
Murat Bilgili:  "Yaşama hangi pencereden bakarsanız, 
oraya ait manzaralar görürsünüz."

Salihli Belediyesi: "Modern ve çağdaş bir
Salihli için bizler 'JCB' dedik."

JCB GARAGE  ve JCB GARAGE EXTRA ile makinanız koruma altında
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Merhaba,

Bu yılın son sayısında tekrar birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. 2011 bizim 

için oldukça yoğun bir yıl oldu. Roadshow, fuarlar, demolar derken, yılın 

sonuna nasıl geldik anlayamadık. Dergimizde, yıl boyunca size daha iyiyi, 

daha yeniyi SİF farkı ile sunma yolundaki çalışmalarımızı paylaşmak bizlere 

ayrı bir keyif verirken, yorgunluğumuzu da azaltıyor. Bu sayımızda da 

beğenerek okuyacağınıza inandığımız bir içerik ile karşınızdayız.

"Teknoloji" sayfamızda, geri dönüşüm değeri yüksek inşaat atıkları, asfalt, 

beton ve orta sertlikte taşların işlenmesi için ideal bir çözüm sunan RM70 

GO! ile tanışacaksınız.

"Bilgi" sayfamızın konusu, kişilerin yaptıkları işten dolayı önemsenmelerinin, 

onları nasıl motive edebileceği üzerine.

"Söyleşi" konuğumuz yaşam koçu ve eğitimci Dr. Murat Bilgili: "yaşama 

hangi pencereden bakarsanız oraya ait manzaralar görürsünüz" diyor. 

Keyifle okuyacağınıza inandığım bir söyleşi.

"Yazı Dizisi"nde, Feyzi Akkaya'nın keyifli kaleminden anıları okumaya devam 

ediyor ve Sezai Türkeş ile birlikte yaşadıkları "mektep" yıllarına uzanıyoruz.

"İş'te Kamu" sayfalarımızın konuğu Salihli Belediyesi Destek Hizmetleri 

Müdürü Mustafa Doğan ve Fen İşleri Müdürü Hikmet Erginbaş, belediye 

hizmetlerinde kullanılan JCB'lerle ilgili memnuniyetlerini "Modern ve 

çağdaş bir Salihli için bizler 'JCB' dedik" sözleriyle ifade ediyorlar.

"Müşteri Ziyareti"mizde, Güvenel Ticaret'in kurucusu Kadir Tatoğlu ve 

Türkiye'nin en genç JCB fanı olan kızı Duru Tatoğlu'na konuk olduk.

Tüm Türkiye'ye ulaştığımız sayfalarımızda ise, Hatay Kırıkhan'a uğradık ve  

Arslan Tarım  Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan ile görüştük.

Bir yılı daha geride kalıyor. Acı ve tatlı anılarıyla, 2011 tarihin raflarına 

yerleşmeye hazırlanıyor. Gelecek sayımızda, güzelliklerle dolu gelmesini 

umduğumuz 2012'nin ilk sayısında buluşmak üzere, hepinize sağlıklı, mutlu,  

ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz.

E
D

İT
Ö

R
İş

't
e

C
ü

n
e

y
t 

D
iv

r
iş

İş'te



EDİTÖR
C ü n e y t D i v r i ş

Merhaba,

Bu yılın son sayısında tekrar birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. 2011 bizim 

için oldukça yoğun bir yıl oldu. Roadshow, fuarlar, demolar derken, yılın 

sonuna nasıl geldik anlayamadık. Dergimizde, yıl boyunca size daha iyiyi, 

daha yeniyi SİF farkı ile sunma yolundaki çalışmalarımızı paylaşmak bizlere 

ayrı bir keyif verirken, yorgunluğumuzu da azaltıyor. Bu sayımızda da 

beğenerek okuyacağınıza inandığımız bir içerik ile karşınızdayız.

"Teknoloji" sayfamızda, geri dönüşüm değeri yüksek inşaat atıkları, asfalt, 

beton ve orta sertlikte taşların işlenmesi için ideal bir çözüm sunan RM70 

GO! ile tanışacaksınız.

