 

ziyaret eden JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson ile, yoðun 

programý arasýnda, sizler için kýsa bir söyleþi yapma fýrsatý bulduk. 

SÝF-JCB iþbirliðinin dünü, bugünü ve yarýný hakkýnda görüþlerini 

aldýðýmýz Patterson, Türkiye pazarýnýn JCB için çok önemli 

olduðunu vurgulayarak: “Baþarýlarýnýz beni geleceðe dönük 

planlarýmýz için daha da cesaretlendiriyor” dedi.

Türkiye pazarýný, JCB'nin geleceðe dönük planlarý 

açýsýndan deðerlendirebilir misiniz?

Öncelikle , Türkiye pazarýnýn JCB için çok önemli 

olduðunu vurgulamak istiyorum. SÝF JCB, geçtiðimiz otuz 

yýl boyunca pek çok zorlukla mücadele etti ve büyük 

baþarýlara imza attý. Önümüzdeki yýlýn JCB açýsýndan özel 

bir önemi var; 2005 yýlýnda iþ hayatýmýzdaki 60'ýncý yýlýmýzý 

kutlayacaðýz. Dünya çapýnda %10 pazar payý hedefimizi 

gerçekleþtirmek, bizim için en güzel 60'ýncý yýl armaðaný 

olacaktýr. Bu hedefimize, Türkiye distribütörümüzün azim 

ve kararlýlýðý olmadan ulaþamayýz. SÝF JCB, þimdi yeni bir 

mücadeleye baþlýyor; kazýcý- yükleyicilerde gösterdiði 

baþarýnýn aynýsýný kompakt ve aðýr iþ makinalarýnda da 

göstereceðine inanýyorum. Eylül  ayýnda tesl imatý  

gerçekleþtirilen 9 adet ekskavatör, bu hedefe ulaþmak 

yo l unda  da  b a þ a r ý l ý  a d ým l a r l a  yü rüdüðümüzün  

göstergesidir. 

Hedefleri gerçekleþtirmek ve baþarýya ulaþmakta JCB'nin 

gücü ve avantajlarý konusunda düþüncelerinizi öðrenebilir 

miyiz?

Baþar ý ya  g iden  yo l , bütün  d i s t r ibütör ler im iz in , 

h e d e f l e r i m i z i  b i z i m l e  ay n ý  a z i m  ve  h e ve s  i l e  

paylaþmasýndan geçer. JCB þu anda, pazarýn bugüne kadar 

gördüðü en geniþ ürün yelpazesine sahiptir. Bu bizim, 

p a z a r d a  o l u þ a n  t a l e b e  h ý z l ý  c e v a p  v e r m e  v e  

müþterilerimizin ihtiyaçlarýna göre ürün portföyümüzü 

artýrma yeteneðimizi göstermektedir. Bu noktada SÝF 

JCB'yi, Satýþ Sonrasý Hizmetlerdeki yeniden yapýlanmasý 

ve yedek parça satýþlarýný artýrma yönündeki çabalarýndan 

dolayý da kutluyorum. Müþterilerimiz olmazsa, bizler de 

olmayýz. Bu nedenle hedeflerimizden biri de, her zaman 

onlarýn beklentilerinin üzerine çýkmak olmalýdýr. SÝF 

JCB'nin, baþarýlý ve istikrarlý performansýný 2005 yýlýnda 

1000 adet makina satýþý ile yeni bir rekora imza atarak ve 

%25 pazar payýna u l a þ a r a k  

s ü r d ü r e c e ð i n e  

b ü t ü n  k a l b i m l e  

inanýyorum.

Son olarak, derginiz 

aracýlýðý ile SÝF-JCB 

iþbirliðinin 30'uncu 

yýlýný bir kez daha 

k u t l u y o r  v e  

önümüzdeki otuz 

y ý l l a r  b o y u n c a  

b i r l i k t e  y e n i  

b a þ a r ý l a r a  i m z a  

atmayý diliyorum.

Türkiye pazarýný, JCB'nin geleceðe dönük planlarý 

açýsýndan deðerlendirebilir misiniz?

Hedefleri gerçekleþtirmek ve baþarýya ulaþmakta JCB'nin 

gücü ve avantajlarý konusunda düþüncelerinizi öðrenebilir 

miyiz?

Yýllýk cirosu 1 milyar sterlini aþan dünyanýn  5. en 

büyük inþaat malzemeleri üreticisi JCB'nin Ýcra 

Kurulu Baþkaný John Patterson,  1 Aralýk'tan itibaren 

Genel Müdürlük görevini de yürütecek.  JCB'nin 

kurucusu Joseph Cyril Bamford'un oðlu Sir Anthony 

Bamford, 1 Aralýk tarihinden itibaren JCB'nin 

Y ö n e t i m  Ku r u l u  B a þ k a n ý  o l a r a k  g ö re v i n i  

sürdüreceðini, Genel Müdürlük görevini ise, þirketin 

CEO'su John Patterson'a devrettiðini açýkladý. Sir 

Anthony, þirketi kuran babasýnýn ardýndan, 1975 

yýlýndan bu yana hem Yönetim Kurulu Baþkaný, hem 

de Genel  Müdür olarak görev yapýyordu.  O 

tarihlerde þirketin yýllýk cirosu  44 milyon sterlindi ve 

tek üretim tesisi olan Ýngiltere'deki Rocester, 

Staffordshire'da 1.300 kiþi istihdam ediliyordu.  

Bugün JCB'nin dünyanýn dört kýtasýndaki toplam 13 

üretim tesisinde 1.500 kiþi çalýþmakta ve yýllýk cirosu 

1 milyar sterlini aþmaktadýr.  Sir Anthony Bamford 

görev deðiþikliði ile ilgili yaptýðý açýklamada; “ Bu 

görev deðiþikliði, John Patterson'ýn bugüne kadar 

gös term i þ  o lduðu  mükemme l  ba þa r ý n ý n  b i r  

sonucudur ve ayný zamanda iç yönetim yapýsýndaki 

deðiþkil iði en iyi þekilde yansýtacaktýr. Ben bu 

deðiþikliðe raðmen, iþlerin günlük akýþý içinde yer 

almaya devam edeceðim.” dedi.

John Patterson, JCB'deki görevine Servis 

Mühendisi olarak 1971 yýlýnda baþladý.  

Kýsa zaman iç inde ter f i  ederek, 

Ýngiltere ve bölge ülkelerde üst 

düzey yönetici olarak çalýþtý. Ocak 

1998'de  J. C. Bamford Excavator 

þirketinin CEO'luðu görevine 

get ir i len Patterson, Ýnþaat  

Malzemeleri ve Vinç Üreticileri 

Federasyonu 'nun  da  esk i  

baþkanlarýndan. 

John Patterson,

1 Aralýk'tan itibaren JCB Genel Müdürlük 

görevini de yürütecek.

John Patterson,

1 Aralýk'tan itibaren JCB Genel Müdürlük 

görevini de yürütecek.
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- Esra TemelJ O H N P A T T E R S O N 

SÝF ve JCB'nin 30 yýllýk birlikteliði hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?

Öncelikle , SÝF ve JCB'nin 30 yýll ýk birlikteliðini kutlamak üzere aranýzda 

bulunmaktan mutluluk duyduðumu ifade etmek isterim. Sanýrým bundan 30 yýl önce, 

SÝF ve JCB ortaklýklarýný kurduklarý zaman, kimse bu markanýn bir gün kazýcý 

yükleyici pazarýnda lider olacaðýný hayal etmiyordu. Bu noktada, 30 yýllýk SÝF ve JCB 

iliþkisinde önemli rol oynayan iki aileyi temsilen, STFA Grubu'nun Yönetim Kurulu 

Baþkaný Tomris Taþkent ve Iþýklar Grubu'nun Ýcra Kurulu Baþkaný Rýza Iþýk'a özel 

saygýlarýmý iletmek istiyorum. Bu uzun ve verimli ortaklýk, kiþilerin zorluklar 

karþýsýndaki azim ve kararlýlýðýnýn eseridir.

Bildiðiniz gibi, aile kavramý JCB için çok önemlidir. Bu bir çok firmanýn sahip olmayý 

hayal ettiði kurumsal sürekliliði saðlayan en önemli unsurdur. Eminim ki, üçüncü 

nesil Bamford dönemini baþlatan Bay JCB'nin torununun - onun da adý Joe -  

JCB'ye katýldýðýný duymak ilginizi çekecektir.

SÝF ve JCB'nin iþbirliðinde bugün gelinen noktayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

30'uncu yýlýný kutladýðýmýz ortaklýðýmýz, iki firmanýn da birlikte ayný hedefe doðru 

koþtuðunun en güzel göstergesidir. JCB gibi SÝF de, büyümek için yatýrým yapmanýn 

gerekliliðine inanmaktadýr ve açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz mükemmel tesis, JCB'nin 

arzu ettiði yüksek kurumsal standartlarý yansýtmaktadýr. 

SÝF JCB yöneticileri ile yaptýðým görüþmeler sýrasýnda, 2004 yýlýnýn, 600'ün üzerinde 

makina satýþý ile yeni bir rekor yýlý olacaðýný öðrendim ve bu beni çok mutlu etti.  

Gerçekleþen bu satýþ rakamý ile birlikte, 30 yýl içinde Türkiye'de toplam 4000 adet 

makina satmýþ olacaðýz. Bu mutluluk veren güzel bir tablo.

SÝF ve JCB'nin 30 yýllýk birlikteliði hakkýndaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?

SÝF ve JCB'nin iþbirliðinde bugün gelinen noktayý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

SÝF-JCB iþbirliðinin 30'uncu yýl kutlamalarý nedeni ile ülkemizi 

ziyaret eden JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson ile, yoðun 

programý arasýnda, sizler için kýsa bir söyleþi yapma fýrsatý bulduk. 

SÝF-JCB iþbirliðinin dünü, bugünü ve yarýný hakkýnda görüþlerini 

aldýðýmýz Patterson, Türkiye pazarýnýn JCB için çok önemli 

olduðunu vurgulayarak: “Baþarýlarýnýz beni geleceðe dönük 

planlarýmýz için daha da cesaretlendiriyor” dedi.

SÝF-JCB iþbirliðinin 30'uncu yýl kutlamalarý nedeni ile ülkemizi 

ziyaret eden JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson ile, yoðun 

programý arasýnda, sizler için kýsa bir söyleþi yapma fýrsatý bulduk. 

SÝF-JCB iþbirliðinin dünü, bugünü ve yarýný hakkýnda görüþlerini 

aldýðýmýz Patterson, Türkiye pazarýnýn JCB için çok önemli 

olduðunu vurgulayarak: “Baþarýlarýnýz beni geleceðe dönük 

planlarýmýz için daha da cesaretlendiriyor” dedi.

Türkiye pazarýný, JCB'nin geleceðe dönük planlarý 

açýsýndan deðerlendirebilir misiniz?

Öncelikle , Türkiye pazarýnýn JCB için çok önemli 

olduðunu vurgulamak istiyorum. SÝF JCB, geçtiðimiz otuz 

yýl boyunca pek çok zorlukla mücadele etti ve büyük 

baþarýlara imza attý. Önümüzdeki yýlýn JCB açýsýndan özel 

bir önemi var; 2005 yýlýnda iþ hayatýmýzdaki 60'ýncý yýlýmýzý 

kutlayacaðýz. Dünya çapýnda %10 pazar payý hedefimizi 

gerçekleþtirmek, bizim için en güzel 60'ýncý yýl armaðaný 

olacaktýr. Bu hedefimize, Türkiye distribütörümüzün azim 

ve kararlýlýðý olmadan ulaþamayýz. SÝF JCB, þimdi yeni bir 

mücadeleye baþlýyor; kazýcý- yükleyicilerde gösterdiði 

baþarýnýn aynýsýný kompakt ve aðýr iþ makinalarýnda da 

göstereceðine inanýyorum. Eylül  ayýnda tesl imatý  

gerçekleþtirilen 9 adet ekskavatör, bu hedefe ulaþmak 

yo l unda  da  b a þ a r ý l ý  a d ým l a r l a  yü rüdüðümüzün  

göstergesidir. 

Hedefleri gerçekleþtirmek ve baþarýya ulaþmakta JCB'nin 

gücü ve avantajlarý konusunda düþüncelerinizi öðrenebilir 

miyiz?

Baþar ý ya  g iden  yo l , bütün  d i s t r ibütör ler im iz in , 

h e d e f l e r i m i z i  b i z i m l e  ay n ý  a z i m  ve  h e ve s  i l e  

paylaþmasýndan geçer. JCB þu anda, pazarýn bugüne kadar 

gördüðü en geniþ ürün yelpazesine sahiptir. Bu bizim, 

p a z a r d a  o l u þ a n  t a l e b e  h ý z l ý  c e v a p  v e r m e  v e  

müþterilerimizin ihtiyaçlarýna göre ürün portföyümüzü 

artýrma yeteneðimizi göstermektedir. Bu noktada SÝF 

JCB'yi, Satýþ Sonrasý Hizmetlerdeki yeniden yapýlanmasý 

ve yedek parça satýþlarýný artýrma yönündeki çabalarýndan 

dolayý da kutluyorum. Müþterilerimiz olmazsa, bizler de 

olmayýz. Bu nedenle hedeflerimizden biri de, her zaman 

onlarýn beklentilerinin üzerine çýkmak olmalýdýr. SÝF 

JCB'nin, baþarýlý ve istikrarlý performansýný 2005 yýlýnda 

1000 adet makina satýþý ile yeni bir rekora imza atarak ve 

%25 pazar payýna u l a þ a r a k  

s ü r d ü r e c e ð i n e  

b ü t ü n  k a l b i m l e  

inanýyorum.

Son olarak, derginiz 

aracýlýðý ile SÝF-JCB 

iþbirliðinin 30'uncu 

yýlýný bir kez daha 

k u t l u y o r  v e  

önümüzdeki otuz 

y ý l l a r  b o y u n c a  

b i r l i k t e  y e n i  

b a þ a r ý l a r a  i m z a  

atmayý diliyorum.

