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Deðerli okurlarýmýz,

Gözümüzü açýp kapayana kadar bir yýlý daha geride býraktýk.

2005 yýlý bizim için oldukça yoðun bir yýl 

oldu. Fuarlar, Roadshow, Demolar, 

Açýlýþlar ve daha bir çok etkinlikte 

birlikte olmaya çalýþtýk ve zamanýn nasýl 

geçtiðini anlamadýk.

Bu arada siz JCB dostlarý da, 1400 adet 

makinayla bizi açýk ara lider konumuna 

taþýdýnýz. En yakýn rakibimizden %20 

daha faz la  mak ina  tes l imat ýn ý  

gerçekleþtirdik ve Türkiye'de satýlan her 

beþ makinadan biri JCB markasý oldu. 

Ayrýca, Türkiye'de ilk defa 1000 adetin 

üstünde makina satýþýný gerçekleþtiren firma olduk. Bu baþarýlara 

ulaþmamýzý saðlayan tüm JCB dostlarýna kucak dolusu teþekkür 

ederim.

2005 yýlýnda tüm gücümüzü müþterilerimize daha iyi hizmet vermek 

için kullandýk. Bu amaçla servis aðýmýzý hýzla geniþleterek 19'a 

ulaþtýrdýk. 2006 yýlýnda servis sayýmýzý 30'a yükseltmeyi, dolayýsýyla 

müþterilerimize daha da yakýn olmayý ve hýzlý servis vermeyi 

hedefliyoruz.

Kasým ayý içinde önemli bir konuðumuzu aðýrladýk. JCB'nin sahibi ve 

Yönetim Kurulu Baþkaný Sir Anthony Bamford, þirketimizi ziyaret 

etmek amacý ile Ýstanbul'a geldi. Sir Bamford'un ziyareti, özellikle, 

JCB'nin  Türkiye'ye ve SÝF JCB'ye verdiði önemin bir göstergesi idi.

Temmuz ayý içinde baþlayan ve ABS Quality Evaluations tarafýndan 

gerçekleþtirilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerini 

baþarý ile geçerek, kalitemizi belgelendirdik. Bundan böyle de, 

müþterilerimize en kaliteli hizmeti vermek için, kendimizi sürekli 

geliþtirmeye devam edeceðiz.

Yoðun çalýþmalarla geçirdiðimiz bir yýlýn ardýndan, 23 Aralýk akþamý 

Ýstanbul The Marmara Oteli'nde Genel Müdürlük, Bölge, Bayi ve Servis 

çalýþanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirdiðimiz SÝF JCB Yýlbaþý Daveti'nde 

bütün bir yýlýn yorgunluðu atarken, hedefimizi de "2006 Yýlýnda 2006 

Makina" olarak belirledik.

Yeni yýlýnýzý kutlarken, bir sonraki sayýda yepyeni konular ve haberler 

ile birlikte olmayý diliyoruz.
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JCB ürünlerinin yanýnda iþlevselliðini arttýrmak, deðiþik faaliyet alanlarýnda yüksek verimlilik saðlama amaçlý geniþ 

bir ataþman yelpazesi sunulmakta. Bu ataþmanlar, makinalarýnýzýn elleri haline dönüþmekte. 

Bu küçük eller sayesinde bina yýkým-kýrým, geri dönüþüm, kanal, çiftlik, bahçe, sera, altyapý, temizlik ve daha birçok 

alanda makinalarýnýzý daha verimli hale getirebiliyorsunuz.

JCB ürünlerinin yanýnda iþlevselliðini arttýrmak, deðiþik faaliyet alanlarýnda yüksek verimlilik saðlama amaçlý geniþ 

bir ataþman yelpazesi sunulmakta. Bu ataþmanlar, makinalarýnýzýn elleri haline dönüþmekte. 

Bu küçük eller sayesinde bina yýkým-kýrým, geri dönüþüm, kanal, çiftlik, bahçe, sera, altyapý, temizlik ve daha birçok 

alanda makinalarýnýzý daha verimli hale getirebiliyorsunuz.

MAKÝNALARINIZIN
YARDIMCI ELLERÝ
MAKÝNALARINIZIN
YARDIMCI ELLERÝ

Sýnýrlý ve dar alanlarda yüksek performansla çalýþmayý gerektiren iþ 

kollarý her geçen gün artmakta. JCB, bu ihtiyacý karþýlamak amaçlý 

geniþ bir ürün hattý sunarak, birçok sektöre benzersiz çözümler 

üretmekte. 

Sýnýrlý ve dar alanlarda yüksek performansla çalýþmayý gerektiren iþ 

kollarý her geçen gün artmakta. JCB, bu ihtiyacý karþýlamak amaçlý 

geniþ bir ürün hattý sunarak, birçok sektöre benzersiz çözümler 

üretmekte. 

Soðuk kesimlerde, baðlý olduðu makinayý çok yönlü ve üretken bir 

araç haline dönüþtürmektedir. Bu ataþman, beton, asfalt ve benzeri 

materyallerin hýzlý bir þekilde týraþlanmasýný saðlamaktadýr. Kaldýrým, 

otopark ve yol tadilatlarýnda þantiye alanýndan ve elemandan 

tasarruf saðlayan bir ataþmandýr.  

Özellikle Robot HF serisi ve 1CX HF ile üstün performans 

gösteren bu ataþman, Hýzl ý  Deðiþt irme Aparatý  sayesinde 

operasyonu önemli düzeyde hýzlandýrmaktadýr. Ataþmanýn yan 

kapaklarý, malzemenin içeride kalmasýný saðlar ve çevreye zarar 

vermesini önler. 

Üstten hidrolik sýkýþtýrmalý bu ataþman, özellikle Robot ve Teletruk modellerinde kullanýlmaktadýr. Yoðunlukla 

tarýmsal alanlarda ve geri dönüþüm tesislerinde moloz ve atýk temizlenmesinde, operasyonel anlamda 

verimliliði arttýrmaktadýr.
 

Özellikle HF modellerde yüksek performans saðlayan bu ataþman, Hýzlý Deðiþtirme Aparatý 

sayesinde Robot ve 1CX'de kolaylýkla kullanýlabilmektedir. Ana kullaným alanlarý, asfalt yama 

iþleri, toprak ve stabilize sýkýþtýrma olarak sýralanabilir. Asfalt kazýyýcý ve silindir ataþmanlarýný 

biraraya getirdiðinizde tek kiþilik bir asfalt þantiyesine sahip olursunuz.  

Beko Ataþmaný  sayes inde , JCB Robot , çok k ý sa  sürede b ir  min i  ekskavatöre 

dönüþebilmektedir. Bu sayede, hafif hafriyat iþleri, küçük çaplý kanal ve temel çalýþmalarý 

rahatlýkla yapýlabilmektedir.

 

Hazneli ve haznesiz, ýslak ve kuru tipleriyle, tüm Robot serisi ve 1CX 

Mini Kazýcý-Yükleyici'de yüksek performansla çalýþabilen bir ataþman. 

Fabrika, yol, kaldýrým, otopark temizlik ve yýkama iþlerinde ideal çözüm. 

Robot veya ICX'in kovasý sayesinde yapacaðýnýz kaba temizliðin ardýndan, 

süpürge ataþmaný ile ince ve detaylý temizlik yapabilirsiniz.

Özellikle HF modellerde yüksek performans saðlayan bu ataþman, 

telekomünikasyon ve kablo tv hatlarý, elektrik ve gaz hatlarý, sulama 

kanallarý açýlmasýnda, düþük maliyetli ve hatasýz bir iþ çýkarmaktadýr. Kova 

aplikasyonlarýna oranla üç kat daha hýzlý kazý özelliði, basýnç güvenlik valfi 

ve korumalý ataþman þasesi sayesinde, emniyetli ve güvenilirdir. 900 ya da 

1200mm kazý derinliðine sahip iki modeli bulumaktadýr. JCB Robot serisi 

ve 1CX ile çalýþtýrýlmaktadýr.

Tüm JCB serisiyle çalýþabilen, beþ farklý modelden oluþan JCB 

Hammermaster serisi, maksimum enerji üreten piston-uç oranlarý ve 

maksimum tepki üreten uzun pistonlarý sayesinde, makinayý yormadan 

çok iþ çýkarmaktadýr. "Q" sessiz modeller sayesinde, þehir içi 

uygulamalarda çevreye rahatsýzlýk vermeden çalýþabilmektedir. Özellikle 

bina yýkým-kýrým iþlerinde üstün baþarý gösteren JCB Hammermaster 

sayesinde, kompresörlerinizi bir kenara býrakacaksýnýz.

JCB Earthdrill, baðlý olduðu makinanýn yað debisiyle çalýþtýðýndan, en 

a ð ý r  ko þ u l l a rd a  d a h i  u y g u n  b u r g u  i l e  d e l m e  i þ l e m i n i  

gerçekleþtirebilmektedir. 101-762mm arasýnda deðiþen burgu 

çaplarý ve 1800mm derine kadar inme özellikleriyle, direk ve tabela 

temeli açmada, çit döþemede ve özellikle fidan çukuru açmada 

yüksek performans göstermektedir. JCB Earthdrill'in farklý 

modelleri, tüm JCB serisine uyumlu olarak imal edilmektedir.

Ayrýca, JCB ürünlerin dizayný, baþka makina ve ataþman üreticilerinin ataþmanlarýný kullanma yeteneðine sahip 

olarak üretiliyor. JCB ürünlerde ataþman deðiþtirme süreleri, 60 saniye gibi sürelere inmekte.

Bu ürünlerin hepsi, JCB'nin benzersiz kalite ve emniyet standartlarýna uygun olarak tasarlanmakta ve her türlü 

þehir içi çalýþma için yeterince sessiz olmalarý ve kendilerini çok kýsa sürede amorti etmeleri nedeniyle de 

rakipleri arasýnda çok daha iyi bir alternatif olarak göze çarpmakta.

ASFALT KAZIMA ATAÞMANI ASFALT KAZIMA ATAÞMANI 

BALYA ATAÞMANI BALYA ATAÞMANI 

VÝBRASYONLU SÝLÝNDÝRVÝBRASYONLU SÝLÝNDÝR

BEKO ATAÞMANIBEKO ATAÞMANI

SÜPÜRGE ATAÞMANISÜPÜRGE ATAÞMANI

TRENCHERTRENCHER

HÝDROLÝK KIRICIHÝDROLÝK KIRICI

BURGUBURGU

- Yalçýn Kaçmaz
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Bu ürünlerin hepsi, JCB'nin benzersiz kalite ve emniyet standartlarýna uygun olarak tasarlanmakta ve her türlü 

þehir içi çalýþma için yeterince sessiz olmalarý ve kendilerini çok kýsa sürede amorti etmeleri nedeniyle de 

rakipleri arasýnda çok daha iyi bir alternatif olarak göze çarpmakta.

ASFALT KAZIMA ATAÞMANI ASFALT KAZIMA ATAÞMANI 

BALYA ATAÞMANI BALYA ATAÞMANI 

VÝBRASYONLU SÝLÝNDÝRVÝBRASYONLU SÝLÝNDÝR

BEKO ATAÞMANIBEKO ATAÞMANI

SÜPÜRGE ATAÞMANISÜPÜRGE ATAÞMANI

TRENCHERTRENCHER

HÝDROLÝK KIRICIHÝDROLÝK KIRICI

BURGUBURGU

- Yalçýn Kaçmaz
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Menkul kýymetler ve diðer sermaye araçlarýnýn elden çýkarýlmasý ve elde tutulmasý sürecinde elde 

edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarýndan elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesine yönelik 01.01.2006 ve 31.12.2015 dönemi yeni düzenlemeler yapýlmýþtýr. 

Söz konusu düzenleme ile  bankalar ve aracý kurumlar, takvim yýlýnýn üçer aylýk dönemleri itibarý 

ile;

Alým satýmýna aracýlýk ettikleri menkul kýymetler ile diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn alýþ ve 

satýþ bedelleri arasýndaki fark,

Alýmýna aracýlýk ettikleri menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn itfasý halinde alýþ 

bedeli ile itfa bedeli arasýndaki fark, 

Menkul kýymetlerin veya diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn tahsiline aracýlýk ettikleri dönemsel 

getirileri (herhangi bir menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý aracýna baðlý olmayan), 

Aracýlýk ettikleri menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn ödünç iþlemlerinden 

saðlanan gelirler 

üzerinden % 15 oranýnda vergi tevkifatý yapacaklardýr.

Ayný menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýndan deðiþik tarihlerde alýmlar yapýldýktan 

sonra bunlarýn bir kýsmýnýn elden çýkarýlmasý halinde, ilk giren ilk çýkar yöntemi kullanýlmak 

suretiyle, tevkifat matrahýnýn tespitinde dikkate alýnacak alýþ bedeli belirlenecektir. Bir menkul 

kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn alýmýndan önce elden çýkarýlmasý halinde, elden çýkarýlma 

tarihinden sonra yapýlan ilk alým iþlemi esas alýnarak üzerinden tevkifat yapýlacak tutar tespit 

edilecektir. Ayný gün içerisindeki iþlemlerde aðýrlýklý ortalama yöntemi kullanýlmasý, en uygun 

yöntemdir. Alýþ ve satýþ iþlemleri dolayýsýyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi, tevkifat matrahýnýn tespitinde dikkate alýnacaktýr.

Üç aylýk dönem içerisinde ayný türden menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý aracý ile ilgili 

olarak birden fazla alým satým iþlemi yapýlmasý halinde, tevkifatýn gerçekleþtirilmesinde bu iþlemler 

tek bir iþlem olarak dikkate alýnacaktýr. Ayný türden menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý 

aracý alým satýmýndan doðan zararlar, takvim yýlý aþýlmamak kaydýyla izleyen dönemlerin tevkifat 

matrahýndan mahsup edilebilecektir. Dövize, altýna veya baþka bir deðere endeksli menkul kýymet 

veya diðer sermaye piyasasý aracýnýn alýþ ve satýþ bedeli olarak iþlem tarihindeki Yeni Türk Lirasý 

l
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( )*  Menkul kýymetlerin vergilendirilmesi ile ilgili yazýmýzda, Gelir Vergisi Kanunu 257 No'lu Teblið'den yararlanýlmýþtýr.

karþýlýklarý esas alýnarak tevkifat matrahý tespit edilir. Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn 

yabancý bir para cinsinden ihraç edilmiþ olmasý halinde ise, tevkifat matrahýnýn tespitinde kur farký 

dikkate alýnmayacaktýr. 

Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracý sahibinin, bu kýymetleri baþka bir banka veya aracý 

kuruma aktarmasý halinde, söz konusu menkul kýymetlerin alýþ bedeli ve alýþ tarihi, aktarma yapýlan 

kuruma bildirilir. 

Aktarmanýn baþka bir kiþi veya kurum adýna yapýlmasý halinde, alýþ bedeli ve alýþ tarihinin ilgili banka 

veya aracý kuruma bildirilmesinin yaný sýra iþlem, Maliye Bakanlýðý'na da bildirilir. Bu bildirimler, baþka bir 

kiþi veya kurum adýna naklin ayný banka veya aracý kurumun bünyesinde gerçekleþtirilmesi veya 

kýymetin sahibi tarafýndan fiziken teslim alýnmasý halinde de yapýlýr. 

Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn fiziken bir banka veya aracý kuruma teslim edilmesi 

halinde, alýþ bedeli olarak, tevsik edilmesi kaydýyla, kýymet sahibinin beyaný esas alýnýr ve yapýlan iþlem, 

Maliye Bakanlýðý'na bildirilir. Tevkifatýn uygulamasý bakýmýndan banka veya aracý kurumlar (iþleme taraf 

olanlar), kendilerinde bulunan veya ulaþtýrýlan bilgi ve belgeler kapsamýnda tarhiyattan sorumlu 

tutulurlar. Bilgilerin eksik veya yanlýþ olmasý nedeniyle eksik beyan edilen kýsým için bildirimi yapan 

adýna gerekli tarhiyat yapýlýr. 

Sermaye Piyasasý Kanunu'na göre kurulan menkul kýymetler yatýrým fonlarýnýn (borsa yatýrým fonlarý 

hariç) katýlma belgelerinin ilgili olduðu fona iadesi, menkul kýymetler yatýrým ortaklýklarýnýn hisse 

senetlerinin alým satýmý, Hazine tarafýndan yurt dýþýnda ihraç edilen menkul kýymetlerin alým satýmý, 

itfasý sýrasýnda elde edilen getirileri ile bunlarýn dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef 

kurumlara ait olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören ve bir yýldan fazla süreyle elde 

tutulan hisse senetlerinin elden çýkarýlmasýnda ve hisse senetleri kâr paylarýnýn hisse sahipleri adýna 

tahsilinde % 15 'lik tevkifat uygulanmayacaktýr. 

Bankalar arasý mevduat ile aracý kurumlarýn borsa para piyasasýnda deðerlendirdikleri kendilerine ait 

paralarýna yürütülen faizler hariç olmak üzere, mevduat faizleri, özel finans kurumlarýndan elde edilen 

kar paylarý ve ters repo iþlemlerinden elde edilen gelirlerde ödemeyi yapanlarca % 15 oranýnda vergi 

tevkifatý yapýlýr.

