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Merhaba,

Güneş kavuruyor, aşırı sıcaklar ve nem çalışmayı hepimiz için daha zor hale 

getiriyor ama tempomuz aynı hızla devam etmek zorunda. Hayatın ve 

rekabetçi iş dünyasının çarkları hız kesmeye izin vermiyor. Biz de, dört 

mevsim, sıcak ya da soğuk aynı tempoda sürekli yenilikler ve daha iyi 

hizmet amacı ile sizlerin yanınızda, yakınınızda olmaya devam ediyoruz. 

Sayfalarımızı okurken sözlerimize hak vereceksiniz.

"Teknoloji" sayfamızda, JCB Kompakt Yükleyici Serisi'nin küçükbaş hayvan 

ve kümes hayvan çiftlikleri için özel olarak geliştirilen yeni ürünü JCB 515-

40 Teleskobik Yükleyici ile tanışacaksınız.

"Bilgi" sayfamızdaki "İş Makinası Tescil Mevzuatı ve Uygulamalar" başlıklı 

yazımızın, bu konudaki merak ve sorularınızı yanıtlayacağını umuyoruz.

Bu ayki "Söyleşi" konuğumuz, JCB'de 1CX Kazıcı-Yükleyicilerden sorumlu 

İş Geliştirme Müdürü Steve Belcher. Bir ay süre ile JCB Roadshow'da da 

bizimle olan Steve ile JCB'den, Türkiye'den, profesyonellikten konuştuk.

"Yazı Dizisi"nin bu bölümünde, Feyzi Akkaya, o çok özel anlatımı ile yol 

arkadaşı Sezai Türkeş'i anlatıyor.

"Haberler"de, Komatek 2011 ve JCB Roadshow 2011'e geniş yer verdik, 

tüm detayları ile bulacaksınız.

Bu sayımızda yeni bir bölümüz var: "Siftah Edenler". Sayfamızda, geçtiğimiz 

dönem yeni JCB'leri ile çalışmaya başlayan müşterilerimizin çalışmalarından 

kareleri yansıttık.

"İş'te Kamu"da, 

Danapınar'a konuk olduk ve Karabüklü'lere verilen belediye hizmetleri ile 

bu hizmetlerin hızla yürütülmesinde JCB'nin payını konuştuk.

Bu sayımızdaki "Müşteri Ziyareti"mizde Artaş Avrupa Konutları'nda Satın 

Alma Müdürü ve İş Makinalarından Sorumlu Teknik Müdür Hamdi 

Büyükbahçeci'ye, "Tüm Türkiye'deyiz" söyleşimizde ise Bayburt Group'un 

sahibi Ali Şentürk'e konuk olduk.

Dergimizi yaz rehavetini yansıtmayan dolu dolu bir içerikle sizlere 

ulaştırdık. Yeni sayımızda buluşmak dileği ile...

Karabük Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa 
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İş'te SİF Dergisi'nde yayınlanan yazı ve fotoğraflardan, 
kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir.  Yazıların 
yasal sorumlulukları yazı sahiplerine aittir.
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GENEL YAYIN YÖNETMENİ Esra Temel
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TASARIM ve UYGULAMA Birdost Tanıtım Ltd.

Tel: (0216) 410 33 47

OFSET HAZIRLIK ve BASKI Mega Basım Yayın 
San. ve Tic.  A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin 
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Tel   : (0212) 412 1700 
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JCB 515-40
Teleskobik Yükleyici

JCB Kompakt Yükleyici Serisi'nin
küçükbaş hayvan ve kümes hayvan çiftlikleri
için özel olarak geliştirilen yeni ürünü

JCB Kompakt Yükleyici serisinin küçükbaş hayvan ve kümes hayvan çiftlikleri için özel olarak geliştirilen yeni 

ürünü JCB 515-40 Teleskobik Yükleyici Haziran ayında Türkiye pazarına sunuldu.

SİF JCB İş Makinaları, kümes hayvancılığında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş JCB 515-40 Teleskobik 

Yükleyiciyi tüm katılımcılara tanıttı. 

Yerden 1 .8 metre yüksek l iğ i  i le  

sınıfının en alçak tavanlı makinası olan 

JCB 515-40 , 1 .500  kg  ka ld ı rma 

kapas i t e s i , 4 . 000  mm ka ld ı rma  

yüksekliği ve 2.535 mm ileri uzanma 

özelliği ile tüm dikkatleri üzerine 

çekti.

Dar ve kısıtl ı çalışma alanlarında 

manevra kabiliyeti yüksek olan JCB 

515-40, hafif olması nedeniyle zemine 

zarar vermez. 1.8 m yerden yüksekliği 

sayesinde kapıdan rahatlıkla geçebilen 

ve bu özelliği ile düşük tavanlı binalar 

ve barakalar için kullanışlı bir makine 

olarak ön plana çıkan JCB 515-40, 

k amyona  tek  t a r a f t an  yük l eme  

kabiliyetine ve yüksek verimli tork 

motorlarına sahip.

Yüksek operatör konforunun da 

sunu lduğu  mak ina , h i d ros t a t i k  

şanzumanı sayesinde yakıttan tasarruf 

ederken kolay sürüş de sağlıyor ve sessiz çalışıyor. JCB 515-40, ayrıca, kullanıcıya özel gün boyu rahatlık 

sağlayan delüks süspansiyonlu koltuğa sahip. Çok yönlü görünürlük imkanı sunan kabinin içine ve dışına 

kolaylıkla adım atabilmek mümkün. Kabine yandan girişler emniyetli ve güvenli.

İş'te

EN 15000: Adaptif Yük
Kontrol Sistemi 
Adaptif yük kontrol sistemi olarak tanımlanabilen 

EN 15000, bir AB standardı olarak, 29 Eylül 

2010'dan sonra üretilen tüm makinalarda zorunlu 

hale gelmiştir. Teleskobik yükleyici ürün grubunun 

üretimini yapan tüm imalatçı firmalar, bu sisteme 

uymak zorundadır. 

Bu mevzuata göre, Avrupa pazarlarında satışa 

sunulan tüm teleskobik yükleyici ekipmanlarının 

dengede durabilmesi için bir takım güvenlik 

önemlerinin alınması gerekmektedir. Burada amaç, 

olası iş kazalarını ortadan kaldırıp emniyetli çalışma 

ortamı sağlamaktadır. 

Bu sistem JCB'nin Loadall, Teletruk ve Telemaster 

modelleri de dâhil olmak üzere tüm teleskobik 

yükleyicilerini kapsamaktadır.

Patentli “Soft Stop” Fikri
AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesini sağlayan 

bu yeni sisteme JCB, yumuşak duruş /soft stop 

fikrini getirmiş ve patentini almıştır. Oransal 

yumuşak duruş olmadan hidrolik debinin aniden 

kesilmesi, makinanın üzerinde atalet kuvveti 

oluşturur. Bu atalet kuvveti makinanın dengesini 

etkileyebilir. JCB bu patentli “soft stop” sistemi ile 

rakiplerden farklı olarak, hem operatöre hem de 

malzemeye daha da güvenli bir makina sunar. 

JCB'nin tüm teleskobik makinalarında olduğu gibi 

yeni lanse ettiği JCB 515-40 Teleskobik Yükleyici'de 

de bu sistem bulunmaktadır.

JCB 515-40  Teleskobik Yükleyici, Kümes Hayvancılığına Büyük Kolaylık Sağlayacak.
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İş makinasının tescil edilme süreci ve tescil aşamasında 

istenen belgeler hakkında müşterilerimiz tarafından gelen 

talep üzerine bir bilgilendirme yapmak isteriz. Bu yazıda 

hem yeni makina sahiplerinin izlemesi gereken prosedürler hem de ikinci el iş makinalarının satış ve 

devir işlemleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İlk defa tescili yapılacak gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinalarının tescil işlemi, üyesi oldukları 

ticaret veya sanayi odalarınca yapılır. İş makinası sahibi olan, ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek 

kişilere ait iş makinalarının tescilleri ise, ikametgahlarının bulunduğu bölgedeki ticaret veya sanayi 

odalarınca yapılır. İş makinalarının ilk tescilleri makina sahipleri, kanuni vekilleri veya tüzel kişiliklerce 

yetkilendirilen kişiler tarafından ve sunulması mecburi belgeler verilerek yapılır.

Sıfır ya da ikinci el iş makinalarının tescil edilmesi için aşağıdaki 
belgeler gerekmektedir:
A-  Odaya hitaben yazılmış iş makinası tescilini talep eden dilekçe,

B- Yeni makina için fatura;  ikinci el makina için noter satış senedi,

C- Makinaya ait teknik belge. (Bu belge distribütörler tarafından temin edilir)

İş makinasına ve tesciline dair bilgiler, ilgili odalar tarafından elektronik ortamda tutulur. Belgelerin 

saklanacağı dosya oluşturularak tescil plaka numarasına göre arşivlenir.

D iğer  yandan b i r  i ş  mak inas ın ın  karayo lunda  

yürütülmesi,  zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin 

yapılmış olması ile mümkündür. Bu amaçla tescil 

belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin de oda 

tarafından tasdik edilerek makina sahibine verilmesi 

gerekmektedir.

İkinci el iş makinalarının satış ve 
devir süreci aşağıdaki gibidir:
Yukarıda sıralanan belgelere ek olarak ikinci el iş 

makinalarının satış ve devir işlemlerinde bazı önemli 

noktalara daha dikkat etmek gerekir.

08 09

İş makinalarının ilk tescilleri 

makina sahipleri, kanuni vekilleri 

veya tüzel kişiliklerce 

yetkilendirilen kişiler tarafından 

ve sunulması mecburi belgeler 

verilerek yapılır.

Satış ve devir işlemlerinin noterler tarafından yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her 

türlü işlem geçersizdir. 

Noter işleminde, tescil belgesinin ilgili bölümüne satış ve devir işlemi yazılarak tasdik edilir. Satış 

ve devir işlemleri noterler tarafından makinanın siciline işlenmek üzere, işlemin tamamlanmasını 

müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili odaya bildirilir. 

Noterler tarafından gönderilen bu belgeler, makinanın tescil dosyasına konur. Tescilli iş 

makinalarını noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat ederek bir ay içerisinde 

tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Önceki tescil belgesi, iptal kaşesi vurularak aracın dosyasında muhafaza edilir. Yeni tescil belgesi 

ve varsa sefer görev emri, yeni sahibine tebliğ edilir. 

Son olarak önemli bir not düşmekte fayda var: İkinci el iş makinası satın alacaklar, iş makinasının 

satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup olmadığını bir dilekçe ile odadan öğrenebilirler.
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Öncelikle bize 1CX'in hikayesini anlatır mısınız? Hem kazıcı, hem de 
yükleyici fonksiyonunu barındıran dünyanın en küçük makinası JCB 
1CX nasıl keşfedildi, bugün dünya pazarında nerelere geldi?

JCB 1CX, hem kazıcı, hem yükleyici özelliklerini barındıran ve dünyada 

rakibi olmayan tek kompakt iş makinası. Bir yandan kazıcı-yükleyici 

ürün grubunun özelliklerini, bir yandan kompakt ürün grubunun 

özelliklerini barındırıyor. 

JCB, 1CX'in geliştirilmesine 1992 yılının Ocak ayında, JCB Genel 

Merkezi'nin yakınlarındaki JCB Özel Ürünler fabrikasında başladı. O 

dönemler JCB, bu fabrikada ilk mini yükleyicisi olan JCB Robot 160'ı 

üretiyordu.

JCB Özel Ürünler fabrikası, 1980'lerin ikinci yarısında, müşterilerin 

spesifik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan Özel Satışlar Birimi 

için kuruldu. Özel satışlara artan talep, bir kerelik yapılmış olan teknik 

değişiklikler ve ataşmanlar dahil olmak üzere, JCB Genel Merkezi'nde 

yüksek üretim adetleri olan kazıcı-yükleyiciler ve teleskobik 

yükleyicilere etki edebileceği endişesi yarattı. Özel Satışlar ve 

Ataşmanlar Bölümü'nü fabrikadan ayrı bir yerde geliştirme fikri, bu 

konuya çözüm bulmak için geliştirildi. Mühendislerin oluşturduğu 

küçük bir ekip olan JCB Özel Ürünler Bölümü'nün görevi, yeni ortaya 

çıkmış müşteri taleplerini araştırıp onları yerine getirmekti. Aynı zamanda bu ekibin yeni fikirleri 

bulma ve yeni ticari gelişim fikirleri yaratma özgürlüğü de vardı.

Bir öğle yemeği molasında, ekip üyesi genç mühendis Pat Naylor, JCB Mini Yükleyici'ye 

bakmaktaydı. Bir anda, operatör koltuğunun arka tarafa dönebilmesiyle makinanın küçük bir kazıcı-

yükleyiciye dönüşebileceğini fark etti. Mini yükleyici formatında bir kazıcı-yükleyici oldukça 

benzersiz bir fikirdi. Geçen birkaç gün içerisinde tahtadan iki yükleyici kolu olan ve ön tarafına bir 

kova yerleştirilmiş yapı oluşturuldu. Bir sonraki adım ise, 1992 yılında emekli olması rağmen, 

tecrübeleri ve fikirleriyle mühendislere yardım etmeyi seven fabrikanın kurucusu J C Bamford'a 

fikri anlatmaktı. Karar 1CX'i geliştirerek üretimine başlamak oldu. JCB, o zamandan günümüze 

kadar 10.000'in üzerinde bu küçük ama sağlam makinalardan üretti.

Nisan ayında Komatek Fuarı ve ardından Roadshow 2011 kapsamında Türkiye'de çeşitli illeri 
gezdiniz. Turistik bir açıdan bakacak olursanız, Türkiye ve Türklerle ilgili görüşleriniz nelerdir?

Bu Türkiye'ye ilk gelişimdi. Türkiye'nin büyük kalpli insanlarla dolu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar 

sizi inanılmaz bir misafirperverlikle karşılıyorlar. Bunun nedeninin, Türkiye'nin kültürel bir mozaik 

olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Yüzyıllar boyunca farklı etnik, dini ve kültürel geçmişe 

sahip halkların bir araya geldiği, birlikte yaşadığı bir coğrafya Anadolu. Örneğin İstanbul kadar çok 

kültürlü bir şehri, dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Genel olarak Türkiye'yi değerlendirmemi 

isterseniz, doğudan batıya kadar çok etkileyici ve göz kamaştırıcı bulduğumu söyleyebilirim.