Türkiye pazarýný, JCB'nin geleceðe dönük planlarý 

açýsýndan deðerlendirebilir misiniz?

Hedefleri gerçekleþtirmek ve baþarýya ulaþmakta JCB'nin 

gücü ve avantajlarý konusunda düþüncelerinizi öðrenebilir 

miyiz?

Yýllýk cirosu 1 milyar sterlini aþan dünyanýn  5. en 

büyük inþaat malzemeleri üreticisi JCB'nin Ýcra 

Kurulu Baþkaný John Patterson,  1 Aralýk'tan itibaren 

Genel Müdürlük görevini de yürütecek.  JCB'nin 

kurucusu Joseph Cyril Bamford'un oðlu Sir Anthony 

Bamford, 1 Aralýk tarihinden itibaren JCB'nin 

Y ö n e t i m  Ku r u l u  B a þ k a n ý  o l a r a k  g ö re v i n i  

sürdüreceðini, Genel Müdürlük görevini ise, þirketin 

CEO'su John Patterson'a devrettiðini açýkladý. Sir 

Anthony, þirketi kuran babasýnýn ardýndan, 1975 

yýlýndan bu yana hem Yönetim Kurulu Baþkaný, hem 

de Genel  Müdür olarak görev yapýyordu.  O 

tarihlerde þirketin yýllýk cirosu  44 milyon sterlindi ve 

tek üretim tesisi olan Ýngiltere'deki Rocester, 

Staffordshire'da 1.300 kiþi istihdam ediliyordu.  

Bugün JCB'nin dünyanýn dört kýtasýndaki toplam 13 

üretim tesisinde 1.500 kiþi çalýþmakta ve yýllýk cirosu 

1 milyar sterlini aþmaktadýr.  Sir Anthony Bamford 

görev deðiþikliði ile ilgili yaptýðý açýklamada; “ Bu 

görev deðiþikliði, John Patterson'ýn bugüne kadar 

gös term i þ  o lduðu  mükemme l  ba þa r ý n ý n  b i r  

sonucudur ve ayný zamanda iç yönetim yapýsýndaki 

deðiþkil iði en iyi þekilde yansýtacaktýr. Ben bu 

deðiþikliðe raðmen, iþlerin günlük akýþý içinde yer 

almaya devam edeceðim.” dedi.

John Patterson, JCB'deki görevine Servis 

Mühendisi olarak 1971 yýlýnda baþladý.  

Kýsa zaman iç inde ter f i  ederek, 

Ýngiltere ve bölge ülkelerde üst 

düzey yönetici olarak çalýþtý. Ocak 

1998'de  J. C. Bamford Excavator 

þirketinin CEO'luðu görevine 

get ir i len Patterson, Ýnþaat  

Malzemeleri ve Vinç Üreticileri 

Federasyonu 'nun  da  esk i  

baþkanlarýndan. 

John Patterson,

1 Aralýk'tan itibaren JCB Genel Müdürlük 

görevini de yürütecek.

John Patterson,

1 Aralýk'tan itibaren JCB Genel Müdürlük 

görevini de yürütecek.
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JCB iþ makinalarýnda yüksek teknoloji ürünü, Avrupa 
standartlarýnda yakýt sistemleri kullanýldýðý için, 
Eurodizel kullanýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. 
Ayrýca, su ve diðer yabancý maddelerden arýndýrýlmýþ yakýt 
kullanýmý zorunludur. Aksi takdirde, yakýt pompalarýnda 
arýza oluþmasý kaçýnýlmazdýr.

yýllarca
sorunsuz ve karlý...

En son teknoloji kullanýlarak üretilen JCB iþ makinalarý, uygun 
periyodik bakým yapýldýðýnda ve orijinal parça kullanýldýðýnda, yýllarca 
sorunsuz çalýþýr ve karlý bir yatýrým aracý olmaya devam eder. 

-  Erdoðan Özgürbüz

Makinalarda beklenmedik arýzalar sözkonusu olduðunda, uygun zamanda  

gerekl i  yedek parça temin edi lememesi  ve tamirat ýn zamanýnda  

yapýlamamasý, iþletme maliyetlerini büyük ölçüde arttýrmaktadýr.

Bu perspektiften bakýldýðýnda, zamanýnda ve teknik þartlara uygun olarak 

yapýlan bir bakým, iþletme maliyetlerinin minimuma indirilmesi açýsýndan 

oldukça büyük önem taþýmaktadýr.

Makinaya yapýlmasý gereken bakýmýn amacý; 

1)Makina ve ekipman ömrünü en üst düzeye çýkarmak,

2)Makinalarýn arýzalanma ihtimalini en aza indirmek,

3)Makinalarýn maksimum fayda ile kullanýlmasýný saðlamak, 

4)Operatörler baþta olmak üzere, tüm iþletme personeli ve mal sahiplerinin 

makinanýn çalýþma performansýna olan güvenini saðlamak,

5)Yukarýda anlatýlanlarýn tümüne ilave olarak, bütün bu hizmetleri en az 

maliyet ve finansal kaynak ile gerçekleþtirmektir.

Ülkemizde birçok kurum ve iþletmede periyodik bakým konusuna hala 

gereken önem verilmemekte ve konu, tamir konusunun bir alt baþlýðý olarak  

ele alýnmaktadýr.

Uygulamada tüm periyodik bakým ve ayarlarý düzenli yapýlan bir makinanýn 

yakýt ve yað sarfiyatý, kötü koþullarda çalýþan bir makinaya oranla %15-20 

kadar azalmaktadýr. Örneðin, týkalý hava filtresi elemaný bile tek baþýna yakýt 

tüketimini %3 ile 5 oranýnda arttýrmaktadýr.

Periyodik bakým sadece genel üretim masraflarýný düþürmesi yönü ile ele 

alýnmamalýdýr. Periyodik bakým ayný zamanda, verimliliði de maksimum düzeye 

çýkarýr. Bakýmsýz, sorun çýkaran bir makina, ayný iþi daha fazla sürede yaparak 

zaman ve iþ gücü kaybýna neden olur.

Makinaya yapýlmasý gereken bakýmýn amacý; 

1)Makina ve ekipman ömrünü en üst düzeye çýkarmak,

2)Makinalarýn arýzalanma ihtimalini en aza indirmek,

3)Makinalarýn maksimum fayda ile kullanýlmasýný saðlamak, 

4)Operatörler baþta olmak üzere, tüm iþletme personeli ve mal sahiplerinin 

makinanýn çalýþma performansýna olan güvenini saðlamak,

5)Yukarýda anlatýlanlarýn tümüne ilave olarak, bütün bu hizmetleri en az 

maliyet ve finansal kaynak ile gerçekleþtirmektir.

Bakým masraflarýný azaltmada bir baþka önemli konu da, operatörün belli bir bilgi ve beceri dahilinde 

makinayý çalýþtýrmasýdýr. Operatör, çalýþtýðý makinanin kapasitesini ve yeteneklerini iyi bilmeli ve makinayý 

aþýrý yüklemelerden korumalýdýr.

Bilindiði üzere, bir makinanýn bozulmasý mal sahibi ve iþletmeyi dört büyük sorunla karþý karþýya býrakýr:

Üretimde düþüþ

Ýþ akýþýnda aksama 

Atýl durumda insan gücü

Yüksek tamirat faturalarý

Yukarýda belirtilen noktalarýn ýþýðýnda, gerçek makinalarýn arýzalanmalarýný önlemekte periyodik bakýmýn 

çok büyük önem taþýdýðý görülmektedir. Bu nedenle, periyodik bakýma çok özel bir deðer verilmelidir.

Periyodik bakýma gereken önem verildiði taktirde, sadece iþ gücü ve malzeme 

tasarrufu saðlanmakla kalýnmayacak, makinalarýn üretim sürecinde çok daha 

randýmanlý ve sürekli çalýþmalarý da mümkün kýlýnabilecektir.

Bu amaçla, bakým için öncelikle makina imalatçýlarýnýn 

katalog, bakým kitapçýðý, broþür ve benzeri yayýnlarý ile 

tavsiyelerinden yaralanýlmalý ve kesinlikle, makina çalýþmaya 

baþlatýlmadan önce, anlaþýlmadýk husus kalmamasýna özen 

gösterilmelidir. Makinanýn hangi aksamlarýna ne þekilde ve 

hangi zaman aralýklarýyla nasýl bakým yapýlacaðý saptanmalý, 

m a k i n a  ko n t ro l  k a r t l a r ý n d a  s ü re k l i  v e  d ü z e n l i  

deðerlendirmeleri yapýlmalýdýr.

Yýllardýr bu sektörde çalýþan bir mühendis olarak, bakým 

tablosuna uygun ve orijinal parça kullanýlarak periyodik 

bakýmý yapýlan araçlarýn senelerce sorunsuz çalýþtýðýný 

gözlemledim.

Ayrýca, periyodik bakýmýn zamanýnda ve yetkili kiþiler 

tarafýndan yapý lmamasý ,  makinanýz ýn garantis in i  de 

etkilemektedir. Günümüz koþullarýnda, makina üreticileri ancak 

periyodik bakýmlarýn düzgün yapýlmasý ve orijinal parçalarýn kullanýlmasý 

halinde garanti vermektedir. Dolayýsý ile, garantinin devam edebilmesi için  

periyodik bakým büyük önem taþýmaktadýr.

Sonuç olarak, en son teknoloji kullanýlarak üretilen JCB iþ makinalarý, uygun periyodik bakým yapýldýðýnda 

ve orijinal parça kullanýldýðýnda, yýllarca sorunsuz çalýþacak ve karlý bir yatýrým aracý olmaya devam 

edecektir.  

Bilindiði üzere, bir makinanýn bozulmasý mal sahibi ve iþletmeyi dört büyük sorunla karþý karþýya býrakýr:

Üretimde düþüþ

Ýþ akýþýnda aksama 

Atýl durumda insan gücü

Yüksek tamirat faturalarý
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JCB iþ makinalarýnda yüksek teknoloji ürünü, Avrupa 
standartlarýnda yakýt sistemleri kullanýldýðý için, 
Eurodizel kullanýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. 
Ayrýca, su ve diðer yabancý maddelerden arýndýrýlmýþ yakýt 
kullanýmý zorunludur. Aksi takdirde, yakýt pompalarýnda 
arýza oluþmasý kaçýnýlmazdýr.

yýllarca
sorunsuz ve karlý...

En son teknoloji kullanýlarak üretilen JCB iþ makinalarý, uygun 
periyodik bakým yapýldýðýnda ve orijinal parça kullanýldýðýnda, yýllarca 
sorunsuz çalýþýr ve karlý bir yatýrým aracý olmaya devam eder. 

-  Erdoðan Özgürbüz

Makinalarda beklenmedik arýzalar sözkonusu olduðunda, uygun zamanda  

gerekl i  yedek parça temin edi lememesi  ve tamirat ýn zamanýnda  

yapýlamamasý, iþletme maliyetlerini büyük ölçüde arttýrmaktadýr.

Bu perspektiften bakýldýðýnda, zamanýnda ve teknik þartlara uygun olarak 

yapýlan bir bakým, iþletme maliyetlerinin minimuma indirilmesi açýsýndan 

oldukça büyük önem taþýmaktadýr.

Makinaya yapýlmasý gereken bakýmýn amacý; 

1)Makina ve ekipman ömrünü en üst düzeye çýkarmak,

2)Makinalarýn arýzalanma ihtimalini en aza indirmek,

3)Makinalarýn maksimum fayda ile kullanýlmasýný saðlamak, 

4)Operatörler baþta olmak üzere, tüm iþletme personeli ve mal sahiplerinin 

makinanýn çalýþma performansýna olan güvenini saðlamak,

5)Yukarýda anlatýlanlarýn tümüne ilave olarak, bütün bu hizmetleri en az 

maliyet ve finansal kaynak ile gerçekleþtirmektir.

Ülkemizde birçok kurum ve iþletmede periyodik bakým konusuna hala 

gereken önem verilmemekte ve konu, tamir konusunun bir alt baþlýðý olarak  
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4)Operatörler baþta olmak üzere, tüm iþletme personeli ve mal sahiplerinin 

makinanýn çalýþma performansýna olan güvenini saðlamak,

5)Yukarýda anlatýlanlarýn tümüne ilave olarak, bütün bu hizmetleri en az 

maliyet ve finansal kaynak ile gerçekleþtirmektir.

Bakým masraflarýný azaltmada bir baþka önemli konu da, operatörün belli bir bilgi ve beceri dahilinde 

makinayý çalýþtýrmasýdýr. Operatör, çalýþtýðý makinanin kapasitesini ve yeteneklerini iyi bilmeli ve makinayý 

aþýrý yüklemelerden korumalýdýr.

Bilindiði üzere, bir makinanýn bozulmasý mal sahibi ve iþletmeyi dört büyük sorunla karþý karþýya býrakýr:

Üretimde düþüþ

Ýþ akýþýnda aksama 

Atýl durumda insan gücü

Yüksek tamirat faturalarý
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Bugün inanmasý güç olsa da, JCB'nin dev Rocester 

kompleksi sadece Bill Hirst ve bisikleti yüzünden 

kuruldu. Bay Bamford'un bir Dodge kamyoneti ve 

Pom Pom'un da bir arabasý varken, Bill Hirst hala 

Rocester'dan bisiklet ile iþe gidip geliyordu. O 

sýralar Joe Bamford, Uttoxeterli biri olarak, 

Uttoxeter yolu üzer inde daha iy i  b ir  tes is  

aramaktaydý.

Bill Hirst: “John Bailey'nin eski peynir fabrikasýný 

satmayý düþündüðünü biliyordum ve Joe'yu onu 

almasý için ikna ettim. Bu benim için harika olacaktý, 

çünkü sabahlarý sekize on kala deðil, sadece bir kala 

kalkabilecektim. Aslýnda Rocester'a geliþimiz benim 

uzun bisiklet yolculuklarýndan kaçmamýn bir 

sonucuydu."

Neredeyse hurdaya çýkmýþ eski bisikletinden 

kurtulan Bill: “Joe Bamford'un bisikletini 9 pounda 

satýn aldým ve iki taksitle ödedim. Mükemmeldi, 

benimkinden çok daha iyiydi.”

