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Berna Tuðcu
Bora Karaosmanoðlu
Burcu Sabuncuoðlu / 1 Medya
Figen Karabulut / Profera
Kazým Apa
Levent Þendurgut
Mustafa Çalýk

Deðerli Okuyucularýmýz,

Kýsa süre önce yeni bir yýla daha "merhaba" dedik. Yeni yýlýn 

hepimize saðlýklý, mutlu ve baþarýlý günler getirmesini diliyoruz.

Tuluyhan Uðurlu'nun 

“Dünya Baþkenti Ýstanbul” baþlýklý son albümünden parçalarý 

yorumladýðý muhteþem konser ile adeta büyülendiler.

"Bizden Haberler" sayfalarýmýzý okurken, sizlere daha yakýn 

olabilmek ve daha kaliteli bir hizmet verebilmek için çalýþtýðýmýz 

yoðun bir dönemi daha geride býraktýðýmýzý göreceksiniz.

"Satýþ/Servis Noktalarý" bölümü için ÝNTER Ýþ Makinalarý'na 

yapt ý ð ým ýz  z i yaret  s ý ras ýnda  gördüðümüz , rev i zyonu 

tamamlanmýþ ve adeta fabrikadan yeni çýkmýþ hale getirilmiþ 14 

yýllýk bir JCB 3 CX için yapýlan çalýþmayý ilgi ile okuyacaðýnýza 

inanýyoruz. Bu titiz çalýþma için ÝNTER çalýþanlarýný kutluyoruz.

"Tüm Türkiye'deyiz" sayfalarýmýza konu olan ve t

Dergimizi keyifle okuyacaðýnýzý ümit ediyoruz. Gelecek 

sayýmýzda buluþmak dileði ile...

Dergimizin "Söyleþi" bölümünde, 

Prof. Dr. Türkan Saylan ile , SÝF 

Otomotiv'in 50. yýlýnda, meslek 

yüksek  oku l l a r ýn ýn  endüs t r i , 

o tomot i v  g i b i  s ek tör l e  i l g i l i  

bölümlerinde okuyan öðrencilerin 

bi lgi , beceri ve diploma sahibi 

o lmalar ýn ý  sað lamak, sektörü 

gel iþt irmek, mesleðe yönel imi 

özendirmek ve baþarýlý öðrencilere 

i s t i hdam ya r a tmak  amac ý y l a  

baþlattýðýmýz "50. yýlda 50 gence 

burs" projemiz ve Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) 

üzerine yaptýðýmýz söyleþiyi okuyacaksýnýz. Sayýn Saylan'a ve 

ÇYDD'ne, projemize verdikleri destek için teþekkür ediyoruz.

Kuruluþumuzun 50. yýlý nedeni ile Sait Halim Paþa Yalýsý'nda 

gerçekleþtirdiðimiz davetimize katýlanlar, 

Bu sayýmýzdaki "Müþteri Ziyareti" söyleþimizi, özellikle mantar 

üreticilerinin kullandýklarý torfun %80'ini üreten Öztürk 

Toprakçýlýk'ýn sahibi Þerif Ali Öztürk ile gerçekleþtirdik.

arih boyunca 

yaþadýðý depremler nedeni ile sürekli yenilenen Erzincan'da, 

inþaat iþleri hiç bitmiyor. JCB'nin, diðer illerde olduðu gibi 

Erzincan'da da en ön sýrada tercih edilen marka olduðunu 

görmek bizleri mutlu ediyor.

410 33 47
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Yeni yýl ile birlikte Türkiye'ye gelecek 2007 model JCB kazýcý-
yükleyicilerde bazý farklýlýklar gözünüze çarpacak. Estetik amaçlý 
gerçekleþtirilen bu deðiþikliklere birlikte göz atalým:

Türkiye için üretilen 2007 model kazýcý-yükleyicilerde göze 
çarpacak en önemli özellik, artýk siyah renkte üretilecek kabinler 
olacak. Yýllardýr sarý olarak üretilen kabin, kenar kolon ve 
çerçevelerinin renginin devamlýlýðý niteliðinde siyah olacak. Bu 
deðiþikliðin JCB kullanýcýlarýnýn hoþuna gideceðine inanýyoruz.

Ocak ayýndan itibaren gelecek olan kazýcý-yükleyicilerin ön ve arka 
çamurluklarý da, tavan rengine uygun olarak siyah üretilecek. 
Böylece tüm kazýcý-yükleyiciler, zaten siyah olan ön yükleyici 
kepçesi ve arka ekskavatör kovasý ile görsel bir uyum içinde olacak.

JCB operatörleri ile yaptýðýmýz sohbetlerde, bizden istenilen ve bir kazýcý-yükleyicide olmasý 
gereken standartlar içinde en çok talep gören özellik, makinalarda geri vites alarmý olmasý idi. 
Operatörlerimizin bu isteklerini yerine getirdik ve 2007 model JCB kazýcý-yükleyicilerin 
hepsine standart olarak geri vites uyarý sistemini ekledik.

Özellikle kentlerde yoðun araç ve insan trafiðinin arasýnda, yükleme ve boþaltma iþlemlerini 
seri bir þekilde yerine getirmeye çalýþan operatör, uzun çalýþma saatleri içinde farkýnda bile 
olmadan makinayý defalarca ileri-geri hareket ettirir. Hem operatörün hem de çevresinde 
çalýþan insanlarýn uyarýlmasý ve emniyeti açýsýndan, bu özellik büyük bir kolaylýktýr ve geri vites 
seçildiðinde, bu sesli uyarý sistemi otomatik olarak devreye girer.

07

2007'nin yenilikleri
JCB Kazýcý-yükleyicilerde

Siyah Kabin TavanýSiyah Kabin Tavaný

Siyah Ön ve Arka ÇamurluklarSiyah Ön ve Arka Çamurluklar

Geri Vites AlarmýGeri Vites Alarmý

Siyah Renkli AkslarSiyah Renkli Akslar

JCB, 1 Mart 2007 tarihinden 
itibaren üreteceði tüm kazýcý-
yükleyicilerin akslarýný da siyah 
renk üretmeye baþlayacak. 
Yine tamamen estetik amaçlý 
olarak yapýlan bu deðiþiklik ile, 
tüm JCB kazýcý-yükleyici ler, 
senelerdir paletleri siyah renkli 
üretilen JS ekskavatörler ve siyah akslý 
Teletruk ve Fastrac ile de uyum içinde 
olacak. Böylece, tüm JCB'ler bir aile görüntüsü özelliðine kavuþacaklar. Akslarýn siyah 
renkli olmasý, uzun yýllar çalýþan bir kazýcý-yükleyicinin de eski görünmesini engelleyecek 
ve makinanýn ikinci el deðerini arttýracak.
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NE KADAR PARLAK?!

- Figen Karabulut / ProferaGELECEÐÝNÝZ NE KADAR PARLAK?!
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Ekip çalýþmasý, etki yaratma, kiþileri rahatlatabilme ve yaratýcý iletiþim… 

Ýliþkileri kuvvetlendiren beceriler bütünü. Yönetici ve çalýþanlardan oluþan 

organizasyonun insan kaynaðýnýn bu becerileri efektif kullanýmý ise, doðal 

olarak iþ süreçlerine olumlu katký saðlayarak, organizasyonlarýn baþarýsýnda 

direkt etkiye sahip olabilmektedir.

Kiþiler arasý anlayýþ, iþ dünyasýnýn her alanýnda kritik öneme sahiptir ve çok 

fazla sayýda yetenek çeþidi gerektirir. Yöneticilerin ise, en doðru elemaný 

seçerken, en iyi görev daðýlýmýný yaparken, performansý en adil þekilde 

ödüllendirirken ve hem kendilerinin hem de çalýþanlarýn kariyerlerini 

yapýlandýrýrken, özellikle iletiþimi kuvvetlendiren becerileri kullanmalarý ve 

geliþtirmeleri gerekmektedir.

Organizasyonlarda kiþiler arasý yeterlilik seviyesini yükseltmek, iliþkiler 

bütününü efektif þekilde kullanmayý gerektirir. Çünkü çalýþanlarýn ilgi ve 

becerileri ile sorumluluklarýný örtüþtürmek, iletiþimin kuvvetli olduðu 

verimli bir iþ ortamýnýn yaratýlmasýný saðlayabilir.

Ýliþkileri kuvvetlendiren beceriler bütünü:

1-Etki yaratma boyutu, kiþilerin ikna yeteneði, deðerli bilgi ve fikir edinme 

alýþveriþleri, diðer kiþilerin bakýþ açýsýný ve davranýþlarýný deðiþtirmeleri ile 

ilgilidir.

2-Kiþileri rahatlatabilme boyutu, kiþiler arasý farklý özelliklere uyum saðlayýp, 

takým çalýþmasýnýn en etkin iþleyiþi ile ilintilidir. Kiþilere uygun görevlerin 

verilerek, uygun kiþiler ile proje gruplarýnýn oluþturulmasý ve bu kiþilere 

uygun ortamýn sunulmasý sonucundaki verimli iþ sonuçlarý, organizasyonun 

baþarýsýný etkileyen unsurlar arasýnda yer alabilir.

3-Yaratýcý iletiþim boyutu, duygularý etkin bir 

þekilde harekete geçirerek, motivasyonun 

yüksek tutulmasýný saðlamaktýr.

4-Ekip liderliðinde ise önemli olan, insaný doðru bir þekilde 

yönetebilmek ve ayný zamanda da ekibi bir parçasý olabilmektir. 

Yani, 'Oyunculuk' ve 'Koçluðu' ayný anda yapabilmek, iþ 

süreçlerine ve kiþiler arasý süreçlere odaklanmaktýr.

Dört ana boyutta detaylandýrdýðýmýz iletiþim becerileri 

seviyesinin yüksek olduðu çalýþanlardan oluþan organizasyonlarý 

yapýlandýrmak en ideali olmakla birlikte, bu tarz bir yapýyý 

oluþturma sorumluluðu tümüyle yöneticilere verilmektedir. Ýþe 

alým sýrasýnda teknik becerileri deðerlendirmek göreceli olarak 

kolay olmak ile birlikte, iliþkisel yeteneklerini deðerlendirmek 

daha zordur. Bu noktada, doðru görev daðýlýmý yapmak için 

dört boyut özellikleri öncelikli önem taþýmakta, çalýþanýn 

kimliðine dair ipuçlarýný deðerlendirmemiz konusunda fayda 

saðlamaktadýr. Verimli çalýþmalarýn sonucunda, baþarýl ý  

çalýþanlarýn firma içerisinde tutulabilmesi ve baþarýnýn sürekliliði 

yine yöneticilerin iletiþimine baðlý olabilmektedir. Sonuç itibarý 

ile organizasyonun geleceði için, iletiþim becerileri, hem çalýþan 

hem de yönetici tarafýndan, ustalýkla kullanýlmasý ve uygulamaya 

geçirilmesi gereken unsurlarý oluþturmaktadýr. 

Profesyonel yaþam iletiþim konusunda maalesef dikkatli 

sayýlmaz. Ýletiþim becerileri ile ilgili farkýndalýðý kazanmýþ olma 

ise, proje ve giriþimleri rayýnda tutabilmek için önemlidir. Bir 

iþin geleceði, onu yerine getirecek çalýþanlar kadar parlaktýr. Ve 

eðer etrafta bunu layýðý ile yapacak kimse yoksa, gelecek pek 

de parlak görünmez.

Profesyonel yaþam iletiþim konusunda maalesef dikkatli 
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de parlak görünmez.

* Timothy Butler-James Waldroop Araþtýrmasýndan Alýntý yapýlmýþtýr.