Profesyonel açıdan baktığınızda, SİF JCB ekibi ve faaliyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?  
İzlenimleriniz neler?

Türkiye'de kaldığım süre boyunca SİF JCB ekibinin üst düzey yöneticilerinden, en alt kadrosuna 

kadar çeşitli çalışanlarıyla birlikte zaman geçirdim. Ve Roadshow boyunca SİF JCB'nin anlaşmalı 

sağlayıcılarının da yine ekibin ayrılmaz bir parçası olduğunu farkettim.  Tüm bu dönem boyunca 

herkesin profesyonel yaklaşımı, dakik ve yardımsever tutumlarından çok etkilendim.

Bu yıl düzenlenen Roadshow gibi etkinlikler, potansiyel müşterilerimizle buluşma ve onlara 

markamızı ve ürünlerimizi tanıtma adına en iyi yöntem. Çünkü müşteriler, bu sayede makinaları 

JCB'de 1CX Kazıcı-Yükleyicilerden sorumlu İş Geliştirme 
Müdürü olarak görev yapan Steve Belcher, Nisan ayında 
SİF JCB İş Makinaları Roadshow ekibi i le Türkiye'yi 
dolaşarak, satış ekibine 1CX'i Türkiye pazarına daha iyi 
tanıtmaları konusunda destek oldu ve Türkiye pazarını 
değerlendirme fırsatı yakaladı. Biz de Steve Belcher'a bu 
bir aylık ziyaretinin ardından hem Türkiye ve Türk pazarı 
ile ilgili değerlendirmelerini, hem de SİF JCB hakkındaki 
izlenimlerini sorduk.

Steve Belcher ' ın  eğ i t im hayat ı  İng i l tere , 

Oxfordshire'da geçiyor. Yerel bir ilkokulda 

öğrenime başlayan Steve Belcher,  ilkokuldan 

sonra Chipping Norton Bilim ve Sanat Okul'una 

gidiyor. Lise sonrası ön lisans için Banbury 

Teknik Mühendislik Koleji'nde öğrenim görmeye 

karar veriyor. 

Mühendis olmak istediğine karar verdiğinde, 

branş olarak kendine ziraat mühendisliğini 

seçiyor ve hem para kazanıp hem de işi sahada 

öğrenebileceği 4 senelik bir staj programına 

başl ıyor. Program bittikten sonra Massey 

Ferguson Traktörleri, Amazone Ekipman ve 

Countax Bahçıvanlık Ekipmanları firmalarının 

satış ve tanıtım bölümlerinde çalışan Steve 

Belcher, İngiltere'den ayrılıp 12 kişinin çalıştığı 

büyük bir tarım makinaları satıcısında Şube 

Müdürlüğü görevine getiriliyor.

Son olarak 2004 yılında JCB'nin Cecilly Mills 

Operations fabrikasının satış bölümünde görev 

alan Belcher, şu anda JCB Hizmet Ürünleri 

bölümünde,  İş Geliştirme Müdürü olarak 

çalışıyor ve JCB Cecilly Mills Operations'ta 

üretilen 1CX kazıcı-yükleyici ve 515-40 model 

te leskobik yükley ic in in dünya çap ındaki  

satışlarını artırmak üzere yürütülen bir projenin 

başkanlığını yapıyor. 

52 yaşında olan Steve Belcher evli ve 3 çocuk 

sahibi.

JCB'de 1CX Kazıcı-Yükleyicilerden 

sorumlu İş Geliştirme Müdürü

Steve Belcher.

"Böyle bir ekibe sahip olduğu 

sürece, SİF JCB'nin mevcut 

ve gelecekteki müşterilerine 

en kaliteli hizmeti sunmaya 

devam edeceğine eminim."
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yakından inceleme ve makinaları çalışırken izleme şansı buluyorlar ki bu da onları ikna etmek için en etkin 

yollardan biri. Diğer yandan, müşterinin size gelmesini beklemek çok yanlış. Siz müşterinin ayağına gittiğiniz zaman 

bunun etkisi çok daha büyük oluyor. Bu seneki organizasyonu başarıyla yürüten ve yüksek geri dönüşler alan SİF 

JCB ekibinin bu konuda sahip olduğu, uzun yıllara dayanan tecrübesini yadsımak yanlış olur. SİF JCB'nin bu seneki 

başarılarını, günlük olarak elde ettikleri sipariş adetlerini gözlemledikten sonra, JCB olarak bu organizasyonlara 

maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğimizi söyleyebilirim.

Son olarak özetlemem gerekirse, SİF JCB'nin profesyonel ekibi; üretici firma olarak JCB'yi ve Türkiye distribütörü 

olarak SİF'i temsil ederken çok titiz ve dikkatli davranıyor. Böyle bir ekibe sahip olduğu sürece, SİF JCB'nin mevcut 

ve gelecekteki müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğine eminim.

Peki Türkiye, sizin sorumlu olduğunuz 1CX kazıcı-yükleyiciler için nasıl bir pazar? Bir aylık ziyaretlerinizde 
potansiyel gördünüz mü, nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye çok daha fazla 1CX satılabilecek, çok büyük potansiyel arz eden bir pazara sahip. Bunu Portekiz ve İspanya 

gibi ekonomik kriz öncesinde güçlü 

olduğumuz Akdeniz ülkelerinden elde 

e t t i ğ i m i z  t e c r ü b e y e  d a y a n a r a k  

söy lüyorum. Türk iye , her ne kadar 

Portekiz ve İspanya'daki gibi alt yapı 

sorunları olan bir ülke olsa da, ekonomik 

güçlük yaşayan bir ülke değil. Bu yüzden 

Türkiye'deki fırsatların çok fazla olduğunu 

g ö r e b i l i y o r u m .  B u n a  b i r  a y l ı k  

ziyaretlerimiz boyunca bizzat tanık oldum. 

Roadshow sırasında, JCB Dans Eden 

Kepçeler şovu biter bitmez müşterilerin 

siparişlerini konfirme ettiklerini, sözleşme 

imzaladıklarını gördüm. İşte bu nedenle, 

Türkiye'nin iyi ve dinamik bir pazar 

olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Öyle 

k i , müşter i ler şovun ardından sat ış  

temsilcileriyle görüşürken “bu makinayı 

a l m ay ı  d ü ş ü n e b i l i r i m ”  ş e k l i n d e  

konuşmuyorlardı, “bu makinayı, burada, 

ş imd i  a lmak  i s t i yo rum”  ş ek l i nde , 

karar l ı l ı k l a  konuşuyor lard ı . Zaten  

Roadshow'un ardından elde edilen satış 

rakamları da bunu kanıtlamış oldu.

Steve Belcher'e hem bu keyifli söyleşi 
hem de bir ay boyunca JCB Roadshow 
2011'e verdiği destek için teşekkür 
ediyoruz.

S T E V E B E L C H E R

"Türkiye'nin büyük kalpli 

insanlarla dolu olduğunu 

düşünüyorum." 
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Eğitimin genel çerçevesinde iş makinalarının teknik eğitimi 

bizim için son derece önemli. İhtiyaç duyulan teknik eleman 

eksikliği, sadece sektörde faaliyet gösteren firmaların 

çabalarıyla çözümlenebilecek bir konu değil. İş makinaları 

teknik eğitimi meslek liselerinde başlayıp yaygınlaşmalı ve 

bu sektör gençler tarafından daha çok tercih edilen bir iş 

kolu haline gelmeli. Ancak, iş makinaları sektörü zor bir 

sektör. Belki de bu, gençlerin hevesini kırıyor. 

Bir fabrikada çalıştığınızı düşünün. Makinalar aynı tesis 

içerisinde olduğu için arızayı gidermek kolay ya da yedek 

parçanın olmaması sorun değil, nasılsa bir yandan diğer 

makinalar üretime devam ediyor. Otomotiv sektörü de aynı 

şekilde, çalışması daha kolay bir sektör. Araçlar servise 

geliyor, sıraya giriyor, mesai saatleri içerisinde arızalar 

gideriliyor. İş makinaları sektörü öyle mi? Makinaların 

tamamı arazide çalışıyor. Ekskavatörüne binip servise gelen 

müşteri gördünüz mü? İş makinaları sektöründe teknik 

servis müşteriye gidiyor. Makinası arızalıysa kar, yağmur, çöl 

sıcağı ne fark eder? Tüm şantiye duruyor. Arızanın kısa 

sürede ve doğru tespit edilmesi gerekiyor. Ama bu da 

yeterli değil. Yedek parçanın bulunması veya yoksa en kısa 

sürede tedarik edilmesi de çok önemli.

İş makinası, dört tekerlek üstünde asfalt yolda giden, basit 

bir araç değil ki. Kazıyor, yüklüyor, taşıyor, kırıyor. Bazılarının 

çalıştığı yere gitmek için yol bile yok. Ama bu kimseyi 

yıldırmıyor. Sektördeki herkesin amacı müşterisine en kısa 

sürede ulaşmak, arızasını en kısa sürede çözmek ve yedek 

parçasını en kısa sürede tedarik etmek.

Neden mi? Cevabı çok basit. Gelişen teknoloji ile tüm 

sektörlerde olduğu gibi iş makinaları sektöründe de 

markalar arası farklılaşmada teknik özelliklerden ziyade 

h izmet  ka l i tes i  ön  p lana  ç ık ıyor. Marka lar  Ar-Ge 

çalışmalarıyla teknolojilerini sürekli geliştirerek, sektörde 

ürüne dayalı farkları sürekli azaltıyorlar. Bu nedenle 

müşteriler de marka tercihlerinde makinanın teknik 

özellikleri kadar hizmet kalitesine de odaklanıyorlar. Teknik 

özellikleri arasında çok büyük fark olmayan iki marka 

arasında kalan bir müşteri  i lk olarak sat ış sonrası  

hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesini değerlendiriyor.  Başka 

bir deyişle, satın alma kararındaki asıl farkı satış sonrası 

hizmetlerin kalitesi yaratıyor.

Peki, bunun için SİF JCB İş Makinaları ne yapıyor? 2000 

yılında 10 yetkili servisi olan SİF JCB İş Makinaları'nda, 

SATIŞ

SONRASI

HİZMETLERSSH
Yazan: Levent Şendurgut

KO N U M U Z E Ğ İ T İ M

Konumuz Eğitim

15İş'te

İş'te

bugün müşterilerimize 30 yetkili servis ile hizmet 

ver iyoruz . Hedef imiz  i se bu say ıy ı  daha da 

artt ırmak; ama iş sadece sayıyı  ar tt ırmakta 

kalmıyor. Bununla orantılı olarak kaliteyi de aynı 

düzeyde tutmak, daha hızlı ve daha etkin hizmet 

vermek gerekiyor.

Kaliteyi yükseltmek için ne yapıyoruz? Her ay 

düzenli olarak servis teknik eğitimleri veriyoruz. 

Literatürleri Türkçeleştiriyoruz. Servislerin 

personelini ve eğitimlerini takip edebilmek için 

yazılımlar geliştiriyoruz. Uzaktan eğitim projeleri 

üzerinde çalışıyoruz.

Amacımız ise, sektördeki en tecrübeli servis 

personeliyle müşterilerimize destek olmak ve 

onların yanında olduğumuzu göstermek.

"Amacımız, sektördeki en tecrübeli 
servis personeliyle müşterilerimize 
destek olmak ve onların yanında 
olduğumuzu göstermek."
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Feyzi Akkaya'nın "Ömrümüzün Kilometre Taşları" adlı kitabından alınmıştır.
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Para Onun İçin Vasıtadır…
O, parayı hiçbir zaman gaye olarak almamıştır. Para 

onun gözünde bir vasıta, (5M) (*)'in vazgeçilmez 

''Money''sidir. Bunu çok iyi biliyorum. Biliyorum; çünkü 

bu, yaradılışlarımızın birbirine uyan hemen hemen tek 

yönüdür. Kumarı kazanmak hırsıyla oynar, ama gayesi 

mücadelede kazanmaktır. Onun mektep sıralarından 

sonra, kumarı terk ettiğini zannetmiştim, sonraları 

yavaş yavaş farkına vardım ki işle kumar oynuyor. Çok 

şükür, bu yüzden bir kazaya uğramadık.

Arkadaşım Sezai...

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

STFA'NIN HİKAYESİ

./..

İş'te

( )*  5M : İnsan + Makina + Malzeme + Yöntem + Para. 

( )*  5M : Men + Machine + Material + Method + Money. Şantiyelerin vazgeçilmez beş şartı… Birisi eksik olursa iş durur.

Sezai'nin özel zevklerini sıralamak çok kolay… En 

büyük zevki ''İş'' tir. Diğerleri bunun yanında fazla yer 

tutmazlar; çünkü bunlar ''iş''teki ''kafa çalıştırma''yı 

sağlayamazlar ve ''kumar'' vasıfları taşımazlar.

Yaşlanmaya başladığımız günlerde aramızda şöyle bir 

konuşma geçmişti:

- Sezai'ciğim, yaşlandık. Yavaş yavaş hafızamız geriliyor, 

her geçen gün yeteneklerimizden biraz kaybediyoruz. 

Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Gel, yavaş 

yavaş geriye adımlar atalım, işleri gençlere devredelim.

- Haklısın. Nasıl yapalım?

- Prensip kararları alalım, belli zamanlarda uygulamaya 

koyalım. Şahsi kefaleti kaldıralım. İşler üzerinde devlet 

daireleriyle biz görüşmeyelim. Seçtiğimiz belli işlerde 

çalışalım. Diğerlerini gençlere bırakalım, dozajı yavaş 

yavaş düşürürüz!...

- Kabul…

Aradan üç gün geçti… Sezai, tekrar geldi:

- Feyzi'ciğim! Sen haklısın. Sen devam et ama bana 

müsaade et, ben iş i  bırakmıyayım. Sen kendini 

eyleyecek bin türlü şey bulursun…

Ben…

Ben bugün tam çekilmiş vaziyetteyim. Fakat Sezai hala, 

rölanti düzeyinde de olsa, işe devam etmektedir.