Rocester'a taþýnmayý, kýsmen de Crakemarsh'taki 

garajýn sahibi Bayan Cavendish'in Pazar günü 

çalýþma ile ilgili þikayetleri tetikledi. Uttoxeter'deki 

garajda da ayný sorun yaþanmýþtý. Oysa, Rocester'da 

istedikleri kadar çalýþabiliyorlardý.

Bay Bamford'un Lakeside Works'teki ofisi büyük 

bir tavuk aðýlýndan çevrilmiþti.Yerdeki yaklaþýk 8 cm 

yüksekliðindeki tavuk atýklarýnýn temizlenmesi 

gerekiyordu ve bu aðýr koku aylarca kalkmadý. JCB  

makina ve treylerlerin üzerindeki yeþil rengin, 

bugün JCB ile özdeþleþen parlak sarýya yakýn renk 

ile deðiþtirilmesi de bu döneme rastlar.

Müþterileri bulmak
Bazen Meggi olarak da anýlan Bayan Bamford, 

þirketin geliþiminde büyük rol oynamýþtý. Boya, 

yedek parça ve malzeme toplamak için henüz 

kundakta olan Anthony'yi de yanýna alarak, bir 

Austin A4D pick-up ile Birmingham ve Black 

Country'e sürekli yolculuklar yapardý. Ayrýca, Bayan 

Bamford ülke içindeki deðiþik teþhirlerle de 

ilgilenirdi. Buralarda kullanýlmak üzere, ofis ve 

müþteri resepsiyonu amaçlý küçük bir karavan satýn 

alýndý.

Bay JCB, b ir  serg ide , Bayan Bamford'un iy i  

görünümlü müþterilere daðýtmasý için, siyah ve 

beyaz  broþür le r  bas t ý rd ý . Bayan  Bamford , 

bilmeyerek, en büyük rakipleri arasýndaki Whitlock 

kardeþlerden bir ine bu broþürlerden verdi . 

Whit lock kardeþler, JCB'nin bu yol la  d iðer  

katýlýmcýlara karþý haksýz rekabet yarattýðý iddiasýyla 

organizatörlere þikayette bulundu. O dönemde 

JCB standý hevesli potansiyel müþterilerle doluydu.

1951 yýlýnda JCB, çiftliklerde kullanýlan iki tekerlekli 

araba, treyler ve serpme araçlarýna yükleme 

y a p m a k  i ç i n  ö z e l  o l a r a k  ü re t i l e n  M a j o r  

Yükleyici'lerin daha küçük bir versiyonu olan 

Master Yükleyici'yi piyasaya sürdü. Master Yükleyici, 

75 pound fiyatla, 2000 adet satýldý. 

Crakemarsh'tan çýkan geliþim projelerinden biri de 

"mid mounted mower"dý. Operatör, yedekte 

çekilen (römorkör þeklindeki) alternatiflerde 

olduðu gibi, omuzu üzerinden bakmaksýzýn, yan 

taraftaki iþlemleri yürütebilecekti.

Geçici süreyle "test yataðý" olarak kullanýlan Nissen 

Kulübesi'ndeki elektrik motoruna baðlanan Alman 

Busatis kesici kollu "mid mounted mower", soldan 

çekiþliydi. Çoðu zaman, yan tarafta yaþayan Alec 

Hollingworth, gece yarýsý test yataðýnda aniden 

baþlayan patýrtý ve tangýrtýlarla uyanarak aþaðýya 

koþar, yað içinde kalma pahasýna problemi çözmeye 

çalýþýrdý.

JCB "mid mounted mower", gayet iyi çalýþtý ve 

haklarý Bamfords Ltd.'ye satýldýktan sonra, iki yýl 

boyunca imal edildi.

John Whee ldon : “Onlar  (Bamfords )  kend i  

kesicilerini kullandýlar. Ama bana kalýrsa, Busatis 

kesici daha modern bir dizayn olmasý nedeniyle 

çok daha iyiydi. ” der.

1953 yýlýnda, tasarýmý ile dünyada ilk olan "Si-

draulic Loader"ýn doðuþu, JCB için dönüm noktasý 

oldu. Si-draulic yýllarca, traktörün yan tarafýna 

monte edilen çatallarýn merkezde konumlandýðý tek 

yükleyici olarak kaldý . Müþteri lerine yüksek 

kaldýrma kuvveti ve ileri doðru hiç bir rakibinin 

ulaþamadýðý noktalara ulaþma kolaylýðý saðladý. 75 

pound'luk fiyatý ile 6000 adet JCB tarafýndan 

üretilirken, 20000 adet de lisanslý olarak Fransa'da 

üretildi.

Yapýlýþýnýn basit olmasý için Bay Bamford tarafýndan 

dizayn edi ldi . Kol kýsmý , hidrol ik bir imlerin 

iþletilmesini kolaylaþtýracak þekilde traktörden on 

dakika içinde ayrýþtýrýlabiliyordu. Bir kapama valfý, 

yaðý Si-draulic kapaðýndan dikey kaldýraçlara 

aktarýyordu.

Bazen mühendislikteki dizayn hatalarý, baþarýlardan 

çok daha ilginç olabiliyor ki, JCB "loadover"da da 

durum bundan farklý deðildi. Yükleme devrinden 

zaman kazanmak için, yükleme kovasý operatör 

kabinin in üstünden geçerek, arka k ýs ýmdan 

boþaltýlacak þekilde dizayn edilmiþti.

Loadover, "JCB" logosunu taþýyan ilk makina olmasý 

açýsýndan oldukça önemli idi. Bunlardan sadece iki 

tane üretildi. Kazýcý-yükleyicilerdeki JCB hidra-

þasinin dizaynýnda, daha sonra bir fikir olarak 

geliþtirilen tübik çerçeve, hidrolik depo olarak 

kullanýldý.

Loadover'ýn çalýþma þekli, küreði indirmek ve 

k a myo n a  b o þ a l t m a k  i ç i n  ö z e l  b i r  t e k n i k  

gerektiriyordu. Bu, makina ilerlerken kollar en üst 

seviyeye kadar kaldýrý ldýktan sonra hidrolik 

direksiyon aksi yöne kýrýlarak saðlandý. Kollar daha 

sonra yükü boþaltmak için aþaðý doðru indirilecekti.

Hayati önemi olan bu deneme yanýlma sürecinde 

çok þey öðrenildi.

Bill Hirst olayý þöyle anlatýr: "Ýlk günlerde traktörün 

arka kýsmý, aslýnda sadece yoðun bir aks yaðý olan 

hidrolik yaðý için depo görevi gördü. Ürettiðimiz ilk 

yükleyicinin kollarý, yatay hattýn yukarýsýna doðru 

hareketi saðlayamadý. Nedenini anlayamadýk. Daha 

sonra bunun, arka aksdaki bütün yaðý aldýðýný 

farkettik.

Bunun üzerine, traktörün hidrolik bölümüne 

tutturduðumuz, yaklaþýk bir galon yað alabilen 

küçük bir yedek depo ürettik. Depoyu aðzýna kadar 

do ldurduk  ve  bunun  ko l l a r ý  yuka r ý  k adar  

kaldýrdýðýný gördük. Ancak, kollar aþaðý indiðinde, 

basýnç, yedek depoyu yerinden sökerek fýrlattý.  

Sistem yarý yüklü pozisyondayken, yedek depoyu 

aðz ýna  kadar  do ldurduðumuzu ne  yaz ýk  k i  

unutmuþtuk."

Daha sonra Yüksek Hýzlý Major Yükleyici olarak 

anýlacak olan Major Yükleyici, "muckshifting" alanýna 

ilk defa giriþ yapýlmasý açýsýndan önemli idi. Bu, 

JCB'nin girdiði tarým dýþý ilk piyasaydý. 1949 ve 1956 

Rocester'daki dev kompleks...

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .     ( 2 . b ö l ü m )

1949
model
Major
Yükleyici

Royal
Sergi'de
eðlence

Nuffield üzerine monte edilmiþ olmakla birlikte, ilk 
olarak Fordson Major modeli üzerine dizayn edilen ve bu nedenle 
Major Yükleyici olarak adlandýrýlan 1949 model yükleyici. Bu, 
Avrupa'nýn ilk hidrolik aðýr hizmet tipi önden yükleyicisi idi. Hidrolik 
gücün bu yeni harikasý, o zamanlar sadece çiftliklerde kullanýlýyordu. 
1951'de çekilen bu fotoðrafta yükleyici, komple bir traktörü 
kaldýrýrken görülüyor.

1953'teki Royal Sergi'de eðlence. Loadover'ýn 
kepçesinde görülenler: (soldan) bazý sergilerin düzenlenmesinde 
yardýmcý olan zirai müteahhit Doug Hollingworth, Mr. Bamford'un, 
Crakemarsh'ta JCB'ye katýlan ilk full-time sekreteri Margaret Wood, 
50'li yýllarýn baþýnda þirket için uzun seyahatler gerçekleþtiren, 
JCB'nin ilk satýþ müdürü Jim Titley. Jim aslýnda, Rocester'da John 
Wheeldon ile birlikte bir gece, ilk trifaze güç baðlantýsýný 
gerçekleþtiren ve sonra JCB'de full-time çalýþmaya baþlayan bir 
elektrik teknisyeni idi.  Diðer iki gencin kimlikleri bilinmiyor. 
Gelecekte yaþanacaklarý iþaret etmesi açýsýndan, þirket isminin ne 
kadar güçlü olarak kullanýldýðýna dikkat edin.
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Bugün inanmasý güç olsa da, JCB'nin dev Rocester 

kompleksi sadece Bill Hirst ve bisikleti yüzünden 

kuruldu. Bay Bamford'un bir Dodge kamyoneti ve 

Pom Pom'un da bir arabasý varken, Bill Hirst hala 

Rocester'dan bisiklet ile iþe gidip geliyordu. O 

sýralar Joe Bamford, Uttoxeterli biri olarak, 
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benimkinden çok daha iyiydi.”
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çalýþma ile ilgili þikayetleri tetikledi. Uttoxeter'deki 

garajda da ayný sorun yaþanmýþtý. Oysa, Rocester'da 

istedikleri kadar çalýþabiliyorlardý.

Bay Bamford'un Lakeside Works'teki ofisi büyük 

bir tavuk aðýlýndan çevrilmiþti.Yerdeki yaklaþýk 8 cm 

yüksekliðindeki tavuk atýklarýnýn temizlenmesi 

gerekiyordu ve bu aðýr koku aylarca kalkmadý. JCB  

makina ve treylerlerin üzerindeki yeþil rengin, 

bugün JCB ile özdeþleþen parlak sarýya yakýn renk 

ile deðiþtirilmesi de bu döneme rastlar.
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Bazen Meggi olarak da anýlan Bayan Bamford, 

þirketin geliþiminde büyük rol oynamýþtý. Boya, 

yedek parça ve malzeme toplamak için henüz 

kundakta olan Anthony'yi de yanýna alarak, bir 
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Country'e sürekli yolculuklar yapardý. Ayrýca, Bayan 

Bamford ülke içindeki deðiþik teþhirlerle de 

ilgilenirdi. Buralarda kullanýlmak üzere, ofis ve 

müþteri resepsiyonu amaçlý küçük bir karavan satýn 

alýndý.

Bay JCB, b ir  serg ide , Bayan Bamford'un iy i  

görünümlü müþterilere daðýtmasý için, siyah ve 

beyaz  broþür le r  bas t ý rd ý . Bayan  Bamford , 

bilmeyerek, en büyük rakipleri arasýndaki Whitlock 
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Whit lock kardeþler, JCB'nin bu yol la  d iðer  

katýlýmcýlara karþý haksýz rekabet yarattýðý iddiasýyla 

organizatörlere þikayette bulundu. O dönemde 
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1951 yýlýnda JCB, çiftliklerde kullanýlan iki tekerlekli 

araba, treyler ve serpme araçlarýna yükleme 

y a p m a k  i ç i n  ö z e l  o l a r a k  ü re t i l e n  M a j o r  

Yükleyici'lerin daha küçük bir versiyonu olan 

Master Yükleyici'yi piyasaya sürdü. Master Yükleyici, 

75 pound fiyatla, 2000 adet satýldý. 

Crakemarsh'tan çýkan geliþim projelerinden biri de 

"mid mounted mower"dý. Operatör, yedekte 

çekilen (römorkör þeklindeki) alternatiflerde 

olduðu gibi, omuzu üzerinden bakmaksýzýn, yan 

taraftaki iþlemleri yürütebilecekti.

Geçici süreyle "test yataðý" olarak kullanýlan Nissen 

Kulübesi'ndeki elektrik motoruna baðlanan Alman 

Busatis kesici kollu "mid mounted mower", soldan 

çekiþliydi. Çoðu zaman, yan tarafta yaþayan Alec 

Hollingworth, gece yarýsý test yataðýnda aniden 

baþlayan patýrtý ve tangýrtýlarla uyanarak aþaðýya 

koþar, yað içinde kalma pahasýna problemi çözmeye 

çalýþýrdý.

JCB "mid mounted mower", gayet iyi çalýþtý ve 

haklarý Bamfords Ltd.'ye satýldýktan sonra, iki yýl 

boyunca imal edildi.

John Whee ldon : “Onlar  (Bamfords )  kend i  

kesicilerini kullandýlar. Ama bana kalýrsa, Busatis 

kesici daha modern bir dizayn olmasý nedeniyle 

çok daha iyiydi. ” der.

1953 yýlýnda, tasarýmý ile dünyada ilk olan "Si-

draulic Loader"ýn doðuþu, JCB için dönüm noktasý 

oldu. Si-draulic yýllarca, traktörün yan tarafýna 

monte edilen çatallarýn merkezde konumlandýðý tek 

yükleyici olarak kaldý . Müþteri lerine yüksek 

kaldýrma kuvveti ve ileri doðru hiç bir rakibinin 

ulaþamadýðý noktalara ulaþma kolaylýðý saðladý. 75 

pound'luk fiyatý ile 6000 adet JCB tarafýndan 

üretilirken, 20000 adet de lisanslý olarak Fransa'da 

üretildi.