Yöneticilerin, en doðru elemaný seçerken, en iyi görev 

daðý l ýmýný yaparken, performansý en adi l  þeki lde 

ödüllendirirken ve hem kendilerinin hem de çalýþanlarýn 

kar iyer ler in i  yapý landýr ýrken, özel l ik le  i let iþ imi  

kuvvetlendiren becerileri kullanmalarý ve geliþtirmeleri 

gerekmektedir.
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Kiþiler arasý anlayýþ, iþ dünyasýnýn her alanýnda kritik öneme sahiptir ve çok 

fazla sayýda yetenek çeþidi gerektirir. Yöneticilerin ise, en doðru elemaný 

seçerken, en iyi görev daðýlýmýný yaparken, performansý en adil þekilde 

ödüllendirirken ve hem kendilerinin hem de çalýþanlarýn kariyerlerini 

yapýlandýrýrken, özellikle iletiþimi kuvvetlendiren becerileri kullanmalarý ve 

geliþtirmeleri gerekmektedir.

Organizasyonlarda kiþiler arasý yeterlilik seviyesini yükseltmek, iliþkiler 

bütününü efektif þekilde kullanmayý gerektirir. Çünkü çalýþanlarýn ilgi ve 

becerileri ile sorumluluklarýný örtüþtürmek, iletiþimin kuvvetli olduðu 

verimli bir iþ ortamýnýn yaratýlmasýný saðlayabilir.

Ýliþkileri kuvvetlendiren beceriler bütünü:

1-Etki yaratma boyutu, kiþilerin ikna yeteneði, deðerli bilgi ve fikir edinme 

alýþveriþleri, diðer kiþilerin bakýþ açýsýný ve davranýþlarýný deðiþtirmeleri ile 

ilgilidir.

2-Kiþileri rahatlatabilme boyutu, kiþiler arasý farklý özelliklere uyum saðlayýp, 

takým çalýþmasýnýn en etkin iþleyiþi ile ilintilidir. Kiþilere uygun görevlerin 

verilerek, uygun kiþiler ile proje gruplarýnýn oluþturulmasý ve bu kiþilere 

uygun ortamýn sunulmasý sonucundaki verimli iþ sonuçlarý, organizasyonun 
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þekilde harekete geçirerek, motivasyonun 

yüksek tutulmasýný saðlamaktýr.

4-Ekip liderliðinde ise önemli olan, insaný doðru bir þekilde 

yönetebilmek ve ayný zamanda da ekibi bir parçasý olabilmektir. 

Yani, 'Oyunculuk' ve 'Koçluðu' ayný anda yapabilmek, iþ 

süreçlerine ve kiþiler arasý süreçlere odaklanmaktýr.

Dört ana boyutta detaylandýrdýðýmýz iletiþim becerileri 

seviyesinin yüksek olduðu çalýþanlardan oluþan organizasyonlarý 

yapýlandýrmak en ideali olmakla birlikte, bu tarz bir yapýyý 
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Profesyonel yaþam iletiþim konusunda maalesef dikkatli 

sayýlmaz. Ýletiþim becerileri ile ilgili farkýndalýðý kazanmýþ olma 

ise, proje ve giriþimleri rayýnda tutabilmek için önemlidir. Bir 

iþin geleceði, onu yerine getirecek çalýþanlar kadar parlaktýr. Ve 

eðer etrafta bunu layýðý ile yapacak kimse yoksa, gelecek pek 

de parlak görünmez.

Profesyonel yaþam iletiþim konusunda maalesef dikkatli 

sayýlmaz. Ýletiþim becerileri ile ilgili farkýndalýðý kazanmýþ olma 

ise, proje ve giriþimleri rayýnda tutabilmek için önemlidir. Bir 

iþin geleceði, onu yerine getirecek çalýþanlar kadar parlaktýr. Ve 

eðer etrafta bunu layýðý ile yapacak kimse yoksa, gelecek pek 

de parlak görünmez.

* Timothy Butler-James Waldroop Araþtýrmasýndan Alýntý yapýlmýþtýr.
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daðý l ýmýný yaparken, performansý en adi l  þeki lde 

ödüllendirirken ve hem kendilerinin hem de çalýþanlarýn 

kar iyer ler in i  yapý landýr ýrken, özel l ik le  i let iþ imi  

kuvvetlendiren becerileri kullanmalarý ve geliþtirmeleri 

gerekmektedir.
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ÇYDD'nin “Sorunlarýn deðil çözümün bir parçasý olmak” 
yolunda bundan sonraki hedefleri nelerdir?

ÇYDD,

a) 100.000 kýz çocuðunu burs saðlayarak eðitime katmayý

b) Yüksek öðretimdeki burs desteðini 100.000'e 
çýkarmayý

c) 500 kýz yurdu (il ve ilçelere) daha yapmayý

d) Okul öncesinden baþlayarak zorunlu eðitimin 12 yýla 
çýkarýlmasý kampanyalarýnda diðer STK'larla birlikte 
çalýþarak yasalaþmasýnýn saðlanmasýný hedefliyor. 

50. yýlýnda “mesleki eðitime destek” kararý alan SÝF 
JCB'nin ÇYDD ile birlikte gerçekleþtireceði “50 baþarýlý 
öðrenciye burs” projesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

ÇYDD, Mesleki Teknik Eðitimin, Türkiye'deki genç insan 
gücünün en önemli hedefi olduðuna inanýyor. Bu nedenle 
Meslek Liselerinde ve Meslek Yüksek Okullarýnda eðitimi 
teþvik ediyor. SÝF'in 50 öðrencisi de, bu amaçla belirlendi. 
Bu gençlere bursun yanýnda yabancý dil, kültür 
desteði gibi artýlar saðlanarak, staj desteði verilerek ve iþ 
bulmalarýna olanak yaratýlarak öncü bir örnek grup 
oluþacak. Biz de bundan çok mutluyuz.

“Mesleki eðitim”in Türkiye açýsýndan önemi konusundaki 
görüþleriniz nelerdir?

Mesleki Teknik Eðitimin çok iyi ve çaðdaþ hale getirilmesi, 
özendirilmesi,  Türkiye'nin geleceði demektir. 

ÇYDD'nin “Sorunlarýn deðil çözümün bir parçasý olmak” 
yolunda bundan sonraki hedefleri nelerdir?

50. yýlýnda “mesleki eðitime destek” kararý alan SÝF 
JCB'nin ÇYDD ile birlikte gerçekleþtireceði “50 baþarýlý 
öðrenciye burs” projesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

“Mesleki eðitim”in Türkiye açýsýndan önemi konusundaki 
görüþleriniz nelerdir?
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"SÝF'in 50 öðrencisi ile
öncü bir örnek grup
oluþacak." 

"SÝF'in 50 öðrencisi ile
öncü bir örnek grup
oluþacak." 

Dergimizin bu sayýdaki "söyleþi" konuðu, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) 
Genel Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan. Konuðumuz ile ÇYDD'nin kuruluþ amacý, 
faaliyetleri, hedefleri ve 50. yýlýnda “mesleki eðitime destek” kararý alan SÝF JCB'nin, 
ÇYDD ile birlikte gerçekleþtireceði “50 baþarýlý öðrenciye burs” projesi üzerine bir 
söyleþi gerçekleþtirdik.

Dergimizin bu sayýdaki "söyleþi" konuðu, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) 
Genel Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan. Konuðumuz ile ÇYDD'nin kuruluþ amacý, 
faaliyetleri, hedefleri ve 50. yýlýnda “mesleki eðitime destek” kararý alan SÝF JCB'nin, 
ÇYDD ile birlikte gerçekleþtireceði “50 baþarýlý öðrenciye burs” projesi üzerine bir 
söyleþi gerçekleþtirdik.

ÇYDD'nin kuruluþ fikri nasýl doðdu, hangi ihtiyaçlara cevap vermesi amaçlandý?

ÇYDD, 1989 yýlýnda laiklik karþýtý olaylarýn artmasý döneminde, ülkenin çaðdaþ l a þmas ýn ýn  
tehlikeye girmesi gözlemleri nedeniyle, bir grup Atatürkçü aydýn tarafýndan kuruldu. “Atatürk 
ilke ve devrimlerini korumak, geliþtirmek ve çaðdaþ eðitim yoluyla, çaðdaþ insana ve çaðdaþ 
topluma ulaþmak” amaç ve hedef oldu.

ÇYDD halen kaç çocuða, ne tür destek saðlýyor?

ÇYDD, çeþitli projelerle, bugüne kadar 20.000 yüksek öðrenim öðrencisine ve 20.000 ilk-orta 
eðitim kýz öðrencisine destek saðladý. Halen her yýl 5.000 yüksekokul, 1000 ilk ve orta öðretim kýz 
öðrencisine çeþitli kampanyalar kapsamýnda burs desteði alýyor. 1000 kýzýmýz, bu projelerim 
devamý olarak yüksek öðrenime de geçmiþ durumda.

STK'nýn toplumda üstlenebilecekleri roller nedir, Türkiye'de bu yapýlabiliyor mu?

STK'lar, toplumun kalkýnmasýnda, insanlarýn kendilerini geliþtirme özgürlüklerinde, çevrede, 
çocuk, kadýn, insan, hayvan haklarý, tüketici haklarý gibi çok çeþitli toplumsal sorun için irili ufaklý 
gruplar halinde örgütlenirler, haklarýný arar, doðru yasalarýn uygulanmasýný, yanlýþlarýn 
deðiþmesini ister, yazar, çizer, eylem yapar, parasal destek arar-yaratýr, konusunda projeler uygular. 
Türkiye'de STK'lar geliþiyor, ancak çok da zorlanýyorlar. Kimse, elindeki yetkilerin ve kullanýþ 
þeklinin sorgulanmasýný istemiyor. Deðiþmeyi, geliþmeyi içselleþtiremiyor.  “Bir deðiþim olacaksa, 
onu da ben yaparým” gibi davranýlabiliyor. Yine de büyük bir heyecan ve geliþimle STK'lar çok 
yararlý iþler yapýyorlar. 

Bir sivil toplum kuruluþu olarak ÇYDD baþka STK'lar ile iþbirliði yapýyor mu? STK'lar ile sizce 
nasýl iþbirliði yapýlabilir?

ÇYDD, salt eðitim aðýrlýklý çalýþýyor. Yaygýn ve örgün eðitimle ilintili 40'a yakýn proje uygulanýyor. 
Ayný konuda çalýþan STK'larla zaman zaman iþbirliði, kampanya ve proje bazýnda eylem birliði 
yapýyor.

ÇYDD'nin kuruluþ fikri nasýl doðdu, hangi ihtiyaçlara cevap vermesi amaçlandý?

ÇYDD halen kaç çocuða, ne tür destek saðlýyor?

STK'nýn toplumda üstlenebilecekleri roller nedir, Türkiye'de bu yapýlabiliyor mu?

Bir sivil toplum kuruluþu olarak ÇYDD baþka STK'lar ile iþbirliði yapýyor mu? STK'lar ile sizce 
nasýl iþbirliði yapýlabilir?

13 Aralýk 1935'te Ýstanbul'da doðdu. Kandilli Ýlkokulu 
ve Kandilli Kýz Lisesi'ni bitirdikten sonra Ýstanbul Týp 
Fakültesi'ne girdi ve 1964'te burayý bitirdi, 1972'de 
Doçent , 1977'de Profesör oldu. 1976'da Cüzzam 
çalýþmalarýna baþlayarak Cüzzamla Savaþ Derneði ve 
Vakfý'ný kurdu. Bir süre sonra Dünya Saðlýk Örgütü 
Lepra Danýþmaný oldu. 1982-1987 arasýnda Ýstanbul 
Týp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý Baþkanlýðý 
ve Lepra Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðü 
görevlerinde bulundu. 