' ' İ ş ' '  den i len  şey in , Seza i ' y i  t am kurut tuğunu 

düşünürseniz , y ine yan ı l ı rs ın ız . Fest iva l lerde , 

konserlerin en devamlı izleyicisidir. Klasik batı 

müziğine düşkündür. Bunun aşkına ara sıra Salzburg'a 

kadar da uzanır. İş molalarında, radyosunda bir senfoni 

bulur ama dinlemez. Güzel manzaralı yerleri sever 

ama kafasını çevirip bakmaz. Tepelerden gün batımını 

seyretmeye bayılır ama bu arada ''kazık refülerini'' 

konuşur. Bu kadar da atma diyeceksiniz ama, bu 

Sezai'dir işte…

Tiele Ayısı Kapıyı Koparıyor
Okumayı da sever, seçtiği kitaplar; Thormburg'un 

Türkiyesi, Schreiber'in Raporu, Ekonominin Tarihi gibi 

eserlerdir. Elinde roman türünden gördüklerim ise 

parmaklarımdan azdır. Maugham'ın Razor Edge, Leon 

Cahun'ün Gökbayrak, polisiye türündense Gavin 

Lyall'in Gecenin Elleri'ni hatırlayabiliyorum. (Roman, 

başka kafaların kurduğu hayallerdir; kendi kafasının 

değil!)

Nazik adamdır Sezai. Yalnızken bile ağzından hiç küfür 

iş i tmedim. Dediğ i  dedik , sözüne sadıkt ır. Ters 

muameleye hiç gelmez, derhal köpürür, feveran eder. 

Ani parlamalarına örnek olabilecek kısa bir hatırayla 

''Arkadaşım Sezai'' yi burada noktalıyorum.

DSİ, bir zamanlar, Urfa, Harran, Konya ovalarında yer 

altı suları için artezyenler açma işini ihaleye çıkardı. 

Sondaj ekiplerimiz için bu çok büyük bir iş. Ayrıca 

teçhizatımız da buna yetişir düzeyde değil. Alman 

dostumuz Doktor Ruff'dan bize bir ortak bulmasını 

rica ettik. Hannover'den Frederic Tiele isminde bir 

petrolcu buldu. Herr Tiele, harp sonunda, Rommel'in 

Afrika ordusuna çölde su sağlamak için getirttiği ve hiç 

kullanmak fırsatını bulamadığı artezyen takımlarına 

tesadüfen sahip olmuş. İri yapı, ipini satmış bir bıçkın. 

Pera Palas'ta misafir ettik.

A n k a r a ' y a  D S İ ' y e  m ü z a ke re  i ç i n  g i d e r ke n  

meraklandım:

- Herr Tiele, Schmeling (*) ile bir akrabalığın var mı?

- Hayır yok, ama herkes bana bunu sorar. Çok 

benzerim.

Ankara'dan dönüşünde, üç gün İstanbul'da kaldı. Bu üç 

gün içinde Beyoğlu'nun bütün barlarını, meyhanelerini 

bizden iyi öğrenmişti. Döneceği gün hava meydanına 

götürmek üzere bir taksiyle Pera Palas'a geldik. 

Lobide, banko arkasındaki şefe Herr Tiele'yi sorduk. İyi 

Türkçe konuşan orta yaşlı, yakışıklı bir Ermeni:

- Birinci katta odasında. Gece sarhoş gelmiş, lavaboya 

abanıp kırmış. Öde diyoruz, ödemiyor. Biz de eşyalarını 

tuttuk. Ödesin, bırakalım.

( ) * Schmeling : Ağır siklet Alman boksörü. Dünya şampiyonu. Hitler'in gözdesi.
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( )*  5M : İnsan + Makina + Malzeme + Yöntem + Para. 

( )*  5M : Men + Machine + Material + Method + Money. Şantiyelerin vazgeçilmez beş şartı… Birisi eksik olursa iş durur.
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A n k a r a ' y a  D S İ ' y e  m ü z a ke re  i ç i n  g i d e r ke n  

meraklandım:

- Herr Tiele, Schmeling (*) ile bir akrabalığın var mı?

- Hayır yok, ama herkes bana bunu sorar. Çok 

benzerim.

Ankara'dan dönüşünde, üç gün İstanbul'da kaldı. Bu üç 

gün içinde Beyoğlu'nun bütün barlarını, meyhanelerini 

bizden iyi öğrenmişti. Döneceği gün hava meydanına 

götürmek üzere bir taksiyle Pera Palas'a geldik. 

Lobide, banko arkasındaki şefe Herr Tiele'yi sorduk. İyi 

Türkçe konuşan orta yaşlı, yakışıklı bir Ermeni:

- Birinci katta odasında. Gece sarhoş gelmiş, lavaboya 

abanıp kırmış. Öde diyoruz, ödemiyor. Biz de eşyalarını 

tuttuk. Ödesin, bırakalım.

( ) * Schmeling : Ağır siklet Alman boksörü. Dünya şampiyonu. Hitler'in gözdesi.
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Bu aralık Tiele de gelip münakaşaya karıştı:

- Sizin lavabonuz zaten kırıkmış. Değmemle inmesi bir 

oldu. Ben oteldeyken deprem olsa, otel yıkılsa, Tiele 

yıktı mı diyeceksin?..

Şef, herhalde Almanca bilmiyor. Sezai gülerek araya 

girdi:

- Hesabı biz ödeyeceğiz, Tiele misafirimizdir. Eşyalarını 

bırakınız. Lavaboyu da hesaba koyarsınız.

- Evvela ödeyiniz, sonra eşyaları bırakırım.

Tam Sezai'ye söylenecek söz!

- Yürü lan Tiele.

İkisi beraber merdivene saldırdılar. Şef beyaz ceketli iki 

garsona emretti.

-Kapıyı tutunuz!

İki garson, içeri dışarı açılır kapının birer kulpuna 

yapıştılar. Sezai i le Tiele ellerinde birer bavulla 

merdivenden uygun adımlarla indiler. Bavulları yere 

koydular. Kapı tutucularının yakalarına yapışıp iki yana, 

tek seferde savurdular. Garsonlar, bu fırtınada dayak 

yememek için olacak, savruldukları yerlerden bir daha 

kıpırdamadılar.

Dr. Ruff'la ben festivali ayakaltı olmayan bir yerden 

seyrediyoruz. Dr. Ruff, fevkalade telaşlı… Güzel 

Türkçesiyle; ' 'Feyzi Bey, müdahale ediniz!'' diye, 

sızlanıyor.

- Herr Ruff, onlar işlerini görüyorlar. Sakin ol, biz araya 

girersek dayak yeriz..

Kahramanlar, aynı sertlik ve intizamla kapı kollarına 

asılıp var güçleriyle çektiler. Sezai'nin kanadı ardına 

kadar dayandı ama, Tiele ayısı kanadı menteşelerinden 

kopardı.

Hareketlerindeki intizam, Tiele'nin kopuk kanadı şefin 

bankosuna dayama müddeti kadar aksadı. Sonra aynı 

anda bavullara yapışıp taksiye doğruldular, biz de 

arkalarından kendimizi dışarı attık. Buraya kadar olay 

sessiz film gibi cereyan etti. Fakat taksiye doluşurken, 

banko arkasında dili tutulan şef, kendisine gelmiş, 

c addeye  f ı r l am ı ş t ı . O  günkü  f e r y a t l a r ı  h a l a  

kulağımdadır:

Arkadaşım Sezai...
- Taksi, 34876… Hareket edemezsin!..

Şoför, (şans eseri, bizim Çamlıcalı Fahri) pek keyiflenmişti, şefin burnuna doğru gülüp gaza bastı, meydana yollandık. 

Tabii ne otel hesabını ödedik, ne de lavaboyu…

Hikaye burada bitiyorsa da, zaman dilimlerini atlayıp gerisini buraya almak uygun olacak:

Aradan uzun seneler geçti. Stone ve Webster'in başta gelen iki adamı Amerika'ya dönüyordu. Onlara veda etmek 

ve iyi yolculuklar dilemek için yine Pera Palas'a gitmek lazım geldi. Hayret… Aynı banko arkasında, aynı adam 

duruyor! Sezai sokuldu:

- Mr. Crosby ve Mr.Lyness'i arıyoruz.

- Salondalar, buyurunuz… Beyefendi, ben sizi bir yerden tanıyorum…

Sezai, çenesi havada, gerdanını şişirmiş, sırıtıyor:

- Tanırsın, tanırsın…

Seneler evvelki gürültünün kaldığı yerden başlayacağı endişesi içinde salona yürürken, şefin, bir yandan nazik bir 

edayla tebessüm ettiğini, bir yandan da hatırlamak için kafasını kaşıdığını gördüm.

1932 Mezunları 30. Yıl Kutlaması
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“ONUN GÜCÜ, 
SENİN EMRİNDE”

KOMATEK 2011'e damgamızı vurduk!
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"Onun Gücü, Senin Emrinde"
hem de rakip firmalar tarafından yoğun ilgi gördü. Vahşi hayvanlarla özdeşleştirdiğimiz konseptimizde, vahşi 

doğada her türlü koşulda ayakta kalabilen hayvanlar gibi, JCB marka iş makinalarının da her türlü koşulda 

başarıyla görevlerini yerine getirdikleri ve onlara sahip olanların güç sahibi olacakları vurgulanıyordu.

KOMATEK Fuarı'na özel olarak ilk defa JCB Mini Ekskavatör serisinden 8018'i ziyaretçilere tanıttık. Dar 

alanlarda çalışma açısından olağanüstü güç, performans ve hassas bir kumanda sağlayan 8018, müşterilerin 

istekleri doğrultusunda artırılmış kontrol kabiliyeti, düşük gürültü seviyesi, farklı titreşim dereceleri ve 

geliştirilmiş operatör kabini gibi özelliklerle fuarda dikkatleri üzerine çekti.

 sloganlı konsept doğrultusunda tasarlanan standımız hem ziyaretçiler 

Fuar genelinde, dünyaca ünlü JCB Dans Eden Kepçeler şovumuz her gün 3 farklı saatte ziyaretçilerle buluştu ve 

zaman zaman fuarı olumsuz etkileyen kötü hava koşullarına rağmen ziyaretçilerden ve basından büyük ilgi 

topladı.

22 Nisan Cuma günü gerçekleşen kokteylimizde ise, JCB Dans Eden Kepçeler şovuna Engin Gürkey'in Zilli 

Bayan Perküsyon Topluluğu, perküsyon ve dans şovlarıyla eşlik etti.

SİF JCB İş Makinaları olarak, 20 – 24 Nisan tarihleri arasında 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin en 

büyük ve en kapsamlı iş makinası ihtisas fuarı KOMATEK 

2011'de yer aldık.

Her ürün grubundan toplamda 20 makinamızla katıldığımız 

1.550 m²'lik açık alan standımızı, fuar süresince 1.400'e yakın 

katılımcı ziyaret etti.
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Toplamda 2.000'i aşkın katılımcıya ulaşan JCB Roadshow 2011'e vali, parti il başkanları ve milletvekilleri dahil 

olmak üzere yerel yönetimlerin ve yerel basının ilgisi yoğundu. 

En fazla katılım, 600'ü aşkın kişi ile Ordu'da görülürken, Diyarbakır'daki şovu izlemeye gelenler arasında 

Tarım Bakanı Mehdi Eker de yer aldı.

ROADSHOW 2011
Yoğun, ancak başarıyla geçen Komatek 2011 Fuarı'nın 

bitimiyle beraber 25 Nisan Pazartesi sabahı Ordu'ya 

doğru yola çıkan SİF JCB Roadshow Ekibi, üç hafta 

süren etkinlikler için 6.000 kilometrenin üzerinde yol 

kat etti. 4.500 kilometre yol yaparak İngiltere'den gelen 

JCB Demo Tırı'na, makinaları taşıyan 4 nakliye tırı, 

catering ekibini taşıyan 1 minibüs ve Roadshow ekibini 

taşıyan 2 minibüs ve 1 özel araç eşlik etti. Türkiye'yi bir 

konvoy gibi dolaşarak 8 ilde katılımcılarla buluştu.

Roadshow Ekibine 
"Hoş geldin" Sürprizi

Üç hafta boyunca evlerinden uzak 

k a l a r a k  yo r gun  gün l e r  g e ç i ren  

Roadshow Ekibi yuvaya döndüğünde 

onları güzel bir sürpriz bekliyordu. SİF 

JCB Genel Müdürlüğü'nde JCB Demo 

Tırı şeklinde hazırlanan “hoş geldiniz” 

p a s t a s ı  e ş l i ğ i nde  ku t l anan  JCB  

Roadshow 2011 başarısı,  SİF JCB 

Genel  Müdürü Cüneyt  Divr iş ' in  

Turgut Aksoy, Gizem Altınok, Oytun 

Aldemir, Mehmet Özsoy ve Turgay 

Gürsu'ya takdim ettiği sertifikalarla 

ölümsüzleştirildi.

Beş Türk ve beş İngiliz'den oluşan SİF 

JCB Roadshow Ekibi, üç hafta boyunca 

s ıras ıy la  Ordu, S ivas , Diyarbakır, 

Şanlıurfa, Mersin, Konya, Bursa ve 

Çorlu'da dünyaca ünlü JCB Dans Eden 

Kepçeler Şovu'nu sergiledi. JCB Dans 

Eden  Kepçe l e r  Şovu  önce s i nde  

katılımcılar, yeni nesil JCB 3CX kazıcı-

yükleyici, JCB JS290 paletli ekskavatör, 

dünyanın en küçük nokta dönüşlü 

kazıcı-yükleyicisi olan JCB 1CX, JCB 

lastik tekerlekli yükleyici ailesinin 

büyük çocuğu JCB 456 EZX ve JCB 

8045  ZTS  m in i  e k sk av a tö r  i ç i n  

sergi lenen demolar la , makinalar ı  

yakından tanıma ve şov sonrasında 

deneme şansı yakaladılar. 

Gösteri ve demoların bitiminde ise, 

katılımcıları zengin bir barbekü ziyafeti 

ve sürpriz hediyeler bekliyordu.