Yukarýda açýklanan ve tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kiþilerce yýllýk veya münferit 

beyanname verilmez. Diðer gelirler, dolayýsýyla verilecek yýllýk beyannameye bu gelirler dahil edilmez. 

Ticari faaliyet kapsamýnda elde edilen gelirler, ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancýn tespitinde 

dikkate alýnýr ve tevkif suretiyle ödenmiþ olan vergiler, 94üncü madde kapsamýnda tevkif edilen 

vergilerin tâbi olduðu hükümler çerçevesinde, tevkifata tâbi kazançlarýn beyan edildiði beyannamelerde 

hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn 

yabancý bir para cinsinden ihraç edilmiþ olmasý halinde ise, tevkifat matrahýnýn tespitinde kur farký 

dikkate alýnmayacaktýr. 

Sermaye Piyasasý Kanunu'na göre kurulan menkul kýymetler yatýrým fonlarýnýn (borsa yatýrým fonlarý 

hariç) katýlma belgelerinin ilgili olduðu fona iadesi, menkul kýymetler yatýrým ortaklýklarýnýn hisse 

senetlerinin alým satýmý, Hazine tarafýndan yurt dýþýnda ihraç edilen menkul kýymetlerin alým satýmý, 

itfasý sýrasýnda elde edilen getirileri ile bunlarýn dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef 

kurumlara ait olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören ve bir yýldan fazla süreyle elde 

tutulan hisse senetlerinin elden çýkarýlmasýnda ve hisse senetleri kâr paylarýnýn hisse sahipleri adýna 

tahsilinde % 15 'lik tevkifat uygulanmayacaktýr. 

Bankalar arasý mevduat ile aracý kurumlarýn borsa para piyasasýnda deðerlendirdikleri kendilerine ait 

paralarýna yürütülen faizler hariç olmak üzere, mevduat faizleri, özel finans kurumlarýndan elde edilen 

kar paylarý ve ters repo iþlemlerinden elde edilen gelirlerde ödemeyi yapanlarca % 15 oranýnda vergi 

tevkifatý yapýlýr.
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Menkul kýymetler ve diðer sermaye araçlarýnýn elden çýkarýlmasý ve elde tutulmasý sürecinde elde 

edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarýndan elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesine yönelik 01.01.2006 ve 31.12.2015 dönemi yeni düzenlemeler yapýlmýþtýr. 

Söz konusu düzenleme ile  bankalar ve aracý kurumlar, takvim yýlýnýn üçer aylýk dönemleri itibarý 

ile;

Alým satýmýna aracýlýk ettikleri menkul kýymetler ile diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn alýþ ve 

satýþ bedelleri arasýndaki fark,

Alýmýna aracýlýk ettikleri menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn itfasý halinde alýþ 

bedeli ile itfa bedeli arasýndaki fark, 

Menkul kýymetlerin veya diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn tahsiline aracýlýk ettikleri dönemsel 

getirileri (herhangi bir menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý aracýna baðlý olmayan), 

Aracýlýk ettikleri menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn ödünç iþlemlerinden 

saðlanan gelirler 

üzerinden % 15 oranýnda vergi tevkifatý yapacaklardýr.

Ayný menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýndan deðiþik tarihlerde alýmlar yapýldýktan 

sonra bunlarýn bir kýsmýnýn elden çýkarýlmasý halinde, ilk giren ilk çýkar yöntemi kullanýlmak 

suretiyle, tevkifat matrahýnýn tespitinde dikkate alýnacak alýþ bedeli belirlenecektir. Bir menkul 

kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn alýmýndan önce elden çýkarýlmasý halinde, elden çýkarýlma 

tarihinden sonra yapýlan ilk alým iþlemi esas alýnarak üzerinden tevkifat yapýlacak tutar tespit 

edilecektir. Ayný gün içerisindeki iþlemlerde aðýrlýklý ortalama yöntemi kullanýlmasý, en uygun 

yöntemdir. Alýþ ve satýþ iþlemleri dolayýsýyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi, tevkifat matrahýnýn tespitinde dikkate alýnacaktýr.

Üç aylýk dönem içerisinde ayný türden menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý aracý ile ilgili 

olarak birden fazla alým satým iþlemi yapýlmasý halinde, tevkifatýn gerçekleþtirilmesinde bu iþlemler 

tek bir iþlem olarak dikkate alýnacaktýr. Ayný türden menkul kýymet veya diðer sermaye piyasasý 

aracý alým satýmýndan doðan zararlar, takvim yýlý aþýlmamak kaydýyla izleyen dönemlerin tevkifat 

matrahýndan mahsup edilebilecektir. Dövize, altýna veya baþka bir deðere endeksli menkul kýymet 

veya diðer sermaye piyasasý aracýnýn alýþ ve satýþ bedeli olarak iþlem tarihindeki Yeni Türk Lirasý 
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( )*  Menkul kýymetlerin vergilendirilmesi ile ilgili yazýmýzda, Gelir Vergisi Kanunu 257 No'lu Teblið'den yararlanýlmýþtýr.

karþýlýklarý esas alýnarak tevkifat matrahý tespit edilir. Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn 

yabancý bir para cinsinden ihraç edilmiþ olmasý halinde ise, tevkifat matrahýnýn tespitinde kur farký 

dikkate alýnmayacaktýr. 

Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracý sahibinin, bu kýymetleri baþka bir banka veya aracý 

kuruma aktarmasý halinde, söz konusu menkul kýymetlerin alýþ bedeli ve alýþ tarihi, aktarma yapýlan 

kuruma bildirilir. 

Aktarmanýn baþka bir kiþi veya kurum adýna yapýlmasý halinde, alýþ bedeli ve alýþ tarihinin ilgili banka 

veya aracý kuruma bildirilmesinin yaný sýra iþlem, Maliye Bakanlýðý'na da bildirilir. Bu bildirimler, baþka bir 

kiþi veya kurum adýna naklin ayný banka veya aracý kurumun bünyesinde gerçekleþtirilmesi veya 

kýymetin sahibi tarafýndan fiziken teslim alýnmasý halinde de yapýlýr. 

Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn fiziken bir banka veya aracý kuruma teslim edilmesi 

halinde, alýþ bedeli olarak, tevsik edilmesi kaydýyla, kýymet sahibinin beyaný esas alýnýr ve yapýlan iþlem, 

Maliye Bakanlýðý'na bildirilir. Tevkifatýn uygulamasý bakýmýndan banka veya aracý kurumlar (iþleme taraf 

olanlar), kendilerinde bulunan veya ulaþtýrýlan bilgi ve belgeler kapsamýnda tarhiyattan sorumlu 

tutulurlar. Bilgilerin eksik veya yanlýþ olmasý nedeniyle eksik beyan edilen kýsým için bildirimi yapan 

adýna gerekli tarhiyat yapýlýr. 

Sermaye Piyasasý Kanunu'na göre kurulan menkul kýymetler yatýrým fonlarýnýn (borsa yatýrým fonlarý 

hariç) katýlma belgelerinin ilgili olduðu fona iadesi, menkul kýymetler yatýrým ortaklýklarýnýn hisse 

senetlerinin alým satýmý, Hazine tarafýndan yurt dýþýnda ihraç edilen menkul kýymetlerin alým satýmý, 

itfasý sýrasýnda elde edilen getirileri ile bunlarýn dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef 

kurumlara ait olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören ve bir yýldan fazla süreyle elde 

tutulan hisse senetlerinin elden çýkarýlmasýnda ve hisse senetleri kâr paylarýnýn hisse sahipleri adýna 

tahsilinde % 15 'lik tevkifat uygulanmayacaktýr. 

Bankalar arasý mevduat ile aracý kurumlarýn borsa para piyasasýnda deðerlendirdikleri kendilerine ait 

paralarýna yürütülen faizler hariç olmak üzere, mevduat faizleri, özel finans kurumlarýndan elde edilen 

kar paylarý ve ters repo iþlemlerinden elde edilen gelirlerde ödemeyi yapanlarca % 15 oranýnda vergi 

tevkifatý yapýlýr.

Yukarýda açýklanan ve tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kiþilerce yýllýk veya münferit 

beyanname verilmez. Diðer gelirler, dolayýsýyla verilecek yýllýk beyannameye bu gelirler dahil edilmez. 

Ticari faaliyet kapsamýnda elde edilen gelirler, ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancýn tespitinde 

dikkate alýnýr ve tevkif suretiyle ödenmiþ olan vergiler, 94üncü madde kapsamýnda tevkif edilen 

vergilerin tâbi olduðu hükümler çerçevesinde, tevkifata tâbi kazançlarýn beyan edildiði beyannamelerde 

hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý aracýnýn 

yabancý bir para cinsinden ihraç edilmiþ olmasý halinde ise, tevkifat matrahýnýn tespitinde kur farký 

dikkate alýnmayacaktýr. 

Sermaye Piyasasý Kanunu'na göre kurulan menkul kýymetler yatýrým fonlarýnýn (borsa yatýrým fonlarý 

hariç) katýlma belgelerinin ilgili olduðu fona iadesi, menkul kýymetler yatýrým ortaklýklarýnýn hisse 

senetlerinin alým satýmý, Hazine tarafýndan yurt dýþýnda ihraç edilen menkul kýymetlerin alým satýmý, 

itfasý sýrasýnda elde edilen getirileri ile bunlarýn dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef 

kurumlara ait olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören ve bir yýldan fazla süreyle elde 

tutulan hisse senetlerinin elden çýkarýlmasýnda ve hisse senetleri kâr paylarýnýn hisse sahipleri adýna 

tahsilinde % 15 'lik tevkifat uygulanmayacaktýr. 

Bankalar arasý mevduat ile aracý kurumlarýn borsa para piyasasýnda deðerlendirdikleri kendilerine ait 

paralarýna yürütülen faizler hariç olmak üzere, mevduat faizleri, özel finans kurumlarýndan elde edilen 

kar paylarý ve ters repo iþlemlerinden elde edilen gelirlerde ödemeyi yapanlarca % 15 oranýnda vergi 

tevkifatý yapýlýr.
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31.12.2005 tarihinden önce ihraç edilmiþ olan her nevi tahvil ve Hazine bonolarý ile Toplu 

Konut Ýdaresi ve Özelleþtirme Ýdaresince çýkarýlan menkul kýymetlerin elde tutulmasý veya 

elden çýkarýlmasý suretiyle saðlanan gelirlerin vergilendirilmesinde, bu madde hükümleri 

uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi itibarýyla geçerli olan 

hükümler uygulanýr. 31.12.2005 tarihinden önce iktisap edilmiþ olan menkul kýymet veya 

diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn elden çýkarýlmasýndan veya elde tutulma sürecinde elde 

edilen gelirler için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde 

31.12.2005 tarihi itibarýyla geçerli olan hükümler uygulanýr.(% 0 stopaj)

Sermaye ve kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolayýsýyla sahip olunan hisse senetlerinin 

alýþ tarihi olarak daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin alýþ tarihi esas alýnacaktýr. 

Bedelli sermaye artýrýmý sebebiyle rüçhan hakký kullanýlmak suretiyle itibari deðerleri 

ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de alýþ tarihi olarak, sahip olunan eski hisse 

senetlerinin alýþ tarihi esas alýnacaktýr. 

Þirketlerin sermaye yedekleri ile sermaye artýrýmýnda bulunmalarý halinde, bu iþlem 

sonrasýnda gerek önceden sahip olunan gerekse sermaye artýrýmý dolayýsýyla alýnan hisse 

senetlerinin alýþ bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin alýþ bedelinin, sermaye 

artýrýmý sonrasýnda sahip olunan toplam hisse senedi sayýsýna bölünmesi suretiyle tespit 

edilecektir. Kar yedekleri kullanýlmak suretiyle sermaye artýrýmýnda bulunulmasý halinde, bu 

iþlem dolayýsýyla sahip olunan hisse senetlerinin alýþ bedeli, daha önce sahip olunan hisse 

senetlerinin alýþ bedeli ile yeni alýnan hisse senetlerinin itibari deðerleri toplamýnýn sermaye 

artýrýmý sonrasýnda sahip olunan toplam hisse senedi sayýsýna bölünmesi suretiyle 

hesaplanacaktýr. Hisse senedi sahipleri tarafýndan rüçhan hakký kullanýlmak suretiyle itibari 

deðerleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de alýþ bedeli, daha önce sahip 

olunan hisse senetlerinin alýþ bedeli ile yeni alýnan hisse senetleri için ödenen bedelin 

toplamýnýn sermaye artýrýmý sonrasýnda sahip olunan toplam hisse senedi sayýsýna bölünmesi 

suretiyle hesaplanacaktýr. 

Bedelsiz Hisse Senetleri

31.12.2005 tarihinden önce ihraç edilmiþ olan her nevi tahvil ve Hazine bonolarý ile Toplu 

Konut Ýdaresi ve Özelleþtirme Ýdaresince çýkarýlan menkul kýymetlerin elde tutulmasý veya 

elden çýkarýlmasý suretiyle saðlanan gelirlerin vergilendirilmesinde, bu madde hükümleri 

uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi itibarýyla geçerli olan 

hükümler uygulanýr. 31.12.2005 tarihinden önce iktisap edilmiþ olan menkul kýymet veya 

diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn elden çýkarýlmasýndan veya elde tutulma sürecinde elde 

edilen gelirler için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde 

31.12.2005 tarihi itibarýyla geçerli olan hükümler uygulanýr.(% 0 stopaj)

Bedelsiz Hisse Senetleri
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"Unutmayýn,
makinanýz iþinizdir"
Sahip olduðunuz makina sizin iþiniz, deyim yerinde ise, "ekmek tekneniz"dir. Makinanýz 

konusunda ne kadar özenli bir tutum izlerseniz, makinanýzýn yani iþinizin sürekliliði, 

verimliliði ve size kazandýracaklarý da o ölçüde artar. Makinanýzý sürekli en üst 

kapasitede kullanabilmeniz ve olasý risklere karþý güvence altýna almanýz konusunda size 

önemli bazý hatýrlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Makinanýzý çalýnmaya karþý korumak için immobilizer taktýrýnýz.

Çalýnma, yangýn, sel, deprem gibi etkenlere karþý makinanýzý sigortalatýnýz.

Makina hasarlarýna karþý Makina Kýrýlma Sigortasý yaptýrýnýz.

Mali mesuliyet sigortasý yaptýrýnýz.

Makinanýza trafik ruhsatý alýnýz.

En yakýn SÝF JCB Yetkili Servisi ile bakým anlaþmasý yapýnýz. Bu anlaþma size hem indirim imkaný sunar, hem de 

makinanýzý sizin deðil servisin takip etmesini saðlar.

Bakým periyodlarýna kesinlikle uyunuz ve uygulatýnýz.

Bakým ve tamirlerde daima orijinal parça kullanýnýz. Unutmayýnýz ki, orijinal parça, makina ömrünü uzatýr ve 

ikinci el deðerini arttýrýr.

15I
I

JCB marka 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.

I
I

Makinanýzda EURO 2 yeþil motor bulunmaktadýr. Unutmayýnýz ki, bu motorlarda EURO 

DÝZEL kullanmak gerekmektedir.

Makinanýzýn yakýt ikmalini bildiðiniz petrol istasyonlarýndan yapýnýz. Hatta makinanýza taþýt 

tanýma taktýrýnýz. Bu, hem kaliteli yakýt almanýzý, hem de yakýt tüketiminizi kontrol altýnda 

tutmanýzý saðlar.

Lastik havalarýnýn doðru olmasý çok önemlidir. Düþük veya yüksek hava basýncý, lastiðin 

daha kýsa sürede aþýnmasýna neden olur.

Sýk sýk operatör deðiþtirmeyiniz ve operatörünüze sigorta yaptýrýnýz. Böylece, operatörün 

size baðlýlýðý artar ve uzun vadede siz kazançlý çýkarsýnýz.

Yeni teknoloji ile isterseniz makinanýzýn çalýþmasýný uzaktan takip edebilirsiniz.

Satýn alacaðýnýz ataþmanlarla makinanýzý zenginleþtiriniz. Böylece, farklý iþ imkanlarý elde 

edebilirsiniz.

Deðiþik tipte makinalar satýn alýnýz. Bu size hem yeni iþ imkalarý yaratýr, hem de iþe uygun 

makina temin etmenizi saðlar.

Her türlü þikayetinizi SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn internet adresi (www.sif-jcb.com.tr) ya da 

0216 352 00 00 (dahili 151) numaralý telefonu aracýlýðý ile iletebilirsiniz.

(www.sif-jcb.com.tr)

0216 352 00 00 (dahili 151)
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30,000 Feet'de Kazýcý Nasýl 
Satýlýr?

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .     ( 6 . b ö l ü m )

Rocester'da bazý çantalarýn üzerinde sarý 

renkli, kanatlý kazýcý-yükleyici yapýþtýrmalarý 

göze çarpar. Ýþte, sevimli figürlerden oluþan bu 

yapýþtýrmalar, tam olarak “uçan kazýcý”yý ifade 

eder. Çantanýn sahibi ise, büyük olasýlýkla bir 

JCB pilotudur.