Yapýlýþýnýn basit olmasý için Bay Bamford tarafýndan 

dizayn edi ldi . Kol kýsmý , hidrol ik bir imlerin 

iþletilmesini kolaylaþtýracak þekilde traktörden on 

dakika içinde ayrýþtýrýlabiliyordu. Bir kapama valfý, 

yaðý Si-draulic kapaðýndan dikey kaldýraçlara 

aktarýyordu.

Bazen mühendislikteki dizayn hatalarý, baþarýlardan 

çok daha ilginç olabiliyor ki, JCB "loadover"da da 

durum bundan farklý deðildi. Yükleme devrinden 

zaman kazanmak için, yükleme kovasý operatör 

kabinin in üstünden geçerek, arka k ýs ýmdan 

boþaltýlacak þekilde dizayn edilmiþti.

Loadover, "JCB" logosunu taþýyan ilk makina olmasý 

açýsýndan oldukça önemli idi. Bunlardan sadece iki 

tane üretildi. Kazýcý-yükleyicilerdeki JCB hidra-

þasinin dizaynýnda, daha sonra bir fikir olarak 

geliþtirilen tübik çerçeve, hidrolik depo olarak 

kullanýldý.

Loadover'ýn çalýþma þekli, küreði indirmek ve 

k a myo n a  b o þ a l t m a k  i ç i n  ö z e l  b i r  t e k n i k  

gerektiriyordu. Bu, makina ilerlerken kollar en üst 

seviyeye kadar kaldýrý ldýktan sonra hidrolik 

direksiyon aksi yöne kýrýlarak saðlandý. Kollar daha 

sonra yükü boþaltmak için aþaðý doðru indirilecekti.

Hayati önemi olan bu deneme yanýlma sürecinde 

çok þey öðrenildi.

Bill Hirst olayý þöyle anlatýr: "Ýlk günlerde traktörün 

arka kýsmý, aslýnda sadece yoðun bir aks yaðý olan 

hidrolik yaðý için depo görevi gördü. Ürettiðimiz ilk 

yükleyicinin kollarý, yatay hattýn yukarýsýna doðru 

hareketi saðlayamadý. Nedenini anlayamadýk. Daha 

sonra bunun, arka aksdaki bütün yaðý aldýðýný 

farkettik.

Bunun üzerine, traktörün hidrolik bölümüne 

tutturduðumuz, yaklaþýk bir galon yað alabilen 

küçük bir yedek depo ürettik. Depoyu aðzýna kadar 

do ldurduk  ve  bunun  ko l l a r ý  yuka r ý  k adar  

kaldýrdýðýný gördük. Ancak, kollar aþaðý indiðinde, 

basýnç, yedek depoyu yerinden sökerek fýrlattý.  

Sistem yarý yüklü pozisyondayken, yedek depoyu 

aðz ýna  kadar  do ldurduðumuzu ne  yaz ýk  k i  

unutmuþtuk."

Daha sonra Yüksek Hýzlý Major Yükleyici olarak 

anýlacak olan Major Yükleyici, "muckshifting" alanýna 

ilk defa giriþ yapýlmasý açýsýndan önemli idi. Bu, 

JCB'nin girdiði tarým dýþý ilk piyasaydý. 1949 ve 1956 

Rocester'daki dev kompleks...
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Nuffield üzerine monte edilmiþ olmakla birlikte, ilk 
olarak Fordson Major modeli üzerine dizayn edilen ve bu nedenle 
Major Yükleyici olarak adlandýrýlan 1949 model yükleyici. Bu, 
Avrupa'nýn ilk hidrolik aðýr hizmet tipi önden yükleyicisi idi. Hidrolik 
gücün bu yeni harikasý, o zamanlar sadece çiftliklerde kullanýlýyordu. 
1951'de çekilen bu fotoðrafta yükleyici, komple bir traktörü 
kaldýrýrken görülüyor.

1953'teki Royal Sergi'de eðlence. Loadover'ýn 
kepçesinde görülenler: (soldan) bazý sergilerin düzenlenmesinde 
yardýmcý olan zirai müteahhit Doug Hollingworth, Mr. Bamford'un, 
Crakemarsh'ta JCB'ye katýlan ilk full-time sekreteri Margaret Wood, 
50'li yýllarýn baþýnda þirket için uzun seyahatler gerçekleþtiren, 
JCB'nin ilk satýþ müdürü Jim Titley. Jim aslýnda, Rocester'da John 
Wheeldon ile birlikte bir gece, ilk trifaze güç baðlantýsýný 
gerçekleþtiren ve sonra JCB'de full-time çalýþmaya baþlayan bir 
elektrik teknisyeni idi.  Diðer iki gencin kimlikleri bilinmiyor. 
Gelecekte yaþanacaklarý iþaret etmesi açýsýndan, þirket isminin ne 
kadar güçlü olarak kullanýldýðýna dikkat edin.
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yýllarý arasýnda günde bir tane üretildi. 

Major Yükleyici'nin, hýzý ve performansý arttýran, 

krank mile oturtulmuþ bir Plessey pompasý vardý. 

Bu önemli bir geliþmeydi. JCB, þirketi salt tarýmsal 

uygulamalardan çok yapý endüstrisine kaydýran 

geliþmelerle, alanda öncü bir konumdaydý.

Yüksek Hýzlý Major Yükleyici ile JCB, traktör 

hidroliðinden uzaklaþmaya baþlamýþtý. Bir pompa, 

bir valf bloðu, ayrý bir elektrik devresi ve hidrolik 

tank , i ske le t in  yan ýna  monte  ed i lm iþ t i . Bu  

özellikleriyle makina, bir tarým aracýndan çok 

yükleme kovasý olarak anýlmaya baþladý, çünkü 

müþteriler onun birtakým zor iþlerin altýndan 

kalkabileceðini farkettiler. 

Bill, 1951 yýlýnda orduya katýldý ve Kenya'daki Royal 

Military Police ile Mau-Mau ayaklanmasýnda görev 

aldý. Orada bile boþ vakitlerini JCB makinalarýný 

takip ederek geçiriyordu.  

Askerliði süresince Bill , Bay JCB ile il iþkisini 

koparmadý. 1953'te Rocester'a döndüðünde, 

kaynakçýlýk alanýnda ustabaþý olarak göreve baþladý. 

JCB, 35 kiþi çalýþtýracak kadar büyümüþtü.

Yeni fabrikanýn adresi, bugün de hala geçerliliðini 

koruyan Lakeside Works, Rocester'dý. Birçoklarý 

bunun fabrikanýn etrafýndaki göllerle ilgili olduðuna 

inansa da, aslýnda öyle deðildi. Lakeside Works, 

Crakemarsh'taki gölden yola çýkýlarak kullanýldý. 

Zaten Rocester'daki göller, ancak 60'lý yýllara 

gelindiðinde kazýlmaya baþlanmýþtý.

Rocester'da, Alf Bettany ve onun karýsý Winnie, 

fabrikanýn yanýndaki bir bungalovda yaþýyorlardý. 

Ýþçilerin imkanlarýnýn kýsýtlý olduðu zamanlarda, 

Winnie onlara çay yapýyordu. Daha sonra, yan 

komþusu Bayan Oliver ile birlikte fabrikaya giderek 

þeker, çay ve çikolata satmaya baþladýlar.

Alf : “Bir Pazar sabahý eve giderken Joe beni 

durdurdu ve fabrikanýn yol açtýðý rahatsýzlýktan 

dolayý özür diledi. Ayrýca, istersem bana uygun bir 

iþ verebileceklerini de ekledi.”

Alf ve karýsý tam zamanlý olarak 25 yýl JCB için 

çalýþtýlar. Alf'in kardeþi Dennis ve ailenin diðer 

üyeleri de, çoðu Rocesterlý aile gibi yýllarca JCB'ye 

hizmet verdiler.

Aslýnda büyük baþarýnýn baþlangýç noktasý, Bay 

Bamford'un Norveç gezisi oldu. JCB'nin yarý paletli 

modelini satmak üzere çýktýðý gezide, Joe yeni bir 

þey farketti - oldukça dikkatini çeken hafif hidrolik 

bekodan bir tane satýn aldý. Eik Hauskins tarafýndan 

üretilen makinanýn oldukça kýsýtlý kapasitede 

olmasý, bu potansiyelin Bay Bamford'un gözünden 

kaçmasýna engel deðildi.

Makina Ýngiltere'ye götürüldükten sonra, atölyede 

incelendi ve hemen bir sonuca ulaþýldý; JCB daha 

iyisini üretecekti.

Alýnan dersler, JCB'nin ilk kazýcýsý olan Mk1'in 

üretim ve dizaynýnda kendini gösterdi. Joe Bamford 

kýsa sürede, kazýcýnýn ön kýsmýna, çok daha yönlü 

b i r  a r a ç  o l anað ý  s a ð l ay an  yük l ey i c i n i n  de  

eklenebileceðini farketti.

Ýþte Avrupa'nýn ilk kazýcý-yükleyicisi böyle doðdu. 

Baþlangýçtan itibaren, Mk1 yükleyici olmasýnýn 

yanýsýra bir traktörün konseptine de uygundu. Mk1 

talep etmeyen müþteri ler için denk aðýrl ýkl ý  

seçenek de mevcuttu ama, her zaman satýcýlarý 

hem kazýcý  hem de yükleyici  kombinasyonu 

satmalarý için cesaretlendirmeye çalýþan Bay 

Bamford bunu hoþ karþýlamýyordu. Mk1 hidrolik 

sistemi, günümüzün 4000 psi'lýk basýncýna karþýlýk, 

1250 psi'lýk bir basýnçta çalýþtý.

JCB Mk1, oldukça devrimci bir nitelik taþýyordu. 

Bundan önce, Mk1'e iþlevsel olarak en yakýn 

makina, engebeli yüzeyler için dizayn edilmiþ 

Ruston Bucyrus 10RB'idi. Ancak ona gerçek bir 

kazýcý denilemezdi.

B i l l  H i r s t : "O dönemde h idro l i k ler  henüz  

geliþtirilmemiþti. Kimsenin üretilebilecek müthiþ 

enerji hakkýnda bir fikri yoktu."

Geriye dönüp baktýðýmýzda, onlarý daha birçok 

sürpriz bekliyordu; ilk Mk1 Major Yükleyiciler için 

hem ön, hem arka paneli ayný anda iþletmek 

mümkün deðildi.

Bill Hirst: "Bu yýllarca sürdü ve insanlar onun harika 

olduðunu düþündüler. Önceden el küreði haricinde 

herhangi bir aletle çukur kazan çok az insan 

hatýrlýyorum."

Bugün hala iþlerliðini koruyan bir gelenek olarak, 

Bay Bamford'un çalýþanlarý, parlak fikirleri için her 

zaman ödüllendirilirdi.

Bill Hirst fikir üretmek ve geliþtirmek üzere, 

ustabaþýlýktan araþtýrma departmanýna terfi etti. 

Þirketteki 45 yýllýk çalýþma hayatý, Uluslararasý 

Servis Standartlarý Direktörlüðü'nden 1991 yýlýnda 

emekli olmasý ile son buldu.

1957'de üretimi durmadan önce, 200'ün üstünde 

Mk1 satýldý; baþarýnýn temeli çok yönlülük ve güçtü. 

2126 olan þasi numarasý bunu vurguluyordu. 1954 

yýlýnda kömür ocaklarýnda ayýrma ve yükleme 

amaçlý kullanýlmak üzere Derby Co-op'a satýldý. 

Nihayet 1967'de,  tam 13 yýl sonra emekliye ayrýldý.

Buluþlar devam ediyor
Bir baþka önemli buluþ, JCB Hydra-Digga'nýn 

d o ð u þ u  i l e  1 9 5 7 ' d e  g e l d i . Ö n c e k i  J C B  

makinalarýndan daha güçlü ve büyük olan Hydra-

Digga, "yeryüzünü oynatan makina" olarak lanse 

edildi. Çoðu kiþi bunu, JCB'nin baþlangýç için doðru 

reklam politikasý uyguladýðý þeklinde yorumlar.

Ýlerleyen geliþmelerin bir ürünü olarak, 1958'de 

Fordson ve Ferguson traktörlerine uygun olarak 

dizayn edilen ön yükleyicili Loadall üretildi.

Ýlk yýllarda Bay Bamford, "J.C. Bamford Tarým 

Mühendisliði, Lakeside Works" ünvaný ile ticaret 

yaptý. Firma, bu anlayýþý kaðýtlarýn dip notlarýnda þu 

sözlerle belirtiyordu: "Ayný isimde baþka firmalarla 

karýþtýrýlmamak için".

"J.C. Bamford Ltd." olarak þirket sertifikasý 1956 

yýlýnda alýndý. Ünlü JCB logosu, aslýnda 25 Ocak 

1958 tarihli B773566 marka numarasý ile tescillidir. 

1 Mayýs 1967 tarihli yönetim kurulu tutanaðýna 

göre, þirketin isminin J. C. Bamford Ekskavatör Ltd. 

olarak deðiþtirilmiþ olduðu anlaþýlýyor.

1956 Mart ayýnda Rocester Service Ltd. olarak 

adlandýrýlan servis departmanýnýn kuruluþu ile, 

JCB'nin tescilli bir þirket haline gelmesi ayný 

zamana rastladý. Ýlk servis yöneticisi Paul Marvin'in 

yardýmlarýyla Mk1 ciddi boyutta güncelleþtirildi.

Geliþtirilmiþ ön yükleyici ve daha güçlü bir kazýcý ile 

Hydra-Digga Loadall, operatöre ýsýtýcýlý rahat bir 

þoför kabini saðlayan ilk modeldi. Bu, JCB'nin 

operatör konforuna verdiði önemin baþlangýcý oldu. 

1960'da üretimi durdurulmadan önce, 2000'in 

üzerinde satýldý. 1950'lerde Bay Bamford, þirketi 

geliþtirmeye, fabrikayý geniþletmeye ve daha etkin 

bir satýcý aðý kurmaya konsantre oldu.