Roadshow Programı

26 Nisan - Ordu
28 Nisan - Sivas
30 Nisan - Diyarbakır
03 Mayıs - Şanlıurfa
05 Mayıs - Mersin
07 Mayıs - Konya
11 Mayıs - Bursa
13 Mayıs - Çorlu

Dünyaca ünlü JCB Dans Eden Kepçeler Şovu ve

Yeni Ürün Demoları

2.000'i Aşkın Ziyaretçi 
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Zorlu bir kriz dönemini başarıyla ve kazançlarla geride bırakan JCB, 65. doğum 

gününü kutladı. 

Kazıcı-yükleyiciler, ağır iş makinaları, kompakt ve endüstriyel ürün serisi ile 

müşterilerine etkin çözümler üreten JCB, 65. doğum gününü Haziran ayında, 

dünya genelinde çalışanlarına özel armağanlar hediye ederek kutladı.  65 yıl önce 

bir garajda başlayan hikayesinin anlatıldığı DVD'lerin de hediye edildiği kutlamalar, JCB'nin şu anda hayatta olmayan 

kurucusu Joseph Cyrill Bamford'un 95. yaş gününe denk getirildi.

JCB Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford bu özel günle ilgili olarak, “65 yılda Uttoxeter'daki garajında tek 

başına çalışan bir adamdan, dünyada öncülüğüyle tanınan global bir markaya dönüştük. Bu başarı çalışanlarımızın 

eseri. JCB, çok daha önemli başarıların eşiğinde ve bu başarılar yine çalışanlarımızın yardımlarıyla kazanılacak” 

şeklinde konuştu.

2010 yılına tedbirli ama iyimser başladıklarını dile getiren Sir Anthony Bamford, JCB'nin 2010 cirosunun 235 

milyon sterlin olduğunu ve satışların 51.600 makina ile bir önceki yıla göre %48 arttığını belirterek bu sonuçlardan 

son derece memnun olduklarını ifade etti. 

Bamford “Krizin ardından kazanılan başarının pazarlara göre farklılık gösterdi. En yüksek başarı Brezilya, Rusya, 

Hindistan ve Çin'de elde edilirken, İngiltere ve Almanya da fark edilir oranda yüksek performans gösterdi” dedi.

JCB marka iş makinaları iş, performans ve ticari başarı 

gösteren firmalara verilen "Queen's Award Innovation" 

ödülünü aldı. JCB, "Queen's Award Innovation" ödülünü 

kazıcı-yükleyici yakıt tüketimini azaltan TorqueLock olarak 

adlandırılan bir sistem ile kazandı.

Ödül, yüzlerce JCB çalışanının katıldığı bir törenle JCB Kazıcı-

Yükleyici  İş Birimi Genel Müdürü Steve Carringto'a, 

Gloucester Dükü tarafından takdim edildi. 

JCB Group CEO'su Alan Blake: “Alınan bu ödül sadece JCB 

ürünlerine ve inovasyona değil; JCB'yi dünyanın en çok satan 

kazıcı-yükleyicisi yapan ve JCB'nin başarısında rol oynayan 

tüm çalışanlarına verilmiştir” dedi. “Aldığımız bütün Queens Award ödülleri son derece özeldir; ancak JCB'nin 65 

yıllık başarısını inovasyon üzerine inşa ettiği düşünülürse, bu alanda kazandığımız ödüllerin öneminin büyüklüğü 

anlaşılabilir. İnovasyon yaptığımız her şeyin temelini oluşturur. JCB'nin kurucusu Joseph Cyril Bamford'u, yaklaşık 

60 yıl önce kazıcı-yükleyici düşüncesini geliştirmeye götüren şey inovasyondu. Bugün baktığımızda JCB'nin bu 

üründe dünya pazar lideri olduğunu, neredeyse tüm dünyada 2 kazıcı-yükleyiciden birinin JCB olduğunu 

görüyoruz. Biz, sürekli olarak devam eden inovasyonla başarının geleceğini, bugün TorqueLock sistemi ile aldığımız 

ödül ile kanıtlamış olduk” dedi. 

TorqueLock, patentli ve benzersiz yakıt verimliliği ile JCB müşterilerine büyük kazanımlar sunmaktadır.

JCB, "Queen's Award Innovation" ile ödüllendirildi.

JCB 65 YAŞINDA!

JCB Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford



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

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

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

HABERLER
İş'te

24 İş'te İş'te 25

Zorlu bir kriz dönemini başarıyla ve kazançlarla geride bırakan JCB, 65. doğum 

gününü kutladı. 

Kazıcı-yükleyiciler, ağır iş makinaları, kompakt ve endüstriyel ürün serisi ile 

müşterilerine etkin çözümler üreten JCB, 65. doğum gününü Haziran ayında, 

dünya genelinde çalışanlarına özel armağanlar hediye ederek kutladı.  65 yıl önce 

bir garajda başlayan hikayesinin anlatıldığı DVD'lerin de hediye edildiği kutlamalar, JCB'nin şu anda hayatta olmayan 

kurucusu Joseph Cyrill Bamford'un 95. yaş gününe denk getirildi.

JCB Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford bu özel günle ilgili olarak, “65 yılda Uttoxeter'daki garajında tek 

başına çalışan bir adamdan, dünyada öncülüğüyle tanınan global bir markaya dönüştük. Bu başarı çalışanlarımızın 

eseri. JCB, çok daha önemli başarıların eşiğinde ve bu başarılar yine çalışanlarımızın yardımlarıyla kazanılacak” 

şeklinde konuştu.

2010 yılına tedbirli ama iyimser başladıklarını dile getiren Sir Anthony Bamford, JCB'nin 2010 cirosunun 235 

milyon sterlin olduğunu ve satışların 51.600 makina ile bir önceki yıla göre %48 arttığını belirterek bu sonuçlardan 

son derece memnun olduklarını ifade etti. 

Bamford “Krizin ardından kazanılan başarının pazarlara göre farklılık gösterdi. En yüksek başarı Brezilya, Rusya, 

Hindistan ve Çin'de elde edilirken, İngiltere ve Almanya da fark edilir oranda yüksek performans gösterdi” dedi.

JCB marka iş makinaları iş, performans ve ticari başarı 

gösteren firmalara verilen "Queen's Award Innovation" 

ödülünü aldı. JCB, "Queen's Award Innovation" ödülünü 

kazıcı-yükleyici yakıt tüketimini azaltan TorqueLock olarak 

adlandırılan bir sistem ile kazandı.

Ödül, yüzlerce JCB çalışanının katıldığı bir törenle JCB Kazıcı-

Yükleyici  İş Birimi Genel Müdürü Steve Carringto'a, 

Gloucester Dükü tarafından takdim edildi. 

JCB Group CEO'su Alan Blake: “Alınan bu ödül sadece JCB 

ürünlerine ve inovasyona değil; JCB'yi dünyanın en çok satan 

kazıcı-yükleyicisi yapan ve JCB'nin başarısında rol oynayan 

tüm çalışanlarına verilmiştir” dedi. “Aldığımız bütün Queens Award ödülleri son derece özeldir; ancak JCB'nin 65 

yıllık başarısını inovasyon üzerine inşa ettiği düşünülürse, bu alanda kazandığımız ödüllerin öneminin büyüklüğü 

anlaşılabilir. İnovasyon yaptığımız her şeyin temelini oluşturur. JCB'nin kurucusu Joseph Cyril Bamford'u, yaklaşık 

60 yıl önce kazıcı-yükleyici düşüncesini geliştirmeye götüren şey inovasyondu. Bugün baktığımızda JCB'nin bu 

üründe dünya pazar lideri olduğunu, neredeyse tüm dünyada 2 kazıcı-yükleyiciden birinin JCB olduğunu 

görüyoruz. Biz, sürekli olarak devam eden inovasyonla başarının geleceğini, bugün TorqueLock sistemi ile aldığımız 

ödül ile kanıtlamış olduk” dedi. 

TorqueLock, patentli ve benzersiz yakıt verimliliği ile JCB müşterilerine büyük kazanımlar sunmaktadır.

JCB, "Queen's Award Innovation" ile ödüllendirildi.

JCB 65 YAŞINDA!

JCB Yönetim Kurulu Başkanı Sir Anthony Bamford



SİF JCB İş Makinaları olarak 08-11 Haziran 

tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü-İstanbul'da 

düzenlenen REW İstanbul 2011'e katıldık.

JCB Wastemaster serisinden JS200W, Teletruk, 

531-70, Robot ve TM310 model makinalarımızı 

sergilediğimiz fuar kapsamında, metal, kağIt ve 

elektronik atık sektöründe faaliyet gösteren 

ziyaretçiler özellikle Robot, Teletruk ve TM310 ile 

ilgilendiler.

Ayrıca fuarın ikinci günü Endüstriyel Ürün Müdür 

Yardımcımız Ayşegül Çetinel tarafından “JCB ve İnovasyon” konulu bir sunum gerçekleştirilerek, 

SİF JCB'nin ürün, pazarlama ve toplumsal inovasyonu ile ilgili olarak sektöre bilgilendirme yapıldı.

SİF JCB İş Makinaları olarak, İstanbul Avrupa Yakası ve Trakya Bölge Müdürlüğü ekibimiz ile,      

27-29 Mayıs tarihleri arasında Tekirdağ Saray Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Bahar ve 

Kültür Festivali'nde yer alarak JCB 531-70 Teleskobik Yükleyici'yi sergiledik.

Toplamda 95.000'i aşkın ziyaretçinin katıldığı festivalde, standımızı ziyaret edenler arasında 

çoğunlukla belediyeler ve tarım sektörü profesyonelleri yer aldı.

SİF JCB İş Makinaları olarak, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da bu sene ilki 

geçekleştirilen Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde Gümüş Sponsor olarak yer aldık.

Toplamda 800 kişinin katıldığı kongrede katılımcı profilini çoğunlukla sektör sanayicileri, 

ekipman ve malzeme imalatçıları ve çeşitli hizmet firmaları oluşturdu. 

Yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması çerçevesinde kongrede sergilediğimiz ve 

Türkiye pazarına sunmaya başladığımız 515-40 teleskobik yükleyici otelin önünde 

sergilendi. Hazırlamış olduğumuz afişler stand alanında sergilendi, kongre salonunda 

promosyon malzemelerimiz ve broşürlerimiz dağıtıldı. Kongre süresince katılımcı 

f irmalar makinayı  hangi  a landa kul lanabi leceklerini  ve makina özel l ik ler ini  

değerlendirdiler. 

REW İstanbul 2011'deydik

Ayşegül Çetinel

Beyaz Et Kongresi'ne katıldık

Saray Belediyesi 
Bahar ve Kültür Festivali'ne Katıldık
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Sınırları Zorlamak

kazıYORUM
S İ F TA H E D E N L E R

SİFTAH
İş'te

Bugün birçoğumuz için spor dediğimizde konuşulan 
tek spor dalı varsa yoksa futbol. Ancak uluslararası bir 
başarı var ise diğer dallara ilgi duyuyoruz. 

Benim çocukluğumda ise durum farklıydı, belki de tek 
kanallı televizyonun etkisiyle, futbol dışı sporlara da ilgi 
duyardık.  Yaz oldu mu, Dünya Kupası veya Avrupa 
Şampiyonası yoksa televizyon başında önce tenise, 
mevsim ilerledikçe de atletizm yarışlarına kilitlenirdik. 
Birçok spor dalını izler, kurallarını az çok bilir ve bu 
spor dal lar ın ın efsaneler i  sokağa ç ıkt ığ ımızda 
sohbetlerimizde birinci sırada yer bulurdu. 

Örneğin atletizmde 100 metre yarışları büyük 
heyecan uyandırır, 1968 yılında Jim Hines'ın 9.95'lik 
rekoru bir türlü kırılamazdı. 100 metre yarışlarında 
resmi rekorların kayıt edilmeye başlandığı 1912 yılında 
10.6 saniye olan rekor, sadece 65 salise geliştirebilmiş, 
dolayısıyla 100 metre koşularında insanoğlunun 
sınırlarının sonuna geldiğine inanılmıştı.  Ta ki, 1983 
yılında Calvin Smith bu mesafeyi 9.93'le koşuncaya 
kadar.

Takip eden yaklaşık 25 yıllık zamanda bu rekor sürekli 
gelişme kaydetmiş, Ussain Bolt'un 2009 yılında kırdığı 
9.578'lik inanılmaz rekoru yine acaba sonlara mı geldik 
sorusunu uyandırmıştır.

Kısacası, insanoğlu, 100 yılda bir 100 metre rekorunu 
sadece 1 saniye veya bir başka deyişle, 102 salise 
ilerletebilmiştir. Her yıl için 1 salise...

Kırılan her rekorda, güç ve yeteneğin yanı sıra azim ve 
çalışmanın da payı çok büyük.

Belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra, ilerlemeler bazen 
büyük bazen küçük gibi görünen adımlarla olsa da, 
insanda heyecan uyandırmaya yetiyor.

Belki müşterilerimiz, yeni nesil JCB Kazıcı-Yükleyiciler 
çıkana kadar, daha başka ne yenilik olabilir diye 
düşünüyordu. Yakıt tasarrufu, konfor, pratiklik daha ne 
kadar arttırılabilirdi ki… Aynı 100 metre yarışında 
“rekor daha ne kadar geliştirilebilir” dendiği gibi.

Beklenenin aksine JCB geçtiğimiz sene devrim 
niteliğinde yenilikler yaptı. 3 kademeli pompa ve 
sağladığı %17 daha fazla yakıt tasarrufu (Sakarya 
Ün i ve r s i t e s i  t a r a f ı n d an  y ap ı l a n  ö l ç üm l e r l e  
kanıtlanmıştır), aynı otomobillerdeki gibi çalışan 
yeni nesil fren sistemi ve daha az karbon 
salınımı...

JCB durmuyor, b iz  durmuyoruz . . . 
Önümüzdeki dönemlerde de tüm 
rakiplerimizin önünde koşmak için 
çalışıyoruz.

Yazıya televizyonla başladık, televizyondan bir 
alıntıyla bitirelim: Bizi izlemeye devam edin...

|Kar-Siv İnşaat  Karabük

|Hakan İnşaat  Gönen, Balıkesir

|Simaş Madencilik  İstanbul

|Özbaylar Grup  İstanbul
|Saha Yıldırımlar Petrol Turizm A.Ş.  Muğla

Hayırlı Olsun...

Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı kazıcı-

yükleyici markası JCB'nin Türkiye distribütörü 

SİF JCB İş  Makina lar ı , "Böyle JCB'im 

Ol sun , Ayda  870  Euro  Borcum 

Olsun!" sloganı ile yeni bir Kazıcı-Yükleyici 

kampanya başlattı.

12 Ağustos 2011 tarihine kadar devam edecek 

kampanya  süres ince  JCB marka  kaz ı c ı -

yükleyiciler, ayda 870 €'dan başlayan taksitlerle 

satışa sunuluyor. Kampanya dahilinde leasing 

masrafları ve 1 yıllık kasko da SİF JCB'den 

müşterilerine hediye.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgier, 0212 337 1 

522  numar a l ı  JCB  Kampany a  Dan ı şma  

Hattı'ndan alınabiliyor.

JCB KAZICI-YÜKLEYİCİ
KAMPANYASI
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Sınırları Zorlamak

kazıYORUM
S İ F TA H E D E N L E R

SİFTAH
İş'te
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kanıtlanmıştır), aynı otomobillerdeki gibi çalışan 
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salınımı...

JCB durmuyor, b iz  durmuyoruz . . . 
Önümüzdeki dönemlerde de tüm 
rakiplerimizin önünde koşmak için 
çalışıyoruz.
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yükleyici markası JCB'nin Türkiye distribütörü 
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K A R A B Ü K L Ü L E R ' İ N H İ Z M E T İ N D E

JCB
Karabük Belediyesi'nin projeleri, 

JCB ile daha da hızlı ilerliyor...

İş'te

Karabüklüler'in de
Hizmetinde

K a r a b ü k  B e l e d i y e s i  
Destek Hizmetleri Müdürü
Mustafa Danapınar

Bize biraz Karabük'ten ve Karabük Belediyesi'nden 
bahseder misiniz?

Karabük, adını üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan 

almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, karaçalılık yer 

anlamında, Karabük adının oluşumuna kaynaklık 

yapmışt ır. Karabük ve çevres i , o lağanüstü b ir  

coğrafyaya sahip olmasından dolayı çok eski yıllardan 

beri cazip bir yerleşim merkezidir. Ankara ve İstanbul 

g ib i  büyük i l ler imize yakın , yeralt ı  ve yerüstü 

zenginlikleri olan genç ve dinamik bir ilimizdir. Bugün 

Türkiye'nin en büyük demir çelik firmalarının kuruluş 

yerleri Karabük'tedir.

Türkiye'nin 78'nci iliyiz. Belediye olarak 27 mahallede 

halkımıza modern hayatın gerektirdiği hizmetleri 

vermeye devam etmekteyiz. Şu an yürütmekte 

olduğumuz 12 özel proje, 2 imar ve şehircilik, 27 yol-

cadde, 26 sosyal yaşam, 17 park-çevre, 8 eğitim, 2 

kültür sanat, 2 sosyal yardım, 1 teknoloji, 1 spor, 2 iş 

gücü ve 2 mali disiplin projesi mevcuttur.

SİF JCB İş Makinaları ve JCB markasıyla ile ilk defa ne 
zaman tanıştınız? Makina parkınızda kaç adet JCB var?

SİF JCB İş Makinaları ile ilk tanışıklığımız 1990 yılına 

uzanıyor. İlk defa o yıl JCB markasını, 3CX ile tanıdık. 

Memnuniyetimizle doğru orantılı olarak sonrasında 

devamı geldi. Şu an 1 adet 1CX, 2 adet 3CX, 3 adet 

4CX kaz ıc ı -yük ley ic i  ve  2  adet  JS240 pa le t l i  

ekskavatörümüz var. Yeni sipariş verdiğimiz 1 adet 

1CX ile birl ikte toplamda 9 adet JCB marka iş 

makinamız olacak.

JCB markasını  tercih etmenizde neler etken oldu?

Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin yönetiminde ve 

uzun vadeli vizyonunda, tüm belediye çalışanlarımız ile 

halkımızın hizmetinde olmak bizler için bitmeyen bir 

heves ve gurur kaynağı. Diğer yandan il olmanın 

getirdiği sorumluluklar da çok büyük.

Bitmiş veya devam etmekte toplam 102 projesi olan 

bir belediyeyiz. Bu projelerin büyük kısmında iş 

makinaları kullanmaktayız. Yoksa bu kadar çok proje 

hayata geçirilemezdi. 

Bu sebeple, projelerimizin hızlı ilerleyip vaktinde 

yetişmesi için belediyemiz olarak JCB markasını tercih 

ettik. Tercihimizde en önemli etken, SİF JCB İş 

Makinaları satış ekibinin sıcak ilgisi ve bizlerle sinerji 

oluşturması diyebiliriz.

Az önce de bahsettiğim gibi, bu kadar proje için marka 

kalitesi ve güvenirliği yanında bir şeye daha çok dikkat 

ettik. Hemen yanı başımızda bize çok yakın JCB yetkili 

servisinizin olması, bizim JCB markasına karar 

vermemizde çok etkili oldu. Her ne kadar büyük 

şehirlere yakın olsak dahi, ilimizde SİF JCB yetkili 

servisi olması ve bize gece gündüz her an yardımcı 

olmaları çok büyük avantaj . Çünkü iş makinası 

beklemez. Hizmetler aksamadan devam etmelidir.

SİF JCB İş Makinaları'nın ilimizde yetkili servis açması, 

hem JCB sahibi olarak hizmet alımını hızlandırıyor, 

hem de ekonomik oluyor. Bir açıdan da bakıldığında 

Karabük'e yapılan bir yatırımdır aynı zamanda.

Birkaç kelimeyle JCB markasını özetlemeyebilir 
misiniz?

Kısaca JCB markası benim için güvenirliği ifade ediyor. 

Sa t ı ş  ek ib i , s a t ı ş  sonras ı  h i zmet le r i  ve  ürün  

kalitesiyle…

JCB ürünlerini değerlendirir misiniz?

JCB marka iş makinaları sağlam, donanımlı, pratik ve 

ekonomik makinalar. Kısacası JCB için işini bilen iş 

makinası diyebiliriz.

Satış sonrası hizmetlerimizi değerlendirir misiniz?

Daha önce de bel ir tt iğ im g ib i , JCB markas ın ı  

tercihimizde en önemli noktalardan biri de ilimizde 

SİF JCB Yetkili Servisi bulunması. Servisin yakın olması 

ve yedek parça anlamında yeterli stoğun SİF JCB İş 

Makinaları'nda bulundurulması bizim için önemli.

İşinizin gelişimine/artışına paralel olarak SİF JCB'den 
beklentileriniz ne olurdu?

Şimdilik yakaladığımız bu sinerji ile hep birlikte 

halkımıza amme hizmeti veriyoruz. Daha modern bir 

Karabük için hep birlikte çalışıyoruz. Yakalanan bu 

olumlu atmosfer umarız ki hep birlikte uzun yıllar 

devam eder.

Ürün temsilcisi /satıcısı firmalardan beklentileriniz 
nedir?

Satış kadrosuna ve servise ulaşılabilmesi çok önemli. 

Ka l d ı  k i , JCB  mark a s ı  i l e  i l g i l i  o l a r a k , s a t ı ş  

temsilcilerinin sık ziyaretleri sayesinde, bu konuda bir 

sıkıntı yaşamamaktayız.

Daha önce SİF JCB İş Makinaları'nın düzenlediği 
organizasyonlarına katıldınız mı? Fuar, Roadshow, 
Müşteri Toplantısı vb. Bu tür organizasyonlardan 
beklentileriniz nelerdir veya bu tür aktiviteler için 
önerileriniz var mıdır?

Dönem dönem fuar  ve  ak t i v i t e l e re  ka t ı l d ı k . 

Önümüzdeki yıllarda, Karabük'te de Roadshow gibi 

bir aktiviteye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız.

Mustafa Danapınar'a teşekkür ediyor ve işlerinde 

kolaylıklar diliyoruz.

"Projelerimizin hızlı ilerleyip 
vaktinde yetişmesi için 
belediyemiz olarak JCB 
markasını tercih ettik."
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JCB
Karabük Belediyesi'nin projeleri, 

JCB ile daha da hızlı ilerliyor...

İş'te

Karabüklüler'in de
Hizmetinde

K a r a b ü k  B e l e d i y e s i  
Destek Hizmetleri Müdürü
Mustafa Danapınar

Bize biraz Karabük'ten ve Karabük Belediyesi'nden 
bahseder misiniz?

Karabük, adını üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan 

almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, karaçalılık yer 

anlamında, Karabük adının oluşumuna kaynaklık 

yapmışt ır. Karabük ve çevres i , o lağanüstü b ir  

coğrafyaya sahip olmasından dolayı çok eski yıllardan 

beri cazip bir yerleşim merkezidir. Ankara ve İstanbul 

g ib i  büyük i l ler imize yakın , yeralt ı  ve yerüstü 

zenginlikleri olan genç ve dinamik bir ilimizdir. Bugün 

Türkiye'nin en büyük demir çelik firmalarının kuruluş 

yerleri Karabük'tedir.

Türkiye'nin 78'nci iliyiz. Belediye olarak 27 mahallede 

halkımıza modern hayatın gerektirdiği hizmetleri 

vermeye devam etmekteyiz. Şu an yürütmekte 

olduğumuz 12 özel proje, 2 imar ve şehircilik, 27 yol-

cadde, 26 sosyal yaşam, 17 park-çevre, 8 eğitim, 2 

kültür sanat, 2 sosyal yardım, 1 teknoloji, 1 spor, 2 iş 

gücü ve 2 mali disiplin projesi mevcuttur.

SİF JCB İş Makinaları ve JCB markasıyla ile ilk defa ne 
zaman tanıştınız? Makina parkınızda kaç adet JCB var?

SİF JCB İş Makinaları ile ilk tanışıklığımız 1990 yılına 

uzanıyor. İlk defa o yıl JCB markasını, 3CX ile tanıdık. 

Memnuniyetimizle doğru orantılı olarak sonrasında 

devamı geldi. Şu an 1 adet 1CX, 2 adet 3CX, 3 adet 

4CX kaz ıc ı -yük ley ic i  ve  2  adet  JS240 pa le t l i  

ekskavatörümüz var. Yeni sipariş verdiğimiz 1 adet 

1CX ile birl ikte toplamda 9 adet JCB marka iş 

makinamız olacak.

JCB markasını  tercih etmenizde neler etken oldu?

Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin yönetiminde ve 

uzun vadeli vizyonunda, tüm belediye çalışanlarımız ile 

halkımızın hizmetinde olmak bizler için bitmeyen bir 

heves ve gurur kaynağı. Diğer yandan il olmanın 

getirdiği sorumluluklar da çok büyük.

Bitmiş veya devam etmekte toplam 102 projesi olan 

bir belediyeyiz. Bu projelerin büyük kısmında iş 

makinaları kullanmaktayız. Yoksa bu kadar çok proje 

hayata geçirilemezdi. 

Bu sebeple, projelerimizin hızlı ilerleyip vaktinde 

yetişmesi için belediyemiz olarak JCB markasını tercih 

ettik. Tercihimizde en önemli etken, SİF JCB İş 

Makinaları satış ekibinin sıcak ilgisi ve bizlerle sinerji 

oluşturması diyebiliriz.

Az önce de bahsettiğim gibi, bu kadar proje için marka 

kalitesi ve güvenirliği yanında bir şeye daha çok dikkat 

ettik. Hemen yanı başımızda bize çok yakın JCB yetkili 

servisinizin olması, bizim JCB markasına karar 

vermemizde çok etkili oldu. Her ne kadar büyük 

şehirlere yakın olsak dahi, ilimizde SİF JCB yetkili 

servisi olması ve bize gece gündüz her an yardımcı 

olmaları çok büyük avantaj . Çünkü iş makinası 

beklemez. Hizmetler aksamadan devam etmelidir.

SİF JCB İş Makinaları'nın ilimizde yetkili servis açması, 

hem JCB sahibi olarak hizmet alımını hızlandırıyor, 

hem de ekonomik oluyor. Bir açıdan da bakıldığında 

Karabük'e yapılan bir yatırımdır aynı zamanda.

Birkaç kelimeyle JCB markasını özetlemeyebilir 
misiniz?

Kısaca JCB markası benim için güvenirliği ifade ediyor. 

Sa t ı ş  ek ib i , s a t ı ş  sonras ı  h i zmet le r i  ve  ürün  
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JCB ürünlerini değerlendirir misiniz?

JCB marka iş makinaları sağlam, donanımlı, pratik ve 

ekonomik makinalar. Kısacası JCB için işini bilen iş 

makinası diyebiliriz.

Satış sonrası hizmetlerimizi değerlendirir misiniz?

Daha önce de bel ir tt iğ im g ib i , JCB markas ın ı  

tercihimizde en önemli noktalardan biri de ilimizde 

SİF JCB Yetkili Servisi bulunması. Servisin yakın olması 

ve yedek parça anlamında yeterli stoğun SİF JCB İş 

Makinaları'nda bulundurulması bizim için önemli.

İşinizin gelişimine/artışına paralel olarak SİF JCB'den 
beklentileriniz ne olurdu?

Şimdilik yakaladığımız bu sinerji ile hep birlikte 

halkımıza amme hizmeti veriyoruz. Daha modern bir 

Karabük için hep birlikte çalışıyoruz. Yakalanan bu 

olumlu atmosfer umarız ki hep birlikte uzun yıllar 

devam eder.

Ürün temsilcisi /satıcısı firmalardan beklentileriniz 
nedir?

Satış kadrosuna ve servise ulaşılabilmesi çok önemli. 

Ka l d ı  k i , JCB  mark a s ı  i l e  i l g i l i  o l a r a k , s a t ı ş  

temsilcilerinin sık ziyaretleri sayesinde, bu konuda bir 

sıkıntı yaşamamaktayız.

Daha önce SİF JCB İş Makinaları'nın düzenlediği 
organizasyonlarına katıldınız mı? Fuar, Roadshow, 
Müşteri Toplantısı vb. Bu tür organizasyonlardan 
beklentileriniz nelerdir veya bu tür aktiviteler için 
önerileriniz var mıdır?