Þirketin kendi uçaklarý, 60'lardan beri satýþ 

faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadýr. 

JCB havacýlýk endüstrisi, birçok havayolundan 

daha eskidir. 

Çok uluslu þirketlerin çoðunda “üst düzey jet 

uçaðý”, ayrýcalýk anlamýna gelir. Hatta, yüksek 

statü mensubu olmak, üst düzey lavabolarý 

kullanmaya giden yoldur. JCB'de ise durum 

böyle deðildir.

Burada söz konusu rolü, “müþteri jet uçaðý” 

üstlenmiþtir. JCB havacýlýðý, British Aerospace 

1000 serisini kullanan tam zamanlý iki pilot, 

Agusta 109 Mk2'yi kullanan tam zamanlý iki 

helikopter pilotu, East Midlands Havaalaný'nda 

g ö rev l i  t a m  z a m a n l ý  i k i  m ü h e n d i s  ve  

Rocester'daki uçuþ planlama ofisinden oluþmuþ 

bir departmandýr. 

Ard arda ge len bu uçaklar ýn her b ir ine 

16 I
I

“exporter” denir. Þimdiki 1000 seris ini , 

üretimine 1994 yýlýnda baþlanan Exporter 

10'lar oluþturur ve bunlar, tüm Avrupa'da hava 

trafiði regulatörleri tarafýndan JCB 1 tanýtma 

iþareti ile tanýnýr. Köln, Paris, Milano, Maastricht 

ve Madrid düzenl i  olarak ziyaret edi len 

havalimanlarýdýr. 

Avrupa'daki tüm uçuþlar, her zaman dolu olur. 

Müþteriler, fabrika ziyareti için çeþitli Avrupa 

þehirlerine getirilip götürülür. Böyle uçuþlarýn 

yapýlmadýðý gün ise nadiren görülür. Tanýtma 

iþareti JCB 3 olan Helikopter de, benzer 

þekilde Ýngiltere içinde çalýþýr.  

Hava ulaþýmý, bir müþterinin sabah bulunduðu 

yerden alýnarak, fabrikada mümkün olduðu 

kadar çok zaman geçirmesine ve akþam 

olduðunda yeniden evinde olmasýna imkan 

verir.  

He l i kopter, kend i  p i s t i ne  ve  Roces ter  

Tes is ler i 'n in doðusunda yer a lan göl ler 

bölgesine iniþ yapabilmektedir. 

Bunun a l t ýndak i  temel  mant ýk , müþter i  

a ç ý s ý ndan  zaman  t a sa rru fu  ve  e tk in l i k  

saðlayabilmektir. 

JCB, henüz geliþiminin ilk aþamasýndayken bu 

sonuca ulaþmýþtý . O dönemde, Rocester 

Fabrikasý'nýn kýrsal kesimde yer aldýðý ve söz 

Zaman Tasarrufu
Bay Bamford Mayýs 1970'de firmanýn ilk üst düzey jet uçaðý 
HS 125'i teslim alýrken görülüyor.

Ýlk JCB Jeti

Exporter 10'lar, tüm Avrupa'da hava trafiði regulatörleri 
tarafýndan “JCB 1” tanýtma iþaretiyle tanýnýr.

JCB 1

konusu bölgenin aðýr sanayiye uygun olmadýðý 

görüþü yaygýndý.

Bugün ise , kaosun giderek artt ýðý  sanayi 

bölgelerinin aksine Rocester, kolay ulaþýmý ve 

kýrsal bölgede kurulmuþ olmasý nedeni ile, 

dünya çapýndaki aktiviteleri yürütmek için ideal 

bir zemine sahiptir. 

Bay Bamford, pilotluk konusunda kendini 

yetiþtirerek, 8 Temmuz 1948 tarihinde, 32. 

yaþgününden iki hafta önce, Piccadilly'deki 

Royal Aero Klüp'ten havacýlýk sertifikasý aldý. 

1949'da da hevesli, özel bir pilot olarak ordu 

tarafýndan kadro dýþý býrakýlmýþ bir Auster satýn 

aldý. Bunu bir baþka Auster, ardýndan da bir 

haberci uçaðý izledi.

Bay Bamford, uçmanýn cazibesine kapýlmýþ 

deðildi, sadece bir þirket uçaðýna sahip olmanýn 

saðlayacaðý imkanlarýn farkýndaydý.

Ýlk uçak, ikiz motorlu De Havilland Dove'du. Þu 

anda Mühendislik ve Araþtýrma Direktörü olan 

Bob Pendlebury'nin sekreteri olan Enid Lee, 19 

yaþýnda iken bu uçaðý adlandýrmak üzere 

düzenlenen yarýþmadan 6£ kazanmýþtý.

O l duk ç a  g e ç  k a t ý l ýmda  bu l u n an  En i d , 

“Exporter” (ihracatçý) adýnda çoktan karar 

kýlýndýðýndan habersiz bir þekilde “Explorer” 

(kaþif) adýný önerdi. Enid, kazanan olarak 

belirlendikten sonra, Hull'a yapýlan bir iþ 

gezisine davet edildi. 

Ýlk þirket pilotu, daha önce De Havilland 

Þirketi 'nde test pilotu olan Kaptan Mike 

Sutton'du. 

Dove 8, üst düzey özel iç dizayný ile serinin 

devamýný getirdi. Bugün þirket, ilk uçaðý hala 

elinde bulundurmaktadýr. Uçak kullanýmdan 

kaldýrýldýktan sonra muhafaza edildi. Sað kanadý 

çýkartýlýp ambalajlanan kýrmýzý-beyaz makina, 

Araþtýrma Departmaný'nda saklanýyor.

Kendilerini þirketin elçileri olarak gören JCB 

p i lot lar ý , müþter i ler in   o lumlu  iz len im 

edinebileceði sohbet ortamlarý yaratacak 

þeki lde ürünlerle i lgi l i  bi lgi lerini sürekli 

tazelemektedirler. 

Uçuþlarýn çoðu, Shackleton ve Nimrod'un eski 

pilotlarýndan biri olan Kaptan Phil Zarraga ve 

beraber indeki  Kaptan David Patterson 

tara f ýndan gerçekleþt ir i l i r. Kaptan Ivor 

Johnstone, MBE ve Kaptan Rob Stubbs ise, 

helikopteri kullanmaktadýr. 

JCB, her  zaman b iraz  aks iyonun büyük 

kalabalýklarý sürükleyeceðine inanmýþtýr.  

Bu basit gözlem, ürünün ilgi çekmesi için 

birçok þekilde uygulamaya konmuþtur. Böylece, 

Satýþ Ýçin Eðlence

Bay Bamford, 8 Temmuz 1948 tarihinde havacýlýk 
sertifikasýný aldý.

Havacýlýk
Sertifikasý

Kaptan Phil Zarraga, Avrupa semalarýndaki yeni bir iþ 
gününe baþlarken. 1961 yýlýnda þirketin ilk uçaðý 
G-ARJB'nin teslim alýnmasýyla kurulan JCB Havacýlýk, birçok 
havayolu þirketinden daha eskidir.

JCB
Havacýlýk
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“exporter” denir. Þimdiki 1000 seris ini , 

üretimine 1994 yýlýnda baþlanan Exporter 
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Zaman Tasarrufu
Bay Bamford Mayýs 1970'de firmanýn ilk üst düzey jet uçaðý 
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Ýlk JCB Jeti
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Satýþ Ýçin Eðlence

Bay Bamford, 8 Temmuz 1948 tarihinde havacýlýk 
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Havacýlýk
Sertifikasý

Kaptan Phil Zarraga, Avrupa semalarýndaki yeni bir iþ 
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JCB
Havacýlýk
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fabrikanýn demonstrasyon ekibi için ikinci bir 

misyon doðmuþ, bir yandan müþterilere asýl 

tanýtýmý yaparken, diðer yandan da JCB Dans 

Eden Kepçeler'in oluþum aþamasýna katkýda 

bulunmuþtur.

1962'lerde Bay Bamford, TV prodüktörlerinin 

ilgisini çekebilecek fikirler üzerinde durmaya 

baþladý. Þirketin demonstrasyon sorumlusu 

Noel Hooper, arka kepçeyi yere düz bir 

þekilde yerleþtirip baský yaparak, kazýcý-

yükleyicinin yerle baðlantýsýný kesmeyi düþündü. 

Bu teknik ile kazý iþlemi yerine, bütün þase 

yerden kaldýrýlacaktý. Ön kepçe yere sabitlendi 

ve dikey stabilite saðlandý. Bu etkileyici görüntü, 

hidrolik gücün de göstergesiydi.

Noel, makineyi kaldýrdý ve o zamanki þoför 

Harry Moult, þirketin Cadillac'ýný alttan geçirdi. 

Þu anda “the up and under” olarak bilinen bu 

beceri iþi, televizyonda yayýnlandý ve Joe 

Bamford, Noel Hooper'a ileri sürdüðü bu fikir 

için £5 ödedi.

60'larýn baþýnda demonstrasyon ekibinde yer 

alanlardan biri olan Reg Williams, Noel'in 

f i k r i y l e  a d e t a  b ü y ü l e n m i þ t i . O r t a d a  

geliþtirmeye deðer bir þeyler olduðunu hissetti. 

Reg, 1965'ten 1986'ya kadar 21 yýl boyunca 

sürdüreceði bir pozisyon olan ustabaþýlýða terfi 

etti. Bu dönemde demonstrasyonlar araba 

park ýn ýn  yan ýndak i  peyn ir  fabr ikas ýnda 

yapýlýyordu. Ýlk figür, iki kazýcý-yükleyicinin 

yelpaze þeklini alarak verdiði 'JCB Selamý'ydý.

Noel'in parlak fikirlerinden biri de kazýcý-

yükleyiciyi yana yatýrmaktý. Ekskavatörün 

kolunu hýzla katlayýp yere dayayarak, zarar 

vermeksizin makineyi doðrultmak mümkündür.

Ýlk tohumlar serpilmiþti. 60'larýn sonlarýna 

doðru demonstrasyon ekibinin artýk kendine 

ait bir atölyesi ve demonstrasyon alaný vardý. 

1968 yýlýnda, þirketin Ashbourne'daki eski 

Derby Road Havaalaný'nýn bir kýsmýný almasý 

ise en iyi geliþmeydi. Reg Williams, bütün 

figürleri geliþtirmek için bir fýrsat yakaladý ve 

yükleyiciler için see-saws gibi aksesuarlarýn 

üretimine giriþti.         

Reg Williams: “Herhangi tipte iki makina ile bir 

þovu yürütebileceðimizi fark ettik. Hatta, küçük 

maketler yaparak bütün figürlerin üzerinde 

çalýþtýk. Daha sonra boða güreþi ve “High 

Noon” gibi temalar iþledik. Ýþte her þey böyle 

baþladý.”

Þimdi Dancing Diggers (Danseden Kepçeler) 

olarak bilinen JCB Gösterisi, ilk defa 1970 

yýlýnda Ashbourne gösteri alanýnda Anthony 

Bamford'un 25. yaþgününü kutlamak üzere 

sergilendi. JCB'de üretimine yeni baþlanan 

Chaseside yükleyiciler de takýma dahil oldu. 

Or i j i na l  f i k r i n  i l ham kaynað ý  RAF  Red  

A r r o w s ' t u  ( K ý r m ý z ý  O k l a r ) ,  a m a  

demonstrasyon ekibi beyaz tulum giydiði için, 

ekip White Arrows (Beyaz Oklar) olarak 

adlandýrýldý ve daha sonra JCB Gösterisi oldu.

Bugün, birçok ürünün üstünlüðünü yansýtan 

karmaþýk manevralar JCB Danseden Kepçeler 

1969 yýlýnda Londra'daki bir geçit töreninde JCB 3C 
modelleriyle eðleniliyor.

Eðlence

19I
I

tarafýndan denenmektedir. Bunun yanýsýra, 

orijinal 'Up and Under' (Aþaðý ve Yukarý), 'Sekiz 

Hareketi', 'the Star' (Yýldýz) ve 'the Wheel' 

(Tekerlek) figürleri mükemmele ulaþmak için 

sürekli prova edilmektedir. 

Þimdiye dek birçok ülkede sayýsýz izleyici ile 

buluþan ekip, Kraliyet Ailesi mensuplarýna da 

gösterilerini sergiler ve bunlar televizyon 

karelerine de yansýr.   

Ürünlerin gücünü ve maharetlerini yansýtan 

JCB Danseden Kepçeler Þovu, yýllar boyu 

þirketin en sevilen þovu oldu. 

80'lerde sadece espri amaçlý matrak bir araç 

geliþtirildi. Bu JCB GT'idi. 

Bu benzersiz makina, ilk defa 1 Aðustos 1988 

sabahýnda Donington yarýþ p i s t i n d e  

basýna tanýtýldý.   

JCB GT hikayesi, tamamen 

uçuk görünen bir fikri hayata 

geç i rerek , onu avanta ja  

d ö n ü þ t ü r e b i l m e n i n  

etkileyici bir örneðidir. 

Ýlk bakýþta normal bir JCB 

k a z ý c ý - y ük l ey i c i  g i b i  

görünen JCB GT, yakýn 

t e t k i k t e  b a þ k a  b i r  

görüntü sergiliyordu. 

C a m d a n  o l u þ a n  

g ö v d e s i  g ö z  

yanýltýyordu, çünkü ekskavatör 

montajlarýnda görülen teferruatlý hat kaynaðý 

aynen burada da kullanýlmýþtý.

Bu ambalajýn altýnda Perkins dizel yerine, 

çeyrek mil kýsa mesafe dragster yarýþýna 

uyarlanmýþ V8 Chevrolet 7440cc motor 

çalýþmaktaydý. Tahrik, tork konvertörden ciddi 

modifikasyona uðramýþ GM Turbo 400'e geçti. 

Bunu izlemesi ne kadar keyifli ise, kullanmasý 

da o kadar dehþet verici idi. 

 Bu fikir, 1985'te Ýrlandalý komedyen Frank 

Carson' ýn þov metnindeki  b ir  espr iden 

etkilenen Anthony Bamford tarafýndan ortaya 

atýldý. Espri, Ýrlandalý iþçilerin Noel için bir JCB 

GT istemeleri ile ilgiliydi.   

O dönemde Carson, 3 yýl içinde ulusal basýnýn 

ve TV kameralarýnýn önünde, elinde þampanya 

yerine Guinness þiþesi ile, gerçek bir JCB 

GT'nin tanýtýmýný yapacaðýný tahmin edemezdi. 

Düz bir hatta dört tekerlek üzerinde 100 mph 

kapasite ile dünyadaki en hýzlý JCB 'o'ydu. 

JCB GT, 1988'den 1990' a kadar birçok önemli 

etkinlikte yer aldý. Kuþkusuz bu, binlerce insan 

için büyük eðlence kaynaðý oldu. Temmuz 

1990'daki British Formula 1 Grand Prix'i de 

kapsayan  teme l  motor  yar ý þ l a r ýnda  da  

eð lendirmeye devam ett i . Kas ým ay ýnda 

parçalandý , sandýklandý ve Avustralya 'ya 

yollandý. Adelaide'deki Avustralya Formula 1 

Grand Prix için parçalarý tekrar biraraya 

getirildi.

Yýllar geçtikçe eðlenceye dair 

fikirler müzik alanýna da 

s ý ç r a d ý . H e m  b i r  

country-western 

sanatçýsý, hem de 

bir JCB satýcýsý 

olan Amerikalý 

Lenny Green'in 

ç ý k a rd ý ð ý  JCB  

and Me (JCB ve 

Ben) isimli single 

b u n u n  e n  g ü z e l  

örnek ler inden b ir i  

oldu. 45 rpm'l ik plaðýn 

kapaðýný Lenny Green'in Kuzey 

Amer ika  yap ýmý  b ir  JCB i le  Monument  

Vadisi'ndeki fotografý süsledi.

1984 yýlýnda Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin 

bando þefi tarafýndan resmi bir JCB Marþý bile 

bestelendi. Rocester Fabrikasý'na yapýlan bir 

z i y a r e t  e s n a s ý n d a ,  b a n d o n u n  J C B  

Tiyatrosu'ndaki canlý performansý kayda alýndý. 

Bugün dünyanýn neresinde olursa olsun, JCB 

Danseden Kepçeler Þovu bu marþ ile son 

bulur.
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oldu. 45 rpm'l ik plaðýn 

kapaðýný Lenny Green'in Kuzey 

Amer ika  yap ýmý  b ir  JCB i le  Monument  

Vadisi'ndeki fotografý süsledi.

1984 yýlýnda Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin 

bando þefi tarafýndan resmi bir JCB Marþý bile 

bestelendi. Rocester Fabrikasý'na yapýlan bir 

z i y a r e t  e s n a s ý n d a ,  b a n d o n u n  J C B  

Tiyatrosu'ndaki canlý performansý kayda alýndý. 

Bugün dünyanýn neresinde olursa olsun, JCB 

Danseden Kepçeler Þovu bu marþ ile son 

bulur.
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JCB Baþkaný Sir Anthony Bamford, ürünlerini 

yurtdýþýna satarak ülkesini en iyi þekilde temsil 

etmesi nedeni ile Ýngiltere Kraliyet Ailesi'nden ödül 

aldý.