"Bilgi" sayfamızın konusu, kişilerin yaptıkları işten dolayı önemsenmelerinin, 

onları nasıl motive edebileceği üzerine.

"Söyleşi" konuğumuz yaşam koçu ve eğitimci Dr. Murat Bilgili: "yaşama 

hangi pencereden bakarsanız oraya ait manzaralar görürsünüz" diyor. 

Keyifle okuyacağınıza inandığım bir söyleşi.

"Yazı Dizisi"nde, Feyzi Akkaya'nın keyifli kaleminden anıları okumaya devam 

ediyor ve Sezai Türkeş ile birlikte yaşadıkları "mektep" yıllarına uzanıyoruz.

"İş'te Kamu" sayfalarımızın konuğu Salihli Belediyesi Destek Hizmetleri 

Müdürü Mustafa Doğan ve Fen İşleri Müdürü Hikmet Erginbaş, belediye 

hizmetlerinde kullanılan JCB'lerle ilgili memnuniyetlerini "Modern ve 

çağdaş bir Salihli için bizler 'JCB' dedik" sözleriyle ifade ediyorlar.

"Müşteri Ziyareti"mizde, Güvenel Ticaret'in kurucusu Kadir Tatoğlu ve 

Türkiye'nin en genç JCB fanı olan kızı Duru Tatoğlu'na konuk olduk.

Tüm Türkiye'ye ulaştığımız sayfalarımızda ise, Hatay Kırıkhan'a uğradık ve  

Arslan Tarım  Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan ile görüştük.

Bir yılı daha geride kalıyor. Acı ve tatlı anılarıyla, 2011 tarihin raflarına 

yerleşmeye hazırlanıyor. Gelecek sayımızda, güzelliklerle dolu gelmesini 

umduğumuz 2012'nin ilk sayısında buluşmak üzere, hepinize sağlıklı, mutlu,  

ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz.

E
D

İT
Ö

R
İş

't
e

C
ü

n
e

y
t 

D
iv

r
iş

İş'te



BU SAYIDA
S a y ı : 1 7  2 0 1 1 - 3

06
TEKNOLOJİ

RM70 GO!

08
BİLGİ

10
SÖYLEŞİ

13
SATIŞ SONRASI HİZMETLER

JCB Garage ve JCB Garage Extra

14
YAZI DİZİSİ

Ömrümüzün Kilometre Taşları

18
BİZDEN HABERLER

SİF ve JCB Dünyasından Haberler

24
SİFTAH

Tanıma ve Takdir

Murat Bilgili

Siftah Edenler

25
KAZI-YORUM

26
İŞ'TE KAMU
Salihli Belediyesi

28
SATIŞ/SERVİS NOKTALARI

30
MÜŞTERİ ZİYARETİ
Güvenel Ticaret

32
TÜM TÜRKİYE'DEYİZ
Hatay/Kırıkhan

34
İKİNCİ EL
İş Makinalarında İkinci El Üzerine

35
İLETİŞİM

Bursa Şubesi

Görevimiz: Hayat kurtarmak

İş'te SİF Dergisi'nde yayınlanan yazı ve fotoğraflardan, 
kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir.  Yazıların 
yasal sorumlulukları yazı sahiplerine aittir.

SİF İŞ MAKİNALARI Cüneyt Divriş
PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Adına Sahibi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Esra Temel
(Sorumlu)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Gizem Sezer Altınok

KATKIDA BULUNANLAR Cihan Çolpan
Engin Erdem
Fatih Irwin
Gürol Tanrıkulu
Levent Şendurgut
Miraç Bengür
Tolga Sarıemir
Zülal Öztürk Kaya

GÖRSEL YÖNETMEN Kenan Acar
TASARIM ve UYGULAMA Birdost Tanıtım Ltd.