Dönem dönem fuar  ve  ak t i v i t e l e re  ka t ı l d ı k . 

Önümüzdeki yıllarda, Karabük'te de Roadshow gibi 

bir aktiviteye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız.

Mustafa Danapınar'a teşekkür ediyor ve işlerinde 

kolaylıklar diliyoruz.

"Projelerimizin hızlı ilerleyip 
vaktinde yetişmesi için 
belediyemiz olarak JCB 
markasını tercih ettik."
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EGE İŞ MAKİNALARI

Yazan: Levent Şendurgut

SATIŞ NOKTASI SERVİS NOKTASI

SİF JCB İş Makinaları olarak, müşterilerimize daha yakın olmak ve onlara hızlı 

ve etkin servis ile yedek parça hizmeti vermebilmek için yetkili servis ağımızı 

genişletmeye devam ediyoruz. Bunun en son örneği, Afyon'da hizmete 

sunulan SİF JCB'nin 31. Yetkili Servisi Ege İş Makinaları. Özellikle Afyon, Uşak 

ve Kütahya illeri başta olmak üzere İç Ege Bölgesi'ndeki JCB sahiplerine hizmet verecek olan 

yeni servisimizi dergimizin bu sayısında sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz.

Ankara yolu Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet verecek olan Ege İş Makinaları'nın atölyesi, 360m² 

kapalı servis alanı ve 90m² ofis alanına 

sahiptir. Ayrıca, iki adet gezici servis aracı da, 

müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında 

karşılık vermek üzere hazır bulunmaktadır. 

Firma ortaklarından Emin Alıcı, 21 yıllık 

teknik tecrübe ve bilgisi ile, servis tesis 

yöneticiliği yapacak, 6 kişilik servis teknisyen 

kadrosu da kendisine destek verecektir.  

Ege İş Makinaları  ekibi , 30 Mayıs ve 3 

Haziran 2011 tarihleri arasında SİF JCB İş 

Makinaları'nda düzenlenen ürün teknik 

eğitimine katılarak yeni nesil eco serisi JCB Kazıcı-Yükleyici, JCB Ekskavatör ve JCB Yükleyiciler 

hakkındaki bilgilerini arttırmıştır. Bu bilgiler ile en güncel ve en son teknoloji ile üretilmiş olan 

makinalarınıza hızlı ve kaliteli şekilde gereken servis hizmetini verebileceklerdir.

Sahip oldukları donanım ve tecrübe ile verecekleri kaliteli hizmetin bölgedeki müşteri 

memnuniyetini arttıracağına inanıyoruz. Yine bununla doğru orantılı olarak, bölgedeki makina 

satışımızın da hızla artacağını öngörmekteyiz.

Ege İş Makinaları'nın hedefi, orijinal yedek parça ve kaliteli servis hizmeti ile bölgesinde 

müşteriler tarafından tercih edilen bir servis olmaktır. Kendilerine başarılar diliyor, “SİF JCB 

Ailesi'ne hoş geldiniz” diyoruz.

İş'te İş'te

EGE

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılı başından itibaren İstanbul Avrupa Yakası ve Trakya Bölgesi'ndeki 

müşterilerine Hadımköy'de doğrudan hizmet vermeye başladı.

SİF JCB İş Makinaları, şirketin büyüme stratejileri içinde önemli bir yer tutan İstanbul Avrupa 

Yakası ve Trakya Bölgesi'ndeki müşterilerinin ihtiyaçlarına daha etkin ve hızlı çözüm üretebilmek 

amacı ile, 2011 yılının başından itibaren SİF JCB İş Makinaları Trakya Bölge Müdürlüğü'nü 

hizmete soktu. 7 kişilik bir ekip, İstanbul Avrupa Yakası, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale 

Avrupa Yakası'na hizmet veriyor.

Bu seneye kadar bayisi Cermak aracılığı ile hizmet verdiği İstanbul Avrupa Yakası ve Trakya 

Bölgesi müşterilerine bu sayede daha yakın olan SİF JCB İş Makinaları, profesyonel satış ekibi 

sayesinde de talep ve ihtiyaçları ilk ağızdan dinleyerek daha doğru ve hızlı çözümler üretebiliyor. 

Bu da, bölgedeki pazar payımızın, tüm ürün gruplarında, ilk yarı yıl içerisinde hızla artmasını 

sağladı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI ve 

TRAKYA BÖLGESİ, SİF JCB 
İŞ MAKİNALARI'NIN 

HİMAYESİNDE

İ S TA N B U L AV R U PA YA K A S I v e T R A KYA B Ö L G E S İ A F YO N Y E T K İ L İ S E R V İ S İ

Yazan: Cömert Mustafa
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EGE İŞ MAKİNALARI

Yazan: Levent Şendurgut
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Bu sayımızdaki konuğumuz, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Hamdi 

Büyükbahçeci, Artaş AVRUPA KONUTLARI'nda Satın Alma Müdürü ve İş Makinalarından Sorumlu Teknik 

Müdür olarak görev yapıyor.

Artaş Avrupa Konutları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Artaş Avrupa Konutları 1970'li yıllarda inşaat işlerine başlamış ve yaklaşık olarak 40 yıldır faaliyet 

göstermektedir. Firmanın merkezi Bakırköy İstanbul'da bulunmaktadır. Faaliyet alanlarının başında TOKİ, 

AVM ve otel inşaatları gelmektedir. Carousel Alışveriş Merkezi (Bakırköy, İstanbul), Kayseri Park (Kayseri), 

Armonia Park Alışveriş Merkezi (Sefaköy, İstanbul) şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz projelerden bazılarıdır. 

Halkalı Arena (Halkalı, İstanbul); 2011 sonunda teslim edeceğimiz Avrupa Konutları Atakent-1 ( Atakent, 

İstanbul ), TEM Avrupa Konutları, Ispartakule Avrupa Konutları 1, Ispartakule Avrupa Konutları 2 halen 

devam eden projelerimizden bazılarıdır. Önümüzdeki dönem başlayacak olan projeler ise; Best West 

President Otel ve Citadel Otel. 

Artaş Avrupa Konutları ayrıca 2010 yılında Avrupa Birliği'nden ödül alan ilk inşaat firması ünvanını da 

taşımaktadır.

Ne zamandır JCB marka iş makinaları kullanıyorsunuz, makina parkınızda hangi modeller var?

İlk olarak 2006 yılında JCB markasıyla tanıştık. Arada başka marka tercihleri yapmış olsak bile, almış 

olduğumuz bir karar ile tüm iş makinalarımızı JCB markası altında toplamaya başladık ve bu sene 1 adet 

1CX kazıcı-yükleyici ve 1 adet 540-170 teleskobik yükleyici ile beraber toplam 6 adet JCB marka (1 adet 

MÜŞTERİ ZİYARETİ
İş'te

"JCB'yi oldukça sağlam, 
seri, işletme maliyeti düşük 
ve kullanıcı operatöre 
güvenlik telkin eden, 
istenilen ihtiyaçlara cevap 
veren bir marka olarak 
görmekteyiz."

Artaş AVRUPA KONUTLARI'nda Satın Alma Müdürü ve İş 

Makinalarından Sorumlu Teknik Müdür Hamdi Büyükbahçeci:

2006 model 540-140 teleskobik yükleyici, 2008 model 1 adet 1CX kazıcı-yükleyici, 2 adet 3CX-SM kazıcı-yükleyici) 

iş makinamız oldu. Bundan sonra alacağımız makinalarda da yine JCB markasını tercih etmeye devam edeceğiz.

Neden JCB'yi tercih ettiğinizden bahseder misiniz?

JCB markasını tercih etme sebeplerimizin başında ürünün arkasında bir STFA kuruluşu olan SİF JCB İş 

Makinaları'nın olması, fiyat politikasının rekabetçi olması, kullanmış olduğumuz ürünlerdeki memnuniyetimiz, SİF 

JCB İş Makinaları'nın problemler karşısında makinalarının arkasında olması ve servis hizmetlerinin istenilen 

hızlılıkta olmasıdır. 

JCB'yi oldukça sağlam, seri, işletme maliyeti düşük ve kullanıcı operatöre güvenlik telkin eden, istenilen ihtiyaçlara 

cevap veren bir marka olarak görmekteyiz. Satış sonrası daha önce de belirttiğim gibi servis hizmetleri oldukça iyi 

olup SİF JCB İş Makinaları Avrupa Bölge Müdürlüğü gerekli yakınlığı göstermektedir. Bu konuda belirtebileceğim 

tek eleştiri, kullanmış olduğumuz ürünlerin bazılarında yedek parça ile ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntıların 

minimuma indirilmesi olacaktır. 

JCB'den beklentileriniz nelerdir?

Özellikle teleskobik yükleyici modellerinde 

daha yüksek seviyelere çıkacak iş makinalarının 

imal edilmesi, var ise de Türkiye'ye getirtilmesini 

istemekteyiz. 

Aynı zamanda gerek kullanıcı operatörlere, 

gerekse alt kademede çalışan personele senede 

birkaç kez eğitim verilerek basit bazı arızaların 

giderilmesinin sağlanması, tarafımızdan zaman 

kaybını önlemek için olumlu olacaktır. 

Hamdi Büyükbahçeci'ye teşekkür ederiz.
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BAYBURT

Tarihi, M.Ö. 3000'li yıllara kadar 
uzanan Bayburt, yaklaşık olarak 
5000 yıllık bir Türk şehridir.
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Bize Bayburt Group hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz?

1974 yılında Kıyası Şentürk, Süleyman Şentürk ve 

Bayram Şentürk kurum oluşturma çaba lar ın ı  

başlattıklarında rekabetçi dünyada ayakta kalabilen, iç 

ve dış öğrenmeyi barındıran, küresel atılımı sağlayan ve 

sağlıklı ilkeleri ile dünya standartlarını yakalamayı 

hedefleyen bir strateji belirlemişlerdir. Bayburt İnşaat, 

Bayburt Enerji, Ankabay Sigorta Aracılık Hizmetleri, 

A g ro b ay  S e r a c ı l ı k  f i r m a l a r ı  b u  s t r a t e j i l e r  

d o ğ r u l t u s u n d a  o l u ş a n , b u g ü n k ü  g ö r e v  v e  

sorumluluklarını kurulacak diğer şirketlerle geleceğe 

taşıyacak olan grup şirketleridir. 

Grubumuz taahhüt, akaryakıt satış ve işletmeciliği, 

sigorta ve aracılık hizmetleri, danışmanlık, iç ve dış 

ticaret, petrol ve türevleri dağıtımı, yaş sebze ve 

meyve üreticiliği faaliyetleriyle geniş bir yelpaze içinde 

faal iyet göstermektedir. Bayburt Group büyük 

projelere imza atma, ülke ekonomisine katkı ve katma 

değer sağlama, kalifiye eleman yetiştirme ve çalıştırma 

çabalarına bugün olduğu gibi yarın da yeni sektör ve 

yeni şirket faaliyetleriyle devam edecektir. Sorumluluk 

ve inisiyatif alan, kuruma sadık ve kurum kültürünü 

yaşatacak çalışanlarımızla; yeni nesil yönetici ve 

stratejilerimizle koşar adımlarla ilerliyoruz.

Türk müteahhitlerin yurt dışındaki çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'de yapılan işlerde belli bir kaliteye gelindi; 

fakat biz Bayburt Group olarak yurt dışı projelerine 

çok sıcak bakmıyoruz. Şantiyelerimiz bölündükçe iş 

takibimiz zorlaşıyor. Bizim için yurt içindeki büyük 

projeleri değerlendirmek daha ön planda. Şu an 

Türkiye'de devam eden dört büyük şantiyemiz var. Bu 

konuda devlet tarafından alınabilecek destek de çok 

önemli ki Çin buna iyi bir örnek oluşturuyor. 

Sudan'da yeni projeler var. Geçen yıl ağustos ayında 

gelen bir teklif için değerlendirmede bulunduk. Yurt 

dışı kredili bir proje idi. Gerekli şartlar sağlanır ise, 

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Turan Özkapıcı

B AY B U R T ' TAY I Z

Bu keyifli söyleşi için Ali Şentürk'e çok teşekkür ederiz.

söyleşi

BAYBURT GROUP

Anadolu'nun kuzeydoğu bölümünde, Çoruh nehri 

kenarında kurulmuş tarihi şirin bir ilimiz olan Bayburt, 

özellikle İpek Yolu üzerinde bulunmasından ötürü her 

dönemde askeri ve kültürel açıdan önemli bir merkez 

olmayı sürdürmüştür. Mevcut kaynaklara göre Bayburt 

Şehri'nin tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır.

Bayburt ekonomisi iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak 

tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ekonomisinin de 

temel kaynaklarını hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim 

teşkil etmektedir. İldeki topraksız aile sayısı, Türkiye 

ortalamasının altında olup bu oran % 26’ dır. Ancak 

tarımda işletmelerin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir 

yetersizliğine yol açmaktadır. Bu işletmelerde işçi 

ist ihdamının ihtiyaca cevap verememesi ve yeni 

işletmelerin kurulmaması nedeniyle halk genelde 

yabancı ülkelere ve diğer gelişmiş vilayetlere göç ederek 

geçimini temin etme yollarını aramaktadır. Gurbetçilik 

ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam 

tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. 

Sanayileşme ise yok denecek 

kadar azdır. Ticaret ve sanayiinin 

g e l i ş m e d i ğ i  i l d e  t a r ı m  ve  

hayvancılık başlangıçtan beri 

ekonomiyi sürükleyici bir rol 

oynamıştır.
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orada iş yapmayı düşünebiliriz. 350 km ve 4 şerit bir 

yol projesi olarak değerlendirebileceğimiz bu tarz 

işlerde en zor kısım, neredeyse şantiyedeki tüm 

ihtiyaçları Türkiye'den tedarik etmek zorunda kalma 

iht imal imiz  o lmas ı  ve de güvenl ik  konusunda 

yaşanacak aksaklıklar.

Türk müteahhitlerin kalitel i ve sağlam iş yapıp 

yapmadığı yurt dışında daha rahat görünebiliyor. 