Uluslararasý Ticaret dalýnda, özellikle kazýcý-yükleyici 

ihracatýndaki baþarýsý ve kazýcý-yükleyici konusunda 

dünya lideri olmasý nedeni ile JCB, “Queen's Award” 

Ödülü (Kraliçe'nin Ödülü) ile ödüllendirildi.  

Sir Anthony Bamford'un, düzenlenen seromoni 

eþliðinde, JCB'yi temsilen yüzlerce çalýþaný önünde 

ödül lendir i ldið i  törende Prenses Anne; “JCB 

olaðanüstü bir firma. Çalýþanlarýna aile ruhunu 

verebilen, firmayý bir aile þirketi olarak hala ayakta 

tutabilen ve her þeyden önemlisi, JCB'yi dünya 

çapýnda marka yapan bir kuruluþ. Bu firmanýn ürettiði 

kazýcý-yükleyiciler, artýk tüm dünyada JCB olarak tanýnýyor. Nereye giderseniz gidin, ne marka olursa olsun, insanlar 

kazýcý-yükleyicilere JCB diyor” cümleleri ile JCB'ye övgüsünü dile getirdi. 

Prensesden sonra söz alan Sir Anthony Bamford; “Þirket olarak 16. Queen's Award Ödülü'nü almaktan gurur 

duyuyoruz. 60 yýllýk bir çalýþmanýn ürünü olarak çok önemli bir noktaya gelmiþ bulunuyoruz. Bu baþarýyý tüm 

çalýþanlarýmýzla paylaþýyoruz” dedi.

JCB firmasýnýn kurulduðu ve hala üretimini sürdürdüðü Staffordshire þehri yetkilisi Lord Lieutenant Mr Jamer Hawley 

ise; “Böyle bir firmanýn þehrimizde olmasý ve bu sayede þehrimizin adýný tüm dünyaya tanýtmasý, bize gurur veriyor. 

Ýnanýn, henüz iki yaþýnda olan torunum bile JCB adý ile büyüyor” dedi.

JCB' YE KRALÝYET ÖDÜLÜJCB' YE KRALÝYET ÖDÜLÜ

Sir Anthony Bamford SÝF JCB'yi ziyaret etti

JCB'nin ödülü, Prenses Anne tarafýndan Sir Anthony Bamford'a verilirken.

JCB Baþkaný Sir Anthony Bamford, eski ve 

yeni çalýþanlarýn katýldýðý þirketin 60.yýl 

dönümü kutlamalarýnda yeni hedefler 

çizdi: "Daha yapacak çok þeyimiz var.” 

Tarihler 23 Ekim 1945'i gösterdiðinde 

,Joseph Cyril Bamford ya da diðer adýyla 

Bay JCB, þirketin temellerini Uttoxeter, 

Staffordshire'daki bir garajda atýyordu. Ýlk 

ürünü Uttoxeter piyasasýnda 45 £'e 

satýlan bir boþaltma treyleriydi. 

Bugün JCB'n in  dünya  çap ýndak i  14 

fabrikasýnda 6000'den fazla kiþi çalýþýyor. 

Bu fabrikalardan 10 tanesi Ýngiltere'de,  iki 

tanesi Hindistan'da, bir tanesi ABD'de ve 

bir tanesi de Brezilya'da bulunuyor. Yeni 

bir fabrika inþaatý ise þu anda Çin'de 

devam ediyor. 

Bamford Ailesi'ne ait þirket, endüstrideki 

en yenilikçi ve modern özelliklerle 186 

deðiþik ürün üretiyor. Þirket bu sene yol 

hýzý saatte 65km'ye ulaþan ve sýnýfýnýn en 

verimli traktörlerinden biri olan yeni 

8250 Fastrac traktörü piyasaya sürdü. 

JCB ayrýca en ünlü ürünlerinden biri olan 

kazýcý-yükleyici konusunda da dünya lideri. 

Þirket bu sene dünyada ilk defa kazýcý-

yükleyiciler üzerinde tork konvertör kilit 

sistemi sunarak seyahat zamanlarýný ve 

yakýt tüketimini azaltýyor. 

JCB'nin temelleri yeni l ik ve yatýr ým 

üzerine kurulu. Öyle ki, geçen sene yeni 

JCB dizel motorun piyasaya sunulmasýyla 

80 milyon £'luk bir proje gerçekleþmiþ 

oldu. Motor þu anda Derbyshire'daki yeni 

JCB Power Systems tesislerinde üretiliyor. 

JCB'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Baþkaný Sir 

Anthony Bamford, SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel 

Müdürlüðü'nü ziyaret etti.

7 Kasým 2005 tarihinde SÝF JCB'yi ziyaret 

etmek amacýyla özel jetiyle Ýstanbul'a gelen Sir 

Anthony Bamford, SÝF JCB yönetim kadrosuyla 

gerçekleþtirdiði görüþmeler sýrasýnda Türkiye iþ 

makinasý sektöründeki olumlu geliþmelerin JCB 

açýsýndan önemini vurguladý. 30 yýl ý aþkýn 

süredir Türkiye'de JCB'yi temsil eden SÝF JCB 

Ý þ  Mak i n a l a r ý  i l e  ç a l ý þmak t an  duyduðu  

memnuniyeti dile getiren Sir Bamford, SÝF JCB 

çalýþanlarýyla da sohbet etme fýrsatýný buldu.

JCB'nin kurucusu Joseph Cyril Bamford tarafýndan 50 sene önce 

geliþtirilen dünyaca ünlü JCB kazýcý-yükleyici, Discovery Channel 

Canada, Discovery Networks Europe ve Five ile iþbirliði içinde 

gerçekleþtirilen GELMÝÞ GEÇMÝÞ (THE GREATEST EVER) televizyon 

programýnda uzmanlardan oluþan jüri tarafýndan on kazýcý içinden 

dünyanýn gelmiþ geçmiþ en iyi kazýcýsý ünvanýný aldý. 

5 kýtada 325.000'den fazla satýlan JCB kazýcý-yükleyiciler, sürekli 

kendisini geliþtirmesiyle tanýnmaktadýr. Bu yýl geliþtirilen JCB tork 

konvertör kilit sistemi de, bunun en son örneðidir. 

Bu devrim niteliðindeki geliþme, makinayý en üst vitese alarak torktaki 

kayýplarý ortadan kaldýrýyor. Performans artýþý daha az 

seyahat zamaný ve daha az yakýt tüketimi anlamýna geliyor 

ve tüm bunlar da önemli derecede maliyet tasarrufu 

saðlýyor. 

Programýn bir bölümünde 'makinaya karþý insan' yarýþmasý 

düzenleniyor ve bunun için yerel Ýngiliz takýmý Burton 

RUFC'dan 15 iri rugby oyuncusu, JCB'nin dünyanýn en 

güçlü küreklerini kullanarak 1 metre geniþliðinde, 1 metre 

derinliðinde ve 8 metre uzunluðunda bir hendeði bir JCB 

kazýcý-yükleyiciden daha hýzlý kazmaya çalýþýyorlar. Ancak 

rugby takýmýnýn kas gücü JCB'nin hidrolik gücüyle 

yarýþamýyor. Öyle ki, JCB iþini çok rahatlýkla yapýyor ve 

yarýþmayý sadece 14 dakika ve 56 saniyede kazanýyor! 
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak, NTS RAI tarafýndan 1 - 4 

Aralýk 2005 tarihlerinde, Antalya Expo Center'da 

ge rçek l e þ t i r i l en  "Growtech  Eura s i a  2005  -  

Uluslararasý Sera, Tarým Ekipmanlarý ve Çiçek 

Fuarý"nda dikkat çekici standýmýzla yer aldýk.

Fastrac, Micro, 530-70 Farm Special, 1 CX ve 8032 

Mini Ekskavatör modellerimizin sergilendiði fuar, 

firmamýz için oldukça baþarýlý geçerken, standýmýz 

ziyaretçilerin yoðun ilgisini çekti. 
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Amerikan Ordusu'nun yüksek hýzlý kazýcý-yükleyici ihalesini kazanan JCB, 

60 yýllýk tarihinin en büyük sipariþini kutluyor.

Amerikan Ordusu'nun yüksek hýzlý kazýcý-yükleyici ihalesini kazanan JCB, 

60 yýllýk tarihinin en büyük sipariþini kutluyor.

JCB, ASKERÝN DE

HÝZMETÝNDE
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HÝZMETÝNDE

tam üretim, 2007 yýlýnda Savannah, Georgia'daki JCB 

Inc'de baþlayacak. Teslimat ise, 2012 yýlýna kadar devam 

edecek. HMEE, dünya çapýnda ünlü JCB kazýcý-

yükleyicinin özelliklerini ve dünyanýn tek süspansiyonlu 

ve anti-kilit frenli JCB Frastrac traktörünün yenilikçi 

yüksek hýzýný kombine ediyor. 

HMEE konseptinin hedefi, bir týr ya da düþük-yükleyicili 

bir treyler tarafýndan taþýnmaya ihtiyaç duymayan ve 

askeri konvoy hýzýnda gidebilecek bir makina olmasý. 12 

tonluk HMEE'da 5.9 litrelik dizel motor, dört-tekerden 

çekiþ, dört-tekerlekli direksiyon olacak, iki tondan fazla 

kaldýrabilecek ve neredeyse dört metre derinliðe kadar 

kazabilecek, Hercules C-130 uçaðý ile taþýnabilecek.

JCB, Asya'daki felaket bölgesine yardým için 

£500,000 tutarýndan fazla makina baðýþýnda 

bulunarak, Hindistan ve Pakistan'daki global 

kurtarma çalýþmalarýna katký saðladý. 

Pakistan'da, depremden zarar gören bölgedeki 

askeri kurtarma ekipleri tarafýndan kullanýlmak 

ü z e re  d ö r t  a d e t  2 0  t o n l u k  e k s k av a t ö r, 

Hindistan'da ise, iki adet JCB kazýcý-yükleyici 

kurtarma ve temizleme iþlerine yardým etmek 

üzere baðýþlandý.

Paletli ekskavatörler, yoðun çaba gerektiren 

kazma ve yýkma iþleri için tasarlanmýþ olup 

Pakistan Ordusu tarafýndan yollarýn temizlenmesi 

ve yýkýlan binalarýn temizlenmesi amacý i le 

kullanýlmakta. Makinalar, JCB'nin Karachi'de 

bulunan Pakistan bayi i  Blackwood Hodge 

tarafýndan desteklenmekte. JCB Hindistan'da ise, 

kurtarma çabalarýnda öncü rol oynayan Oxfam ile birlikte çalýþmakta.

JCB'nin, dünyada meydana gelen büyük felaketlerde, yaþanan acýlarý 

azaltmak için inþaat ekipmanlarý baðýþlamasý sýk rastlanan bir durum. Þirket, 

Tsunami felaketine £1 milyon tutarýndan fazla makina baðýþlamýþ, JCB iþ 

makinalarý, Güney Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya'da kullanýlmýþtý.  

Ayrýca 1999 yýl ýnda Türkiye'deki deprem felaketine de yardýmda 

bulunulmuþtu. 

JCB'den Felaket Bölgelerine

£500,000 Tutarýnda Ýþ Makinasý Yardýmý
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JCB Grup Baþkaný Sir Anthony 

Bamford: "Bu depremde çok þiddetli 

acýlar çeken Pakistan ve Hindistan 

halklarýna yardým etmek için bir 

gö rev im i z  bu l unmak t ad ý r. Bu  

makinalarýn insanlarýn yaþamlarýný 

hýzla yeniden kurmalarýna yardýmcý 

olmalarýný diliyorum."
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makinalarýn insanlarýn yaþamlarýný 

hýzla yeniden kurmalarýna yardýmcý 

olmalarýný diliyorum."
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Saatte 92 km hýza çýkabilen High Mobility Engineer 

Excavator (HMEE) için imzalanan kontratýn deðerinin 

yaklaþýk 140 milyon dolar olmasý bekleniyor. 

JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson, HMEE kontratýnýn, 

þirketin 60 senelik tarihindeki en yüksek deðerli kontrat 

olacaðýný söyledi. “Amerikalý ve uluslararasý rakipleri 

yenerek Amerikan Ordusu ihalesini kazanmak oldukça zor 

oldu. Bunu JCB'nin mühendislerinin bu kadar yetenekli bir 

makina geliþtirmesi sayesinde baþarabildik” diyen Patterson 

þöyle devam etti: “HMEE, JCB'nin devrimsel teknolojisi 

sayesinde, askeri mühendislerin yeteneklerini inanýlmaz 

ölçüde arttýracak, ayrýca bize çok büyük global fýrsatlar 

açacak.” 

Amerikan Ordusu'nun Tank, Otomotiv ve Donaným 

Komandosu alým bölümünün HMEE ihalesi kararý, zorlu 

performans kriterlerini karþýlayacak bir askeri makina 

üretmek üzere gerçekleþtirilen üç senelik bir dizayn, 

geliþtirme ve test etme programýnýn ardýndan geldi. 2006 yýlý 

içinde gerçekleþtirilecek üretim geçerlilik onayýndan sonra 

Sezonun son yarýþýnda Istanbul Park'taydýk 6 saatte 

tamamlanan Le Mans Yarýþlarý, 24 saatlik efsanevi LE 

MANS yarýþlarýndan esinlenerek hazýrlanan ve tamamen 

dayanýklýlýk üzerine kuruþu bir yarýþ... 1000 km yarýþ 

serisinde 11-12-13 Kasým tarihlerinde Ýstanbul Park'ta 

gerçekleþtirilen sezonun son ayaðýnda 'Team Jota' takýmý, 

JCB'nin sponsorluðunda yarýþtý. 

Le Mans Classic Endurance Yarýþlarýnda ise, Bamford 

A i l e s i ' n i n  3 . ku þ ak  t ems i l c i s i  Jo  Bam ford , a i l e  

koleksiyonunun bir parçasý olan 1971 model 365 Ferrari 

GTB/4 Competition ile yarýþtý.

Ýstanbul'da gerçekleþen bu kaçýrýlmaz fýrsatý deðerlendiren 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, hem JCB takýmlarýna destek verdi, 

hem de yar ýþ  günü iç in k ira lad ýð ý  VIP Sa lonu'nda 

müþterilerinin büyük rahatlýkla yarýþlarý izlemesini saðladý.                 

LE MANS ÝSTANBUL YARIÞLARI'NDAYDIK

J o  B a m f o r d ,  a i l e  

ko l e k s i yo n u nu n  b i r  

parçasý olan 1971 model 
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Competition ile yarýþtý. 

S T F A  H o l d i n g  Y. K .  

Baþkaný Sezai Taþkent ve 

oðlu Kaan, Joe Bamford 

ile birlikte JCB Mikro 

Ekskavatör'ün önünde 

görülüyorlar. 
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ATEÞSAN

GÜVEN-ÝÞ

ANKARA MAKÝNA

TEMAS OTOMOTÝV

EMÝN-ÝÞ

Kazýcý-yükleyici sektörünün lider kuruluþu SÝF JCB 

Ý þ  Mak ina lar ý 'n ýn  Türk iye  çap ýndak i  yetk i l i  

servislerinin sayýsý,Van'da Güven-Ýþ, Malatya'da 

Ankara Makina, Gebze'de Ateþsan, Eskiþehir'de 

Temas  Otomot i v  ve  Samsun 'da  Emin - Ý þ ' i n  

katýlýmlarý ile19'a yükseldi. SÝF JCB Ýþ Makinalarý 

Satýþ Sonrasý Hizmetler Direktörü Recep Çimen, 

hedef ler in in , yen i  ser v i s ler le  b ir l ik te , JCB 

sahiplerine en kaliteli servis ve yedek parça 

h izmet in i  vererek , müþter i  memnuniyet in i  

arttýrmak ve markaya olan güveni saðlamlaþtýrmak 

olarak belirtiyor.

Daha önceki sayýmýzda da sizlerle paylaþtýðýmýz gibi, 9 Eylül 

2005 tarihinde  yýlýn 1000. makinasýný satarak sektörde yeni 

bir rekora daha imza attýk. Bu rekoru medya sektörünün 

devleri arasýndaki þirketlerin yüksek tiraj l ý  gazete ve 

dergilerinde duyurarak bir ilan kampanyasý gerçekleþtirdik. 24 

ve 27 Ekim tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Ekonomi sayfasýnda, 

Ekonomist Dergisi'nin 23 Ekim tarihli sayýsýnda, Capital 

Dergisi'nin Kasým sayýsýnda, Yeni Para Dergisi'nin 23 Ekim 

sayýsýnda ve Forbes'in Kasým sayýsýnda yayýnlanan ilanýmýzla 

gururumuzu tüm Türkiye ile paylaþtýk.

Türkiye kazýcý-yükleyici pazarýnýn %40'ýný elinde bulunduran 

SÝF JCB'nin sattýðý 1000. makina, JCB 3 CX SM model bir 

kazýcý-yükleyici idi.