1989 yýlýnda bir grup Atatürkçü aydýn ile Çaðdaþ 
Yaþamý Destekleme Derneði'ni kurdu. 1990 yýlýnda 
Kadýn Sorunlarý ve Araþtýrma Uygulama Merkezi'ni 
kurarak 1996'ya kadar Kadýn Saðlýðý derslerinin 
koordinatörlüðünü yürüttü. 9. Cumhurbaþkaný 
Süleyman Demirel tarafýndan 31 Mart 2000 
tarihinde Sosyal Hizmetler Danýþma Kurulu 
üyeliðine seçilen Türkan Saylan, 2 Þubat 2001'de 
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan 
YÖK üyeliðine seçildi. 

401 yayýný bulunan Prof. Dr. Saylan'ýn, çocukluk 
yaþamýný anlattýðý 'At Kýz' ve 'Deri ve Zührevi 
Hastalýklar El Kitabý' isimli kitaplarý bulunuyor.

Prof. Dr.

Türkan Saylan
Kimdir?

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 50. yýlýnda ÇYDD ile 50 gence burs imkaný 
Dünyaca ünlü JCB marka iþ makinalarýnýn Türkiye'deki satýþ ve pazarlamasýný 32 yýldýr baþarý ile sürdüren SÝF 
Otomotiv, 50. yýlýnda iki yýllýk meslek yüksek okulu öðrencilerine burs veriyor.

1956 yýlýnda kurulan SÝF Otomotiv, bu projeyi meslek yüksek okullarýnýn endüstri, otomotiv gibi sektörle ilgili 
bölümlerinde okuyan öðrencilerin bilgi, beceri ve diploma sahibi olmalarýný saðlamak, sektörü geliþtirmek, mesleðe 
yönelimi özendirmek ve baþarýlý öðrencilere istihdam yaratmak amacýyla gerçekleþtiriyor.

Ýstanbul, Van, Trabzon, Kocaeli, Samsun, Tekirdað, Konya ve Diyarbakýr'daki iki yýllýk meslek yüksek okullarýndan Çaðdaþ 
Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) iþbirliðiyle seçilen 50 öðrenciye eðitim hayatlarý süresince verilecek olan 
bursun sonucunda SÝF JCB, baþarýlý mezunlara  iþ makinalarý sektöründe iþ imkaný da saðlamayý ve bu gençlerimizin 
geleceðini de güvenceye altýna alabilmeyi amaçlýyor. SiF, 50. yýlýnda baþlattýðý bu proje ile hem öðrencilere umut 
olabilmeyi, hem de sektördeki bu önemli açýðý giderebilmeyi hedefliyor.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 50. yýlýnda ÇYDD ile 50 gence burs imkaný 
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13 Aralýk 1935'te Ýstanbul'da doðdu. Kandilli Ýlkokulu 
ve Kandilli Kýz Lisesi'ni bitirdikten sonra Ýstanbul Týp 
Fakültesi'ne girdi ve 1964'te burayý bitirdi, 1972'de 
Doçent , 1977'de Profesör oldu. 1976'da Cüzzam 
çalýþmalarýna baþlayarak Cüzzamla Savaþ Derneði ve 
Vakfý'ný kurdu. Bir süre sonra Dünya Saðlýk Örgütü 
Lepra Danýþmaný oldu. 1982-1987 arasýnda Ýstanbul 
Týp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý Baþkanlýðý 
ve Lepra Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðü 
görevlerinde bulundu. 

1989 yýlýnda bir grup Atatürkçü aydýn ile Çaðdaþ 
Yaþamý Destekleme Derneði'ni kurdu. 1990 yýlýnda 
Kadýn Sorunlarý ve Araþtýrma Uygulama Merkezi'ni 
kurarak 1996'ya kadar Kadýn Saðlýðý derslerinin 
koordinatörlüðünü yürüttü. 9. Cumhurbaþkaný 
Süleyman Demirel tarafýndan 31 Mart 2000 
tarihinde Sosyal Hizmetler Danýþma Kurulu 
üyeliðine seçilen Türkan Saylan, 2 Þubat 2001'de 
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan 
YÖK üyeliðine seçildi. 

401 yayýný bulunan Prof. Dr. Saylan'ýn, çocukluk 
yaþamýný anlattýðý 'At Kýz' ve 'Deri ve Zührevi 
Hastalýklar El Kitabý' isimli kitaplarý bulunuyor.

Prof. Dr.

Türkan Saylan
Kimdir?

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 50. yýlýnda ÇYDD ile 50 gence burs imkaný 
Dünyaca ünlü JCB marka iþ makinalarýnýn Türkiye'deki satýþ ve pazarlamasýný 32 yýldýr baþarý ile sürdüren SÝF 
Otomotiv, 50. yýlýnda iki yýllýk meslek yüksek okulu öðrencilerine burs veriyor.

1956 yýlýnda kurulan SÝF Otomotiv, bu projeyi meslek yüksek okullarýnýn endüstri, otomotiv gibi sektörle ilgili 
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yönelimi özendirmek ve baþarýlý öðrencilere istihdam yaratmak amacýyla gerçekleþtiriyor.

Ýstanbul, Van, Trabzon, Kocaeli, Samsun, Tekirdað, Konya ve Diyarbakýr'daki iki yýllýk meslek yüksek okullarýndan Çaðdaþ 
Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) iþbirliðiyle seçilen 50 öðrenciye eðitim hayatlarý süresince verilecek olan 
bursun sonucunda SÝF JCB, baþarýlý mezunlara  iþ makinalarý sektöründe iþ imkaný da saðlamayý ve bu gençlerimizin 
geleceðini de güvenceye altýna alabilmeyi amaçlýyor. SiF, 50. yýlýnda baþlattýðý bu proje ile hem öðrencilere umut 
olabilmeyi, hem de sektördeki bu önemli açýðý giderebilmeyi hedefliyor.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 50. yýlýnda ÇYDD ile 50 gence burs imkaný 



Binek ve ticari dizel motorlu araçlardan duymaya alýþýk olduðumuz Commonrail ve TierIII/FazIII kavramlarýný artýk 
iþ makinalarýnda da duyar olduk. Avrupa, A.B.D ve Japonya'da üretilen veya bu ülkelere ihraç edilen 100HP (75Kw) 
üzeri dizel motoru olan tüm iþ makinalarý, 2007 yýlý baþýndan itibaren TierIII/FazIII emisyon standartlarýný 
karþýlamak zorunda bulunuyor.

Ýþ makinalarýnda üçüncü seviye egzoz emisyon standardýna geçilmesindeki gecikmenin sebebi, daha önceden 
belirlenen takvim. Bu takvim, dizel motorlu araçlarý yol içi (on road/on highway) ve yol dýþý (off road/off highway) olmak 
üzere iki gruba ayýrýyor. Yol dýþý grubunun içinde traktör, ekskavatör, buldozer, lastik tekerlekli yükleyici, bekoloder, 
greyder, aðaç iþleme makinalarý, mobil jeneratörler, skid steer yükleyici ve forklift gibi makinalar var. Her iki grup için 
verilen motor gücü aralýðýnda dizel motor imalatçýlarýnýn karþýlamasý gereken egzoz emisyon standartlarý yýllara göre 
verilmiþ. Yol içi araçlar, sayýlarýnýn fazla olmasý sebebiyle, limitleri kademeli olarak azaltýlan emisyonlara daha erken 
uyum saðlamak zorunda. 

Emisyon standartlarý, motor ve yakýt sistem imalatçýsý firmalarý yeni teknolojiler araþtýrmaya ve bulmaya zorluyor. 
Hedeflenen, yakýtýn daha verimli yakýlarak motorun birim aðýrlýðý baþýna ürettiði gücü arttýrmak ve yakýtý ekonomik 
kullanarak emisyon miktarlarýný düþürmek.

TierII/FazII emisyon standartlarý, motorun dizaynýnda yapýlan deðiþiklikler ve yakýt kalitesinin yükseltilmesiyle 
karþýlanabildi. Üçüncü kademe emisyonlarý karþýlayabilmek için yakýtýn daha da verimli yakýlmasý gerekti. Bunun için 
basýncýn 2000 bar gibi yüksek seviyelere çýkabildiði commonrail yakýt sistemleri geliþtirildi. Konvansiyonel yakýt 
sistemlerinde yakýt pompasýnýn görevi, doðru miktarda yakýtý doðru zamanda enjektörlere göndermektir. Enjektörler 
kendisine pompa tarafýndan sevk edilen yakýtý, ayar basýncýnda yanma odasýna püskürtür. Commonrail yakýt 
sistemlerinde ise, yakýt pompasýnýn tek görevi, yakýtý ortak hatta (common rail) basýp istenilen basýnca çýkarmaktýr. 
Yakýtýn miktarý, püskürtme zamaný elektronik kontrol üniteleri tarafýndan milisaniye mertebelerinde enerjilendirilen 
selenoid enjektörler yardýmýyla ayarlanmaktadýr. Yakýt, tek bir çevrimin ateþleme zamanýnda ön, ana ve sonrasý þeklinde 
birden fazla püskürtülerek maksimum yanma saðlanmakta, eksoz ve gürültü emisyonlarý düþürülmektedir.

ÝÞ MAKÝNALARINDA

COMMONRAIL YAKIT SÝSTEMLERÝ VE

EMÝSYON STANDARTLARI

ÝÞ MAKÝNALARINDA

VECOMMONRAIL YAKIT SÝSTEMLERÝ 
EMÝSYON STANDARTLARI

-  Levent Þendurgut
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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.
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Commonrail yakýt sistemi dýþýnda, yanma olayýný kontrol etmek için 
motorun deðiþik yerlerine takýlmýþ sensörler kullanýlmaktadýr. Sensörler 
yardýmýyla motorun ve yakýtýn deðiþik parametleri kontrol edilmekte ve 
optimum püskürtme zamaný ve yakýt miktarý elektronik kontrol ünitesi 
tarafýndan belirlenmektedir. 

Dizel motor ve yakýt teknolojisindeki geliþmeler ve giderek azalan parça 
toleranslarý, kullanýlan yakýtýn kalitesini çok önemli duruma getirmiþtir. 
Makinalarda kesinlikle EuroII veya üzeri kalitede yakýt kullanýlmalýdýr. 
Akaryakýt istasyonuna gidilememesi durumunda, yakýtýn nakliyesinde ve 
boþaltýlmasýnda kullanýlan araçlarýn temizliði çok önemlidir. Operatör 
kitabýnda tariflenen þase filtresinden suyun düzenli boþaltýlmasý, yakýt 
tankýndaki suyun alýnmasý, yakýt ve þase filtresi deðiþimi gibi bakýmlarýn 
operatör ve yetkili servisler tarafýndan zamanýnda yapýlmasý saðlanmalýdýr. 
Yanda fotoðrafý verilen common rail hattýndaki metal 
süzgecin üzerindeki delik çaplarý 5 mikrondur. Zor 
fark edilen bu deliklerin kirli yakýtla ne kadar kolay 
týkanabileceði hemen anlaþýlabilir. Bu konularda 
kullanýcýlarýn her zamankinden daha bilinçli olmalarý 
gerekmektedir.

Bakým ve arýza bulma, mutlaka eðitim almýþ yetkili 
servis personeli tarafýndan yapýlmalýdýr. Yakýt 
sistemindeki yüksek basýnç ve selenoidlerde 110 
volta çýkan elektrik, ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Enjektör deðiþimi 
ancak  uygun  yaz ý l ým  ve  l ap top  b i l g i s ayar  ku l l an ý l a r ak  
gerçekleþtirilebilmektedir. Bu noktada eðitimin ve yetiþmiþ personelin 
önemi ortaya çýkmaktadýr. 
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Takýmlarda Sahiplenme
Duygusunu Güçlendirmek 
Takýmlarda Sahiplenme
Duygusunu Güçlendirmek 

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .     ( 9 . b ö l ü m )

J C B , h e r  z a m a n  ç a l ý þ a n l a r ý n ý n  i ç i n d e k i  
yeteneklerin ortaya çýkarýlmasýndan yana oldu ve 
1990'dan beri bu yönde ciddi adýmlar atýyor. 