Tel: (0216) 410 33 47
www.birdost.com.tr

OFSET HAZIRLIK ve BASKI Mega Basım Yayın 
San. ve Tic.  A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin 
Cad. No:3/1 Baha İş 
Merkezi A Blok 34310   
Haramidere / İstanbul
Tel   : (0212) 412 1700 
Faks : (0212) 422 1151
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RM70 GO!'nun başta New York olmak üzere dünyanın 

p ek  çok  ş eh i r  me rke z i nde  i n ş a a t  a t ı ğ ı  g e r i  

dönüşümlerinde kullanılması tesadüf değildir. RM70 

GO!, bertaraf edilmesi maliyetli, fakat geri dönüşüm 

değeri yüksek inşaat atıkları, asfalt, beton ve orta 

sertlikte taşların işlenmesi için ideal bir çözüm 

sunmaktadır. RM70 GO!'nun kompakt ölçüleri, ağırlığı, 

ses ve toz regülasyonlar ına uyumu ve yüksek 

performansı ile olduğu yerde geri dönüşüm yapabilme 

yeteneği, şehir içi çalışma koşulları göz önüne alınarak 

tasarlanmıştır. 

Standart donanım içerisinde inşaat atıklarındaki inşaat 

demiri ve diğer metal parçaları ayırmak amacıyla 

kullanılan manyetik bant ve besleme malzemesinin 

s ık ışmasını  önleyen entegre boşaltma s istemi 

bulunmaktadır. Bu sistemler, makinanın geri dönüşüm 

işini güvenli bir biçimde yapmasını sağlamaktadır.

RM70 GO! ile malzeme cinsine ve boyutuna bağlı 

olarak, 120 ton/saate kadar ürün elde edilebilir. 19,5 

İş'te

Bu değişimin nedeni, makina ve uzaktan kumanda sistemini revize ederek daha basit bir operatör ara 

yüzüne sahip kontrol sistematiği geliştirme amacıdır. RM70 GO!, kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde 

herhangi bir karışıklık yaşamaksızın kullanılabilmektedir. Kullanım kolaylığının yanında dijital paneli ile 

40'a yakın arızanın tespitini çok kolaylaştırmaktadır. Bu sayede, 2008 ve 2010 yılında Rubblemaster 

tarafından “En İyi Satış Sonrası Hizmetler Ödülü”nü kazanmış olan SİF JCB Satış Sonrası Hizmetler 

Departmanı'nın da arıza tespit süresi daha da düşecektir.

RM70
GO!

RM70 GO!'dan önce
geri dönüşüm hiç

bu kadar kolay olmamıştı!

ton ağırlığı ve kompakt ölçüleri, RM70 GO!'ya dar 

alanlarda bile yüksek hareket kabiliyeti ve çalışma 

imkanı sağlamaktadır. 

Opsiyonel eleği ve geri dönüş bantı sayesinde kapalı 

çevrim çalışma imkanına sahip olan RM70 GO!, 

kırmak istediğiniz malzemeden bağımsız olarak, 

ihtiyaca yönelik tek tip malzeme elde edilmesine 

olanak verir.

Yürüme ve kırmaya ait fonksiyonların uzaktan 

kumanda vasıtasıyla kontrol edilebilmesi, operatörün 

hem güvenli olarak çalışması, hem de bölgeyi daha 

geniş bir açıdan kontrol ederek iş kazalarını önlemesi 

açısından çok önemlidir.

Makinada bulunan 40 kVa jeneratör sayesinde,         

15 kW'ya kadar 220 V ve 400 V harici güç çıkışı 

olanağı vardır. Böylece, makinadan elde edilen enerji 

i le ön elek veya geri dönüş bantlarının elektrik 

ihtiyaçları dışında aydınlatma gibi yardımcı diğer 

elektrik ihtiyaçları da karşılanmaktadır. 

Hem kırma, hem yürüme fonksiyonlarını aynı anda 

kullanabilmesi sayesinde, özellikle yol malzemesinin, 

söküldüğü yerde geri dönüştürülmesi için en ideal 

çözümü sunmaktadır.