Yýlýn 1000. Makina Satýþýný

Tüm Türkiye ile Paylaþtýk

Yýlýn 1000. Makina Satýþýný

Tüm Türkiye ile Paylaþtýk

JCB müþterilerine satýþ sonrasýnda da en iyi hizmeti vermeyi 

amaç edinen SÝF JCB, tüm Türkiye'ye daðýlmýþ yetkili servislerinin 

elemanlarýný sürekli eðitiyor.

28 Kasým - 1 Aralýk 2005 tarihlerinde SÝF JCB Satýþ Sonrasý 

Hizmetler Departmaný tarafýndan verilen eðitimde, ilk iki gün JCB 

JS 330 Elektriði ve Hidroliði hakkýnda bilgi verilirken, üçüncü gün 

JCB Motor, PDI ve Garanti Ýþlemleri üzerinde duruldu. Eðitimin 

son günü, JCB Kazýcý-Yükleyici'yi konu aldý. 12-16 Aralýk 2005 tarihlerinde JCB eðitimcilerinden Dave Mortlock 

tarafýndan verilen JCB Yükleyici Eðitimi'nde yükleyicinin iþleyiþi ve arýza durumlarý ile ilgili bilgiler verildi. Her iki 

eðitim de Ýstanbul Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþtirildi.

Ýlki Ankara Çetin Emeç Bulvarý üzerine kurulan SÝF JCB 

konteynerlerinin ikincisi, Keçiören Hafriyatçý Duraðý'nda , 

Aralýk ayýnda hizmete girdi.

Hafriyatçýlara sýcak bir ev ortamý yaratmak arzusunda olan 

SÝF JCB Genel Müdürü Cüneyt Divriþ, duraðý ziyareti 

sýrasýnda, konteynerde, JCB dostu müþterilerimizle de 

sohbet etme fýrsatý buldu. Ankara dýþýnda, Adana ve 

Ýstanbul'da da bulunan konteynerlerimizin sayýsýnýn 

arttýrýlmasý planlanmakta.

23 Aralýk akþamý Ýstanbul The Marmara Oteli'nde, Genel Müdürlük, 

Bölge, Bayi ve Servis çalýþanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen SÝF JCB 

Yýlbaþý Daveti'nde bütün bir yýlýn yorgunluðu atýldý.

Þehnaz Sam'ýn güzel þarkýlarý ile renk kattýðý gecede, 5,10 ve 15 yýlýný 

dolduran SÝF JCB çalýþanlarýna plaket verilirken, yapýlan çekiliþlerde 

konuklar sürpriz hediyeler kazandý.

2005 yýlýnda ulaþýlan 1401 adet makina satýþýnýn baþarýsýný kutlayan 

çalýþanlar, “Hedef 2006'da 2006 Makina” sloganýný dillerinden 

düþürmediler.

30 Aralýk tarihinde SÝF JCB Genel Müdürlüðü'nde yapýlan küçük 

kutlama da hayli renkli geçti. 

SÝF JCB AÝLESÝ,

2006'YA HEP BÝRLÝKTE

"MERHABA" DEDÝ

SÝF JCB AÝLESÝ,

2006'YA HEP BÝRLÝKTE

"MERHABA" DEDÝ

Temmuz 2005'te baþlanan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 

çalýþmalarý, tüm SÝF JCB çalýþanlarýnýn yoðun çalýþmalarý ve gayreti 

neticesinde, Aralýk ayýnda belgelendirildi.

ABS Quality Evaluations tarafýndan gerçekleþtirilen dýþ denetimleri 

baþarýlý bir þekilde geçen SÝF JCB Ýþ Makinalarý, bundan sonraki 

çalýþmalarýný bu doðrultuda devam ettirecek ve müþterilerine en 

kaliteli hizmeti vermek için kendisini sürekli geliþtirecektir. 

SÝF JCB'nin kalitesi belgelendiSÝF JCB'nin kalitesi belgelendi
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ÝSTANBUL

ANKARA

Muhammet Bakýrtaþ (Muhasebe Elemaný)

Zafer Büyük (Depo Elemaný)

Fýrat Erdem Muharremoðlu (Satýþ Temsilcisi)

ÝSTANBUL

ANKARA

Pazar,
giriþimleri bekliyor

27

ABD'li ekipman kiralama þirketleri, yýllardýr mini-kazýcýlar 

k i ra layarak kar  ed iyor lar.  Avrupa pazar ý  i se , bu 

ekipmanlara henüz tam anlamýyla alýþamadý.

Mini-kazýcý ekipmanlar, ABD'de uzun süredir kiralama 

yoluyla pazarlanýyor ve özellikle konut sahipleri, bu 

araçlarý drenaj yollarý açmak, su ve elektrik þebekeleri için 

çukur kazmak gibi iþlerde kullanýyor. Bu tip ekipmanlarda 

ekipmaný kullanan kiþi, bir çift koldan tutarak sürekli aracýn 

arkasýndan yürüyor. Orta ve büyük tipteki, kullanýcýnýn 

aracýn üzerindeki operatör koltuðuna oturarak çalýþtýðý 

kazýcýlar da amatör ev sahipleri tarafýndan bazen tercih 

ediliyorlarsa da, bu tip ekipmanlarý kiralayanlar genelde 

profesyonel olarak kazý iþiyle uðraþan þirketler oluyor. 

Peyzaj, elektrik, su tesisatý, telekomünikasyon alanlarýnda 

faaliyet gösteren þirketler bu makinalarýn baþta gelen 

müþterileri arasýnda sayýlabilir.

Avrupa'da ise, kiralama sektörünün çok hýzlý geliþtiði 

Ýngi ltere haric inde , ev sahipleri  bu t ip makinalarý  

kiralamaya pek alýþkýn deðiller. Kýta genelindeki bu durum 

aslýnda kiralama þirketleri için büyük bir fýrsatý da baðrýnda 

saklýyor. Ýþin sahibi tarafýndan kullanýlan ekipmanlarýn (DIY) 

kullaným oraný arttýkça, kazýcýlarýn da bu sektörde belli bir 

yere sahip olmasý kaçýnýlmaz gibi görünüyor.

Küçük kazýcý ekipmanlara müþterilerin ilgisini artýrabilmek 

için firmalarýn ön plana çýkarabilecekleri konulardan birisi, 

bu makinalarýn diðer tip kazýcýlara göre daha verimli 

çalýþabilmeleri olmalýdýr. Kullanýlacaðý iþe göre hazýrlanmýþ 

bir küçük kazýcý, kompakt ekskavatörler veya kazýcý-

yükleyicilerden daha iyi performans sergileyebilir. Çünkü 

sadece bu iþ için tasarlanmýþlardýr. Ergonomikler, daha az 

operatör müdahalesi gerektiriyorlar ve basit yapýlarý 

sayesinde herkes tarafýndan kýsa sürede öðrenil ip 

kullanýlabiliyorlar. Eðer ilgili þirketler topraða þebekeler 

gömmek için daha verimli metodlar arýyorlarsa, mini-

kazýcýlar en iyi seçenek olarak karþýlarýnda duruyor.

Bu sektörün Avrupa pazarýndan daha fazla pay alabilmesi 

için uygun bir zemin olduðu ortada. Bunu ilk baþaranlar da 

pastadan paylarýný fazlasýyla alacaklar.

SÝF JCB Satýþ Sonrasý Hizmetler Departmaný, sektörde 

bir ilke daha imza attý. 

T ü m  o r i j i n a l  y e d e k  p a r ç a l a r d a  B o n u s  C a r d  

kullanýcýlarýna 8 taksit ve peþinde %5 indirim saðlayan 

kampanyadan yararlanmak isteyenlerin en yakýn SÝF JCB 

yetkil i  servisine gitmeleri ya da 0216 352 00 00 

numaralý telefondan SÝF JCB Satýþ Sonrasý Hizmetler 

Departmaný'na ulaþmalarý yeterli.

SÝF JCB'den
Satýþ Sonrasý Ýmkanlarý
En Bol Kampanya 

SÝF JCB'den
Satýþ Sonrasý Ýmkanlarý
En Bol Kampanya 

Tokat Zile - Kuzualan Köyü Yardýmlaþma ve 

Dayanýþma Derneði'nin Yýlbaþý Yemeði'nde bu sene 

de deðerli müþterilerimizle birlikteydik.

SÝF JCB, 10 Aral ýk tarihinde Avcý lar Beygen 

Restaurant'ta  düzenlenen yemeðin sponsorluðunu 

Ýstanbul Avrupa Yakasý Yetkili Bayi Cermak ile 

birlikte üstlendi.

Tokat'lý müþterilerimizin yoðun ilgi gösterdiði 

yemekte , Tokat i l imizin 11 köyünün dernek 

baþkanlarý ve üyeleri, aileleri ile birlikte yer aldý. 

JCB marka iþ makinalarý ve SÝF JCB'nin tanýtýmý için 

yapýlan sunumlar ve Cermak Satýþ Müdürü Gökhan 

Çelik'in yaptýðý konuþma, konuklarýn beðenisini 

kazandý .  Ýstanbul Avrupa Yakasý Yetki l i  Bayi 

Ce rmak ' ý n  k a t k ý l a r ý n d an  do l ay ý  p l a ke t l e  

ödüllendirildiði yemek, her sene olduðu gibi çok 

keyifli geçti.

Tokat Zile - Kuzualan Köyü Yardýmlaþma ve

Dayanýþma Derneði'nin Yýlbaþý
Yemeði'ne Sponsor Olduk

Tokat Zile - Kuzualan Köyü Yardýmlaþma ve

Dayanýþma Derneði'nin Yýlbaþý
Yemeði'ne Sponsor Olduk

31 Ekim tarihinde SÝF JCB Genel Müdürlük binasýnda 

gerçekleþtirilen SÝF JCB Geleneksel Ýftar Sofrasý, yine 

tüm çalýþanlarýn kendi emekleri ile yapýlan yemekler ile 

donatýldý. Birbirinden lezzetli yemeklerin yanýnda 

dostlarýn sohbeti de olunca, iftar keyfimize diyecek 

yoktu.

Geleneksel Ýftar Soframýz

Yine Bereketliydi

Geleneksel Ýftar Soframýz

Yine Bereketliydi

SÝF JCB, her yýl olduðu gibi bu yýl da, Ramazan ayý boyunca 

düzenlediði iftar davetlerinde müþterileri ile keyifli buluþmalar 

gerçekleþtirdi. Ýstanbul Bölge tarafýndan, Dudullu Ziya Þark 

Sofras ý 'nda ve Cermak taraf ýndan S i l ivr i  Garden Et 

Lokantasý'nda 13 Ekim tarihinde verilen SÝF JCB Ýftar 

Davetleri, 25 Ekim'de Konya ve Gaziantep, 26 Ekim'de Kayseri 

ve Adana, 29 Ekim'de de Antalya'da gerçekleþtirilen davetler 

ile devam etti. Bu vesile ile SÝF JCB, yýllardýr müþterileri ile 

oluþturduðu sýcak iliþkileri, bir birliktelik haline getirmenin 

mutluluðunu yaþadý.

SÝF JCB Ýftar Davetleri,

Ramazan'ý yine renklendirdi.

SÝF JCB Ýftar Davetleri,

Ramazan'ý yine renklendirdi.

SÝF JCB, JCB müþterilerini 

makinalarýnýn çalýnmasýna 

karþ ý  ön lem o larak  ' JCB 

Immobil iser' ýn tanýt ýmýna 

baþladý. 

JCB Immobi l iser i le , JCB 

sahiplerinin ekmek tekneleri 

ç a l ý n m a y a c a k ,  c a n l a r ý  

yanmayacak! 

JCB'leriniz Çalýnmasýn,

Canýnýz Yanmasýn! 

JCB'leriniz Çalýnmasýn,

Canýnýz Yanmasýn! 
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JCB'leriniz Çalýnmasýn,

Canýnýz Yanmasýn! 
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1997 yýlýndan bu yana SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn Adana Yetkili Servisi olarak JCB sahiplerine 

servis ve yedek parça hizmeti veren APA Makina, bu uzun ve baþarýlý servis tecrübesinden güç 

alarak, Antalya, Isparta, Burdur ve çevresine hizmet vermek üzere 2003 yýlýnda ikinci servisini 

Antalya'da açmýþtýr. 

720 m² kapalý alana sahip APA Antalya Servisi, profesyonel çalýþma prensiplerinden ödün 

vermeyen 10 kiþilik servis ekibi ve 3 gezici servis aracý ile yaklaþýk 200 adet JCB marka 

makinaya servis ve yedek parça hizmeti vermekte ve ister serviste ister müþterinin adresinde 

olsun, en iyi ve eksiksiz hizmeti vermek için çalýþmaktadýr.

SERVÝSSERVÝS

2005 yýlýnda SÝF JCB ile iþbirliðinin 10. yýlýný kutlayan

Tahinli PiyazTahinli Piyaz

Antalya Bölgesi mutfaðýnýn en bilinen ve beðenilen aðýz tadlarýndan biri de 

Tahinli Piyaz'dýr. 

Piyazýn hazýrlanýþý: Tuzlu su içinde iyice haþlanmýþ fasulyeleri süzdürün. Yalnýz 

süzdürmeden önce 3 yemek kaþýðý fasulyeyi ve 3 yemek kaþýðý suyunu geniþ bir 

kaseye koyun. Kasedeki fasulyeyi çatalla iyice ezin. Ýçine sarýmsak, zeytinyaðý, 

l imon, kimyon, tuz, s irke ve tahini ekleyip, iyice karýþt ýr ýn.  Bu sosa, 

süzdürdüðünüz fasulyeleri ekleyin ve karýþtýrýn.  Üzerine çok ince doðranmýþ 

yeþil soðan ve maydanozu ekleyin, tekrar karýþtýrýn.  Servis yaparken, dilimlenmiþ 

katý yumurta ve kýrmýzý pulbiberle süsleyin.  Arzu ederseniz üzerine bir miktar 

sýzma zeytinyaðý gezdirin.  Afiyet olsun.

� 2 su  bardað ý  haþ l anmýþ  kuru  
fasulye (þeker tipi) 

� 1 büyük limonun suyu 
� 3 diþ sarmýsak 
� 2 yemek kaþýðý sirke 
� 2 yemek kaþýðý sýzma zeytinyaðý 
� Tuz 
� 1 çay kaþýðý kimyon 
� 3 çorba kaþýðý tahin 
� 1 adet yeþil soðan 
� 1 avuç dolusu maydanoz 
� Pul biber 
� 1 adet haþlanmýþ yumurta

A N T A L Y A - A K D E N Ý Z B Ö L G E S Ý - Halil Batur

APA Makina'nýn Sif Otomotiv A.Þ. ile 1987 yýlýnda JCB'nin belirli ürün gruplarýnýn  

satýþý ile baþlayan  iþbirliði, 1995 yýlýnda “Adana Bölge Satýþ Bayisi” olma sýfatý ile 

resmileþmiþtir. SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 'Türkiye'deki ilk Satýþ Bayii' olan firma, o 

tarihten bu yana JCB'nin genel ürün hattýndaki modellerin tamamýný bölge sýnýrlarý 

dahilinde satmaya baþlamýþtýr.

'Adana Bölge Bayiliði'ni yürüttüðü SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn satýþ, servis ve yedek 

parça hizmetlerini saðlayan APA Makina, her geçen gün artan satýþ potansiyeli ve en 

iyisini baþarma isteði ile çalýþmalarýna devam etmekte ve her yýl sektöründe bölge 

liderliðini hedeflemektedir.

APA Makina, 2003 yýlýnda SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 'Antalya Bölge Bayiliði'ni de alarak, 

sýnýrlarýný doðuda Þanlýurfa'dan, batýda Fethiye'ye kadar geniþletmiþ ve SÝF JCB'nin 

Türkiye'deki 'en geniþ satýþ bayiliði sýnýrlarýna' sahip olmuþtur.

APA Makina-Antalya satýþ ekibinin sorumluluk alaný olan Antalya, Isparta ve Burdur 

i l lerinde yapýlan her görüþmeye yýl ýn tek müþterisiymiþ gibi önem veril ir, 

görüþülmeyen müþteri ve ulaþýlmayan nokta býrakmadan, ayný gün içerisinde bir çok 

müþteriyle görüþmek yerine, az ve etkili 

görüþme yaparak, doðru zamanda, doðru 

yerde, doðru kiþiye, en uygun makinayý satmak 

amacý ile, çalýþmalar büyük bir titizlikle devam 

eder. Müþterilerden gelen destek sayesinde, 

emeðin karþýlýðýnýn alýndýðýný görmek, satýlan 

JCB markasýna olan güveni bir 

kat daha arttýrmaktadýr.