1960'da Hydra-Digga'nýn yerine gelen JCB4, daha 

güçlü ve sofistike bir makinaydý. Ýlk defa bir JCB, 

ikili hidrolik, yenilikçi 3 açýlýmlý yükleyici kova ve 

günümüzde aþina olduðumuz iki eðimli ekskavatör 

kontrol sistemi özellikleriyle donatýlmýþtý.

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .   ( 2 . b ö l ü m )
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JCB Mk1 Hidrolik Kazýcý için hazýrlanan ilk 
tanýtým broþürünün kapaðý, JCB logosunun 
kullanýldýðý o zamanki ender örneklerinden biridir. Bu 
1953 model Mk1, silindirik bomlu kazýcýdýr. Daha sonraki 

omodeller, kanal yapýlýya çevrilmiþtir. 180  dönme kavisi, 
Mr. Bamford'un, çiftçilerin hendek temizleme 

oihtiyaçlarýna cevabý idi. Önceki prototiplerin 90 'lik açýsý, 
bu ihtiyacý karþýlayamýyordu.

Bayan Marjorie Bamford'un, Yunan mitolojisinden 
esinlenerek Hydra-Digga adýný verdiði 1957 model bu 
makina, Mk1'den daha geniþ boma ve kepçeye sahipti. Major 
Yükleyici olmadan da kullanýlabiliyordu. 1958'de yeni hidrolik 
kepçeli Loadall tanýtýldý. Kazýcý ve yükleyicinin birleþimi ile 
oluþturulan Hydra-Digga Loadall ile kazýcý-yükleyicinin bilinen 
stiline ulaþýldý. Þasi,  kazma ve yükleme kuvvetini alýyor ve traktör 
kaymýyordu.
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yýllarý arasýnda günde bir tane üretildi. 

Major Yükleyici'nin, hýzý ve performansý arttýran, 

krank mile oturtulmuþ bir Plessey pompasý vardý. 

Bu önemli bir geliþmeydi. JCB, þirketi salt tarýmsal 

uygulamalardan çok yapý endüstrisine kaydýran 

geliþmelerle, alanda öncü bir konumdaydý.

Yüksek Hýzlý Major Yükleyici ile JCB, traktör 

hidroliðinden uzaklaþmaya baþlamýþtý. Bir pompa, 

bir valf bloðu, ayrý bir elektrik devresi ve hidrolik 

tank , i ske le t in  yan ýna  monte  ed i lm iþ t i . Bu  

özellikleriyle makina, bir tarým aracýndan çok 

yükleme kovasý olarak anýlmaya baþladý, çünkü 

müþteriler onun birtakým zor iþlerin altýndan 

kalkabileceðini farkettiler. 

Bill, 1951 yýlýnda orduya katýldý ve Kenya'daki Royal 

Military Police ile Mau-Mau ayaklanmasýnda görev 

aldý. Orada bile boþ vakitlerini JCB makinalarýný 

takip ederek geçiriyordu.  

Askerliði süresince Bill , Bay JCB ile il iþkisini 

koparmadý. 1953'te Rocester'a döndüðünde, 

kaynakçýlýk alanýnda ustabaþý olarak göreve baþladý. 

JCB, 35 kiþi çalýþtýracak kadar büyümüþtü.

Yeni fabrikanýn adresi, bugün de hala geçerliliðini 

koruyan Lakeside Works, Rocester'dý. Birçoklarý 

bunun fabrikanýn etrafýndaki göllerle ilgili olduðuna 

inansa da, aslýnda öyle deðildi. Lakeside Works, 

Crakemarsh'taki gölden yola çýkýlarak kullanýldý. 

Zaten Rocester'daki göller, ancak 60'lý yýllara 

gelindiðinde kazýlmaya baþlanmýþtý.

Rocester'da, Alf Bettany ve onun karýsý Winnie, 

fabrikanýn yanýndaki bir bungalovda yaþýyorlardý. 

Ýþçilerin imkanlarýnýn kýsýtlý olduðu zamanlarda, 

Winnie onlara çay yapýyordu. Daha sonra, yan 

komþusu Bayan Oliver ile birlikte fabrikaya giderek 

þeker, çay ve çikolata satmaya baþladýlar.

Alf : “Bir Pazar sabahý eve giderken Joe beni 

durdurdu ve fabrikanýn yol açtýðý rahatsýzlýktan 

dolayý özür diledi. Ayrýca, istersem bana uygun bir 

iþ verebileceklerini de ekledi.”

Alf ve karýsý tam zamanlý olarak 25 yýl JCB için 

çalýþtýlar. Alf'in kardeþi Dennis ve ailenin diðer 

üyeleri de, çoðu Rocesterlý aile gibi yýllarca JCB'ye 

hizmet verdiler.

Aslýnda büyük baþarýnýn baþlangýç noktasý, Bay 

Bamford'un Norveç gezisi oldu. JCB'nin yarý paletli 

modelini satmak üzere çýktýðý gezide, Joe yeni bir 

þey farketti - oldukça dikkatini çeken hafif hidrolik 

bekodan bir tane satýn aldý. Eik Hauskins tarafýndan 

üretilen makinanýn oldukça kýsýtlý kapasitede 

olmasý, bu potansiyelin Bay Bamford'un gözünden 

kaçmasýna engel deðildi.

Makina Ýngiltere'ye götürüldükten sonra, atölyede 

incelendi ve hemen bir sonuca ulaþýldý; JCB daha 

iyisini üretecekti.

Alýnan dersler, JCB'nin ilk kazýcýsý olan Mk1'in 

üretim ve dizaynýnda kendini gösterdi. Joe Bamford 

kýsa sürede, kazýcýnýn ön kýsmýna, çok daha yönlü 

b i r  a r a ç  o l anað ý  s a ð l ay an  yük l ey i c i n i n  de  

eklenebileceðini farketti.

Ýþte Avrupa'nýn ilk kazýcý-yükleyicisi böyle doðdu. 

Baþlangýçtan itibaren, Mk1 yükleyici olmasýnýn 

yanýsýra bir traktörün konseptine de uygundu. Mk1 

talep etmeyen müþteri ler için denk aðýrl ýkl ý  

seçenek de mevcuttu ama, her zaman satýcýlarý 
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1957'de üretimi durmadan önce, 200'ün üstünde 

Mk1 satýldý; baþarýnýn temeli çok yönlülük ve güçtü. 

2126 olan þasi numarasý bunu vurguluyordu. 1954 
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amaçlý kullanýlmak üzere Derby Co-op'a satýldý. 

Nihayet 1967'de,  tam 13 yýl sonra emekliye ayrýldý.

Buluþlar devam ediyor
Bir baþka önemli buluþ, JCB Hydra-Digga'nýn 

d o ð u þ u  i l e  1 9 5 7 ' d e  g e l d i . Ö n c e k i  J C B  
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J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .   ( 2 . b ö l ü m )

1957
model
Hydra-
Digga

JCB Mk1 Hidrolik Kazýcý için hazýrlanan ilk 
tanýtým broþürünün kapaðý, JCB logosunun 
kullanýldýðý o zamanki ender örneklerinden biridir. Bu 
1953 model Mk1, silindirik bomlu kazýcýdýr. Daha sonraki 

omodeller, kanal yapýlýya çevrilmiþtir. 180  dönme kavisi, 
Mr. Bamford'un, çiftçilerin hendek temizleme 

oihtiyaçlarýna cevabý idi. Önceki prototiplerin 90 'lik açýsý, 
bu ihtiyacý karþýlayamýyordu.

Bayan Marjorie Bamford'un, Yunan mitolojisinden 
esinlenerek Hydra-Digga adýný verdiði 1957 model bu 
makina, Mk1'den daha geniþ boma ve kepçeye sahipti. Major 
Yükleyici olmadan da kullanýlabiliyordu. 1958'de yeni hidrolik 
kepçeli Loadall tanýtýldý. Kazýcý ve yükleyicinin birleþimi ile 
oluþturulan Hydra-Digga Loadall ile kazýcý-yükleyicinin bilinen 
stiline ulaþýldý. Þasi,  kazma ve yükleme kuvvetini alýyor ve traktör 
kaymýyordu.
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SÝF ve JCB iþbirliðinin 30'uncu yýlý, SÝF 
JCB Ýþ Makinalarý'nýn Maltepe'deki yeni 
tesisinde görkemli bir davetle kutlandý. 

SÝF ve JCB iþbirliðinin 30'uncu yýlý, SÝF 
JCB Ýþ Makinalarý'nýn Maltepe'deki yeni 
tesisinde görkemli bir davetle kutlandý. Gurur veren

iþbirliði 30 yaþýnda
Gurur veren

iþbirliði 30 yaþýnda
S ÝF  ve  JCB i þb i r l i ð in in  30 'uncu  y ý l  

kutlamasý , iþ dünyasýnýn önde gelen 

is imler in in kat ý l ýmýy la 6 Ekim 2004 

tarihinde gerçekleþtirildi. SÝF JCB'nin yeni 

te s i s i n in  resmi  aç ý l ý þ ý  da , ku t l ama  

kapsamýnda yapýldý. 

JCB ve SÝF JCB yetkil i leri yaptýklarý 

konuþmalarda, 30'uncu yýl ýna ulaþan 

iþbirliðinin, karþýl ýklý güven ve ortak 

hedeflere ulaþma azminin bir sonucu 

olduðunu dile getirdiler.

Konuþmalarý takiben, JCB'nin Ýngiliz 

d e m o  o p e r a t ö r l e r i  t a r a f ý n d a n  

gerçekleþtirilen dünyaca ünlü “JCB Dans 

Eden Kepçeler Þovu”, izleyenleri büyüledi. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde, günümüzün 

büyük yeteneklerinden Ferhat Göçer, 

verdiði konserle davetlilere unutulmaz 

anlar yaþattý.

30'uncu yýl pastasý kesilirken uçurulan 

balonlar ise, keyifli görüntülere sahne 

oldu.

Aðustos 2004'te yeni Genel Müdürlük 

binasýna taþýnan Türkiye kazýcý-yükleyici 

pazarýnýn lideri SÝF JCB, servis binasý ve 

JCB iþ makinalarýnýn sergilendiði bir 

alanýn da ayný yerde hizmet vermesi ile, 

müþteri ve satýþ sonrasý memnuniyeti 

açýs ýndan da önemli  bir adým atmýþ 

Konuklar, SÝF JCB'nin iþbirliðini geçmiþten günümüze özetleyen 

sergiyi ilgi ile izlediler.

SÝF JCB'nin yeni tesislerinin açýlýþýnda kurdeleyi, STFA Grubu Onursal Baþkaný Tomris 

Taþkent ve JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson birlikte kestiler.

JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson
STFA Holding Ýcra Kurulu Baþkaný
Ýlker Keremoðlu SÝF JCB Genel Müdürü Cüneyt Divriþ

JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson:
"Bu akþam 30'uncu yýlýný kutladýðýmýz ortaklýðýmýz, iki firmanýn ayný 
hedefe doðru koþtuðunun göstergesidir. JCB gibi SÝF JCB de, 
büyümek için yatýrým yapmanýn gerekliliðine inanmaktadýr. Açýlýþýný 
gerçekleþtirdiðimiz bu mükemmel tesisten dolayý sizi tebrik 
ediyorum."

JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson:
"Bu akþam 30'uncu yýlýný kutladýðýmýz ortaklýðýmýz, iki firmanýn ayný 
hedefe doðru koþtuðunun göstergesidir JCB gibi SÝF JCB d ,
büyümek için yatýrým yapmanýn gerekliliðine inanmaktadýr. Açýlýþýný 
gerçekleþtirdiðimiz bu mükemmel tesisten dolayý sizi tebrik 
ediyorum."
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Ýngiliz demo 

operatörleri tarafýndan 

gerçekleþtirilen “JCB 

Dans Eden Kepçeler 

Þovu”, her zaman 

olduðu gibi, izleyenleri 

büyüledi. 

30'uncu yýl pastasý, 

Tomris Taþkent, Françoise Rausch ve Sevil Iþýk 

tarafýndan kesildi.
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Davette, 30'uncu yýl anýsýna özel olarak tasarlanan 

Silver JCB, SÝF JCB'nin satýþýný gerçekleþtirdiði 

4000'inci makina olarak yeni sahibine teslim edildi. 

John Patterson, JCB tarafýndan 30'uncu yýl 

anýsýna hazýrlatýlan plaketi, SÝF JCB adýna Yönetim 

Kurulu Üyesi Alp Taþkent'e verdi.
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Çözüm Makina ortaklarý; (soldan) Serdar 
Semercioðlu, Kemal Enç ve Bedri Süner, yeni 
tesislerinin açýlýþ töreninde, gelinen baþarýlý 
noktanýn haklý gururunu yaþadýlar.

GÖLBAÞI BÝLARDO
SPOR KLÜBÜ 1. LÝG'DE
GÖLBAÞI BÝLARDO
SPOR KLÜBÜ 1. LÝG'DE
2003 yýlýnda kurulan Gölbaþý Bilardo Spor Klübü, 2004 yýlýnda Türkiye 

Bilardo Federasyonu tarafýndan baþlatýlan ve Türkiye genelinde 12 

takýmýn katýldýðý 1. ligde yer almaya hak kazandý. Deplasmanlý ve puan 

sistemine göre yapýlan müsabakalarda takýmýn sponsorluðunu SÝF JCB 

üstlendi. Sýký bir JCB hayraný ve kullanýcýsý olan Sn. Nurettin Yüksel'e ve 

takýmýna, SÝF JCB olarak tüm müsabakalarda baþarýlar diliyoruz.

1996 yýlýndan beri Ýzmit'te faaliyet 

gösteren Çözüm Makina Ltd. Þti, 

10 Eylül tarihinde yeni tesislerinin 

açýl ýþýný gerçekleþtirirken, ayný 

zamanda da SÝF JCB'nin yetkili 

servisleri arasýna katýldý. 

Kocaeli geneli, Dilovasý, Altýnova, 

B a r t ý n ,  D ü z c e ,  A d a p a z a r ý  

çevresinde servis ve yedek parça 

hizmeti sunan Çözüm Makina'nýn 

yeni tesisleri, Sefa Sirmen Sanayi 

Sitesi'nde yer alýyor.