Þirket performansýný arttýrmak için küçük karar 
verme birimleri kurdu. Bu kültür deðiþimiyle 
birlikte özel bir TQM Programý  Toplam Kalite 
Yönetimi, kýsacasý Tam Müþteri Kalitesi  CCQ de 
baþlattý. Bu sistemde þirket içinde ya da dýþýnda 
olsun herkese önemli bir müþteri olarak 
davranýlýyor. 

Anthony Bamford, gerçek ilerlemenin deðiþim 
sürecini hýzlandýrarak gerçekleþtirilebileceðini 
düþünüyordu. Ýcra Baþkaný ve o zaman Baþkan 
Yardýmcýsý olan Gilbert Johnston da bu fikri 
destekledi ve emekliye ayrýlmadan önce CCQ 
sürecini kurdu. Yeni Ýcra Baþkaný Martin Coyne, 
Johnston'un yolundan gitti ve bu birimleþme 
kavramýný daha da ileriye taþýdý. 

S a t ý n  A l m a  
Direktörü olarak 
d a h a  ö n c e  
Rocester'da bulunan 
ve daha sonra JCB 
Hydrapower Ltd'in 
Yönetim Müdürlüðü 
görevini üstlenen 
C o y n e ,  m i n i  

e k s k a v a t ö r  
serisinin geliþimine 
öncülük etti. 

Bu makinalarýn 
tasarým ve üretim hattýný kurdu ve þirketteki 
herkesin tek bir ürünü sahiplenmesi ve küçük bir 
þirkete sahip olma duygusunu yaþýyor olmasýnýn 
faydalarýna þahit oldu. 

Bu deneyim, daha sonra grubun tümünde küçük 
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ürün birimlerine doðru yeniden yapýlanma sürecine 
gidilmesini saðladý. 

Yirmi yýl önce JCB'nin tek bir fabrikasýnda - 
Rocester tesisinde - üç ana ürün üretiliyordu. 
Bunlarýn en önemlisi ise, o tarihte satýþlarýn %90'ýný 
meydana getiren kazýcý-yükleyici idi. 

Bugün ürün hattý daha geniþ ve piyasa payý ile ürün 
hacimleri arttý. Kazýcý-yükleyici yine piyasa lideri 
olmakla beraber, þu anda toplam satýþlarýn %50'sini 
meydana getiriyor. 

Günümüzde ürün serisi, kazýcý-yükleyicilerin 
yanýsýra, yükleyiciler, teleskobik yükleyiciler, 
kamyonlar, mini ekskavatörler, robotlar, traktörler 
ile paletli ve tekerlekli ekskavatörler serisini de 
içeriyor. 

1995'deki kazýcý-yükleyici montaj hattý, bugün 
günde 50 makina çýkarýyor.  Her bir makine,  
bireysel daðýtýcý sipariþine göre inþa ediliyor ve bedeli gönderi 
tarihinde ödeniyor. Bu prensibi, Joe Bamford 50'li yýllarýn 
baþýnda Ford'dan öðrenmiþti. Commer lorry, zamanýnda 
cebinde bir çekle gelip, Ford'dan tek seferde altý skid birimi 
alýyordu. 

Montaj
Hattý

Martin Coyne - Ýcra Baþkaný M. Coyne
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Bu makinalarýn birçoðu, son altý senede geliþtirildi. 
Ürünlerin piyasada elde ettiði baþarýlarýn ardýndan 
Rocester tesisine birkaç mil uzaklýkta Cheadle, 

Uttoxeter ve Rugeley'de yeni fabrikalar inþa edildi. 
Artýk her bir bölüm, kendi performansýný, satýþ 
cirosunu ve karýný her ay Yönetim Kurulu'na 
bildiriyor. Bu nedenle her bir ürünün hiç olmadýðý 
kadar yüksek bir profili var.  Elde edilen daha yüksek 
performans, 1994 yýlýnda JCB'nin kar-orantýlý 
ödeme programýný baþlatmasýna neden oldu. Bu 
program kapsamýnda her bir Ýngiltere çalýþanýna 
1995 Noel'inde 700 pound'luk vergisiz prim ve 
Paskalya'da 206 pound ödeme yapýldý. 

Özel CCQ giriþimi, kültür deðiþimindeki en önemli 
faktör oldu. 

Personel þefi Alan Fernyhough þu yorumu yapýyor: 
'Tüm bu süreç, çok daha fazla açýklýk yarattý. Artýk 
her bir çeyrekte çalýþanlarýmýzýn %20'siyle her bir iþ 
biriminde beþ performans faktörü üzerine bir anket 
yapýyoruz. 

Bu faktörler: hedefler ve amaçlar, liderlik stili, atýk 
maliyeti, süreç deðerlendirme ve projeler.'

Fernyhough þöyle devam ediyor: 'Birçok çalýþan, 
iþini sadece rutin bir görev olarak deðil, katký 
saðlayabilecekleri, baþarý kazanabilecekleri ve 
yeteneklerini güzel bir þekilde kullanabilecekleri bir 
fýrsat olarak görüyor. Sadece küçük bir baþarý 
ölçüsü olarak aldýðýmýz tavsiyelerin son iki senede 
on katýna çýkýþýný gösterebiliriz. 

Ýþ birimlerimizin kültürü deðiþiyor. Þirketin elindeki 
yeteneði doðru bir þekilde kullanan bir liderlik stili 
geliþtiriyoruz. Takýmlar ya da bireyler olarak olsun 
þirket içindeki yeterliðimizi arttýrmaya çalýþýyoruz.'

Fernyhough'un odasýnda bu yaklaþýmý yansýtan bir 
mesaj var ve bu mesajý sürekli olarak hatýrlamaya 
özen gösteriyor. 

Mesaj þöyle: 'Sürekli rekabet üstünlüðünün tek 
kaynaðý, rakiplerimizin sahip olduklarýndan daha iyi 
olan çalýþanlarýmýzýn potansiyelinin tamamýný ortaya 
çýkarma ve geliþtirme kabiliyetimizdir.'  

Jim Edwards sýrasýný bekliyordu. Ondan öncekiler 
heyecanla girmiþler ama garaj yapma ve çatý katýný 
geniþletme izin baþvurularýnýn reddedilmesiyle 
ofisten boyunlarý bükük ayrýlmýþlardý. 
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Montaj
Hattý

Martin Coyne - Ýcra Baþkaný M. Coyne
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Stadffordshire Moordlands Þehir Planlama 
Komitesi oturum yapýyordu ve Edwards elinde 
dikkatlice hazýrlanmýþ önerisiyle giderek daha da 
heyecanlanýyordu. 

Aslýnda istediði bir garajdan biraz daha fazlaydý; bir 
fabrika inþa etme izni isteyecekti. 

Edwards: 'Bizim sýramýz geldiðinde gerçekten çok 
heyecanlýydýk. Baþkan öneriyi kabul edenlerin el 
kaldýrmasýný isteyince herkes kaldýrdý. Yüzde yüzdü. 
Ýnanýlmazdý. Bu da konseyin JCB'e olan büyük 
desteðini gösteriyor. Cheadle halký, bizim 
hakkýmýzda iþte böyle düþünüyor.'

Böylece þehrin dýþýnda yeni fabrika inþaatý baþladý. 
Endüstriyel planlama izni 188 dönüm için verilirken, 
50 dönüm de JCB tarzýný kurmada planlamaya 
yardýmcý olmasý için satýn alýndý. 

Uzaktan bakýlýnca Cheadle Tesisi, JCB Rocester'i 
andýrýyor. Ama dört üretim tesisi ve cam ön cephe 
farký göze çarpýyor. Bunun nedeni Cheadle'ýn 
kompakt ekipmanlarýn yeni evi olmasý. 

'Kompakt' terimi, JCB Special Products tarafýndan 
dizayn edilen ve üretilen küçük makinalarý kapsýyor.  
Ayrýca, JCB Hydrapower tarafýndan Rugeley'de 
üretilen mini ekskavatörleri de içeriyor. 

JCB Special Products, yenilikçi 2CX yükleyici-
kazýyýcýyý 1990 yýlýnda piyasaya sürdü. Amaç, 
3CX'den daha küçük ve aktif bir araca yönelik 
müþteri talebini karþýlamaktý. Çünkü kentleþme 
arttýkça, otoban tamir iþlemlerinin sadece tek 
þeritte yapýlma gerekliliði artýyordu. 

Bu arada JCB Hydrapower, 1989 yýlýnda 801 modeli 
ile büyüyen mini paletli ekskavatör pazarýna 
girmeye karar verdi. Küçük bir treylerin arkasýnda 
kolayca taþýnabilen ve kullanýmý oldukça kolay olan 
bu makine, ilk yýlýnda Ýngiltere pazarýnda önemli bir 
yer edindi. 

JCB bir kez daha ders alma ve piyasa taleplerine 
cevap vermede ne kadar hýzlý olduðunu kanýtladý ve 
artan talebi karþýlayabilmek için ciddi bir büyüme 
operasyonu baþlatýldý. Yönetim müdürü Howard 
McCallum'un yönetiminde JCB Hydrapower hala 
üretim kapasitesini arttýrýyor. 

801'in baþarýsý, JCB'ye çok þey öðretti. Geleneksel 
JCB kazýc ý -yükleyic in in avanta j ý  pa let l i  
ekskavatörlerin yaptýðý iþlemlere denk performans 
- burada iþe yaramýyordu. Müþteriler bir metreden 
fazla kazmýyordu. Ýhtiyaç duyulan þey gerçekten 
küçük ama ciddi miktarda iþ yapabilecek bir 
makinaydý. 

Daha kýsa, daha dar ve dört eþit boyutlu tekerleði ve 
dört tekerleðe kumanda eden direksiyonuyla 2CX, 
tüm üretim tahminlerini yanýlttý. Daha önce de 
olduðu gibi piyasadaki bir boþluðu doldurma 
teþebbüsü, yepyeni bir piyasanýn doðmasýyla 
sonuçlandý. JCB 801'den öðrenilen baþka bir ders 
olan tam boyutlu kabiniyle 2CX, ciddi bir ihracat 
geliri meydana getirdi. 

Her yeni JCB ürününde mutlaka bir yenilik 
yaþanmýþtýr. Bazen ilk senelerde çýkan ürünlerle 
baðlantýyý görmek bile mümkün.  

1953'ün Sidraulic yükleyicisi ile 1993 JCB Robot'u 

JCB mini ekskavatörler, Rugeley'deki JCB Hydrapower 
Fabrikasý'nda üretiliyor. Ýlk makina 1989'da üretilmiþti ve þu anda 
altý yeni model var.  Ürün stratejisi, makinanýn küçük boyutuna raðmen 
geniþ ve rahat kabinli, en yüksek kalitede mini ürünler yapmak.

Mini'ler

Güvenlik önce gelirGüvenlik önce gelir
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arasýndaki mantýk benzerliði oldukça bariz. Örneðin 
Sidraulic traktör sürücüsünün solunda tek bir arm 
kullanýyordu. Bunun saðladýðý avantaj saðdan rahat 
giriþti. Benzer þekilde JCB Robot da operatörün 
saðýnda tek yükleyici arm kullanýyor ve bu da 
tamamen kapalý bir kabin tasarýmýna ve soldan 
giriþe izin veriyor. 

1990'larda güvenliðe ne kadar önem verildiðini 
düþünürsek, Bamford'un 1950'lerde bile ne kadar 
yenilikçi ve ileri görüþlü bir tasarýmcý olduðunu 
görmek mümkün. JCB, skid steer piyasasýna biraz 
geç girdi, çünkü dikkate almasý gereken birçok 
faktör vardý. Aceleci davranmamýþtý çünkü eksik 
olan bir þeyler vardý. Bu da operatöre kolay ve 
güvenli bir þekilde girebileceði yan bir eriþim kapýsý 
vermekti. 