Antalya satýþ ekibinin hedefi, 

J C B  m a r k a s ý n ý  A n t a l y a  

Bölgesi 'nde 'en çok tercih 

edilen ve vazgeçilmez marka' 

konumuna getirmek ve her yýl 

bölge lideri olarak bu baþarýyý 

kalýcý kýlmaktýr.
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alarak, Antalya, Isparta, Burdur ve çevresine hizmet vermek üzere 2003 yýlýnda ikinci servisini 
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vermeyen 10 kiþilik servis ekibi ve 3 gezici servis aracý ile yaklaþýk 200 adet JCB marka 
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SERVÝSSERVÝS

2005 yýlýnda SÝF JCB ile iþbirliðinin 10. yýlýný kutlayan
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kaseye koyun. Kasedeki fasulyeyi çatalla iyice ezin. Ýçine sarýmsak, zeytinyaðý, 

l imon, kimyon, tuz, s irke ve tahini ekleyip, iyice karýþt ýr ýn.  Bu sosa, 

süzdürdüðünüz fasulyeleri ekleyin ve karýþtýrýn.  Üzerine çok ince doðranmýþ 

yeþil soðan ve maydanozu ekleyin, tekrar karýþtýrýn.  Servis yaparken, dilimlenmiþ 

katý yumurta ve kýrmýzý pulbiberle süsleyin.  Arzu ederseniz üzerine bir miktar 

sýzma zeytinyaðý gezdirin.  Afiyet olsun.

� 2 su  bardað ý  haþ l anmýþ  kuru  
fasulye (þeker tipi) 

� 1 büyük limonun suyu 
� 3 diþ sarmýsak 
� 2 yemek kaþýðý sirke 
� 2 yemek kaþýðý sýzma zeytinyaðý 
� Tuz 
� 1 çay kaþýðý kimyon 
� 3 çorba kaþýðý tahin 
� 1 adet yeþil soðan 
� 1 avuç dolusu maydanoz 
� Pul biber 
� 1 adet haþlanmýþ yumurta

A N T A L Y A - A K D E N Ý Z B Ö L G E S Ý - Halil Batur

APA Makina'nýn Sif Otomotiv A.Þ. ile 1987 yýlýnda JCB'nin belirli ürün gruplarýnýn  

satýþý ile baþlayan  iþbirliði, 1995 yýlýnda “Adana Bölge Satýþ Bayisi” olma sýfatý ile 

resmileþmiþtir. SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 'Türkiye'deki ilk Satýþ Bayii' olan firma, o 

tarihten bu yana JCB'nin genel ürün hattýndaki modellerin tamamýný bölge sýnýrlarý 

dahilinde satmaya baþlamýþtýr.

'Adana Bölge Bayiliði'ni yürüttüðü SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn satýþ, servis ve yedek 

parça hizmetlerini saðlayan APA Makina, her geçen gün artan satýþ potansiyeli ve en 

iyisini baþarma isteði ile çalýþmalarýna devam etmekte ve her yýl sektöründe bölge 

liderliðini hedeflemektedir.

APA Makina, 2003 yýlýnda SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 'Antalya Bölge Bayiliði'ni de alarak, 

sýnýrlarýný doðuda Þanlýurfa'dan, batýda Fethiye'ye kadar geniþletmiþ ve SÝF JCB'nin 

Türkiye'deki 'en geniþ satýþ bayiliði sýnýrlarýna' sahip olmuþtur.

APA Makina-Antalya satýþ ekibinin sorumluluk alaný olan Antalya, Isparta ve Burdur 

i l lerinde yapýlan her görüþmeye yýl ýn tek müþterisiymiþ gibi önem veril ir, 

görüþülmeyen müþteri ve ulaþýlmayan nokta býrakmadan, ayný gün içerisinde bir çok 

müþteriyle görüþmek yerine, az ve etkili 

görüþme yaparak, doðru zamanda, doðru 

yerde, doðru kiþiye, en uygun makinayý satmak 

amacý ile, çalýþmalar büyük bir titizlikle devam 

eder. Müþterilerden gelen destek sayesinde, 

emeðin karþýlýðýnýn alýndýðýný görmek, satýlan 

JCB markasýna olan güveni bir 

kat daha arttýrmaktadýr.

Antalya satýþ ekibinin hedefi, 

J C B  m a r k a s ý n ý  A n t a l y a  

Bölgesi 'nde 'en çok tercih 

edilen ve vazgeçilmez marka' 

konumuna getirmek ve her yýl 

bölge lideri olarak bu baþarýyý 

kalýcý kýlmaktýr.
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yaklaþýk 5.000 öðrencinin modern þartlarda eðitim 

alabildiði okullar kazandýran grup, 1999 yýlýnda 

kurulan Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim Vakfý ile 

baþarýlý, maddi yardýma ihtiyacý olan ve Atatürkçü 

üniversite öðrencilerine burs olanaðý saðlamaktadýr.

Çevre korumasýna karþý da duyarlý ve sorumluluk 

sahibi olarak görevlerini yerine getirmekte olan 

CSA Holding, bunu yasal ihtiyaçtan deðil, topluma 

duyu l an  s ay g ý d an  do l ay ý  o l u þmuþ  b i r  i l ke  

çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. Holding 

Yönet im Baþkan  Yrd . Ý smet  Aba l ýoð lu 'nun  

kurcular ýndan olduðu ve halen baþkanl ýð ýn ý  

yürüttüðü; vizyonu, doðal dengeyi ve çevresel 

deðerleri nesiller boyu koruyan, geliþtiren, öncü ve 

evrensel gönüllü bir toplum kuruluþu olmak olan 

DOÇEV (Doða ve Çevre Vakfý), bu konuda örnek 

bir sivil toplum örgütüdür.

Yýllýk üretiminiz yaklaþýk kaç ton civarýndadýr?

Dentaþ olarak yýllýk 80.000 ton kaðýt üretimi 

yapmaktayýz. Ayrýca, üretimimizde hammadde 

olarak tamamen hurda kaðýt kullanmaktayýz. Bu da 

ortalama günlük 270 ton hurda kaðýdýn iþlenmesi 

anlamýna geliyor. Hurda kaðýtlarýmýzýn tamamý, 

ülkemizdeki kaðýt geri dönüþüm merkezlerinden 

elde edilmektedir.

Dentaþ olarak hangi sertifikalara sahip olarak 

üretim yapýyorsunuz?

Dentaþ'ta kalite ve standartlar, üretime baþlanýldýðý 

günden beri  yükselen bir ç ýta olmuþtur. Bu 

baðlamda kalitemizi ve standartlarýmýzý belgelemek 

amacýyla, bir takým kuruluþlarýn programlarýný 

uyguladýk ve belgelerini aldýk. Aldýðýmýz, EN ISO 

9001:2001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, Gýda Ýle 

Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikasý(Kaðýt) 

ve Gýda Ýle Temasta Bulunan Materyal Üretim 

Sertifikasý (Oluklu Mukavva) belgeleri ile, sektörde 

öncü ve örnek firma olduk.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

S Ý F  J C B  a d ý n ý  i n þ a a t  s e k t ö r ü n d e  s ü re k l i  

duyuyorduk. 2004 yýlý yatýrým planýmýzda yükleyici 

iþ makinalarýmýzý deðiþt irme kararý aldýk ve 

araþtýrmalara baþladýk. SÝF ile de bu þekilde tanýþtýk.

JCB dýþýnda baþka iþ makinasý kullandýnýz mý?

JCB dýþýnda yerli yabancý bir çok iþ makinasý ve bu 

sektörde hizmet veren firma ile çalýþtýk. 

JCB markasýný seçerken hangi kriterleri göz 

önünde bulundurdunuz?

Avrupa'da kaðýt geri dönüþüm sektöründe genelde 

teleskobik makinalarýn kullanýldýðýný görüyorduk. 

Yýllýk üretiminiz yaklaþýk kaç ton civarýndadýr?

Dentaþ olarak hangi sertifikalara sahip olarak 

üretim yapýyorsunuz?

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB dýþýnda baþka iþ makinasý kullandýnýz mý?

JCB markasýný seçerken hangi kriterleri göz 

önünde bulundurdunuz?

"JCB ürettiði makinalarda kaliteyi ve 
yüksek teknolojiyi sürekli birarada 

geliþtiriyor. Dizayný, kullandýðý bileþenleri ve 
mühendisliði gerçekten çok baþarýlý. Bizim 
için iþ güvenliði, gerçekten çok önemli ve 

iþleyiþimizde her zaman birinci planda olan 
maddeler arasýndadýr. Bu konuda kendi 

uyguladýðýmýz titizliði, piyasadaki makinalarýn 
içinde tam anlamýyla JCB TM 300'de  

gördük. 

Fakat bizim yükleme alanýmýzýn yapýsý nedeniyle, 

daha esnek, seri ve manevra kabiliyeti daha yüksek 

bir makinaya ihtiyacýmýz vardý. Yani bizim için uygun 

olan makina, hem belden kýrma, hem de teleskobik 

olma özelliklerinin yanýnda yüksek bir ataþman 

kullanma kabiliyetine de sahip olacaktý. 

Üretim miktarlarýmýzdan gördüðünüz üzere, 

fabrikamýz gün içerisinde uzun saatler durmaksýzýn 

çalýþmakta. Ayný bir zincir misali, bir tane halka 

koparsa, butün üret im duruyor. Bu sebeple 

aldýðýmýz ürünün iþletme maliyetlerinin minimumda 

olmasý ve satýþ sonrasý hizmetlerinin güçlü olmasý 

gerekmekteydi...   

Araþtýrmalarýmýz ve SÝF JCB'den aldýðýmýz destek 

sonucunda JC TM 300'ün bütün bu iþlevleri yerine 

getirebildiðini gördük ve tercihimizi JCB'den yana 

kullandýk.  

Bu satýrlarý okuyan müþterilerimize, bir JCB 

kullanýcýsý olarak,  makinanýzýn deðerlendirmesini 

nasýl yaparsýnýz?

JCB ürettiði makinalarda kal iteyi ve yüksek 

teknolojiyi sürekli birarada geliþtiriyor. Dizayný, 

kullandýðý bileþenleri ve mühendisliði gerçekten çok 

baþarýlý. Bizim için iþ güvenliði, gerçekten çok 

önemli ve iþleyiþimizde her zaman birinci planda 

olan maddeler arasýndadýr. Bu konuda kendi 

uyguladýðýmýz titizliði, piyasadaki makinalarýn içinde 

tam an lamýy la  JCB TM 300 'de   gördük . Bu 

hususlarýn dýþýnda, daha önce konuþtuðumuz gibi 

esnekl ið i , saðlamlýð ý  ve iþ letme giderlerinin 

düþüklüðü de gerçekten þaþýrtýcý. Ayrýca, TM 300'ün 

ataþman kullanma konusundaki kabiliyetinin, 

umduðumuzun fazlasýyla üstünde çýktýðýný da 

söylemeliyim. Umarýz, üçüncü makinamýzýn da 

sipariþini kýsa zamanda geçeriz...

Söyleþi için Sayýn Ýsmail Kazak'a teþekkür ediyoruz.

Bu satýrlarý okuyan müþterilerimize, bir JCB 

kullanýcýsý olarak,  makinanýzýn deðerlendirmesini 

nasýl yaparsýnýz?

DENTAÞ AMBALAJ ve KAÐIT SAN. A.Þ. -  Yalçýn Kaçmaz

Dergimizin bu sayýsýnda, oluklu mukavva kaðýt ve kutu sektörlerinde Türkiye'nin 

ilk üçü arasýnda yer alan Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.'nin Satýnalma 

Müdürü Sayýn Ýsmail Kazak'ý sayfamýza konuk ettik.

Dergimizin bu sayýsýnda, oluklu mukavva kaðýt ve kutu sektörlerinde Türkiye'nin 

ilk üçü arasýnda yer alan Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.'nin Satýnalma 

Müdürü Sayýn Ýsmail Kazak'ý sayfamýza konuk ettik.
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Kýsaca Dentaþ'ý anlatabilir misiniz?

Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ., oluklu mukavva kaðýt ve kutu sektörlerinde Türkiye'nin ikinci özel sektör 

iþletmesi olarak 1975 yýlýnda Denizli'de kurulmuþtur. Çok ortaklý yapýya sahip olan Dentaþ Ambalaj, 2000 yýlýnda 

halka arz edilerek ÝMKB'ye kote olmuþtur.

Denizli'deki modern tesislere ilave olarak, 2002 

yýlýnda Çorlu'da, Türkiye'de örnek gösterilen bir 

oluklu mukavva fabrikasý üretime alýnmýþtýr. 2005 

yýl ý baþýnda ikinci kaðýt fabrikasýnýn devreye 

alýnmasý ile, bugün þirketin iki oluklu fabrikasý ve iki 

kaðýt fabrikasý faaliyette bulunmaktadýr.

Altý Bölge Yöneticiliði ve 450 çalýþaný ile faaliyet 

gösteren þirket, her yýl Türkiye'de sektörünün ilk 

üçü arasýnda yer almaktadýr.

CSA Holding' in oluþumu hakkkýnda da bilgi 

verebilir misiniz?

Sanayiciliðe, 1951 yýlýnda çýrçýr fabrikasýnýn kurulmasýyla tekstil sektörüne hammadde saðlayarak baþlayan CSA 

Holding, Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. þirketinin yanýnda, Abalýoðlu Tekstil Sanayi A.Þ., Abalýoðlu Pamuk Sanayi 

A.Þ., Erbakýr Elektrolitik Bakýr Mamulleri A.Þ., Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. ve Dentaþ Romanya SRL iþtiraklerini 

bünyesinde bulunduran dev bir kuruluþtur. 2006 yýlýnda 65. kuruluþ yýldönümünü kutlayan Cafer Sadýk Abalýoðlu 

(CSA) Holding, 65 yýllýk iþ tecrübesiyle oluklu mukavva kutu,  kaðýt, viol, bakýr, pamuk ve iplik olmak üzere birçok 

alanda üretim yapmakta ve yaklaþýk 1600 kiþiye istihdam saðlamaktadýr. 2005 yýlýnda %31'lik büyüme ile yaklaþýk 

500 milyon dolar ciro elde eden holding, 2006'da 600 milyon dolar, önümüzdeki 5 yýlda da 1 milyar dolarlýk ciro 

hedeflemektedir. 

Globalleþme þartlarýnda var olabilmek için kurumsallaþmaya büyük önem veren Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding 

A.Þ.'nin temel dinamiklerini “Önce Ýnsan” ve “Toplumdan aldýðýný büyüterek toplumla paylaþma” ilkeleri 

oluþturmaktadýr.

Dünyanýn en iyi yönetilen aile þirketlerinden biri olmayý hedefleyen CSA Holding, uyguladýðý özgün insan kaynaklarý 

yönetimi ve þeffaf yapýsýyla, bulunduðu sektörlerde Türkiye'de öncü, güvenilir ve örnek kuruluþlardan biridir. 65. 

yýlýnda bir dünya þirketi olma yolunda hýzla ilerleyen 

holdingin orta vade gelecek hedefleri arasýnda dünya 

pazarlarýnda etkinliðini artýrmak için geliþmekte olan 

yakýn coðrafyada, özellikle Türkî Cumhuriyetler ve 

Afrika'da yatýrým yaparak müþteriye veya hammaddeye 

yakýnlýðý saðlamak yer almaktadýr. 

Grubumuz, sanayi faaliyetlerinin yanýsýra, toplumsal 

sorumluluk bilinciyle sosyal alanda da genç nesillere ve 

eðitime yatýrýmlar yapmaktadýr. Bugüne kadar Denizli'ye 

dört Ýlköðretim Okulu ve bir Fen Lisesi olmak üzere 

Kýsaca Dentaþ'ý anlatabilir misiniz?

CSA Holding' in oluþumu hakkkýnda da bilgi 

verebilir misiniz?
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yaklaþýk 5.000 öðrencinin modern þartlarda eðitim 

alabildiði okullar kazandýran grup, 1999 yýlýnda 

kurulan Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim Vakfý ile 

baþarýlý, maddi yardýma ihtiyacý olan ve Atatürkçü 

üniversite öðrencilerine burs olanaðý saðlamaktadýr.

Çevre korumasýna karþý da duyarlý ve sorumluluk 

sahibi olarak görevlerini yerine getirmekte olan 

CSA Holding, bunu yasal ihtiyaçtan deðil, topluma 

duyu l an  s ay g ý d an  do l ay ý  o l u þmuþ  b i r  i l ke  

çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. Holding 

Yönet im Baþkan  Yrd . Ý smet  Aba l ýoð lu 'nun  

kurcular ýndan olduðu ve halen baþkanl ýð ýn ý  

yürüttüðü; vizyonu, doðal dengeyi ve çevresel 

deðerleri nesiller boyu koruyan, geliþtiren, öncü ve 

evrensel gönüllü bir toplum kuruluþu olmak olan 

DOÇEV (Doða ve Çevre Vakfý), bu konuda örnek 

bir sivil toplum örgütüdür.

Yýllýk üretiminiz yaklaþýk kaç ton civarýndadýr?

Dentaþ olarak yýllýk 80.000 ton kaðýt üretimi 

yapmaktayýz. Ayrýca, üretimimizde hammadde 

olarak tamamen hurda kaðýt kullanmaktayýz. Bu da 

ortalama günlük 270 ton hurda kaðýdýn iþlenmesi 

anlamýna geliyor. Hurda kaðýtlarýmýzýn tamamý, 

ülkemizdeki kaðýt geri dönüþüm merkezlerinden 

elde edilmektedir.

Dentaþ olarak hangi sertifikalara sahip olarak 

üretim yapýyorsunuz?