SÝF JCB Ailesi'nin yeni üyesi:

ÇÖZÜM MAKÝNAÇÖZÜM MAKÝNA
SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 8-11 Eylül tarihleri 

arasýnda Ýstanbul CNR'da gerçekleþtirilen, 

ANKÝROS 7. Uluslararasý Demir Çelik ve 

Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri 

Ýhtisas Fuarý ve ANNOFER 6. Uluslararasý 

Demir Dýþý Metaller Teknoloji, Makina ve 

Ürünleri Ýhtisas Fuarý'na, JCB Kompakt ürün 

serisinden  Teletruk ile katýldý.

Oldukça yoðun ilgi gören SÝF JCB standýna 

gelen ziyaretçiler, istifleme ve depolama 

amaçlý kullanýlan bir forklift olan Teletruk 

hakkýnda ayrýntý l ý  bi lgi  edinme olanaðý 

buldular.

SÝF JCB                               FUARINA KATILDISÝF JCB                               FUARINA KATILDI

JCB Að ýr  Ý þ  Mak ina lar ý  Sat ý þ  Eð i t imi , Türk iye  JCB Ürün Satýþ Eðitim Müdürü Steve Bradley tarafýndan 

genelindeki JCB satýþ noktalarýnýn katýlýmý ile, 12-13 verildi. Katýlýmcýlara yeni makinalar üzerinde uygulamalý 

Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul Genel Müdürlük eðit im olanaðýnýn da saðlanmasý , organizasyonun 

Binasý'nda gerçekleþtirildi. Satýþ Sonrasý Servis baþarýsýný arttýran bir etken oldu.

Mühendislerinin de katýldýðý eðitim, Ýngiltere'den gelen 

AÐIR ÝÞ MAKÝNALARI SATIÞ EÐÝTÝMÝAÐIR ÝÞ MAKÝNALARI SATIÞ EÐÝTÝMÝ
Türkiye Offshore Þampiyonasý sona erdiTürkiye Offshore Þampiyonasý sona erdi

SÝF JCB TAKIMI
TÜRKÝYE

DÖRDÜNCÜSÜ

SÝF JCB TAKIMI
TÜRKÝYE

DÖRDÜNCÜSÜ
Bu y ý l  I .O.C ( Ý s t anbu l  Of f shore  C lub)  

tarafýndan ikincis i  düzenlenen “Türkiye 

O f f s ho re  Þ amp i yon a s ý ” n a  S Ý F  JCB  Ý þ  

Makinalarý sponsorluðunda katýlan takýmýmýz, 

sezon boyunca gösterdiði performansý ile göz 

doldurdu.

2004 sezonunda, 5-6 Haziran Ýstanbul Ýstinye 

etabý ile "start" alan þampiyona, 2-3 Ekim 

tarihlerinde gerçekleþtirilen Ýstanbul Haliç 

yarýþlarý ile sona erdi.

Baþar ý l ý  b i r  yar ý þ  dönemine  imza  a tan  

t a k ým ým ý z , s e zon  sonu  s ý r a l ama s ý nda  

üçüncülüðü 10 puan ile kaçýrarak, Türkiye 

dördüncülüðünü elde etti.

Sponsorluðunu SÝF JCB'nin üstlendiði
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üstlendi. Sýký bir JCB hayraný ve kullanýcýsý olan Sn. Nurettin Yüksel'e ve 

takýmýna, SÝF JCB olarak tüm müsabakalarda baþarýlar diliyoruz.

1996 yýlýndan beri Ýzmit'te faaliyet 

gösteren Çözüm Makina Ltd. Þti, 
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Sitesi'nde yer alýyor.

SÝF JCB Ailesi'nin yeni üyesi:

ÇÖZÜM MAKÝNAÇÖZÜM MAKÝNA
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SÝF JCB                               FUARINA KATILDISÝF JCB                               FUARINA KATILDI

JCB Að ýr  Ý þ  Mak ina lar ý  Sat ý þ  Eð i t imi , Türk iye  JCB Ürün Satýþ Eðitim Müdürü Steve Bradley tarafýndan 
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AÐIR ÝÞ MAKÝNALARI SATIÞ EÐÝTÝMÝAÐIR ÝÞ MAKÝNALARI SATIÞ EÐÝTÝMÝ
Türkiye Offshore Þampiyonasý sona erdiTürkiye Offshore Þampiyonasý sona erdi
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SÝF JCB TAKIMI
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DÖRDÜNCÜSÜ
Bu y ý l  I .O.C ( Ý s t anbu l  Of f shore  C lub)  

tarafýndan ikincis i  düzenlenen “Türkiye 

O f f s ho re  Þ amp i yon a s ý ” n a  S Ý F  JCB  Ý þ  
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Sponsorluðunu SÝF JCB'nin üstlendiði
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Ben bildim bileli gazetelerde manþetler 
þöyledir:  “Ýnanýlmaz sel baskýný... Koca bir 
mahalle sular altýnda kaldý, halk çatýlara 
çýktý, belediye halký greyderlerle 
çatýlardan topladý...”. Nasýl ama??? 
Greyder aslýnda greyder deðil, teleskobik 
forklift... Bir baþka gazete haberi ise; 
“Dozer elektrik hattýný kopardý, þehir 2 
saat ýþýksýz kaldý...” þeklinde karþýmýza 
çýkabilir. Ýnanýn bu dozer uçar kaçar bir 
makina deðildir; kendileri inþaat 
makinalarý aleminin en aðýr baþlý 
aðabeylerinden biridir. Nasýl sinemanýn 
Kadir Aðabeyi varsa, bizim sektörün de 
dozeri vardýr!!! Ama dediðim gibi, o da 
pek saða sola bom sallayacak rahatlýkta 
deðildir,  riperini gömer durur.

Son olarak, sektörümüzdeki makinalarýn 
genel bir adý da KEPÇE'dir... Bu kelime, 
aslýnda makinalarýn aðzýnda takýlý olan 
(biliyorum çoðunuz düþünemedi ama, 
makinalarýn bir de aðzý kulaðý var!) 
“KOVA”nýn zaman içinde “KEPÇE”ye 
dönüþmesiyle dilimize girmiþtir. Kulaða 
oldukça garip geliyor öyle deðil mi? 

Bence artýk bütün makinacýlar birleþip, 
'ne, nedir' gazetecilere anlatmalý. Artýk 
onlar da greyderi, loderi bilmeli. 
Anadolu'da halk, makinalarý anlatýrken 
tipleriyle özdeþleþtirerek ekskavatöre 
KATO diyebiliyor, taa ki ekskavatörü 
öðreninceye kadar...  Ancak bize hala 
garip gelmekle beraber, ayný zamanda 
mutlu da eden, üstüne üstlük sadece 
Anadolu ile sýnýrlý kalmayýp tüm ülkede 
geçerli olan böyle bir marka daha var: O 
da, Beko-loder demeyi insanlara 
unutturan JCB... Üzgünüz bunu 
deðiþtirmeye çalýþanlar, markamýzý 
model imiz yapt ý lar. . . S iz ler de, 
tercihlerinizle bunu onaylayarak bizi bir 
kez daha LÝDER seçtiniz. 

  Hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyorum.

SÝF JCB, Ramazan ayý süresince birçok 

bölgede iftar yemekleri düzenleyerek, 

müþteri ler iy le keyi f l i  buluþmalar 

gerçekleþtirdi.

Ýlk iftar yemeði, 27 Ekim tarihinde Ankara 

Esenboða Airport Otel'de düzenlendi. Bu 

daveti, 3 Kasým tarihinde SÝF JCB Genel 

Müdürlüðü'nde, 10 Kasým tarihinde Silivri 

Ayso Restaurant'da ve Resort Dedeman 

Antalya'da düzenlenen yemekler izledi . 

Beklenenin üzerinde katýlýmýn gerçekleþtiði 

davetlerde, SÝF JCB, yýllardýr müþterileri ile 

oluþturduðu sýcak iliþkileri bir birliktelik haline 

getirmenin mutluluðunu yaþadý.

SÝF JCB, Ramazan ayý süresince birçok 

bölgede iftar yemekleri düzenleyerek, 

müþteri ler iy le keyi f l i  buluþmalar 

gerçekleþtirdi.

H e r  y ý l  g e l e n e k s e l  o l a r a k  

hazýrladýðýmýz "iftar sofrasý" için 8 

Kasým tarihinde SÝF Cafe'de biraraya 

geldik. SÝF JCB çalýþanlarýnýn kendi 

elleri ile yaptýklarý birbirinden leziz 

y i y e c e k l e r  i l e  d o n a t ý l a n  i f t a r  

sofrasýnda, birl ikte i ftar açmanýn 

keyfini yaþadýk.

SÝF, dünyanýn en büyük iþ makinasý üreticilerinden 

JCB ile iþbirliðinin 30'uncu yýlýna 'kabýna sýðmayan' 

bir kampanya ile girdi!

Türkiye kazýcý-yükleyici pazarýnýn l ideri SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý, geniþ ürün yelpazesi ile inþaat ve tarým araçlarý 

sektörünün lider firmalarýndan olan JCB ile Türkiye'deki 

30 yýllýk iþbirliðinin onuruna düzenlediði kampanyada, 

müþterilerini ayda 990 Euro + KDV taksitle kazýcý-yükleyici 

sahibi yaptý.

3 yýllýk kasko ve 3000 saatlik periyodik bakýmýn da fiyata 

dahil olduðu kampanya,  6 Ekim-6 Kasým tarihleri arasýnda 

gerçekleþtirildi.

SÝF, dünyanýn en büyük iþ makinasý üreticilerinden 

JCB ile iþbirliðinin 30'uncu yýlýna 'kabýna sýðmayan' 

bir kampanya ile girdi!

30'uncu yýlda,

"Kabýna Sýðmayan

Kampanya!"

30'uncu yýlda,

"Kabýna Sýðmayan

Kampanya!"RAMAZAN,

ÝLE RENKLENDÝ
SÝF JCB ÝFTAR YEMEKLERÝ
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SÝF JCB'nin hünerli elleri marifetlerini sergilediler

Geleneksel iftar soframýzda buluþtuk
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ÝSTANBUL AVRUPA YAKASI -TRAKYA BÖLGESÝ

SÝF'TEKÝ DEVRÝM VE CERMAK

SÝF'in 2002 yýlý hedeflerinin baþýnda gelen, Ýstanbul'u 

A n a d o l u  ve  Av r u p a  Ya k a s ý  o l a r a k  ay ý r ý p , 

müþterilerine hizmet vereceði nokta sayýsýný 

artýrmak planý kapsamýnda, Avrupa Yakasý için bu 

misyonu üstlenmesi önerilen Cermak, yýllardýr 

Anadolu Yakasý'nda faaliyet göstermesi nedeni ile, 

önceleri bu misyona direnç göstermiþ. Ancak SÝF 

tarafýndan görevlendirilmesindeki temel amaçlarý 

ve bu görevin önemini kavradýkça, yatýrým planlarýný 

hýzla devreye sokmuþ. 2003 yýlýnda Ýkitelli'deki 

tesisini açarak, müþterilerinin satýþ, servis ve yedek 

parça ihtiyaçlarýnýn tamamýna cevap verebilir 

konuma gelen Cermak, bugün SÝF'in iþ makinalarý 

pazarýnda yarattýðý bir baþarý öyküsü olmuþ.

8 yý l  gibi kýsa bir sürede gel inen bu noktayý 

"oldukça önemli" olarak deðerlendiren Cermak 

yetkilileri, pazarda edindikleri baþarý ile gurur 

duyduklarýný, karþýlarýndaki amansýz rekabetin de 

bilincinde hareket ettiklerini belirtiyorlar. 

Cermak için her zaman güvenilir bir liman olan SÝF 

ile 8 yýl önce yapýlan iþbirliðinden bu yana, SÝF'in 

desteðinin hiçbir zaman azalmadýðýný ve sözkonusu 

zaman içerisinde, Türkiye ekonomisi çok önemli iki 

kriz yaþamasýna raðmen, bu iþbirliðinin sürekli 

geliþtiðini ifade eden Cermak ortaklarýndan Fuat 

Alyar, "bu destek hissinin bile, krizlerde ayakta 

kalmaya yettiðini" ifade ediyor. Ýþ makinalarý dýþýnda 

hiçbir iþ ile ilgilenmeyen Alyar ve Ýlkbað, sektörü 

daha iyi günlerin beklediðine inanmaktalar. Çok 

sýkýntýlý geçen dönemlerde bile, bu sektörden 

kopmayan  i k i l i , 2001  g i b i  önem l i  b i r  k r i z  

döneminde bile, iþlerinin baþýndan ayrýlmamýþ ve 

Ortadoðu'ya ihracat yaparak ayakta kalmayý 

baþarabilmiþler.

Bugün Cermak'ý ziyaret ettiðinizde, SÝF JCB için 

eksiksiz hizmet vermeye çalýþan sýký bir takým 

görürsünüz. Cermak yetkilileri, bunu tamamen 

SÝF'te 2002 senesinde baþlayan deðiþim rüzgarýna 

baðlýyorlar. O yýla kadar bayi olarak farklý konularla 

da ilgilenebilirken, SÝF'in müþteri memnuniyetini en 

üst sýrada tutan ve her hizmeti birarada sunan 'Full 

JCB Plazalarý' fikri, Cermak'ýn ana hedefi haline 

gelmiþ. Bunu çalýþma ortamlarýnda da uygulayan 

Cermak yetkilileri, bu sayede daha iyi motive 

olduklarýný belirtiyorlar. Tamamen SÝF 

JCB'ye hizmete odakl ý  anlayýþ ýn, 

Cermak'ý baþarýya götüren en önemli 

unsurlarýn baþýnda geldiðini ve bunun, 

SÝF JCB üst yönetiminin "devrimi" 

olduðunu söyleyen Alyar, bu ilkenin 

JCB'deki hýzl ý  yükseliþ trendinin 

m i l a d ý  o l a r a k  k a b u l  e d i l m e s i  

gerektiðini vurguluyor. SÝF'in yeni 

yönetim anlayýþýnda markalaþmanýn 

öneml i  b i r  yer  a lmas ýn ýn  kend i  

iþlerinin de önünü açtýðýný belirten 

Alyar, "SÝF ile çalýþmanýn prestijine" 

dikkat çekiyor. Cermak'lýlara göre, 

dünyan ýn  en  büyük  i þ  mak inas ý  

üreticilerinden JCB'nin ürünlerini 

satmak ne kadar onur veriyorsa, bu dünya devi ile 

30 senedir Türkiye'de iþbirliði içinde olan SÝF ile 

çalýþýyor olmak da, bir o kadar gurur veriyor.