Traktör piyasasýndaki önde gelen oyuncular, tam 
süspansiyon kullanmýyorlardý ve bunu yapmak 
Fastrac ile JCB'ye düþtü. Fastrac'larýn üretiminin 
baþladýðý tarihlerde, JCB tamamen farklý bir 
piyasada yine yenilikçili kimliðini sergiliyordu. 

Tasarým açýsýndan JCB, genelde kabul gören skid 

steer'larda bir problem olduðunu düþünüyordu ve 
bu problem güvenlikti. 

Bu makinalarda klasik olarak ön kýsma týrmanmak 
gerekir ama burasý da kontrol levyelerinin 
bulunduðu yerdir. Kaldýrma armlarý makinanýn her 
iki yanýndayken ve motor da arkadayken makinaya 
giriþ ya da çýkýþ olmaz. Bu da JCB'i endiþelendiren 
zayýf noktaydý. Bu problem çözülene kadar JCB 
pazara girmeyecekti.

Makinayla yaþanan tüm kazalar, nerdeyse operatör 
hatasýndan, dikkatsizlikten meydana geliyordu. 
Geleneksel 'önden giriþ' skid steer'lerinin sistem 
kilit mekanizmalarý, güvenlik prosedürleri, hatta 
durumu anlatmak için kurukafa iþaretleri vardý. Ama 
yine de tüyleri diken diken eden kazalar devam 
ediyordu. 

JCB, güçlü oyuncularýn yönettiði skid steer 
piyasasýna girdiðinde durum böyleydi. Bu, tamamen 
yabancý bir ismin güçlü oyuncularýn yapamadýðý ya 
da yapmak istemedið i  yeni l ik ler i  nas ý l  
yapabileceðinin hikayesi. Bu açýdan Fastrac ve 
Robot gelenekselliðin kapalý kapýlarýný nasýl sarsmak 
gerektiðini anlatan güzel birer örnek. JCB Robot, ürün tasarýmýnda son 

noktaya ulaþtýðý düþünülen bir piyasaya 
yenilik getirdi. Yandan giriþ kapýsý, tek kol tasarýmý 
sayesinde mümkün ve güvenlik ile rahatlýðý 
garantiliyor.  

Robot
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Türkiye iþ makinalarý sektörünün öncü kuruluþu SÝF Otomotiv, 

13 Eylül 2006 akþamý Sait Halim Paþa Yalýsý'nda gerçekleþtirilen 

bir davetle 50. yýlýný kutladý. 

32 yýldýr JCB marka iþ makinalarýnýn Türkiye'deki satýþ ve 

pazarlamasýný baþarý ile sürdüren SÝF Otomotiv, 1956 yýlýnda 

STFA'nýn kurucularý Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya tarafýndan 

kuruldu ve 1968 yýlýnda Iþýklar Holding'in de ortak olmasýyla 

gücünü arttýrdý. 

Baþarý dolu 50. yý l ýn þerefine verilen ve hem SÝF, hem de JCB üst düzey 

yönet ic i ler in in  kat ý l ým ý  i l e  gerçek leþt i r i len  davette , mühend is l ik ten 

Cumhurbaþkanlýðý'na kadar her kademede Türkiye'ye 50 yýlý aþkýn süre hizmet 

veren 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in, Türkiye'nin kalkýnma sürecini 

anlattýðý belgesel tadýndaki filmin gösteriminin ardýndan, SÝF JCB Genel Müdürü 

Cüneyt Divriþ, SÝF Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlker Keremoðlu ve JCB'nin 

3. kuþak yöneticisi Jo Bamford birer konuþma yaptýlar.

Tuluyhan Uðurlu'nun “Dünya Baþkenti Ýstanbul” baþlýklý son albümünden parçalarý 

yorumladýðý muhteþem konser ile büyülenen seçkin davetliler, geceden ayrýlýrken 

memnuniyetlerini ifade ettiler. 

ÝÞ'TE SÝF Dergisi'nin 50. yýl özel sayýsýnýn, 50. yýl filminin ve 50. yýl çikolatalarýnýn da 

daðýtýldýðý geceye emeði geçen herkesi kutluyoruz..

Nice 50 yýllarda daha da "çok dost kazanmak" dileðiyle…Nice 50 yýllarda daha da "çok dost kazanmak" dileðiyle…

SÝF'ÝN
50. YILI
KUTLANDI

SÝF'ÝN
50. YILI
KUTLANDI
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Loadall teleskobik yükleyicilerin dünya çapýndaki 

üretimini arttýrmak üzere 9 milyon pound deðerinde 

yatýrým yapan JCB, 100.000inci Loadall teleskobik 

yükleyicisini ürettiðini açýkladý. 

Ýlk Loadall olan JCB 520, 1977 yýlýnda üretilmiþ ve ilk 

üretim yýlýnda 300 kadar makina, sadece bir avuç 

çalýþan tarafýndan meydana getirilmiþti. Bugün ise, 

sadece Loadall Departmaný'nda yaklaþýk 700 kiþi 

çalýþýyor.

Tüm departman çalýþanlarý ve JCB Yönetim Kurulu 

Baþkaný Sir Anthony Bamford'ýn hazýr bulunduðu 

kutlamalarýn, JCB'nin Loadall üretim kapasitesini iki 

katýna çýkarmak üzere tasarlanan Rocester üretim 

tesisindeki milyon pound'luk yatýrýmýnýn ardýndan 

gelmesi özellikle dikkat çekiciydi. 

Makinanýn küresel üretimini ABD'ye de taþýmak 

amacýyla yapýlan yeni yatýrýmlar sonucunda JCB, 

Savannah, Georgia'daki Kuzey Amerika merkezinde 

506 ve 508 model Loadallar üretiyor. 

JCB, 2006 yýlý baþýnda koyduðu, "dünyanýn en büyük 

teleskobik yükleyici üreticisi olma" hedefine de 

ulaþmak üzere.

JCB'nin CEO'su John Patterson; “100,000 Loadall 

üretmek, gerçekten kutlanmasý gereken bir þey ve son 

otuz yýlda bu makinanýn baþarýsýna katkýda bulunan 

herkes bu haklý gururun keyfini çýkarmalý. 

Bu ürünün baþarýsý, sürekli yatýrým, kesintisiz yenilik ve 

üretim sürecinin sürekli olarak geliþtirilmesinden 

kaynaklanýyor. Rocester üretim tesislerimizdeki son 

yatýrýmlar sayesinde, Loadall'lara yönelik günden güne 

artan küresel talebi karþýlayabiliyoruz.

ABD'de üretime baþlama fikri, JCB için doðal bir adým. 

Çünkü bu ülke, dünyadaki en büyük teleskobik 

yükleyici pazarýna sahip ve Birleþik Devletler'de 

'Amerikan yapýmý' Loadall'larla büyümek, gelecekteki 

hedeflerimiz arasýnda.”

JCB'nin teleskobik yükleyicilerde piyasa lideri olduðu 

Ýngiltere'de ikinci bir üretim hattý kuruldu. Bu sayede 

þirketin üretim kapasitesi de iki katýna çýkarýldý. 

100.000

 

inci Loadall
ile küresel geniþleme

hýz kazanýyor

100.000 nci Loadall
ile küresel geniþleme

hýz kazanýyor 

Ayrýca, birçok yeni araç kullanýlarak üretim süreci 

geliþtirildi ve ürün kalitesi arttýrýldý. Bunlara yeni bir 

650 tonluk pres, bom, arm ve yan ekipmanlarýn 

kaynaðý için yeni robot kaynak merkezleri de dahil. 

JCB, toplamda 34 deðiþik Loadall modeli üretiyor; 

bunlarýn 29'u Rocester'da, beþ kompakt model ise 

Cheadle, Staffordshire'daki JCB Compact Products'da 

üretiliyor. Bu makinalarýn öncüsü olan 520 ise, 1977 

yýlýnda üretildiðinde, malzeme taþýma sektöründe 

devrim yaratmýþ ve o zamanlar ancak küçük bir ekip 

sayesinde yapýlabilen kaldýrma ve yükleme iþlemlerinin 

makinalarla yapýlabilmesini saðlamýþtý. 

Yeni makina, kullanýcýlara kapasitesi ve performansý 

geleneksel arazi forkliftlerinden çok daha yüksek olan 

bir araç sunmuþtu. Bu makinanýn önemli özelliði ise, 

malzemeleri taþýma problemine yepyeni bir çözüm 

sunan eþsiz teleskopik bom'uydu. 

Makina geliþtikçe kullaným alaný inþaat sektörünün her 

koluna yayýldý ve konsept kýsa sürede tarým alanlarýna 

da girerek tahýl yükleme, balya istifleme ve treyler 

çekme gibi iþlemlerde de kullanýlmaya baþlandý. 

Not: 3 Ekim 1977'de üretilen ve Ayrshire, Ýskoçya'daki 

bir mühendislik þirketine ait ilk makina, hala çalýþmaya 

devam ediyor.
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ANKÝROS 2006

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 9-12 Kasým 2006 

tarihleri arasýnda Ýstanbul Tüyap Fuar ve 

Kongre Merkezi 'nde gerçekleþtiri len 

ANKÝROS 2006'ya (8. Uluslararasý Demir, 

Çelik ve Döküm Teknolojileri Makina ve 

Ürünleri Ýhtisas Fuarý) TLT 30D 4x4, 

Robot ve Micro modelleri i le katýldý. 

Fuarda yer alan 126 m²'lik standýmýza ilgi, 

önceki fuarlarda olduðu gibi gene yoðundu.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Güney Bölge Bayii APA 

Makina, 15-19 Kasým 2006 tarihlerinde Adana 

Kongre ve Fuar Sarayý'nda gerçekleþtirilen 

TÜYAP Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarý'na, 

JS330, Fastrac 2140, 540-140 TH, 8032 Z, Mini 

CX, TLT30 D ve 4CX modelleri ile katýldý.

Güney Bölge Bayiimiz Apa Makina'nýn son katýldýðý 

TÜYAP Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarý'ný ziyaret 

eden Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç 

Durak'ý Mini CX'in kovasýnda görenler,  standýmýzdaki 

bu ilginç ve sevimli ana yoðun ilgi gösterdiler.

ANKÝROS
2006'DAYDIK
ANKÝROS
2006'DAYDIK
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TÜYAP Çukurova
Sanayi ve Ticaret
Fuarý'na katýldýk

TÜYAP Çukurova
Sanayi ve Ticaret
Fuarý'na katýldýk

Adana Büyükþehir Belediye 

Baþkaný Aytaç Durak,
Mini CX kovasýnda

Adana Büyükþehir Belediye 

Baþkaný Aytaç Durak,
Mini CX kovasýnda

SÝF JCB, havaalanlarýnda

SÝF JCB, 2007 yýlý boyunca Ýstanbul Sabiha Gökçen, 

Antalya, Adana, Ýzmir ve Trabzon havaalanlarýndaki 

plazma televizyonlarda yer alacak. 

SÝF JCB, havaalanlarýnda

540-140 Demolarý 
Kemerburgaz bölgesinde bulunan inþaat firmalarýný 540-140 hakkýnda 

bilgi sahibi yapmak, makinanýn kullanabilirliðini, iþlevselliðini müþteriye 

ve operatörlere göstermek amacý ile 13 Kasým 2006 haftasýnda bir 

dizi demo düzenlendi. 

Cermak aracýlýðý ile SÝF JCB Endüstriyel Ürün Sorumlusu Ayþegül 

Çetinel tarafýndan söz konusu bölgede iþ yapan inþaat firmalarýnýn 

þantiyelerinde gerçekleþtirilen demolar sonucunda toplam 60 kiþilik 

katýlýmcýya ulaþýldý ve demo yoðun bir ilgi ile izlendi.