Dentaþ'ta kalite ve standartlar, üretime baþlanýldýðý 

günden beri  yükselen bir ç ýta olmuþtur. Bu 

baðlamda kalitemizi ve standartlarýmýzý belgelemek 

amacýyla, bir takým kuruluþlarýn programlarýný 

uyguladýk ve belgelerini aldýk. Aldýðýmýz, EN ISO 

9001:2001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, Gýda Ýle 

Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikasý(Kaðýt) 

ve Gýda Ýle Temasta Bulunan Materyal Üretim 

Sertifikasý (Oluklu Mukavva) belgeleri ile, sektörde 

öncü ve örnek firma olduk.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

S Ý F  J C B  a d ý n ý  i n þ a a t  s e k t ö r ü n d e  s ü re k l i  

duyuyorduk. 2004 yýlý yatýrým planýmýzda yükleyici 

iþ makinalarýmýzý deðiþt irme kararý aldýk ve 

araþtýrmalara baþladýk. SÝF ile de bu þekilde tanýþtýk.

JCB dýþýnda baþka iþ makinasý kullandýnýz mý?

JCB dýþýnda yerli yabancý bir çok iþ makinasý ve bu 

sektörde hizmet veren firma ile çalýþtýk. 

JCB markasýný seçerken hangi kriterleri göz 

önünde bulundurdunuz?

Avrupa'da kaðýt geri dönüþüm sektöründe genelde 

teleskobik makinalarýn kullanýldýðýný görüyorduk. 

Yýllýk üretiminiz yaklaþýk kaç ton civarýndadýr?

Dentaþ olarak hangi sertifikalara sahip olarak 

üretim yapýyorsunuz?

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB dýþýnda baþka iþ makinasý kullandýnýz mý?

JCB markasýný seçerken hangi kriterleri göz 

önünde bulundurdunuz?

"JCB ürettiði makinalarda kaliteyi ve 
yüksek teknolojiyi sürekli birarada 

geliþtiriyor. Dizayný, kullandýðý bileþenleri ve 
mühendisliði gerçekten çok baþarýlý. Bizim 
için iþ güvenliði, gerçekten çok önemli ve 

iþleyiþimizde her zaman birinci planda olan 
maddeler arasýndadýr. Bu konuda kendi 

uyguladýðýmýz titizliði, piyasadaki makinalarýn 
içinde tam anlamýyla JCB TM 300'de  

gördük. 

Fakat bizim yükleme alanýmýzýn yapýsý nedeniyle, 

daha esnek, seri ve manevra kabiliyeti daha yüksek 

bir makinaya ihtiyacýmýz vardý. Yani bizim için uygun 

olan makina, hem belden kýrma, hem de teleskobik 

olma özelliklerinin yanýnda yüksek bir ataþman 

kullanma kabiliyetine de sahip olacaktý. 

Üretim miktarlarýmýzdan gördüðünüz üzere, 

fabrikamýz gün içerisinde uzun saatler durmaksýzýn 

çalýþmakta. Ayný bir zincir misali, bir tane halka 

koparsa, butün üret im duruyor. Bu sebeple 

aldýðýmýz ürünün iþletme maliyetlerinin minimumda 

olmasý ve satýþ sonrasý hizmetlerinin güçlü olmasý 

gerekmekteydi...   

Araþtýrmalarýmýz ve SÝF JCB'den aldýðýmýz destek 

sonucunda JC TM 300'ün bütün bu iþlevleri yerine 

getirebildiðini gördük ve tercihimizi JCB'den yana 

kullandýk.  

Bu satýrlarý okuyan müþterilerimize, bir JCB 

kullanýcýsý olarak,  makinanýzýn deðerlendirmesini 

nasýl yaparsýnýz?

JCB ürettiði makinalarda kal iteyi ve yüksek 

teknolojiyi sürekli birarada geliþtiriyor. Dizayný, 

kullandýðý bileþenleri ve mühendisliði gerçekten çok 

baþarýlý. Bizim için iþ güvenliði, gerçekten çok 

önemli ve iþleyiþimizde her zaman birinci planda 

olan maddeler arasýndadýr. Bu konuda kendi 

uyguladýðýmýz titizliði, piyasadaki makinalarýn içinde 

tam an lamýy la  JCB TM 300 'de   gördük . Bu 

hususlarýn dýþýnda, daha önce konuþtuðumuz gibi 

esnekl ið i , saðlamlýð ý  ve iþ letme giderlerinin 

düþüklüðü de gerçekten þaþýrtýcý. Ayrýca, TM 300'ün 

ataþman kullanma konusundaki kabiliyetinin, 

umduðumuzun fazlasýyla üstünde çýktýðýný da 

söylemeliyim. Umarýz, üçüncü makinamýzýn da 

sipariþini kýsa zamanda geçeriz...

Söyleþi için Sayýn Ýsmail Kazak'a teþekkür ediyoruz.

Bu satýrlarý okuyan müþterilerimize, bir JCB 

kullanýcýsý olarak,  makinanýzýn deðerlendirmesini 

nasýl yaparsýnýz?

DENTAÞ AMBALAJ ve KAÐIT SAN. A.Þ. -  Yalçýn Kaçmaz

Dergimizin bu sayýsýnda, oluklu mukavva kaðýt ve kutu sektörlerinde Türkiye'nin 

ilk üçü arasýnda yer alan Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.'nin Satýnalma 

Müdürü Sayýn Ýsmail Kazak'ý sayfamýza konuk ettik.

Dergimizin bu sayýsýnda, oluklu mukavva kaðýt ve kutu sektörlerinde Türkiye'nin 

ilk üçü arasýnda yer alan Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.'nin Satýnalma 

Müdürü Sayýn Ýsmail Kazak'ý sayfamýza konuk ettik.
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Kýsaca Dentaþ'ý anlatabilir misiniz?

Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ., oluklu mukavva kaðýt ve kutu sektörlerinde Türkiye'nin ikinci özel sektör 

iþletmesi olarak 1975 yýlýnda Denizli'de kurulmuþtur. Çok ortaklý yapýya sahip olan Dentaþ Ambalaj, 2000 yýlýnda 

halka arz edilerek ÝMKB'ye kote olmuþtur.

Denizli'deki modern tesislere ilave olarak, 2002 

yýlýnda Çorlu'da, Türkiye'de örnek gösterilen bir 

oluklu mukavva fabrikasý üretime alýnmýþtýr. 2005 

yýl ý baþýnda ikinci kaðýt fabrikasýnýn devreye 

alýnmasý ile, bugün þirketin iki oluklu fabrikasý ve iki 

kaðýt fabrikasý faaliyette bulunmaktadýr.

Altý Bölge Yöneticiliði ve 450 çalýþaný ile faaliyet 

gösteren þirket, her yýl Türkiye'de sektörünün ilk 

üçü arasýnda yer almaktadýr.

CSA Holding' in oluþumu hakkkýnda da bilgi 

verebilir misiniz?

Sanayiciliðe, 1951 yýlýnda çýrçýr fabrikasýnýn kurulmasýyla tekstil sektörüne hammadde saðlayarak baþlayan CSA 

Holding, Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. þirketinin yanýnda, Abalýoðlu Tekstil Sanayi A.Þ., Abalýoðlu Pamuk Sanayi 

A.Þ., Erbakýr Elektrolitik Bakýr Mamulleri A.Þ., Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. ve Dentaþ Romanya SRL iþtiraklerini 

bünyesinde bulunduran dev bir kuruluþtur. 2006 yýlýnda 65. kuruluþ yýldönümünü kutlayan Cafer Sadýk Abalýoðlu 

(CSA) Holding, 65 yýllýk iþ tecrübesiyle oluklu mukavva kutu,  kaðýt, viol, bakýr, pamuk ve iplik olmak üzere birçok 

alanda üretim yapmakta ve yaklaþýk 1600 kiþiye istihdam saðlamaktadýr. 2005 yýlýnda %31'lik büyüme ile yaklaþýk 

500 milyon dolar ciro elde eden holding, 2006'da 600 milyon dolar, önümüzdeki 5 yýlda da 1 milyar dolarlýk ciro 

hedeflemektedir. 

Globalleþme þartlarýnda var olabilmek için kurumsallaþmaya büyük önem veren Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding 

A.Þ.'nin temel dinamiklerini “Önce Ýnsan” ve “Toplumdan aldýðýný büyüterek toplumla paylaþma” ilkeleri 

oluþturmaktadýr.

Dünyanýn en iyi yönetilen aile þirketlerinden biri olmayý hedefleyen CSA Holding, uyguladýðý özgün insan kaynaklarý 

yönetimi ve þeffaf yapýsýyla, bulunduðu sektörlerde Türkiye'de öncü, güvenilir ve örnek kuruluþlardan biridir. 65. 

yýlýnda bir dünya þirketi olma yolunda hýzla ilerleyen 

holdingin orta vade gelecek hedefleri arasýnda dünya 

pazarlarýnda etkinliðini artýrmak için geliþmekte olan 

yakýn coðrafyada, özellikle Türkî Cumhuriyetler ve 

Afrika'da yatýrým yaparak müþteriye veya hammaddeye 

yakýnlýðý saðlamak yer almaktadýr. 

Grubumuz, sanayi faaliyetlerinin yanýsýra, toplumsal 

sorumluluk bilinciyle sosyal alanda da genç nesillere ve 

eðitime yatýrýmlar yapmaktadýr. Bugüne kadar Denizli'ye 

dört Ýlköðretim Okulu ve bir Fen Lisesi olmak üzere 

Kýsaca Dentaþ'ý anlatabilir misiniz?

CSA Holding' in oluþumu hakkkýnda da bilgi 

verebilir misiniz?



Sizin ekim alanýnýz ne kadar?

Biz, 1.200  ton pamuðu kendimiz ekiyoruz. Buradan 

yaklaþýk 500 ton ham pamuk elde ediyoruz. Ayrýca, diðer 

çiftçilerden de yaklaþýk 6.500 ton pamuk satýn alýyoruz. 

Yani, sadece bizim tesisimizde, yýlda ortalama 7.000 ton 

ham pamuk iþleniyor.

Bize bu pamuk iþleme sürecini ve bu süreç içerisinde JCB 

530-70'in size ne gibi kolaylýk ve avantajlar yarattýðýný 

anlatýr mýsýnýz?

Geçtiðimiz yýllarda pamuk bize balyalar halinde geliyordu. 

Bunlarý forkliftlerle taþýyabiliyorduk. Ancak bu yýl, dökme 

halinde gelmeye baþladý. Gelen bu pamuk, römorklardan 

indiriliyor ve depo içlerinde istif ediliyor. Burada JCB 

530-70, pamuðun römorktan indirilmesi ve istiflenmesi 

sýrasýnda bizim fabrikamýzdaki elimiz ayaðýmýz durumunda. 

Biz bu iþ i  3 ay önces ine kadar traktör kepçe i le  

yapýyorduk. Ama onun uzanacaðý yer çok sýnýrlý. JCB 530-

70'in uzun bomu sayesinde, 7 metreye kadar istifleme 

yapýlabiliyoruz. Ayrýca, onlarca iþçinin yaptýðý iþi, JCB tek 

baþýna ve daha kýsa sürede yapýyor. Kýsacasý, bizim için 

hem zamandan, hem de iþçilik maliyetlerinden avantaj 

saðlýyor.

JCB 'yi tercih etmenizin nedeni nedir?

Biz JCB'yi tercih ettik, çünkü rakiplerine göre avantajlarý 

çok fazla. Her þeyden önce, JCB 530-70 Farm Special, 

tarým için üretilmiþ özel bir makina. Muadil makinalara 

göre beygir gücü daha fazla ve lastikleri daha kalýn olduðu 

için, yüklemesi ve performansý çok daha iyi. Bunun 

yanýnda, geri dönüþ faný da, makinanýn motorunun 

korunmasý için çok iyi düþünülmüþ bir sistem. Faný tersine 

çalýþtýrýp motor içindeki tozlarý ve pamuk parçacýklarýný 

dýþarý atabiliyoruz. Ayrýca, makinanýn alt yürüyüþ grubu, 

JCB 4CX Kazýcý-Yükleyiciler ile ayný. Bu durum, hem 

servis sunumunu, hem de yedek parça bulunabilirliðini 

artýrýyor. Yani JCB, hem kalitesiyle, hem de yedek parça ve 

servisiyle bizim isteklerimize rahatlýkla cevap verebiliyor. 

B u  t i p  b i r  m a k i n ay ý  ç ý r ç ý r  i þ i y l e  u ð r a þ a n  t ü m  

meslektaþlarýmýza öneriyoruz.

Söyleþi için Sayýn Ümit Tor'a teþekkür ederiz.

Sizin ekim alanýnýz ne kadar?

Bize bu pamuk iþleme sürecini ve bu süreç içerisinde JCB 

530-70'in size ne gibi kolaylýk ve avantajlar yarattýðýný 

anlatýr mýsýnýz?

JCB 'yi tercih etmenizin nedeni nedir?

Bize firmanýz hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Gültaþ A.Þ., 17 yýl önce kurulmuþtur ve daha çok çýrçýr 

üzerine faaliyet gösteren bir firmadýr. Buna ek olarak 

zeytinyaðý iþletmemiz ve mýsýr kurutma tesisimiz de 

bulunmaktadýr. Çýrçýr fabrikamýz, 20.000 m² arazi üzerine 

kurulmuþtur. Bunun 10.000 m²'si kapalý alandýr.

Çýrçýr nedir? Dönemleri ne zamandýr?

Çýrçýr tarladan gelen kütlü pamuðun iþletmelerde çiðit 

(çekirdek) ve maðlýç (konfeksiyonun hammaddesi) olarak 

birbirinden ayrýlmasý iþlemidir. Çýrçýrýn hasat dönemi 

Eylül ayýnda baþlar, Mart ayýnda sona erer.

Pamuðun iþlenip iplik haline gelmesi için geçen süredeki 

iþlemleri anlatýr mýsýnýz?

F a b r i k ay a  g e l e n  

k ü t l ü  p a m u ð u n  

çek irdeð i  ayr ý l ý r. 

G e r i y e  k a l a n ,  

k o n f e k s i y o n u n  

h a m m a dd e s i d i r. 

Bunlarý balyalarla 

iplik fabrikalarýna 

göndeririz. Orada 

iþlenir ve kullanýma 

hazýr hale gelirler.

Yaptýðýnýz iþteki en büyük sýkýntýnýz nedir?

Devletin uyguladýðý fiyat politikalarý bizim en büyük 

sýkýntýmýz. Pamuðun birim fiyatýnýn 40 cent olmasý 

gerekmektedir. Ama bugün bu fiyatlarý göremiyoruz. 90'lý 

yýllarda çiftçi 1 kg.'lýk pamukla 3 lt. mazot alabiliyordu. 

Günümüzde ise , 3 kg. pamukla ancak 1 lt . mazot 

alýnabiliyor. Sadece buna bakarak, aleyhimize ne gibi bir 

gerileme olduðunu görebiliriz.

Söke'de sizin gibi kaç firma var? Türkiye pazarýnda 

Söke'nin payý nedir?

Burada, bu iþi yapan 17 firma var. Türkiye pazarýnda da 

Söke, %5'lik bir paya sahiptir.

Bize firmanýz hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Çýrçýr nedir? Dönemleri ne zamandýr?

Pamuðun iþlenip iplik haline gelmesi için geçen süredeki 

iþlemleri anlatýr mýsýnýz?

Yaptýðýnýz iþteki en büyük sýkýntýnýz nedir?

Söke'de sizin gibi kaç firma var? Türkiye pazarýnda 

Söke'nin payý nedir?

S Ö K E ' D E Y Ý Z

SÖKE
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Söke topraklarý en eski tarihte Hitit imparatorluðu'na baðlý 
etiliklerden Lelej'lerin elindeydi. Bu medeniyete ait tarihi buluntular 
M.Ö. 5000, yani günümüzden 7000 yýl öncesine kadar uzanmaktadýr. Ancak bu bölge, Eti'ler zamanýnda fazla siyasal 
olaya sahne olmamýþtýr. Zaman zaman dýþarýdan gelen göçmenler, Eti topluluðu içinde eriyip kaybolmuþlardýr. Eti 
birliðinin bu topraklarda M.Ö. 1200 yýllarýnda çözülmesi üzerine Kuman'lar egemen oldular ve bu egemenliði M.Ö. 
8. yüzyýlda burada uzaklaþtýrarak Söke topraklarýna sahip oldular. Bu kavmin isminden dolayý, bugünkü Muðla 
topraklarýna Karya adý verilmiþtir. Karya'lýlar zamanýnda sahillerdeki þehirler Ýyon'larýn elinde kalmýþtýr.

Ýyonlar, denizci ve tüccar idiler. Baþlangýçta, kýyýlarda kendilerine uygun yerler bulup, orasýný hakim devletten satýn 
alýrlardý. Sonra buraya çevrenin ticaret merkezi olabilecek büyük bir ticaret kenti kurarlardý. Bu þekilde Akdeniz 
kýyýlarýnda 12 ticaret kenti meydana getirmiþlerdi. Bu þehirler Ýyon birliðine katýlmak zorundaydý. Ýyon'lar doðulu bir 
kavim olmakla birlikte, baþkalarýnýn topraklarý içinde þehir sahibi idiler. Bu þehirlerden Söke sýnýrlarý içinde 
bulunanlar, Milet, Priene ve Myus'du.