Asimetrik vibrasyon motorları ve ayarlanabil ir 

vibrasyon hızı ile malzeme sertliği ve büyüklüğüne 

göre malzeme akışı kontrol edilir, sürekli üretim 

yapılarak daha az sürede daha fazla ürün ve daha 

düşük aşınma değerleri sağlanır.

RM70 GO! standart özellikleri arasında tek operatör 

ile çekiçleri ve aşınma plakalarını değiştirmeye olanak 

sağlayan ve sadece Rubblemaster ürünlerinde bulunan 

calaskal bulunmaktadır.  Yine sadece Rubblemaster 

ürünlerinde bulunan yer seviyesinde bakım olanağına 

sahiptir. 

Tüm bu özellikler, RM70 GO!'nun verimliliğinin yanı 

sıra operatör dostu da olduğunu kanıtlamaktadır.

RM70 GO!, 2004 yılından beri şehir içi geri dönüşüm faaliyetlerinin gözdesi olan mobil konkasör 

RM70'in yerine 2010 yılında dünyada, 2011 yılında ise Türkiye'de hizmete sunulmuştur.  

Butona basma zamanı!

İş'te
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TA N I M A V E TA K D İ R

Yöneticinin takım çantasından

önemli bir araç:

“Tanıma ve Takdir”

İş'te

Kişilerin yaptıkları işten dolayı önemsenmelerinin, onları nasıl motive edebileceği ancak bu 

kadar iyi anlatılabilir. Yukarıdaki dizelerin sahibi Mevlana, ünlü yönetim bilimcilerin 20. yüzyılda 

ortaya attığı teorileri yüzyıllar öncesinden kaleme almış bile…

Günümüzde, insan kaynakları profesyonellerinin gündeminin en üst sıralarında  “çalışanların 

elde tutulması”  geliyor. “Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu nasıl arttırabilirim”, en çok 

cevabı aranan ve çözüm üretilmeye çalışılan alanlar. 

Bu konuyla ilgili gerçekleştirilen araştırmaların bulguları da oldukça ilginç:

n İşlerinden ayrılan çalışanların yüzde 79'u, ayrılmalarının temel nedenini takdir eksikliği 

olarak gösteriyor.

n Çalışanların yüzde 65'i en azından bir önceki yıl bir kez bile takdir edilmediklerini söylüyor.

Yine benzer bir araştırma, takdir edilmenin çalışan nezdinde ne kadar değerli olduğunu 

ortaya koyuyor:

n Çalışanların yüzde 78'i, iyi bir iş yaptıklarında yöneticileri tarafından takdir edilmenin “çok 

önemli” olduğunu belirtiyor. 

n Yüzde 73'ü de “hemen” ya da “en kısa sürede” takdir edilmeyi bekliyor.

Çalışanın motivasyonuna bu kadar önemli etkisi olan bir konunun uygulaması hiç de zor 

değil. Burada çalışanlara verilebilecek en önemli armağan, yaptıkları 

işle şirkete kattıkları değerin fark edilmesi ve bu katkının takdir 

edilmesi… 

Yine yapılan birçok araştırma, şirketlerde oluşturulan takdir ve 

ödüllendirme programlarının, çalışanları daha yüksek performans 

sergileme yönünde etkilediğini gösteriyor. Bu programların 

başarısının temelinde; takdir ve ödüllendirmenin, şirket kültürünün 

bir parçası haline getirilmesi yatıyor. Burada şirketin yöneticilerine, 

liderlerine büyük görevler düşüyor:  Çalışanınızı ve yaptığı işi 

önemsediğinizi gösterin…  

Unutmayın, takdir etmek işe yarıyor, ertelemeyin!

08 09

"Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya, 

Dinleyen yoksa çalgısı yük olur, 

Aklına ne yanık bir nağme gelir, 

Ne de on parmağını çalgı çalarken

oynatası gelir."

Mevlana
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Adli tıp doktorluğundan yaşam koçluğuna geçiş süreciniz nasıl oldu, neden böyle bir 
kariyerle hayatınıza devam etmek istediniz?