540-140 Demolarý 
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Yetkili Servislerimizin Sayýsý 'e Yükseldi25Yetkili Servislerimizin Sayýsý 'e Yükseldi25
Türkiye genelindeki servis aðýný sürekli geniþleten, iþ 

makinalarý sektörünün l ider kuruluþu SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý'nýn yetkili servis sayýsý, Denizli'de Diba Ýþ 

Makinalarý, Erzincan'da Polatlar Makina, Lüleburgaz'da Ak 

Makina ve Muðla'da Avcýlar Makina'nýn katýlýmlarý ile 25'e 

yükseldi. 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Satýþ Sonrasý Hizmetler Direktörü 

Recep Çimen, yeni servislerle birlikte, JCB sahiplerine 

üstün hizmet anlayýþý ile, en kaliteli servis ve yedek parça 

hizmetini vererek, müþteri memnuniyetini arttýrmayý ve 

markaya olan güveni saðlamlaþtýrmayý hedeflediklerini 

belirtti.

Denizli'de Diba Ýþ 

Makinalarý, Erzincan'da Polatlar Makina, Lüleburgaz'da Ak 

Makina ve Muðla'da Avcýlar Makina'

Bursa Yetkili Servisi

Eralp Otomotiv yeni yerinde hizmete girdi 
SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn Bursa Yetkili Servisi 

Eralp Otomotiv, 4 Aralýk 2006'da SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý Satýþ Sonrasý Hizmetler Direktörü 

Recep Çimen tarafýndan yeni yerinde törenle 

hizmete açýldý.

ÝNTER Ýþ Makinalarý, satýþ hizmetine de 

baþladý
E-5 Karayolu üzerinde hizmete açtýðý yeni yerinde, 

JCB aðýr iþ makinalarý ve kompakt ürünlerin 

satýþýna baþladý.

Bursa Yetkili Servisi

Eralp Otomotiv yeni yerinde hizmete girdi 

ÝNTER Ýþ Makinalarý, satýþ hizmetine de 

baþladý

ERZÝNCAN POLATLAR MAKÝNA

BURSA ERALP OTOMOTÝV

TM300 Demolarý 
Geri dönüþüm firmalarýný, TM300 model makinalarýn  kullanýmý ve 

iþlevselliði hakkýnda bilgi sahibi yapmak amacý ile, 29 Aralýk 2006 

tarihinde iki ayrý firmaya, iki ayrý demo düzenlendi ve büyük ilgi ile 

karþýlaþýldý.

SÝF JCB Endüstriyel Ürün Sorumlusu Ayþegül Çetinel tarafýndan 

düzenlenen demolarda, Ýstanbul Anadolu Yakasý Bölge Satýþ Ekibi de 

hazýr bulundu.

TM300 Demolarý 
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Makinalarý, Erzincan'da Polatlar Makina, Lüleburgaz'da Ak 
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Bursa Yetkili Servisi
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baþladý
E-5 Karayolu üzerinde hizmete açtýðý yeni yerinde, 
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SÝF JCB Ailesi, 2007 yýlýný hep birlikte eðlenerek karþýladý. 
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gerçekleþtirilen yýlbaþý yemeðinin öncesinde tüm SÝF JCB Genel Müdürlük 

ve Bölge çalýþanlarý, toplu halde yarým günlük bir eðitime katýldýlar.

27 Aralýk'ta Genel Müdürlük binasýnda düzenlenen kokteylde de sucuk 

ekmek ve içki ikramýnýn yanýsýra yapýlan hediye çekiliþi, katýlýmcýlara ayrý bir 

heyecan yarattý.

Ankara Bölge'ye Endüstriyel

Ürün Eðitimi

Ankara Bölge'nin talebi üzerine Ankara Bölge Satýþ ve 

Home Office Temsilcileri'ne SÝF JCB Endüstiyel Ürünler 

Sorumlusu Ayþegül Çetinel tarafýndan 8 Kasým Çarþamba 

günü Ankara Midi Otel'de Endüstriyel Ürünler konulu bir 

eðitim verildi.

Ankara Bölge'ye Endüstriyel

Ürün Eðitimi

SÝF JCB'den Yetkili Servislerine 

JS330 Ekskavatör ve Tier 3 

Isuzu Motor Eðitimi

27 - 28 Eylül 2006 tarihleri arasýnda SÝF JCB Genel 

Müdürlük Eðitim Salonu'nda ve Gebze Yetkili Servisi 

Ateþsan'ýn makine parkýnda düzenlenen JS330 

Ekskavatör ve Tier 3 Isuzu Motor Eðitimleri, SÝF JCB 

Yetki l i  Ser v is ler inden 15 k iþ in in kat ý l ýmý  i le  

gerçekleþtirildi. JCB Eðitim Departmaný'ndan David 

Smith tarafýndan verilen eðitimde SÝF JCB Servis 

Mühendisi Levent Þendurgut, tercüme konusunda 

yardýmcý oldu. 

Eð it imde JS330 ekskavatörün 

tanýtýmýnýn ve Tier 3 Isuzu motor 

bilgilerinin verilmesinin yanýsýra, 

a r ý z a  b u l m a  b e c e r i l e r i n i n  

geliþtirilmesi amacýyla makinaya 

dizüstü bilgisayar baðlanmasý da, 

hem teorik hem de makina baþýnda 

iþlendi.

SÝF JCB'den Yetkili Servislerine 

JS330 Ekskavatör ve Tier 3 

Isuzu Motor Eðitimi

SÝF JCB'DEN "YENÝ YILA
MERHABA"
SÝF JCB'DEN "YENÝ YILA
MERHABA"
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Ankara Balgat'a Konteyner
150 makinamýzýn bulunduðu Peçenek Köyü'ndeki makina 

sahiplerinin durduðu hafriyatçý duraklarýndan biri olan 

Ankara Balgat'taki duraða bir konteyner hediye ettik. JCB 

kullanýcýlarýna soðuk kýþ günlerinde sýcak bir ortam 

yaratan konteynerlerimiz, müþterilerimizin yüzünü 

güldürmeye devam edecek.

Bursa Tek Hafriyat'ýn 

Konteyneri Yenilendi
SÝF JCB Güney Marmara bayii 

Teknoart'ýn müþterisi ve halen 6 

a d e t  J C B  s a h i b i  o l a n  Te k  

Hafriyat'a ait bir konteyner, SÝF 

JCB görselleri ile yenilendi.

Ankara Balgat'a Konteyner

Bursa Tek Hafriyat'ýn 

Konteyneri Yenilendi

SÝF JCB, 'deydi

SÝF JCB Genel Müdürü Cüneyt Divriþ, 5 Ocak 2006 

Cuma günü Genel Müdürlük binasýnýn bahçesinde 

y ap ý l a n  ropör t a j d a , CNN Türk  " F i n an s  Ca fe "  

programýnýn sorularýný yanýtladý. Genel Müdür Divriþ, 10 

dakikanýn üzerinde süren söyleþi sýrasýnda, sektör ve SÝF 

JCB hakkýnda bilgiler verdi.

 CNN TürkSÝF JCB, 'deydi CNN Türk

ÝSTANBUL

ANKARA

Cömert Mustafa (Ýstanbul Bölge Müdürü)

(Yedek Parça Satýþ Müdürü)

(Finansman Sorumlusu)

(Satýþ Temsilcisi)

(Direktör Asistaný)

(Depo Elemaný/Operatör)

(Aðýr Ýþ Makinalarý Satýþ Yet.)

Hikmet Doðan Saka
Turhan Bayram
Ahmet Karagöz
Þengül Arýsev
Mehmet Gümüþ

Ümit Hepgenç

ÝSTANBUL

ANKARA

DENEYEREKLAM
veya DENEYEREKAL

DENEYEREKLAM
veya DENEYEREKAL

Baþlýðý okuduðunuzda þaþýrabilirsiniz… Yurt dýþýnda 

yeni  yeni  söy lenmeye baþ lanan b ir  ke l imeyi  

Türkçe'leþtirmeye çalýþtým.

Tryvertising: Meali, denemeyi önererek reklam 

yapma sonucunda deneyerek almayý saðlamak.

Þöyle bir düþünün araba alacaksýnýz ve iki araba 

arasýnda seçim yapmak zorunda kaldýnýz. Hangisini 

seçerdiniz?

a) Televizyon ve gazetelerde devamlý reklam yapan 

markayý mý?

b) Arkadaþýnýzýn veya aileden birinin kullandýðý, 

kalitesinden, performansýndan veya servisinden 

memnun olduðu markayý mý?

Sanki "b" þýkkýný seçenlerin sayýsý daha fazlaymýþ gibi 

geliyor bana.

Yý l lardýr "aðýzdan aðýza" yayý lmak deni len bu 

memnuniyet satýþlarý artýk þekil deðiþtirdi; deneme 

yoluyla pazarlama. Aslýnda birçok firmanýn denediði 

bir yöntem bu. Alýþveriþ yaptýðýnýz bir marketin 

içinde mutlaka size önerilen bir dilim sosis veya bir 

küçük kap içerisinde çay ikramý ile karþýlaþmýsýnýzdýr. 

Bunlar, sizin üzerinizde nasýl bir etki býrakmýþtý 

bilmiyorum ama yapýlan bir araþtýrma bu yöntemin 

t ü ke t i c i y i  o  m a r k a n ý n  s av u nu c u s u  h a l i n e  

getirebildiðini söylemektedir.

Biz SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak Türkiye'de bunu 

gerçekleþt iren i lk  f i rmayýz . Müþter i ler imize 

beklentilerinin üzerinde bir deneyim yaþatmak 

üzere, ürünlerimizi kullanýmlarýna sunuyoruz. 

Beðenmeleri durumunda derhal teslim opsiyonuna 

açýk durumda olan bu makinalarýmýz sayesinde üstün 

Ýngiliz teknolojisi ile tanýþma fýrsatýný kaçýrmayýnýz…
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BASINDAN...BASINDAN...

ÝÞTE LIÐI!JCB SAÐLAM
Fotoðraflarda heyelan nedeni ile devrilen JCB marka bir 

kazýcý-yükleyicinin kaza yerindeki ve servise geldiði 

andaki görüntüleri yer alýyor. Makina tamamen ters 

dönmüþ olmasýna raðmen, serviste yapýlan incelemede, 

tavan kýsmýnda bir çatlama ve sol kapýda cam kýrýlmasý 

dýþýnda herhangi bir hasara rastlanmadý. JCB saðlamlýðýný 

bizlere bir kez daha kanýtlayan bu görüntüler için, Inter 

Servis'ten Bilal Kütükde'ye teþekkür ediyoruz.

ÝÞTE LIÐI!JCB SAÐLAM
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ÝSTANBUL ANADOLU YAKASI YETKÝLÝ SATIÞ NOKTASI ve SERVÝSÝ - Kenan Acar

SÝF JCB yetkili servis hizmetini 10 yýldýr baþarý ile sürdüren ÝNTER Ýþ Makinalarý, Ýstanbul Ýmes Sanayi 
2

Sitesi'nde yer alan  500 m  servis alanýna sahip binasýnda, 30'a yakýn personeli ile hizmet veriyor. JCB kazýcý-

yükleyici ve JCB ekskavatörlerin her türlü servis hizmetini sunan ÝNTER, kalite, güven ve tecrübe ilkelerinden 

ödün vermiyor. Profesyonel hizmet anlayýþý ilkesine baðlý kalarak sektördeki kalýcýlýðýný ve güvenilirliðini 

sürdüren firma, E-5 Karayolu üzerinde hizmete açtýðý yeni yerinde, JCB aðýr iþ makinalarý ve kompakt 

ürünlerin de satýþýna baþladý.

"ÝÞÇÝLÝK ve PARÇA FÝYATLARIMIZ ÖZEL SERVÝSLERDEN YÜKSEK DEÐÝL"

ÝNTER Ýþ Makinalarý Servis Mühendisi Bilal Kütükde, yaptýðýmýz kýsa söyleþide, 

müþterilerin zaman zaman maliyetler açýsýndan yetkili servislere gelmekten 

çekindiklerini belirterek, "Müþterilerimiz yetkili servislere gelmekten 

çekinmesinler, buradaki iþçilik ve parça fiyatlarýmýz özel servislerden daha 

yüksek deðil ama personelimizin tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayýþýmýz çok 

daha üstün" dedi.