Milet, Eti'ler devrinde kurulmuþ bir liman þehridir. O zamanki adý Leleçeis idi ve Lelejler ülkesi anlamýna 
gelmekteydi. Büyük Menderes nehrinin güneyinde bulunan Söke topraklarý Lelejya'ya aitti.

Milattan önce ya da sonra olsun, Söke topraklarý birçok tarihi olaya sahne olmuþtur. Kurtuluþ Savaþý'nda da Söke, 
Anadolu için önemli bir rol almýþtýr. Söke için yazýlacak, geçmiþten günümüze dayanan birçok tarihi olay vardýr.

Söke, Aydýn ilinin en batýsýnda yer alan ve yüzölçümü bakýmýndan en büyük ilçesidir. 1356 km2 alana sahiptir. Ýlçe 
merkezinin denizden yüksekliði 38 metredir. Söke'nin doðusunda Koçarlý, kuzeydoðusunda Germencik, kuzey ve 
kuzeybatýsýnda Kuþadasý, batý ve güneybatýsýnda Ege Denizi, güneyinde Milas yer almaktadýr. Ýlçe topraklarýnýn 
kuzeyini, batýdan doðuya doðru Samsun Daðlarý, Gümüþ ve Kemer Daðlarý, güneyinde ise Toros Daðlarý'nýn en 
batýdaki uzantýlarýndan oluþan Beþparmak Daðlarý çevrelemektedir. Ovasý çok geniþ olup, ovanýn orttasýndan Büyük 
Menderes Nehri geçer.

Söke'de bölgenin özelliði olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nin 
karakteristik bitki örtüsü olan makiler yer alýr. Samsun ve 
Beþparmak Daðlarý'nýn 500-600 m yükseklerine kadar 
makiler yayýlmýþ durumdadýr. Samsun Daðý'nýn yükseklerinde 
Karaçam ormanlarýna rastlanmaktadýr.

Söke Ovasý'nda yetiþtirilen kültür bitkilerinin baþlýcalarý 
þunlardýr; Pamuk, tütün, þeker pancarý, susam, ayçiçeði, 
buðday, arpa, mýsýr, fasulye, börülce, soðan,sarýmsak, badem, 
ceviz, armut, elma, muþmula, erik, iðde, kayýsý, þeftali, kiraz, 
viþne, zeytin, lahana, enginar, ýspanak, kavun, karpuz, kekik, 
nane, adaçayý vb...

Türkiye'nin en önemli pamuk üretim 
alanlarýndan Söke'de de, JCB tarýmýn 
hizmetinde...

Türkiye'nin en önemli pamuk üretim 
alanlarýndan Söke'de de, JCB tarýmýn 
hizmetinde...

Söke
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Gültaþ A.Þ.'nin

sahibi Ümit Tor

Gültaþ A.Þ. , pamuðun istiflenmesinde

JCB 530-70'in üstün özelliklerinden faydalanýyor.

, pamuðun istiflenmesinde

JCB 530-70'in üstün özelliklerinden faydalanýyor.

Aðýrlýklý olarak çýrçýr konusunda faaliyet

gösteren

Aðýrlýklý olarak çýrçýr konusunda faaliyet

gösteren

Tarihte Söke

Coðrafi Konum

Bitki Örtüsü ve Tarým Ürünleri

-  Söyleþi: Önder Tansu

sö
ke

sö
ke
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Priene



Sizin ekim alanýnýz ne kadar?

Biz, 1.200  ton pamuðu kendimiz ekiyoruz. Buradan 

yaklaþýk 500 ton ham pamuk elde ediyoruz. Ayrýca, diðer 

çiftçilerden de yaklaþýk 6.500 ton pamuk satýn alýyoruz. 

Yani, sadece bizim tesisimizde, yýlda ortalama 7.000 ton 

ham pamuk iþleniyor.

Bize bu pamuk iþleme sürecini ve bu süreç içerisinde JCB 

530-70'in size ne gibi kolaylýk ve avantajlar yarattýðýný 

anlatýr mýsýnýz?

Geçtiðimiz yýllarda pamuk bize balyalar halinde geliyordu. 

Bunlarý forkliftlerle taþýyabiliyorduk. Ancak bu yýl, dökme 

halinde gelmeye baþladý. Gelen bu pamuk, römorklardan 

indiriliyor ve depo içlerinde istif ediliyor. Burada JCB 

530-70, pamuðun römorktan indirilmesi ve istiflenmesi 

sýrasýnda bizim fabrikamýzdaki elimiz ayaðýmýz durumunda. 

Biz bu iþ i  3 ay önces ine kadar traktör kepçe i le  

yapýyorduk. Ama onun uzanacaðý yer çok sýnýrlý. JCB 530-

70'in uzun bomu sayesinde, 7 metreye kadar istifleme 

yapýlabiliyoruz. Ayrýca, onlarca iþçinin yaptýðý iþi, JCB tek 

baþýna ve daha kýsa sürede yapýyor. Kýsacasý, bizim için 

hem zamandan, hem de iþçilik maliyetlerinden avantaj 

saðlýyor.

JCB 'yi tercih etmenizin nedeni nedir?

Biz JCB'yi tercih ettik, çünkü rakiplerine göre avantajlarý 

çok fazla. Her þeyden önce, JCB 530-70 Farm Special, 

tarým için üretilmiþ özel bir makina. Muadil makinalara 

göre beygir gücü daha fazla ve lastikleri daha kalýn olduðu 

için, yüklemesi ve performansý çok daha iyi. Bunun 

yanýnda, geri dönüþ faný da, makinanýn motorunun 

korunmasý için çok iyi düþünülmüþ bir sistem. Faný tersine 

çalýþtýrýp motor içindeki tozlarý ve pamuk parçacýklarýný 

dýþarý atabiliyoruz. Ayrýca, makinanýn alt yürüyüþ grubu, 

JCB 4CX Kazýcý-Yükleyiciler ile ayný. Bu durum, hem 

servis sunumunu, hem de yedek parça bulunabilirliðini 

artýrýyor. Yani JCB, hem kalitesiyle, hem de yedek parça ve 

servisiyle bizim isteklerimize rahatlýkla cevap verebiliyor. 

B u  t i p  b i r  m a k i n ay ý  ç ý r ç ý r  i þ i y l e  u ð r a þ a n  t ü m  

meslektaþlarýmýza öneriyoruz.

Söyleþi için Sayýn Ümit Tor'a teþekkür ederiz.

Sizin ekim alanýnýz ne kadar?

Bize bu pamuk iþleme sürecini ve bu süreç içerisinde JCB 

530-70'in size ne gibi kolaylýk ve avantajlar yarattýðýný 

anlatýr mýsýnýz?

JCB 'yi tercih etmenizin nedeni nedir?

Bize firmanýz hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Gültaþ A.Þ., 17 yýl önce kurulmuþtur ve daha çok çýrçýr 

üzerine faaliyet gösteren bir firmadýr. Buna ek olarak 

zeytinyaðý iþletmemiz ve mýsýr kurutma tesisimiz de 

bulunmaktadýr. Çýrçýr fabrikamýz, 20.000 m² arazi üzerine 

kurulmuþtur. Bunun 10.000 m²'si kapalý alandýr.

Çýrçýr nedir? Dönemleri ne zamandýr?

Çýrçýr tarladan gelen kütlü pamuðun iþletmelerde çiðit 

(çekirdek) ve maðlýç (konfeksiyonun hammaddesi) olarak 

birbirinden ayrýlmasý iþlemidir. Çýrçýrýn hasat dönemi 

Eylül ayýnda baþlar, Mart ayýnda sona erer.

Pamuðun iþlenip iplik haline gelmesi için geçen süredeki 

iþlemleri anlatýr mýsýnýz?

F a b r i k ay a  g e l e n  

k ü t l ü  p a m u ð u n  

çek irdeð i  ayr ý l ý r. 

G e r i y e  k a l a n ,  

k o n f e k s i y o n u n  

h a m m a dd e s i d i r. 

Bunlarý balyalarla 

iplik fabrikalarýna 

göndeririz. Orada 

iþlenir ve kullanýma 

hazýr hale gelirler.

Yaptýðýnýz iþteki en büyük sýkýntýnýz nedir?

Devletin uyguladýðý fiyat politikalarý bizim en büyük 

sýkýntýmýz. Pamuðun birim fiyatýnýn 40 cent olmasý 

gerekmektedir. Ama bugün bu fiyatlarý göremiyoruz. 90'lý 

yýllarda çiftçi 1 kg.'lýk pamukla 3 lt. mazot alabiliyordu. 

Günümüzde ise , 3 kg. pamukla ancak 1 lt . mazot 

alýnabiliyor. Sadece buna bakarak, aleyhimize ne gibi bir 

gerileme olduðunu görebiliriz.

Söke'de sizin gibi kaç firma var? Türkiye pazarýnda 

Söke'nin payý nedir?

Burada, bu iþi yapan 17 firma var. Türkiye pazarýnda da 

Söke, %5'lik bir paya sahiptir.

Bize firmanýz hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Çýrçýr nedir? Dönemleri ne zamandýr?

Pamuðun iþlenip iplik haline gelmesi için geçen süredeki 

iþlemleri anlatýr mýsýnýz?

Yaptýðýnýz iþteki en büyük sýkýntýnýz nedir?

Söke'de sizin gibi kaç firma var? Türkiye pazarýnda 

Söke'nin payý nedir?
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Söke topraklarý en eski tarihte Hitit imparatorluðu'na baðlý 
etiliklerden Lelej'lerin elindeydi. Bu medeniyete ait tarihi buluntular 
M.Ö. 5000, yani günümüzden 7000 yýl öncesine kadar uzanmaktadýr. Ancak bu bölge, Eti'ler zamanýnda fazla siyasal 
olaya sahne olmamýþtýr. Zaman zaman dýþarýdan gelen göçmenler, Eti topluluðu içinde eriyip kaybolmuþlardýr. Eti 
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alanlarýndan Söke'de de, JCB tarýmýn 
hizmetinde...
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Gültaþ A.Þ.'nin

sahibi Ümit Tor

Gültaþ A.Þ. , pamuðun istiflenmesinde

JCB 530-70'in üstün özelliklerinden faydalanýyor.

, pamuðun istiflenmesinde

JCB 530-70'in üstün özelliklerinden faydalanýyor.

Aðýrlýklý olarak çýrçýr konusunda faaliyet

gösteren

Aðýrlýklý olarak çýrçýr konusunda faaliyet

gösteren

Tarihte Söke

Coðrafi Konum

Bitki Örtüsü ve Tarým Ürünleri

-  Söyleþi: Önder Tansu

sö
ke

sö
ke
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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 ý rken ve 
sonrasýnda satarken, performans ve 
deðer  o larak  daha  f az l a  get i r i  

saðlamasý için, aþaðýdaki iki noktaya 
özellikle dikkat edilmelidir:

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

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

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

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

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

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."

ADANA-APAADANA-APA

DÝYARBAKIR-NETTDÝYARBAKIR-NETT

ANTALYA-APAANTALYA-APA

E-mail: antalyaservis@apaservis.com.tr

221 52 96

E-mail: apamakina@apamakina.com.tr

BURSA

E-mail: teknoart@sif.com.tr

Ýzmir Yolu Ýhsaniye Mah. Eser Ýþ Merkezi

Adnan Kahveci Mahallesi
Anavatan Caddesi No: 194/B

671 57 48

22-24

E-mail: apamakina@apamakina.com.tr

Ceyhan Yolu 8. km  Yüreðir

E-mail: apaservis@apaservis.com

Ceyhan Yolu 8. km  Yüreðir
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KARABÜK-GENÇ
Büyük Sanayi Sitesi K Blok Kemaloyman Mevkii / 
KARABÜK
Tel : (0370) 452 02 56/57 
Faks : (0370) 452 02 58
E-mail : gencmakina@sif.com.tr

KARABÜK-GENÇ

ÝSTANBUL-ÝNTERÝSTANBUL-ÝNTER

Ýmes Sanayi Sitesi B Blok No: 204/7
Dudullu / ÝSTANBUL

540 46 57
540 49 75

ÝZMÝT-ÇÖZÜM
Sefa Sirmen Bulvarý Körfez Mah.
Sanayi Sitesi Güney Kapýsý Yaný KOCAELÝ
Tel : (0262) 335 23 53-335 45 34
FaKS : (0262) 335 27 75
E-mail: cozummakina@sif.com.tr

ÝZMÝT-ÇÖZÜM

GEBZE-ATEÞSAN 
E-5 Yanyol Üzeri Ýstanbul Cad. No:13 
Gebze / KOCAELÝ
Tel : (0262) 644 58 66 
Faks : (0262) 644 58 67
E-mail : atessan@sif.com.tr

GEBZE-ATEÞSAN 

ESKÝÞEHÝR-TEMAS
Teksan Sanayi Sitesi H3 Blok No: 8 
ESKÝÞEHÝR
Tel : (0222) 228 18 62
Faks : (0222) 228 18 63
E-mail : temas@sif.com.tr 

ESKÝÞEHÝR-TEMAS

KONYA-ELCE
Karatay Sanayi Sitesi Beykent Sokak No: 9-11
Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 233 24 04 
FaKS : (0332) 233 24 03
E-mail : makina@elce.com.tr

KONYA-ELCE

TOKAT-GÜMÜÞ
Sanayi Sitesi 10. Blok No:116
TOKAT
Tel : (0356) 214 20 80 
Faks : (0356) 214 52 25
E-mail : gumus@sif.com.tr

TOKAT-GÜMÜÞ

TRABZON-BÝRLÝK
Adnan Kahveci Mahallesi
Anavatan Caddesi No: 194/B
Pelitli Beldesi / TRABZON
Tel : (0462) 334 37 43
Faks : (0462) 334 07 55
E-mail : birlikservis@sif.com.tr

TRABZON-BÝRLÝK

SAMSUN-EMÝN ÝÞ
19 Mayýs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
Kutlukent / SAMSUN
Tel : (0362) 266 53 86
Faks : (0362) 266 53 91
E-mail : eminis@sif.com.tr 

SAMSUN-EMÝN ÝÞ

MALATYA-ANKARA MAKÝNA
Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No:70 
MALATYA
Tel : (0422) 238 27 14 
Faks : (0422) 238 27 99
E-mail : ankara@sif.com.tr

MALATYA-ANKARA MAKÝNA

VAN-GÜVEN ÝÞ
Yeni Sanayi Sitesi T Blok No:15
VAN 
Tel : (0432) 223 27 49 / 223 28 59
Faks : (0432) 223 28 66
E-mail : guvenis@sif.com.tr

VAN-GÜVEN ÝÞ
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Komatsu PC30 Mini Eks. 1998 Ýstanbul Merkez
Daewoo 035 Mini Eks. 2002 Apa Makina Adana
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Malatya, Elazýð ve Adýyaman'daki JCB müþterilerine 

servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Ankara 

M a k i n a , Ý l h a n  D e m i r  t a r a f ý n d a n  k u r u l d u . 

Servis,toplam 300 metrekare hizmet alanýna sahip. 

Van, Hakkari, Þýrnak, Aðrý, Iðdýr ve Bitlis'deki JCB 

müþterilerine servis ve yedek parça hizmeti verecek 

olan Güven-Ýþ, Ferit Akçay tarafýndan kuruldu. Toplam 

270 metrekare servis alanýna sahip. 

Adnan Ateþ tarafýndan kurulan ve Gebze, Darýca, 

Hereke, Dilovasý ve Þekerpýnar'daki JCB müþterilerine 

servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Ateþsan, 

toplam 1000 metrekare servis alanýna sahip.

Eskiþehir ve Afyon'daki JCB müþterilerine hizmet 

verecek olan Temas Otomotiv, Çet in Aksoy 

tarafýndan kuruldu. Toplam 120 metrekare servis 

alanýna sahip. 

Samsun, Ordu ve Sinop'taki JCB müþterilerine servis ve yedek parça 

hizmeti verecek olan Emin-Ýþ, Turgay Köse tarafýndan kuruldu. Servis, 300 

metrekare hizmet alanýna sahip.

GÜVEN-ÝÞGÜVEN-ÝÞ
VAN  YETKÝLÝ SERVÝSÝVAN  YETKÝLÝ SERVÝSÝ MALATYA  YETKÝLÝ SERVÝSÝMALATYA  YETKÝLÝ SERVÝSÝ

ANKARA MAKÝNAANKARA MAKÝNA

GEBZE YETKÝLÝ SERVÝSÝGEBZE YETKÝLÝ SERVÝSÝ

ATEÞSANATEÞSAN
ESKÝÞEHÝR  YETKÝLÝ SERVÝSÝESKÝÞEHÝR  YETKÝLÝ SERVÝSÝ

TEMAS OTOMOTÝVTEMAS OTOMOTÝV

SAMSUN YETKÝLÝ SERVÝSÝSAMSUN YETKÝLÝ SERVÝSÝ

EMÝN-ÝÞEMÝN-ÝÞ

Zorlu Koþullarýn
Markasý