Gene lde  yo l  p ro je l e r i  konusunda  çok  raha t  

anlaşılamasa da, özellikle Dubai'de yapılan işlerde ve 

üstyapı projelerinde kendilerini gösterebiliyorlar. Her 

ülkede şartlar ve yeterlilikler değiştiği için yapılan iş 

kalitesi de farklılık gösterebiliyor.

Seçim sonrasındaki şu durum yerel seçimlere kadar 
sizce nasıl devam eder? Yeni projeler onaylanır ve 
kredi bulabilir mi, mevcut işlerin hızı ne şekilde devam 
eder?

Banka l ar ın  öngörüsü  gene lde  s ık ın t ı  o l acağ ı  

yönündeydi;  ancak bu cari açığı  kapatmak için 

gidilecek ufak kısıtlamaların haricinde, yarım kalan 

işlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yeni işler de 

ivmesini fazla arttırmadan devam eder. Birkaç büyük 

demiryolu projesi , önde gelen projeler olarak 

sektörün hızına katkıda bulunur diye düşünüyorum.

Grup olarak stratej i  ve planlar ın ız i lg i l i  neler 
söyleyebilirsiniz?

Rekabetçi dünyada ayakta kalabilmek için ön şart 

öğrenmek ve gel işmektir. Bir taraftan ürün ve 

hizmetlerin kalitesini geliştiren Bayburt Group, dış 

öğrenmeyle de kendisine olan güvenini ve moralini 

güçlendirmektedir. Yurt içindeki bilgi ve birikimini yurt 

dışına da taşımayı hedefleyen, yurt içinde olduğu gibi 

yurt dışında da büyük projelere imza atacak olan grup 

şirketlerimiz yaptığı işler ve hizmet kalitesiyle 

adlarından söz ettireceklerdir.

Bize makina parkınız hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz?

Ekskavatör parkımızda 20 tondan başlamak üzere 90 

tona kadar değişen çeşitli bir makina mevcudumuz var. 

Lastik tekerlekli yükleyicilerde de ağırlıklı olarak 30-35 

tonluk modelleri kullanıyoruz. Ayrıca bu sene makina 

parkımıza yeni eklediğimiz 2 adet JCB 456 lastik 

t e ke r l e k l i  y ü k l e y i c i  d e  a k t i f  o l a r a k  ş u  a n  

şantiyelerimizde iş başında. İlk olarak 2008 yılında bir 

adet JCB 436 yükleyici aldık. Performansından 

memnun kaldığımız için bu yıl 2 adet daha almayı 

tercih ettik. 

S İF  JCB İş  Makina lar ı 'n ın Baybur t  Group g ib i  

firmalarda daha fazla ticaret yapabilmesi için daha 

büyük tonaj l ı  makina lar get irmesi  gerekt iğ in i  

düşünüyorum. 30 ton, paletli ekskavatörlerde artık 

ç o k  k ü ç ü k  k a l ı y o r. 6 0 – 7 0  t o n l u k  m a k i n a  

tercihlerimizde de SİF JCB İş Makinaları ile çalışmak 

isteriz. Genelde büyük firmalar paket alım yapıyor. Bu 

nedenle bu alımlarda sizin de söz sahibi olabilmeniz 

için büyük tonajlı iş makinaları şart. 

JS290 ve JS360 paletli ekskavatörlerinizi de sahada 

kullanıyoruz. Yakıt performanslarından ve bilhassa 

koparma güçlerinden memnunuz. 

Özellikle yükleyicilerinizin, benzer kapasitedeki 

rakiplerine göre performansının gayet başarı l ı  

olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple daha sonraki 

projelerimizde, asfalt grubuna destek anlamında, yine 

JCB 456 tercih edebiliriz.

Makina parkımızdaki farklı marka makinalarda bizi en 

çok düşündüren kısım, komponentlerin aynı marka 

olması ancak çok farklı özelliklere ve dayanıklılık 

derecelerine sahip olması. 

Bu ay, müşterilerimizden Bayburt Group'a ziyaret 

gerçekleştirdik ve firma sahibi Ali Şentürk i le 

görüşüp kendilerine sorular yönelttik. 
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BAYBURT

Tarihi, M.Ö. 3000'li yıllara kadar 
uzanan Bayburt, yaklaşık olarak 
5000 yıllık bir Türk şehridir.
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Bize Bayburt Group hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz?

1974 yılında Kıyası Şentürk, Süleyman Şentürk ve 

Bayram Şentürk kurum oluşturma çaba lar ın ı  

başlattıklarında rekabetçi dünyada ayakta kalabilen, iç 

ve dış öğrenmeyi barındıran, küresel atılımı sağlayan ve 

sağlıklı ilkeleri ile dünya standartlarını yakalamayı 

hedefleyen bir strateji belirlemişlerdir. Bayburt İnşaat, 

Bayburt Enerji, Ankabay Sigorta Aracılık Hizmetleri, 

A g ro b ay  S e r a c ı l ı k  f i r m a l a r ı  b u  s t r a t e j i l e r  

d o ğ r u l t u s u n d a  o l u ş a n , b u g ü n k ü  g ö r e v  v e  

sorumluluklarını kurulacak diğer şirketlerle geleceğe 

taşıyacak olan grup şirketleridir. 

Grubumuz taahhüt, akaryakıt satış ve işletmeciliği, 

sigorta ve aracılık hizmetleri, danışmanlık, iç ve dış 

ticaret, petrol ve türevleri dağıtımı, yaş sebze ve 

meyve üreticiliği faaliyetleriyle geniş bir yelpaze içinde 

faal iyet göstermektedir. Bayburt Group büyük 

projelere imza atma, ülke ekonomisine katkı ve katma 

değer sağlama, kalifiye eleman yetiştirme ve çalıştırma 

çabalarına bugün olduğu gibi yarın da yeni sektör ve 

yeni şirket faaliyetleriyle devam edecektir. Sorumluluk 

ve inisiyatif alan, kuruma sadık ve kurum kültürünü 

yaşatacak çalışanlarımızla; yeni nesil yönetici ve 

stratejilerimizle koşar adımlarla ilerliyoruz.

Türk müteahhitlerin yurt dışındaki çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'de yapılan işlerde belli bir kaliteye gelindi; 

fakat biz Bayburt Group olarak yurt dışı projelerine 

çok sıcak bakmıyoruz. Şantiyelerimiz bölündükçe iş 

takibimiz zorlaşıyor. Bizim için yurt içindeki büyük 

projeleri değerlendirmek daha ön planda. Şu an 

Türkiye'de devam eden dört büyük şantiyemiz var. Bu 

konuda devlet tarafından alınabilecek destek de çok 

önemli ki Çin buna iyi bir örnek oluşturuyor. 

Sudan'da yeni projeler var. Geçen yıl ağustos ayında 

gelen bir teklif için değerlendirmede bulunduk. Yurt 

dışı kredili bir proje idi. Gerekli şartlar sağlanır ise, 

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Turan Özkapıcı

B AY B U R T ' TAY I Z

Bu keyifli söyleşi için Ali Şentürk'e çok teşekkür ederiz.

söyleşi

BAYBURT GROUP

Anadolu'nun kuzeydoğu bölümünde, Çoruh nehri 

kenarında kurulmuş tarihi şirin bir ilimiz olan Bayburt, 

özellikle İpek Yolu üzerinde bulunmasından ötürü her 

dönemde askeri ve kültürel açıdan önemli bir merkez 

olmayı sürdürmüştür. Mevcut kaynaklara göre Bayburt 

Şehri'nin tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanmaktadır.

Bayburt ekonomisi iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak 

tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ekonomisinin de 

temel kaynaklarını hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim 

teşkil etmektedir. İldeki topraksız aile sayısı, Türkiye 

ortalamasının altında olup bu oran % 26’ dır. Ancak 

tarımda işletmelerin küçüklüğü ve verim düşüklüğü gelir 

yetersizliğine yol açmaktadır. Bu işletmelerde işçi 

ist ihdamının ihtiyaca cevap verememesi ve yeni 

işletmelerin kurulmaması nedeniyle halk genelde 

yabancı ülkelere ve diğer gelişmiş vilayetlere göç ederek 

geçimini temin etme yollarını aramaktadır. Gurbetçilik 

ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam 

tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. 

Sanayileşme ise yok denecek 

kadar azdır. Ticaret ve sanayiinin 

g e l i ş m e d i ğ i  i l d e  t a r ı m  ve  

hayvancılık başlangıçtan beri 

ekonomiyi sürükleyici bir rol 

oynamıştır.
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orada iş yapmayı düşünebiliriz. 350 km ve 4 şerit bir 

yol projesi olarak değerlendirebileceğimiz bu tarz 

işlerde en zor kısım, neredeyse şantiyedeki tüm 

ihtiyaçları Türkiye'den tedarik etmek zorunda kalma 

iht imal imiz  o lmas ı  ve de güvenl ik  konusunda 

yaşanacak aksaklıklar.

Türk müteahhitlerin kalitel i ve sağlam iş yapıp 

yapmadığı yurt dışında daha rahat görünebiliyor. 

Gene lde  yo l  p ro je l e r i  konusunda  çok  raha t  

anlaşılamasa da, özellikle Dubai'de yapılan işlerde ve 

üstyapı projelerinde kendilerini gösterebiliyorlar. Her 

ülkede şartlar ve yeterlilikler değiştiği için yapılan iş 

kalitesi de farklılık gösterebiliyor.

Seçim sonrasındaki şu durum yerel seçimlere kadar 
sizce nasıl devam eder? Yeni projeler onaylanır ve 
kredi bulabilir mi, mevcut işlerin hızı ne şekilde devam 
eder?

Banka l ar ın  öngörüsü  gene lde  s ık ın t ı  o l acağ ı  

yönündeydi;  ancak bu cari açığı  kapatmak için 

gidilecek ufak kısıtlamaların haricinde, yarım kalan 

işlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yeni işler de 

ivmesini fazla arttırmadan devam eder. Birkaç büyük 

demiryolu projesi , önde gelen projeler olarak 

sektörün hızına katkıda bulunur diye düşünüyorum.

Grup olarak stratej i  ve planlar ın ız i lg i l i  neler 
söyleyebilirsiniz?

Rekabetçi dünyada ayakta kalabilmek için ön şart 

öğrenmek ve gel işmektir. Bir taraftan ürün ve 

hizmetlerin kalitesini geliştiren Bayburt Group, dış 

öğrenmeyle de kendisine olan güvenini ve moralini 

güçlendirmektedir. Yurt içindeki bilgi ve birikimini yurt 

dışına da taşımayı hedefleyen, yurt içinde olduğu gibi 

yurt dışında da büyük projelere imza atacak olan grup 

şirketlerimiz yaptığı işler ve hizmet kalitesiyle 

adlarından söz ettireceklerdir.

Bize makina parkınız hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz?

Ekskavatör parkımızda 20 tondan başlamak üzere 90 

tona kadar değişen çeşitli bir makina mevcudumuz var. 

Lastik tekerlekli yükleyicilerde de ağırlıklı olarak 30-35 

tonluk modelleri kullanıyoruz. Ayrıca bu sene makina 

parkımıza yeni eklediğimiz 2 adet JCB 456 lastik 

t e ke r l e k l i  y ü k l e y i c i  d e  a k t i f  o l a r a k  ş u  a n  

şantiyelerimizde iş başında. İlk olarak 2008 yılında bir 

adet JCB 436 yükleyici aldık. Performansından 

memnun kaldığımız için bu yıl 2 adet daha almayı 

tercih ettik. 

S İF  JCB İş  Makina lar ı 'n ın Baybur t  Group g ib i  

firmalarda daha fazla ticaret yapabilmesi için daha 

büyük tonaj l ı  makina lar get irmesi  gerekt iğ in i  

düşünüyorum. 30 ton, paletli ekskavatörlerde artık 

ç o k  k ü ç ü k  k a l ı y o r. 6 0 – 7 0  t o n l u k  m a k i n a  

tercihlerimizde de SİF JCB İş Makinaları ile çalışmak 

isteriz. Genelde büyük firmalar paket alım yapıyor. Bu 

nedenle bu alımlarda sizin de söz sahibi olabilmeniz 

için büyük tonajlı iş makinaları şart. 

JS290 ve JS360 paletli ekskavatörlerinizi de sahada 

kullanıyoruz. Yakıt performanslarından ve bilhassa 

koparma güçlerinden memnunuz. 

Özellikle yükleyicilerinizin, benzer kapasitedeki 

rakiplerine göre performansının gayet başarı l ı  

olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple daha sonraki 

projelerimizde, asfalt grubuna destek anlamında, yine 

JCB 456 tercih edebiliriz.

Makina parkımızdaki farklı marka makinalarda bizi en 

çok düşündüren kısım, komponentlerin aynı marka 

olması ancak çok farklı özelliklere ve dayanıklılık 

derecelerine sahip olması. 

Bu ay, müşterilerimizden Bayburt Group'a ziyaret 

gerçekleştirdik ve firma sahibi Ali Şentürk i le 

görüşüp kendilerine sorular yönelttik. 
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SATIŞ NOKTALARI

SERVİSLER

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

İKİNCİ EL

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

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

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

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

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

sağlayabilirsiniz.

Düşük çalışma saatli, yetkili servis bakımlı ikinci el 

makinalar, yeni işe başlayanlar veya makina ekipman 

için sınırlı kaynak kullanmak isteyen şahıs ya da 

firmalar için uygun bir seçenektir. İkinci el makina 

alındığında maliyetin düşük olmasının yanında, ilk 

yıllarda yeni makinada yaşanan yüksek değer kaybına 

oranla ikinci elde daha makul kayıplar yaşanır, hatta 

işin sonunda bazen karlı satışlar yapmak bile mümkün 

olabilir. 

Günlük, aylık ya da yıllık hedeflenen çalışma saati de, 

yeni ile ikinci el makina alma konusunda bir seçim 

kriteridir. Yeni makina alındığında makina işte kalma 

süresinin %95'lerde olması ve yılın yarısında en az 

günde 8 saatlik bir çalışma hedeflenmektedir. Günlük 4 

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

şartlarında ikinci el makina almak daha uygun olabilir.

Neden İkinci El?