ÝNTER servisdeki en önemli unsurlar, orijinal yedek parça 

stok bulunabilirliði ve arýzaya en kýsa sürede müdahale 

edebilmek. Orijinal yedek parça kullanýmýnýn makine 

per fo rmans ý n ý  a r t ý r a c a ð ý n ý n , bunun  da  müþ te r i  

memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceðinin bilincinde 

olan ÝNTER, her servis talebine en kýsa süre içinde orijinal 

yedek parça ve uzman personel ile müdahale ederek, 

kaliteli ve sýnýrsýz hizmet sunmayý amaçlýyor.

"ÝÞÇÝLÝK ve PARÇA FÝYATLARIMIZ ÖZEL SERVÝSLERDEN YÜKSEK DEÐÝL"
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15 yýllýk tecrübe

ÝNTER'in, JCB aðýr iþ makinalarý ve kompakt ürünlerin 

satýþýný yapacaðý yeni yeri.
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Ýnter, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirdiði araç revizyonu çalýþmasý ile, Ýzmit Ýshakçýlar Çavuþköy'deki bir tavuk 

çiftliðinde 14 yýldýr aralýksýz hizmet veren JCB 3 CX'i ilk günkü þýklýðýna ve zindeliðine kavuþturdu. Bir ay süren 

yoðun ve titiz çalýþma sonucunda tepeden týrnaða elden geçen ve yepyeni bir görünüme kavuþan 

3CX sahibi Mehmet Yiðit'e teslim edildi. 

Teslimat sýrasýnda konuþtuðumuz Mehmet Bey, yapýlan çalýþmadan ve JCB'den çok memnun 

kaldýðýný, ortaya çýkan sonucun "beklentilerinin üzerinde" olduðunu ifade etti. JCB 3CX'i "çiftlikte 

elimiz ayaðýmýz, her çiftlikte mutlaka olmasý gereken bir makina" diye nitelendiren Mehmet Yiðit, 

JCB markasýna çok güvendiðini, baþka marka makina kullanmayý düþünmediðini, bu revizyon iþini 

herhangi bir özel serviste daha ucuza yaptýrabilmesi mümkünken SÝF JCB'yi ve ÝNTER'i tercih 

ettiðini ve sonucun kendisini haklý çýkardýðýný sözlerine ekledi.

Revizyon çal ýþmasý  kapsamýnda, 

3CX'in komple þasesi elden geçti ve 

boyandý, motor, þanzýman ve hidrolik 

sistemi revize edildi, elektrik sistemi 

komple deðiþtirildi, hasarlý parçalar 

deðiþtirildi ve 4 yeni lastik takýldý. 

Revizyona girdiðinde yaklaþýk 18.000 saatte olan 3CX, 

orijinalliðinin korunmasýna özen gösterilerek yapýlan 

çalýþma sonucunda yepyeni bir iþ makinasý oarak 

sahibine teslim edildi.

1992 model JCB 3CX, servisten beklediðini buldu1992 model JCB 3CX, servisten beklediðini buldu

Serviste yeniden doðdu...

Revizyon
öncesi

Revizyon
sonrasý

Revizyon
öncesi

Revizyon
sonrasý

Mehmet Yiðit ve oðlu
3CX'i teslim alýrken
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SÝF JCB yetkili servis hizmetini 10 yýldýr baþarý ile sürdüren ÝNTER Ýþ Makinalarý, Ýstanbul Ýmes Sanayi 
2

Sitesi'nde yer alan  500 m  servis alanýna sahip binasýnda, 30'a yakýn personeli ile hizmet veriyor. JCB kazýcý-

yükleyici ve JCB ekskavatörlerin her türlü servis hizmetini sunan ÝNTER, kalite, güven ve tecrübe ilkelerinden 

ödün vermiyor. Profesyonel hizmet anlayýþý ilkesine baðlý kalarak sektördeki kalýcýlýðýný ve güvenilirliðini 

sürdüren firma, E-5 Karayolu üzerinde hizmete açtýðý yeni yerinde, JCB aðýr iþ makinalarý ve kompakt 

ürünlerin de satýþýna baþladý.

"ÝÞÇÝLÝK ve PARÇA FÝYATLARIMIZ ÖZEL SERVÝSLERDEN YÜKSEK DEÐÝL"

ÝNTER Ýþ Makinalarý Servis Mühendisi Bilal Kütükde, yaptýðýmýz kýsa söyleþide, 

müþterilerin zaman zaman maliyetler açýsýndan yetkili servislere gelmekten 

çekindiklerini belirterek, "Müþterilerimiz yetkili servislere gelmekten 

çekinmesinler, buradaki iþçilik ve parça fiyatlarýmýz özel servislerden daha 

yüksek deðil ama personelimizin tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayýþýmýz çok 

daha üstün" dedi.

ÝNTER servisdeki en önemli unsurlar, orijinal yedek parça 

stok bulunabilirliði ve arýzaya en kýsa sürede müdahale 

edebilmek. Orijinal yedek parça kullanýmýnýn makine 

per fo rmans ý n ý  a r t ý r a c a ð ý n ý n , bunun  da  müþ te r i  

memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceðinin bilincinde 

olan ÝNTER, her servis talebine en kýsa süre içinde orijinal 

yedek parça ve uzman personel ile müdahale ederek, 

kaliteli ve sýnýrsýz hizmet sunmayý amaçlýyor.

"ÝÞÇÝLÝK ve PARÇA FÝYATLARIMIZ ÖZEL SERVÝSLERDEN YÜKSEK DEÐÝL"
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15 yýllýk tecrübe

ÝNTER'in, JCB aðýr iþ makinalarý ve kompakt ürünlerin 

satýþýný yapacaðý yeni yeri.
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Ýnter, geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirdiði araç revizyonu çalýþmasý ile, Ýzmit Ýshakçýlar Çavuþköy'deki bir tavuk 

çiftliðinde 14 yýldýr aralýksýz hizmet veren JCB 3 CX'i ilk günkü þýklýðýna ve zindeliðine kavuþturdu. Bir ay süren 

yoðun ve titiz çalýþma sonucunda tepeden týrnaða elden geçen ve yepyeni bir görünüme kavuþan 

3CX sahibi Mehmet Yiðit'e teslim edildi. 

Teslimat sýrasýnda konuþtuðumuz Mehmet Bey, yapýlan çalýþmadan ve JCB'den çok memnun 

kaldýðýný, ortaya çýkan sonucun "beklentilerinin üzerinde" olduðunu ifade etti. JCB 3CX'i "çiftlikte 

elimiz ayaðýmýz, her çiftlikte mutlaka olmasý gereken bir makina" diye nitelendiren Mehmet Yiðit, 

JCB markasýna çok güvendiðini, baþka marka makina kullanmayý düþünmediðini, bu revizyon iþini 

herhangi bir özel serviste daha ucuza yaptýrabilmesi mümkünken SÝF JCB'yi ve ÝNTER'i tercih 

ettiðini ve sonucun kendisini haklý çýkardýðýný sözlerine ekledi.

Revizyon çal ýþmasý  kapsamýnda, 

3CX'in komple þasesi elden geçti ve 

boyandý, motor, þanzýman ve hidrolik 

sistemi revize edildi, elektrik sistemi 

komple deðiþtirildi, hasarlý parçalar 

deðiþtirildi ve 4 yeni lastik takýldý. 

Revizyona girdiðinde yaklaþýk 18.000 saatte olan 3CX, 

orijinalliðinin korunmasýna özen gösterilerek yapýlan 

çalýþma sonucunda yepyeni bir iþ makinasý oarak 

sahibine teslim edildi.
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Ö Z T Ü R K T O P R A K Ç I L I K - Bora Karaosmanoðlu

Öztürk Toprakçýlýk'ý kýsaca anlatýr mýsýnýz?

Öztürk Toprakçýlýk Tic. San. Ltd. Þti. olarak, 1989-1991 tarihleri arasýnda Gölhisar'da faaliyet gösterirken, 1993 

yýlýndan itibaren, Denizli'de bulduðumuz ve maden ruhsatý aldýðýmýz torf arazisini  iþletmeye baþladýk.

Firmamýzda halen 28 kiþi çalýþmakta ve 400 hektar araziden torf çýkartmaktayýz. Þu an için, Türkiye'de bulunan 

mantar iþletmelerinin torf ihtiyacýnýn % 80'lik kýsmýný biz karþýlamaktayýz.

Torf hakkýnda bilgi verir misiniz?

Torf dediðimiz malzeme, eski göl yataðý bölgelerindeki ot ve yosunlarýn topraða karýþýp uzun yýllar içerisinde 

çürümesi sonucunda mineral ve ph oraný yüksek besleyici topraða dönüþmesidir. Torf, iþletme içerisine geldikten 

sonra patoz denilen makinadan geçerek plastik ambalajlar içinde tüketiciye sunulmaktadýr.

Türkiye'nin birçok bölgesinde torf çýkmasýna raðmen, neden mantar üreticileri Denizli Çameli bölgesini ve Öztürk 

Toprakçýlýk'ý tercih ediyor? 

Mantar üretiminde kullanýlan torfun tercihindeki en önemli kriter, ph oranýnýn yüksek olmasý. En çok tercih edilen 

firma olmamýzda ise, bizdeki ürünün kalitesinin büyük rolü var.

Arazinizde ne tür iþ makinalarý kullanýlmakta?

Ýþletmemizde bir adet JCB 436ZX lastik tekerlekli yükleyici ve bir adet de 2022 ton segmentinde bulunan JCB 

JS200 paletli ekskavatör çalýþmakta.

Öztürk Toprakçýlýk'ý kýsaca anlatýr mýsýnýz?

Torf hakkýnda bilgi verir misiniz?

Türkiye'nin birçok bölgesinde torf çýkmasýna raðmen, neden mantar üreticileri Denizli Çameli bölgesini ve Öztürk 

Toprakçýlýk'ý tercih ediyor? 

Arazinizde ne tür iþ makinalarý kullanýlmakta?
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"JCB, tarým sektörüne yönelik 

üretmiþ olduðu makinalarla 

bizlere çözüm ortaðý olmakta."

"JCB, tarým sektörüne yönelik 

üretmiþ olduðu makinalarla 

bizlere çözüm ortaðý olmakta."

Bu sayýmýzdaki "müþteri 

ziyareti" söyleþimizi, özellikle 

mantar üreticilerinin 

kullandýklarý torfun %80'ini 

üreten Öztürk Toprakçýlýk'ýn 

sahibi Þerif Ali Öztürk ile 

gerçekleþtirdik.

Bu sayýmýzdaki "müþteri 

ziyareti" söyleþimizi, özellikle 

mantar üreticilerinin 

kullandýklarý torfun %80'ini 

üreten Öztürk Toprakçýlýk'ýn 

sahibi Þerif Ali Öztürk ile 

gerçekleþtirdik.

Ö Z T Ü R K T O P R A K Ç I L I K

Torf sektöründe makina kullanýmýnýn öneminden bahseder misiniz?

Günlük 2025 ton torf çýkartýldýðý göz önüne alýnýrsa, insan gücünden faydalanýlmasý mümkün deðil. Torf 

çýkarýlmasý sýrasýnda kullanýlan JCB marka ekskavatör ve yüklenmesi için kullanýlan JCB marka yükleyici, 

günlük tonajlarýmýza +5 ton eklemekte. 

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor? JCB'yi tercih ederken hangi kriterleri göz önünde 

bulundurdunuz?