SÝF'in öngördüðü ilkelerin tamamýný özümsemiþ 

olan Cermak'ýn, 15 seneyi aþkýn bir süredir iþ 

makinalarý sektöründe çalýþan iki ortaðý, halen 

müþterilerinin satýþ asistanlýðýný yapmaya devam 

etmekte ve bundan büyük memnuniyet duymakta. 

Onlar için iþ makinalarýnýn, özellikle de JCB'lerin, 

ayrý bir yeri var. Bu nedenle, müþterilerine karþý, 

doðruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden taviz

vermeyerek, JCB ürünlerini layýk olduðu þekilde 

pazarlamaktan son derece memnun olduklarýný 

ifade ediyorlar. Müþterilerini sabýrla dinleyip, 

ihtiyaçlarýný karþý layacak çözümler üretmek 

konusunda yýllarýn tecrübesini kullanabilen ikili, bu 

özveriyi, JCB'ye olan sevgi ve müþterilerine olan 

saygýlarýna baðlýyorlar. 

Bir diðer ilkesi 'koþulsuz müþteri memnuniyeti' olan 

Cermak, nerede ve nasýl olursa olsun, problem 

yaþayan müþterilerine hizmeti limitsiz sunmaya 
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Bu yýl SÝF ile iþbirliðinin 8'inci yýlýný dolduran 

C E R M A K , g e ç e n  s ü r e  i ç e r i s i n d e , S Ý F ' i n  

distribütörlüðünü yaptýðý 900'den fazla ürünün 

satýþýný gerçekleþtirerek, bu büyük ailenin içinde 

önemli bir yer edinmiþ. 

CERMAK'ýn kurucu ortaklarý olan Fuat Alyar ve 

Caner Ýlkbað, iþ makinasý sektörüne profesyonel 

olarak giriþ yapmalarýný takip eden altý yýl boyunca, 

sektörün önde gelen iki þirketinde çalýþmýþlar, 

sonras ýnda iþ  arkadaþ l ýk lar ýn ý  or tak olarak 

sürdürmeye karar vermiþler. Bu kararý alýrken ilk 

düþündükleri marka ise, JCB olmuþ. Tam bir JCB 

aþ ýð ý  o lan bu ik i l i , yed i  y ý l  boyunca Pendik  

Kaynarca'da faaliyet gösterdikten sonra, 2003 yýlý 

içinde SÝF ile anlaþma yaparak, Ýstanbul Avrupa 

Yakasý ve Trakya Bölgesi'nin 'tek yetkili bayii' olarak 

Ýkitelli'de þube açmýþlar. Bugün Cermak, SÝF'in 

vermiþ olduðu büyük destek ile, Ýkitelli Dolapdere 

Sanayi Sitesi'ndeki yerinde servis, yedek parça ve 

ikinci el iþ makinasý faaliyetlerinin tamamýný 

gerçekleþtirmekte. 

"Müþteri memnuniyetinin, her kapýyý açacaðý" ilkesi 

ile çalýþan Cermak, "servis" konusuna verdiði özel 

önem nedeni ile, "Cermak Servis" adý altýnda 

kurulan ayrý bir þirket ile servis ve yedek parça 

organizasyonunu yürütmekte ve bu konuda 

sektörün önde gelen isimlerinden Tahsin Rýza Aslan 

i l e  k ader  b i r l i ð i  y apmak t a . Ý k i n c i  e l  s a t ý þ  

faaliyetlerini Pendik Kaynarca'da, E-5 arayolu 

üzerindeki yerinde sürdüren Cermak, 

kurduðu www.makinapazar.com sitesi ile de, 

ikinci el iþ makinalarýnda Türkiye'de bir ilki 

gerçekleþtirmiþ. Bu sitede yer alan makinalar, 

ayný zamanda Pendik Kaynarca'da sergilenmekte, 

bu sayede ikinci el iþ makinalarýný deðerlendirerek 

yeni makina almak isteyen müþterilere de hizmet 

verilmekte.

l doðrulukl doðruluk l dürüstlükl dürüstlük l güvenilirlikl güvenilirlik

çalýþýyor. Cermak'ta 

tüm personel in en büyük 

özelliði, bu ilkeyi "güleryüzle" hayata 

geçirebilmiþ olmalarý.

Bir gün yolunuz Cermak'a düþerse, onlarý mutlaka 

ziyaret edin. Göreceksiniz ki, SÝF JCB'nin bayisi olan 

bu firmada þirket ortaðý Alyar ve Ýlkbað dahil 

herkes, size misafiperveliðini göstermek için 

yarýþacakt ýr. Hele bir de iþ  makinasý  a lmayý  

düþünüyorsanýz, onlarýn JCB'ye olan aþklarýna 

hayran kalacaksýnýz.

"SÝF her zaman
güvenilir bir liman olmuþtur."

Cermak'ýn, Ýstanbul Ýkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'ndeki yerinde servis, yedek parça 

ve ikinci el iþ makinasý faaliyetlerinin tamamý gerçekleþtirilmekte. 

Cermak ortaklarý

Alyar ve Ýlkbað:



ÝSTANBUL AVRUPA YAKASI -TRAKYA BÖLGESÝ

SÝF'TEKÝ DEVRÝM VE CERMAK

SÝF'in 2002 yýlý hedeflerinin baþýnda gelen, Ýstanbul'u 

A n a d o l u  ve  Av r u p a  Ya k a s ý  o l a r a k  ay ý r ý p , 

müþterilerine hizmet vereceði nokta sayýsýný 
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sýkýntýlý geçen dönemlerde bile, bu sektörden 

kopmayan  i k i l i , 2001  g i b i  önem l i  b i r  k r i z  
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S Ý F  JCB ' n i n  s a t ý þ  s on r a s ý  d e s t e ð i  ve  s e r v i s  

hizmetlerinden memnun musunuz? 

Bir önceki sorunuzda ifade ettiðim, satýþ sürecindeki 

ilgi ve yakýnlýðýn, satýþ sonrasýnda da aynen devam 

ettiðini özellikle belirtmek isterim. Gündüz ya da gece, 

her ihtiyacýmýz olduðunda, hemen yardýma geliyorlar. 

Bu konuda yapmýþ olduklarý atýl ýmlar ve vermiþ 

olduklarý sýnýrsýz servis hizmetinden dolayý, bir müþteri 

o larak çok memnunum. SÝF JCB Ýþ  Makina lar ý  

çalýþanlarýna ulaþmak çok kolay. Tüm departmanlar, her 

iþten sorumlu gibi hareket ediyor. Müþterinin sýkýntýsýný 

dinleyip, en kýsa sürede çözüm bulmaya çalýþýyorlar. 

Ýkinci el makina alým-satýmýnda da yardýmcý oluyorlar.

JCB dýþýnda baþka marka iþ makinalarý kullandýnýz mý?

Evet kullandým. Uzun süre makina araþtýrmasý yaptým. 

Servise yaptýklarý yatýrýmlar, makinalarýn bugünkü 

performanslarý ve firmanýn verdiði güven nedeni ile, 

JCB'yi seçtim.

Ýnþaat sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Bugünkü mevcut piyasada, iþler çok düþük karlýlýk 

oranlarý ile gerçekleþtiriliyor. Piyasadaki makina 

sayýsýnýn artmasý, iþ kalitesini ve hacmini daraltýyor. 

Konusunda uzman olmayan insanlar, sýrf iþ yapmak için 

makina alýp çalýþmayý deniyorlar. Yeni teknoloji ürünü 

makinalarla çalýþmak, eskiye nazaran daha kolay.

Geleceðe yönelik baktýðýmda, artan nüfus ile beraber, 

imar alanlarýnýn da geniþleyeceðini görüyorum. 

Doðabilecek yeni krizlere karþý artýk daha tedbirliyiz. 

Ayný tip iþler, üstün teknolojili farklý makinalarla 

yapýlacak. Ýþletme maliyetleri bugüne oranla daha 

azalacak.

Bu söyleþi için, Sayýn Musa Çelik'e teþekkür ediyoruz.

S Ý F  JCB ' n i n  s a t ý þ  s on r a s ý  d e s t e ð i  ve  s e r v i s  

hizmetlerinden memnun musunuz? 
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Ýnþaat sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Bu söyleþi için, Sayýn Musa Çelik'e teþekkür ediyoruz.

"Yaptýðým bir iþ 

tamamlandýktan 

sonra, ayný yerden 

geçerken 

duygulanýyorum ve 

gurur duyuyorum."

"Yaptýðým bir iþ 

tamamlandýktan 

sonra, ayný yerden 

geçerken 

duygulanýyorum ve 

gurur duyuyorum."
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Sayfamýzýn bu sayýda konuðu, altyapý alanýnda 

faaliyet gösteren Helin Ýnþaat'ýn sahibi Sayýn 

Musa Çelik. 

Bize baþlangýcýndan bugüne iþ hayatýnýzý kýsaca 

anlatabilir misiniz? 

1972 yýlnda Bingöl'de doðdum.  Ýþ hayatý ile 1987 

yýlýnda tanýþmam. Bu tarihte Ýstanbul'a geldim ve inþaat 

iþlerine baþladým. Eren Ýnþaat ve Makyol Ýnþaat gibi 

firmalarýn makina departmanlarýnda görev yaptým. Bu 

görevlerim sýrasýnda iþ makinalarý konusunda çok þey 

öðrendim ve deneyim sahibi oldum. Daha sonra kendi 

iþ imi kurmaya karar verdim. Çal ýþma hayatýma 

giriþimin dokuzuncu yýlýnda, yani 1996'da ilk firmam 

olan Azad Ýnþaat'ý kurdum. Yedi yýl boyunca, yol, bordür, 

çevre düzenlemeleri  g ibi  iþ ler le faal iyet lerimi 

sürdürdüm. 

JCB ile ilk tanýþmanýz da bu dönemde mi gerçekleþti?

Evet, JCB ile tanýþmam da bu döneme denk gelir. Þimdi 

olduðu gibi o zamanlar da, büyük bir çoðunluðun 

tercihi, JCB kazýcý-yükleyicilerdi. Ben de taahhüt 

ettiðimiz iþleri gerçekleþtirirken, JCB kiralayarak 

iþlerimi yürüttüm. JCB ürünleri ile tanýþmam da, 

böylece gerçekleþmiþ oldu.

He l in  Ýnþaat ' ý  kaç  y ý l ýnda  kurdunuz?  Faa l i yet  

konularýnýz o dönemlerdeki i le ayný mý , yoksa 

farklýlýklar var mý?

2003 yýlýnda Azad Ýnþaat'ý devrederek, Helin Ýnþaat'ý 

kurdum. Faaliyet alanlarýný da aðýrlýklý olarak altyapýya 

yönelttim. Daha geniþ kapsamlý iþlere imza atmaya 

baþladým. Bu iþler arasýnda, ÝSKÝ'nin Beþiktaþ ve Avcýlar 

Þubesi tarafýndan yaptýrýlan kanalizasyon altyapý iþlerini 

sayabilirim. Þu anda ise, Alibeyköy-Küçükköy dere 

islahý inþaatý iþindeyim. Yaptýðým iþi, mesleðimi çok 

Sayfamýzýn bu sayýda konuðu, altyapý alanýnda 

faaliyet gösteren Helin Ýnþaat'ýn sahibi Sayýn 

Musa Çelik. 

Bize baþlangýcýndan bugüne iþ hayatýnýzý kýsaca 

anlatabilir misiniz? 

JCB ile ilk tanýþmanýz da bu dönemde mi gerçekleþti?

He l in  Ýnþaat ' ý  kaç  y ý l ýnda  kurdunuz?  Faa l i yet  

konularýnýz o dönemlerdeki i le ayný mý , yoksa 

farklýlýklar var mý?

seviyorum. Özellikle, yaptýðým bir iþ tamamlandýktan 

sonra, ayný yerden geçerken duygulanýyorum ve gurur 

duyuyorum.

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor ve JCB'yi tercih 

nedenleriniz nelerdir?

JCB markasý bize sektörde; üstün Avrupa üretim 

kalitesini, güveni, ürün çeþitliliðini, yedek parça kalitesi 

ve bulunabilirliðini, makinanýn ikinci el yüksek piyasa 

deðerini ve yaygýn servis aðýný çaðrýþtýrýyor.

Çeþitli firmalardan aldýðým tavsiyeler, 1997 yýlýndan beri 

JCB ürünleriyle çalýþan insanlardan edindiðim görüþler 

ve kiþisel tecrübelerim, JCB ürünlerine olan güvenimi 

arttýrdý ve tercihim JCB oldu. 2004 yýlýnda JCB JS200 

LC paletli ekskavatör satýn aldým. Satýþ grubundaki 

arkadaþlarýn sýcaklýðý ve yakýn ilgileri, uzun süreli SÝF 

JCB ve Helin Ýnþaat iliþkisini doðurdu. Satýn aldýðým JCB 

JS200 LC'nin operatör konforu, performansý ve 

saðladýðý prestij, þirketimize ve þirket çalýþanlarýna 

motivasyon yönünde büyük deðer katmýþtý.

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor ve JCB'yi tercih 

nedenleriniz nelerdir?

H E L Ý N  Ý N Þ A A T

"Gündüz ya da gece, 
her ihtiyacýmýz olduðunda SÝF JCB yanýmýzda..."

"Gündüz ya da gece, 
her ihtiyacýmýz olduðunda SÝF JCB yanýmýzda..."