İkinci el iş makinası alırken yapılacak ilk iş gözle 

muayenedir. Makinanın dış görünüşü büyük ölçüde 

içini de yansıtır. Yine de işi şansa bırakmadan kısa bir 

araştırma yapmak, yetkili servisler üzerinden ya da 

satıcı firma kanalı ile makinanın servis geçmişini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satın alınan 

makinaların beklenmedik arızalara karşı riski daha az 

olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine olması, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmaması, çalıntı olma 

riskini de azaltacaktır. 

Makinayı almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalışma saati göz önüne alınarak; motor, şanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüş takımı, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanılma halinde cebinizden çıkacak daha 

büyük masrafların önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası 

Alırken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı

ik
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r

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

Yazan: Bahadır Arapoğlu
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ÇORUM - EMRE MAKİNA İSTANBUL - GENPAR 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok No:13 
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde No:63 Çorum Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17 Merkez / Sivas
Tel : (364) 234 52 04 Bağcılar / İstanbul Tel : (346) 226 25 20
Faks : (364) 234 52 04 Tel : (0212) 430 73 00 (pbx) Faks : (346) 226 37 99
E-mail: emre@sif.com.tr Faks : (0212) 432 39 39 E-mail: ozkan@sif.com.tr

E-mail: genparservis@sif.com.tr
DENİZLİ - DİBA İŞ MAKİNALARI ŞANLIURFA - IŞIKYILDIZ
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli İZMİR - ALPERİN Evren Sanayi Sitesi 1 Cad. 6 Sok. No: 11 Şanlıurfa
Tel : (258) 268 28 29 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel : (0414) 357 50 24
Faks : (258) 268 28 42 Bornova-Işıkkent / İzmir Faks : (0414) 357 50 27
E-mail: diba@sif.com.tr Tel : (0232) 472 13 60-61-62 E-mail: isikyildiz@sif.com.tr

Faks : (0232) 472 13 71
DİYARBAKIR - YÖN MAKINA E-mail: alperinservis@sif.com.tr TOKAT - GÜMÜŞ
Elazığ Karayolu 4. Km. / Diyarbakır Sanayi Sitesi 10. Blok No: 116 / Tokat
Tel : (0412) 339 00 22 İZMİT - ÇÖZÜM MAKİNA Tel : (356) 214 20 80
Faks : (0412) 339 00 23 Sefa Sirmen Bulvarı Körfez Mah. Sanayi Sitesi Faks : (356) 214 52 25
E-mail: yonmakina@sif.com.tr Güney Kapısı Girişi yanı / Kocaeli E-mail: gumusmakina@sif.com.tr

Tel : (0262) 335 23 53 - 335 45 34
EDREMİT - GEZER-İŞ Faks : (0262) 335 27 75 TRABZON - YİĞİTER OTOMOTİV
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Sitesi 2.Ada B E-mail: cozummakina@ttnet.net.tr Adnan Kahveci Mahallesi No: 130/B
Blok No:41 Edremit / Balıkesir Pelitli Beldesi / Trabzon
Tel : (266) 392 14 90 KARABÜK - GENÇ Tel : (0462) 334 37 43
Faks : (266) 392 14 91 Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Faks : (0462) 334 07 55
E-mail: gezeris@sif.com.tr Kemaloyman Mevkii / Karabük E-mail: yigiterservis@sif.com.tr

Tel : (370) 452 02 56
ERZİNCAN - POLATLAR MAKİNA Faks : (370) 452 02 58 VAN - GÜVEN-İŞ
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok / Erzincan E-mail: gencmakina@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15  Van
Tel : (446) 226 01 43 Tel : (432) 223 27 49
Faks : (446) 226 01 14 KAYSERİ - YOL MAKİNA Faks : (432) 223 28 66
E-mail: polatlar@sif.com.tr Yeni Sanayi Sitesi Şeker Kısmı 19.Sok. E-mail: guvenis@sif.com.tr

No:19 Kayseri
ERZURUM - AKAR MAKİNA Tel : (352) 331 41 11
Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. Faks : (352) 331 51 81
No: 59 Erzurum E-mail: yolmakina@sif.com.tr
Tel : (442) 242 66 90
Faks : (442) 242 66 90
E-mail: akar@sif.com.tr
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SATIŞ NOKTALARI

SERVİSLER

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

İKİNCİ EL

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

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

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

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

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

sağlayabilirsiniz.

Düşük çalışma saatli, yetkili servis bakımlı ikinci el 

makinalar, yeni işe başlayanlar veya makina ekipman 

için sınırlı kaynak kullanmak isteyen şahıs ya da 

firmalar için uygun bir seçenektir. İkinci el makina 

alındığında maliyetin düşük olmasının yanında, ilk 

yıllarda yeni makinada yaşanan yüksek değer kaybına 

oranla ikinci elde daha makul kayıplar yaşanır, hatta 

işin sonunda bazen karlı satışlar yapmak bile mümkün 

olabilir. 

Günlük, aylık ya da yıllık hedeflenen çalışma saati de, 

yeni ile ikinci el makina alma konusunda bir seçim 

kriteridir. Yeni makina alındığında makina işte kalma 

süresinin %95'lerde olması ve yılın yarısında en az 

günde 8 saatlik bir çalışma hedeflenmektedir. Günlük 4 

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

şartlarında ikinci el makina almak daha uygun olabilir.

Neden İkinci El?

İkinci el iş makinası alırken yapılacak ilk iş gözle 

muayenedir. Makinanın dış görünüşü büyük ölçüde 

içini de yansıtır. Yine de işi şansa bırakmadan kısa bir 

araştırma yapmak, yetkili servisler üzerinden ya da 

satıcı firma kanalı ile makinanın servis geçmişini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satın alınan 

makinaların beklenmedik arızalara karşı riski daha az 

olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine olması, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmaması, çalıntı olma 

riskini de azaltacaktır. 

Makinayı almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalışma saati göz önüne alınarak; motor, şanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüş takımı, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanılma halinde cebinizden çıkacak daha 

büyük masrafların önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası 

Alırken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı
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r

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

Yazan: Bahadır Arapoğlu

İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK / ANKARA / İÇ ANADOLU ANTALYA / AKDENİZ
ANADOLU YAKASI - DOĞU MARMARA Çetin Emeç Bulvarı 76 Sok. No: 3 D: 4-5 Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26
E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Sakarya Sok. Öveçler / Ankara 07090 Antalya
No: 38 Maltepe Tel : (0312) 472 20 70 Tel : (0242) 221 52 96
Tel : (0216) 352 00 00 Faks : (0312) 472 20 76 Faks : (0242) 221 52 99
Faks : (0216) 352 10 04 E-mail: sif@sif.com.tr E-mail: antmak@sif.com.tr
E-mail: sif@sif.com.tr

İZMİR / EGE
İSTANBUL / AVRUPA YAKASI - TRAKYA 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU ANADOLU
Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza No: 21 K: 3 Bornova-Işıkkent / İzmir Elazığ Karayolu 4. Km. / Diyarbakır
D: 13 / A Büyükçekmece / İstanbul Tel : (0232) 472 15 00 Tel : (0412) 339 00 22
Tel : 0212 886 44 34 Faks : (0232) 472 15 53 Faks : (0412) 339 00 23
Faks : 0212 886 73 13 E-mail: sif@sif.com.tr E-mail: yonmakina@sif.com.tr
E-mail: sif@sif.com.tr

ADANA / GÜNEY TRABZON / KARADENİZ
CeyhanYolu 8. km Yüreğir / Adana Adnan Kahveci Mahallesi No: 130/B
Tel : (0322) 346 45 45(pbx) Pelitli Beldesi / Trabzon
Faks : (0322) 346 03 70 Tel : (0462) 334 37 43
E-mail: apamakina@apamakina.com.tr Faks : (0462) 334 07 55

E-mail: yigiterservis@sif.com.tr

ADANA - APA ESKİŞEHİR - TEMAS OTOMOTİV KIRKLARELİ -  AK İŞ MAKİNALARI
CeyhanYolu 8. km Yüreğir İncirlik / Adana Teksan Sanayi Sitesi H3 Blok No: 8 / Eskişehir Yeni Sanayi Sitesi G1 Blok No: 7
Tel: (0322) 346 33 30 (pbx) Tel : (222) 228 18 62 Lüleburgaz / Kırklareli
Faks: (0322) 346 33 31 Faks : (222) 228 18 63 Tel : (288) 412 88 70
E-mail: apaservis@apaservis.com E-mail: temas@sif.com.tr Faks : (288) 412 88 05

E-mail: akmakina@sif.com.tr
AFYONKARAHİSAR - EGE İŞ GAZİANTEP - GAP İŞ
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok No:5 Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. No: 4 KONYA - ELCE 
Afyonkarahisar Şehitkamil / Gaziantep Karatay San. Sitesi Beykent Sok.
Tel : (272) 223 13 50 Tel : (0342) 239 08 20 No:9-11 / Konya
Faks : (272) 223 13 51 Faks : (0342) 239 08 24 Tel : (0332) 233 24 04
E-mail: egeis@sif.com.tr E-mail: gapservis@sif.com.tr Faks : (0332) 233 24 03

E-mail: makina@elce.com.tr
ANKARA - SESA GEBZE - ATEŞSAN OTOMOTİV
Arı Küçük Sanayi Sitesi 2. Etap 691. Sokak E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 MALATYA - ANKARA
No: 50-52  Ostim / Ankara Gebze / Kocaeli Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 / Malatya
Tel : (0312) 395 24 72 - 73 Tel : (262) 644 58 66 Tel : (422) 238 27 14

 (0312) 395 22 88 - 99 Faks : (262) 644 58 67 Faks : (422) 238 27 99
Faks : (0312) 395 20 15 E-mail: atessan@sif.com.tr E-mail: ankara@sif.com.tr
E-mail: sesaservis@sif.com.tr

IĞDIR - GÜNEŞ MAKİNA MUĞLA - AVCILAR MAKİNA
ANTALYA - ANTMAK Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 / Antalya No: 167  Iğdır Tel : (252) 513 51 45
Tel : (0242) 221 52 97 Tel : (476) 210 16 63 Faks : (252) 513 58 97
Faks : (0242) 221 52 99 Faks : (476) 210 16 63 E-mail: avcılar@sif.com.tr
E-mail: antmak@sif.com.tr E-mail: gunes@sif.com.tr

SAMSUN - EMİN İŞ MAKİNALARI
BURSA - ERALP İSTANBUL - İNTER 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok No: 41-42-43 Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi No: 79 Kutlukent / Samsun
Nilüfer / Bursa Ferhatpaşa Ataşehir / İstanbul Tel : (362) 266 53 86
Tel : (0224) 441 79 80 Tel : (0216) 444 68 37 Faks : (362) 266 53 91
Faks : (0224)  441 79 82 Faks : (0216) 471 30 00 E-mail: eminis@sif.com.tr
E-mail: eralpservis@sif.com.tr E-mail: interservis@sif.com.tr

SİVAS - ÖZKAN MAKİNA
ÇORUM - EMRE MAKİNA İSTANBUL - GENPAR 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok No:13 
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde No:63 Çorum Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17 Merkez / Sivas
Tel : (364) 234 52 04 Bağcılar / İstanbul Tel : (346) 226 25 20
Faks : (364) 234 52 04 Tel : (0212) 430 73 00 (pbx) Faks : (346) 226 37 99
E-mail: emre@sif.com.tr Faks : (0212) 432 39 39 E-mail: ozkan@sif.com.tr

E-mail: genparservis@sif.com.tr
DENİZLİ - DİBA İŞ MAKİNALARI ŞANLIURFA - IŞIKYILDIZ
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli İZMİR - ALPERİN Evren Sanayi Sitesi 1 Cad. 6 Sok. No: 11 Şanlıurfa
Tel : (258) 268 28 29 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel : (0414) 357 50 24
Faks : (258) 268 28 42 Bornova-Işıkkent / İzmir Faks : (0414) 357 50 27
E-mail: diba@sif.com.tr Tel : (0232) 472 13 60-61-62 E-mail: isikyildiz@sif.com.tr

Faks : (0232) 472 13 71
DİYARBAKIR - YÖN MAKINA E-mail: alperinservis@sif.com.tr TOKAT - GÜMÜŞ
Elazığ Karayolu 4. Km. / Diyarbakır Sanayi Sitesi 10. Blok No: 116 / Tokat
Tel : (0412) 339 00 22 İZMİT - ÇÖZÜM MAKİNA Tel : (356) 214 20 80
Faks : (0412) 339 00 23 Sefa Sirmen Bulvarı Körfez Mah. Sanayi Sitesi Faks : (356) 214 52 25
E-mail: yonmakina@sif.com.tr Güney Kapısı Girişi yanı / Kocaeli E-mail: gumusmakina@sif.com.tr

Tel : (0262) 335 23 53 - 335 45 34
EDREMİT - GEZER-İŞ Faks : (0262) 335 27 75 TRABZON - YİĞİTER OTOMOTİV
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Sitesi 2.Ada B E-mail: cozummakina@ttnet.net.tr Adnan Kahveci Mahallesi No: 130/B
Blok No:41 Edremit / Balıkesir Pelitli Beldesi / Trabzon
Tel : (266) 392 14 90 KARABÜK - GENÇ Tel : (0462) 334 37 43
Faks : (266) 392 14 91 Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Faks : (0462) 334 07 55
E-mail: gezeris@sif.com.tr Kemaloyman Mevkii / Karabük E-mail: yigiterservis@sif.com.tr

Tel : (370) 452 02 56
ERZİNCAN - POLATLAR MAKİNA Faks : (370) 452 02 58 VAN - GÜVEN-İŞ
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok / Erzincan E-mail: gencmakina@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15  Van
Tel : (446) 226 01 43 Tel : (432) 223 27 49
Faks : (446) 226 01 14 KAYSERİ - YOL MAKİNA Faks : (432) 223 28 66
E-mail: polatlar@sif.com.tr Yeni Sanayi Sitesi Şeker Kısmı 19.Sok. E-mail: guvenis@sif.com.tr

No:19 Kayseri
ERZURUM - AKAR MAKİNA Tel : (352) 331 41 11
Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. Faks : (352) 331 51 81
No: 59 Erzurum E-mail: yolmakina@sif.com.tr
Tel : (442) 242 66 90
Faks : (442) 242 66 90
E-mail: akar@sif.com.tr
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