Dünya iþ makinalarý üreticileri arasýnda güçlü bir yere sahip olan JCB, tarým sektörüne yönelik üretmiþ 

olduðu makinalarla bizlere çözüm ortaðý olmaktadýr. 400 hektarlýk arazide hýzlý ve düþük yakýt tüketimi 

saðlayarak çalýþan JCB 436 lastikli yükleyici ile günlük torf sevkiyatýmý rahatlýkla karþýlamaktayým. Bunun 

yanýnda LC geniþ þaseli JS 200 LC, tonajýna raðmen yumuþak alanlarda batmadan rahatlýkla 

çalýþmaktadýr. 

JCB'nin satýþ sonrasý servis ve hizmetlerinden memnun musunuz?

SÝF JCB ile kurduðumuz iþ ortaklýðý yeni olmakla birlikte izlenimlerimiz, tercihimizin doðru olduðu 

yönünde. Denizli'de açýlan SÝF JCB'nin yeni yetkili servisi Diba Makina'nýn bizlere yakýn olmasý, hizmetin 

beklentilerimiz doðrultusunda olacaðýný gösteriyor.

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Yeni hedefimiz, balýkçýlýkta ilerlemek. Mevcut arazimizde en az 50 yýl yetecek miktarda torf rezervi 

bulunuyor.  Önceden torf çýkardýðýmýz yerlerin toprak kalitesinin yitirilmemesi için, devletin de yasaðý 

ile, doldurulmamasý gerekiyor. Biz de 

b u  d u r u m d a  k a z ý l a n  v e  

doldurulmayan yerler in yaðmur 

suyuyla dolmasýyla doðal göl haline 

gelmiþ yerlere 220.000 adet sazan 

balýðý koyduk ve yetiþtirmeye baþladýk. 

Ý ler leyen dönemlerde o luþacak 

göletlerde de yayýn balýðý yetiþtirmek, 

hedeflerimiz arasýnda.

Sayýn Þerif Ali Öztürk'e bizlere zaman 

ayýrýp sorularýmýzý cevapladýðý için 

teþekkür ederiz.

Torf sektöründe makina kullanýmýnýn öneminden bahseder misiniz?

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor? JCB'yi tercih ederken hangi kriterleri göz önünde 

bulundurdunuz?

JCB'nin satýþ sonrasý servis ve hizmetlerinden memnun musunuz?

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Öztürk Toprakçýlýk'ýn sahibi

Þerif Ali Öztürk, arkadaþýmýz ?????

ile birlikte
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Firmamýzda halen 28 kiþi çalýþmakta ve 400 hektar araziden torf çýkartmaktayýz. Þu an için, Türkiye'de bulunan 
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Arazinizde ne tür iþ makinalarý kullanýlmakta?
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ERZÝNCAN

E R Z Ý N C A N ' D A Y I Z -  Söyleþi: Mustafa Çalýk

Tarih boyunca depremlerle sarsýlan ve sürekli 

yenilenen Erzincan'da, inþaat iþleri hiç bitmiyor. JCB, 

diðer illerde olduðu gibi Erzincan'da da en ön sýrada 

tercih edilen marka. 

Tarihi, M.Ö. 2000'lere dayanan Erzincan, bir çok 

medeniyete ev sahipliði yapmýþ.

Hitit ve Urartular zamanýnda büyük bir þehir kimliðine 

sahip olan Erzincan, Malazgirt Savaþý'ndan sonra 

Anadolu'ya giren Müslüman Türk Boylarýndan 

Mengücekliler’in hakimiyet alaný ve merkezi haline 

dönüþmüþ. Yýldýrým Bayezit ve Timur arasýndaki 

mücadelelerin tam ortasýnda kalan il, büyük savaþlar 

yaþamýþ. Fatih ve Þah Ýsmail mücadelesi, Erzincan’da son 

bulmuþ ve Otlukbeli Meydan Savaþý akabinde il, 

Akkoyunlular hakimiyetinden Osmanlý hakimiyetine 

geçm i þ . Cumhur i ye t i n  ku ru l u þuna  k ada r, 

Ýmparatorluðun güzide bir ili olan Erzincan, Cumhuriyet 

ile modern kimliðini elde etme yolunda hýzla ilerlemiþ. 

Sürekli, tarih içinde yaþadýðý depremler ile anýlan 

Erzincan, son yýllarda örnek þehirciliði ile öne çýkmýþ. 

 Yeni kurulan Üniversitesi ile, çok kýsa sürede bölgede bir 

kültür merkezi olacaðý iþaretlerini veren il, bölgenin 

hayvancýlýk ticareti merkezi olma mücadelesi vermekte. 

Ýlde kurulan Canlý Hayvan Borsasý ile Erzincan, çok kýsa 

sürede Türkiye’nin canlý hayvan merkezi haline gelmeyi 

hedefliyor

Tarýmda yapýlan atýlýmlar, Erzincan bahçelerinde, 

bölgenin en kaliteli kirazýnýn, elmasýnýn, þeftalisinin 

üretilmesini ve rekoltenin büyük bir bölümünün ihracat 

yolu ile dünyaya pazarlanmasýný saðlamýþ. Patenti alýnmýþ 

meþhur "Cimin Üzümü"nün ise eþi benzeri yok.

Erzincan en büyük atýlýmýný, bir doða sporlarý merkezi 

olma yolunda yaþamakta. Þehrin güneyindeki ERGAN 

DAÐI Bölgesi, Ýsviçreli uzmanlarýn yaptýklarý çalýþmalar 

sonucunda hazýrlanan rapora göre, fiziksel özellikleri ile 

Avrupa’nýn en büyük ve kýþ sporlarý için en müsait 

merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak : www.erzincan.bel.tr
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Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz ?

1990 yýlýnda MF traktör kepçe ile baþladýk.

JCB ile ne zaman tanýþtýnýz ?

1992 yýlýnda, henüz JCB markasý Erzincan'da bugünkü 

kadar yaygýn deðilken, 1987 model bir JCB 3CX aldýk.

Bugüne kadar kaç makina kullandýnýz, bunlarýn kaç tanesi 

JCB idi, bugün makina parkýnýzda kaç makinanýz var ?

Traktör kepçeyi saymazsak, bugüne kadar 7 makina 

kullandýk. Bunlarýn 6 tanesi JCB idi. 1992'de 3CX, 

1993'de 4CX, 1998'de 97 model 4CX-SM, 2004 yýlýnda 

ise  farklý marka bir ekskavatör satýn aldýk. 2005 yýlýnda 

4CX-SM, 2006 yýlýnda da JCB 456e ZX model lastik 

tekerlekli yükleyici aldýk. Bugün makina parkýmýzda 2001 

ve 2005 model olmak üzere iki adet 4CX-SM ve 2006 

model bir JCB 456e ZX bulunmaktadýr.

456e  ZX hakkýnda ne söyleyebilirsiniz ?

Aslýnda yükleyici almaya karar verdiðimizde, JCB'nin  

yükleyicisinin olduðunu bilmiyor ve farklý markalar 

arasýndan tercih yapmaya çalýþýyorduk. JCB'nin 

yükleyicisi olduðunu öðrenince tercihimizi bu yönde 

kullandýk. Markaya olan güvenimiz, 

bu makinayý tercih etmemizde en 

önemli etken oldu. Makinanýn estetik 

görünümü, kolay kullanýmý ve kaliteli 

malzemesi, makinayý almamýzdaki 

d i ðer  e tmen lerd i . Mak inay ý  

kullandýkça da, düþük yakýt tüketimi 

ve saðlamlýðý yüzümüzü güldürdü.

Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz ?

JCB ile ne zaman tanýþtýnýz ?

Bugüne kadar kaç makina kullandýnýz, bunlarýn kaç tanesi 

JCB idi, bugün makina parkýnýzda kaç makinanýz var ?

456e  ZX hakkýnda ne söyleyebilirsiniz ?

JCB'yi tercih etmenizin sebepleri nelerdir ?

Biz makinalarýmýzý yatýrým aracý olarak görüyoruz. 

JCB'nin kalitesi, dayanýklýlýðý, kullaným maliyetlerinin 

düþüklüðü, ikinci el piyasasý ve tabi ki marka güvenirliliði, 

tercihlerimizi etkiliyor. Öyle ki, bugüne kadar sahip 

olduðum JCB'leri minimum 4 sene kullandým, hatta 1993 

model makinam bende 10 sene çalýþmasýna raðmen bu 

makinalarýmdan hiç birine revizyon yaptýrma gereði 

duymadým.

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý hizmetlerinden memnun 

musunuz ?

Bu sene yetkili servisiniz açýlýncaya kadar çok küçük 

sorunlarý bile halletmekte zorlanýyorduk. Mecburen 

servis ihtiyacýmýzý çevre illerdeki SÝF JCB yetkili 

servislerinden alýyorduk. Yetkili servisinizin açýlmasýyla 

beraber bu problemimiz de halloldu. Zaten þu an 

Erzincan'da sizin servisinizle beraber sadece 2 yetkili 

servis bulunmaktadýr.

Erzincan'da ne tür iþlerde çalýþýyorsunuz ?

Bildiðiniz gibi þehrimiz depremden çok etkileniyor. Bu 

sebeple her on yýlda bir þehir yeniden yapýlýyor. Yani 

inþaat sektörü Erzincan'da hiç bitmiyor. Ayný zamanda 

yurt dýþýnda çalýþan çok sayýdaki hemþerimiz de 

yatýrýmlarýný burada deðerlendiriyor. Yýlýn belli 

dönemlerinde ise, makinalarýmýzý tarým alanlarýnda 

kullanýyoruz. Þeker pancarý ve 

gübre yüklemesinde, sulak 

arazilerde kanal temizlemesinde, 

arazi düzlenmesinde ve kök 

sökme gibi iþlerde kullanýyoruz.

Sayýn Þerif  Parmaksýzoðlu'na 

teþekkür ediyoruz.
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Uzun yýllardýr hafriyat iþinde 

faaliyet gösteren ve iþ 

makinalarýnda tercihini 

JCB'den yana kullanan Sayýn 

Þerif Parmaksýzoðlu ile kýsa 

bir söyleþi yaptýk.

Uzun yýllardýr hafriyat iþinde 

faaliyet gösteren ve iþ 

makinalarýnda tercihini 

JCB'den yana kullanan Sayýn 

Þerif Parmaksýzoðlu ile kýsa 

bir söyleþi yaptýk.

söyleþi

Þeref Parmaksýzoðlu, arkadaþýmýz Mustafa Çalýk ile
456e ZX'in önünde.
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ERZÝNCAN

E R Z Ý N C A N ' D A Y I Z -  Söyleþi: Mustafa Çalýk

Tarih boyunca depremlerle sarsýlan ve sürekli 

yenilenen Erzincan'da, inþaat iþleri hiç bitmiyor. JCB, 

diðer illerde olduðu gibi Erzincan'da da en ön sýrada 
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medeniyete ev sahipliði yapmýþ.

Hitit ve Urartular zamanýnda büyük bir þehir kimliðine 
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yaþamýþ. Fatih ve Þah Ýsmail mücadelesi, Erzincan’da son 

bulmuþ ve Otlukbeli Meydan Savaþý akabinde il, 
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geçm i þ . Cumhur i ye t i n  ku ru l u þuna  k ada r, 
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Sürekli, tarih içinde yaþadýðý depremler ile anýlan 

Erzincan, son yýllarda örnek þehirciliði ile öne çýkmýþ. 

 Yeni kurulan Üniversitesi ile, çok kýsa sürede bölgede bir 

kültür merkezi olacaðý iþaretlerini veren il, bölgenin 
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Erzincan en büyük atýlýmýný, bir doða sporlarý merkezi 
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merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak : www.erzincan.bel.tr
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Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz ?

1990 yýlýnda MF traktör kepçe ile baþladýk.
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Bugüne kadar kaç makina kullandýnýz, bunlarýn kaç tanesi 

JCB idi, bugün makina parkýnýzda kaç makinanýz var ?
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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."
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