-  Emre Öztürk
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Bir önceki sorunuzda ifade ettiðim, satýþ sürecindeki 

ilgi ve yakýnlýðýn, satýþ sonrasýnda da aynen devam 

ettiðini özellikle belirtmek isterim. Gündüz ya da gece, 

her ihtiyacýmýz olduðunda, hemen yardýma geliyorlar. 

Bu konuda yapmýþ olduklarý atýl ýmlar ve vermiþ 
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iþten sorumlu gibi hareket ediyor. Müþterinin sýkýntýsýný 
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Ýkinci el makina alým-satýmýnda da yardýmcý oluyorlar.

JCB dýþýnda baþka marka iþ makinalarý kullandýnýz mý?
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performanslarý ve firmanýn verdiði güven nedeni ile, 

JCB'yi seçtim.

Ýnþaat sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Bugünkü mevcut piyasada, iþler çok düþük karlýlýk 

oranlarý ile gerçekleþtiriliyor. Piyasadaki makina 

sayýsýnýn artmasý, iþ kalitesini ve hacmini daraltýyor. 

Konusunda uzman olmayan insanlar, sýrf iþ yapmak için 

makina alýp çalýþmayý deniyorlar. Yeni teknoloji ürünü 

makinalarla çalýþmak, eskiye nazaran daha kolay.

Geleceðe yönelik baktýðýmda, artan nüfus ile beraber, 

imar alanlarýnýn da geniþleyeceðini görüyorum. 

Doðabilecek yeni krizlere karþý artýk daha tedbirliyiz. 

Ayný tip iþler, üstün teknolojili farklý makinalarla 

yapýlacak. Ýþletme maliyetleri bugüne oranla daha 

azalacak.

Bu söyleþi için, Sayýn Musa Çelik'e teþekkür ediyoruz.

S Ý F  JCB ' n i n  s a t ý þ  s on r a s ý  d e s t e ð i  ve  s e r v i s  

hizmetlerinden memnun musunuz? 

JCB dýþýnda baþka marka iþ makinalarý kullandýnýz mý?

Ýnþaat sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Bu söyleþi için, Sayýn Musa Çelik'e teþekkür ediyoruz.

"Yaptýðým bir iþ 

tamamlandýktan 

sonra, ayný yerden 

geçerken 

duygulanýyorum ve 

gurur duyuyorum."

"Yaptýðým bir iþ 

tamamlandýktan 

sonra, ayný yerden 

geçerken 

duygulanýyorum ve 

gurur duyuyorum."

H
E
L
ÝN

 Ý
N

ÞA
A

T
H

E
L
ÝN

 Ý
N

ÞA
A

T

I
I

I
I

Sayfamýzýn bu sayýda konuðu, altyapý alanýnda 

faaliyet gösteren Helin Ýnþaat'ýn sahibi Sayýn 

Musa Çelik. 

Bize baþlangýcýndan bugüne iþ hayatýnýzý kýsaca 

anlatabilir misiniz? 

1972 yýlnda Bingöl'de doðdum.  Ýþ hayatý ile 1987 

yýlýnda tanýþmam. Bu tarihte Ýstanbul'a geldim ve inþaat 

iþlerine baþladým. Eren Ýnþaat ve Makyol Ýnþaat gibi 

firmalarýn makina departmanlarýnda görev yaptým. Bu 

görevlerim sýrasýnda iþ makinalarý konusunda çok þey 

öðrendim ve deneyim sahibi oldum. Daha sonra kendi 

iþ imi kurmaya karar verdim. Çal ýþma hayatýma 

giriþimin dokuzuncu yýlýnda, yani 1996'da ilk firmam 

olan Azad Ýnþaat'ý kurdum. Yedi yýl boyunca, yol, bordür, 

çevre düzenlemeleri  g ibi  iþ ler le faal iyet lerimi 

sürdürdüm. 

JCB ile ilk tanýþmanýz da bu dönemde mi gerçekleþti?

Evet, JCB ile tanýþmam da bu döneme denk gelir. Þimdi 

olduðu gibi o zamanlar da, büyük bir çoðunluðun 

tercihi, JCB kazýcý-yükleyicilerdi. Ben de taahhüt 

ettiðimiz iþleri gerçekleþtirirken, JCB kiralayarak 

iþlerimi yürüttüm. JCB ürünleri ile tanýþmam da, 

böylece gerçekleþmiþ oldu.

He l in  Ýnþaat ' ý  kaç  y ý l ýnda  kurdunuz?  Faa l i yet  

konularýnýz o dönemlerdeki i le ayný mý , yoksa 

farklýlýklar var mý?

2003 yýlýnda Azad Ýnþaat'ý devrederek, Helin Ýnþaat'ý 

kurdum. Faaliyet alanlarýný da aðýrlýklý olarak altyapýya 
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seviyorum. Özellikle, yaptýðým bir iþ tamamlandýktan 

sonra, ayný yerden geçerken duygulanýyorum ve gurur 

duyuyorum.

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor ve JCB'yi tercih 

nedenleriniz nelerdir?

JCB markasý bize sektörde; üstün Avrupa üretim 

kalitesini, güveni, ürün çeþitliliðini, yedek parça kalitesi 

ve bulunabilirliðini, makinanýn ikinci el yüksek piyasa 

deðerini ve yaygýn servis aðýný çaðrýþtýrýyor.

Çeþitli firmalardan aldýðým tavsiyeler, 1997 yýlýndan beri 
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saðladýðý prestij, þirketimize ve þirket çalýþanlarýna 

motivasyon yönünde büyük deðer katmýþtý.
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P E Ç E N E K K Ö Y Ü ' N D E Y Ý Z Peçenek, Ankara þehir merkezine 30 km uzaklýkta, 

havaalaný yolu üzerinde bulunan 350 nüfusa sahip 

bir köy. Yüzölçümü, 12300 hektar. Köyün zaman 

içerisindeki geliþimini saðlayan en önemli faktörler, 

özellikle 1929 yýlýnda inþasýna baþlanan Çubuk-1 

Barajý ve 1970'lerden sonra etrafýna kurulan sanayi 

tesisleri (Ülker Fabrikasý, Kavaklýdere Þarap 

Fabrikasý vb). Köy halkýnýn temel geçim kaynaðý 

t a r ým  ve  hayvanc ý l ý k  o l duðundan , ev l e r i n  

yapýlanmasý da tarým ve hayvancýlýða uygun oluþmuþ. 

Çevrede orman alaný bulunmadýðýndan, evler inþa 

edilirken taþ ve kerpiç malzemeler kullanýlmýþ. 

Günümüzde ise, yeni inþaatlar modern malzemeler 

kullanýlarak yapýlýyor. 

Peçenek Köyü'nde bugün kullanýlan cami, 1956-57 

yýllarýnda eski caminin yýkýlmasý ile yapýlmýþ ve 

caminin yanýndaki çeþmede bir kitabe bulunmakta. 

Günümüzde Peçenek Köyü'nün ekonomisi, tarým, 

hayvancýlýk ve belki de onlardan aþaðý kalmayacak 

ölçüde hafriyatçýlýk faaliyetlerine dayanmakta. 

Köyde bulunan 90-100 haneden 80 tanesindeki 

traktöre karþýlýk, 70 hanede kazýcý-yükleyici (her 

hanede en az iki adet olmak üzere) bulunmasý, 

hafriyatçýlýðýn köy ekonomisinin birinci sýrasýnda 

yer aldýðýnýn göstergesi.

Peçeneklilerin makinalaþmasý, 1990 yýlýna dayanýyor. 

O dönemde Pamuk Finansal Kiralama A.Þ. ile 

yapýlan bir kampanya sonucu kazýcý-yükleyici ile 

tanýþmaya baþlayan köy halkýnýn iþi öðrenmesi ile 
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Eminiz baþlýðý ilk gördüðünüzde düþündükleriniz ile, 

birazdan okuyacaklarýnýz arasýndaki fark sizi epey 

þaþýrtacak. Öyle bir köy düþünün ki, bu köyde hane 

sayýsýndan çok kazýcý-yükleyici var, üstelik hepsi de 

JCB. Ve bu köyde yaþayanlarýn ilk hedefi, doðacak her 

erkek çocuðu bir JCB sahibi yapabilmek.

Tarihte Peçenek adýnýn, “iyi çalýþýr, gayret gösterir” anlamýna 

geldiði görülüyor. Bu ismi taþýyan bir Türk Kavimi'nin, bir dönem 

Karadeniz'in kuzeyinde ve Balkanlar'da yaþadýðý ve özellikle 10. 

ve 11. yüzyýllarda bölgede önemli roller oynadýðý biliniyor. Ayrýca, 

11. yüzyýlda Peçenek adýnda bir Oðuz Boyu'nun da varlýðýndan 

söz ediliyor.

Peçenek Köyü'nün ilk defa ne zaman, nasýl ve kimler tarafýndan 

kurulduðu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu çevrede 

bulunan eski yerleþim izlerine ve bugüne ulaþan yerleþimlerin 

tarihlerine ve isimlerine bakýldýðýnda, en azýndan Türklerin 

Anadolu'ya gelmesinden daha öncelere dayandýðý tahmin 

ediliyor. Çevrede bulunan Roma-Bizans kalýntýlarý, köyün 

Bizanslýlarýn terk ettikleri harabeler üzerine kurulduðu fikrini 

desteklemekte. Peçenek Köyü Camii yanýnda duvar taþý olarak 

kullanýlmýþ olan Yunanca kitabe de, muhtemelen ayný dönemleri 

yansýtýyor. Köyün, Osmanlý döneminde - özellikle 15. ve 16. 

yüzyýllarda - mült statüsünde ve Kadý Çelebi ile onun soyundan 

gelenlere ait olduðu biliniyor. 

Eminiz baþlýðý ilk gördüðünüzde düþündükleriniz ile, 

birazdan okuyacaklarýnýz arasýndaki fark sizi epey 

þaþýrtacak. Öyle bir köy düþünün ki, bu köyde hane 

sayýsýndan çok kazýcý-yükleyici var, üstelik hepsi de 

JCB. Ve bu köyde yaþayanlarýn ilk hedefi, doðacak her 

erkek çocuðu bir JCB sahibi yapabilmek.

Peçenek Köyü
Ankara

Ankara'nýn
Peçenek Köyü

-  Sinan Keskin birlikte, 1996'dan itibaren kazýcý-yükleyiciye olan 

talepleri artmýþ ve þimdilerde neredeyse her ev en 

az bir makinaya sahip duruma gelmiþ.

Ankara'nýn çeþitli bölgelerine daðýlmýþ duraklarda 

günlük hafriyat iþi bekleyen Peçenekliler, her 

durakta ortalama 10-15 makina i le yan yana 

durmakta ve eþsiz JCB manzaralarý oluþturmakta.

Yak laþ ýk  150 adet  JCB kaz ýc ý - yük ley ic in in  

bulunduðu köyün sakinleri, artýk durak hafriyatçýsý 

konumundan çýk ýp, yavaþ yavaþ þ irket leþme 

sürecine de girmeye baþlamýþlar. Bundan on yýl 

önce tarlada çiftçi olarak çalýþan Peçenekliler, sahip 

olduklarý ikiþer üçer makina ile küçük müteahhitler 

haline gelmiþler ve artýk Ankara'dan çýkýp tüm 

Türkiye'ye ulaþmanýn çabasý içindeler.
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Makina Cinsi Model Yýl Yer
JCB 4CX STD 1996 Ýstanbul
JCB JS200 1998 Ýstanbul
JCB 3CX 1993-1997 Adana
JCB 4CX 2000 Adana
Amman B37 V 1999 Adana
Eder 825 1986 Adana
 Volvo 4400 1986 Adana
 Volvo 641 1982 Adana
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Bugüne kadar servis ve yedek parça stoðu ile tüm 
iþ makinasý kullanýcýlarýnýn yanýnda olan SÝF JCB Ýþ 
Makinalarý, getirdiði yeniliklerle, 2. el iþ makinasý 
ihtiyaçlarýnýz için de hizmetinizde.

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

Makina lar ýn ýz ýn , ku l l an ýrken ve 
sonrasýnda satarken, performans ve 
deðer olarak daha fazla getiri saðlamasý 

için, aþaðýdaki iki noktaya özellikle dikkat 
edilmelidir:

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

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

 

SÝF JCB'de satýþa sunulan 2. el makinalarSÝF JCB'de satýþa sunulan 2. el makinalar

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

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

Takasa alýnacak makinalar, ilgili servislerimizce 
gözden geçirilecek ve hazýrlanan rapor 
sonucuna göre alýnacaktýr. Bu makinalar, 
servislerimizdeki uzman personelin gözetimi 
altýnda revize edilecek ve satýþa sunulacaktýr.

Makina SÝF JCB'den alýnýyorsa, bu soru ve 
sorunlarý düþünmenize gerek yoktur. Makina 
zaten, SÝF JCB uzmanlarý tarafýndan kontrol 
edilmiþ ve bakýmý yapýlmýþ bir þekilde sizlere 
sunulmaktadýr. "Makinanýzý SÝF JCB'den 
alýrsanýz anýnda çalýþmaya baþlarsýnýz."
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Makina Cinsi Model Yýl Yer
JCB 4CX STD 1996 Ýstanbul
JCB JS200 1998 Ýstanbul
JCB 3CX 1993-1997 Adana
JCB 4CX 2000 Adana
Amman B37 V 1999 Adana
Eder 825 1986 Adana
 Volvo 4400 1986 Adana
 Volvo 641 1982 Adana
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Bugüne kadar servis ve yedek parça stoðu ile tüm 
iþ makinasý kullanýcýlarýnýn yanýnda olan SÝF JCB Ýþ 
Makinalarý, getirdiði yeniliklerle, 2. el iþ makinasý 
ihtiyaçlarýnýz için de hizmetinizde.
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Makina lar ýn ýz ýn , ku l l an ýrken ve 
sonrasýnda satarken, performans ve 
deðer olarak daha fazla getiri saðlamasý 

için, aþaðýdaki iki noktaya özellikle dikkat 
edilmelidir:

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

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