Psikiyatri alanında geçen uzun çalışma yıllarımda, felsefe ve sosyolojiye olan tutku 

düzeyindeki ilgim, Adli Tıp çalışmalarımla beraber devam ediyordu. Belki de benim 

için ölümün karanlık yüzünden yaşamın aydınlık tarafına bir bakış imkânı, bir 

soluklanma yaratıyorlardı. Çevremdeki acılar zamanla birikim yarattı sanırım. 

Hüzünlü ortamları sevmiyordum. Ama yaşamın gerçekliğinde hep var olan şeylerdi 

bunlar. 

İnsanların çeşitli konularda sıkıntılarını bana danışmaları zamanla yaşama dair 

konferanslara, kişisel gelişim ve hayata dair toplantılarda davetli olma sürecini 

başlattı. Artık sadece yakın çevrem değil, onların dostları, arkadaşları da görüşme 

taleplerinde bulunuyordu. Sonra bir gün baktım ki benim için yeni bir meslek hayatı 

başlamıştı.

“Yaşam koçluğu” kavramını nasıl açıklarsınız? Nedir yaşam koçluğu? Psikologdan farkı 
var mıdır?

Yaşam koçluğu ile ilgili bir sürü tanımlamalar, yaklaşımlar var. Biraz da suistimal 

edilen bir iş haline geldi. Psikiyatri uzmanlarının, psikologların yaptığı işler tamamen 

farklı. Maalesef günümüzde tedavi görmesi gereken insanlara koçluk yapan ve 

hastalıkları böyle tedavi ettiğini söyleyenler var. Bu ciddi anlamda tehlikeli. Psikolojik 

olarak bir tedavi gerektirmeyen, ancak kendini geliştirmek, yaşamını mesleki ya da 

özel alanlarda zengin hale getirmek isteyen, daha üretken, daha verimli bir hayat 

arayışında olan insanlar bu alana girmekte. İnsanlara sahip oldukları potansiyeller 

hakkında farkındalık oluşturarak onları harekete geçirmeyi başardığınızda ve bu 

alanda onları desteklediğinizde amacınıza ulaşmış oluyorsunuz.      

"Yaşama hangi

pencereden bakarsanız

oraya ait manzaralar

görürsünüz."
         
Bireylerin dışında kurumsal anlamda da bu hizmeti sunuyorsunuz. Bu noktada şirketlerin, 
yöneticilerin sizden beklentileri ne oluyor?

Çalışanların yöneticilerine dair, onların 'sadece verimliliği, iş yerinin başarısını' düşünürler gibi ön 

yargıları oluyor çoğu zaman. Fakat benim çalıştığım yöneticilerle asıl hedeflenen, çalışanların 

mutluluğunun, memnuniyetinin artırılması, hayatlarındaki sorunların çözümlerinde onlara destek 

olunması. Zaten bu başarıldığında iş hayatına yansımaları oluyor. Ancak asıl amaç bu değil, önemli 

olan insan. 

Yaşam koçları, destek verdikleri şirketlerde gerçekten fark yaratıyor mu? Çalışanların iş yaşamları, 
özel yaşamları nasıl değişiyor?

Şirketlere koçluk bağlamında hizmet veren kişinin tutumu 

burada çok önemli. Odak noktaya şirketin başarısını 

koyduklarında çalışanlara verilen destek çok faydalı 

olmuyor. Çalışanların özel ve iş yaşamlarını ön plana 

çıkartan bir uygulama yapıldığında, başarılı sonuçların 

alındığı ortada. 

İnsanların günlük zamanlarının çoğu iş yerinde geçiyor. 

Gerçekten ihmal edilen, aile ve özel hayatları oluyor. İşte 

bu noktada dengeyi sağlamalarını çalışmak, iş yaşamındaki 

sıkıntılarını yaşamın diğer yönlerine yayılmasını minimize 

edebilmek, bunun sonucunda yaşamla ilişkisinde daha 

dingin, daha keyifli zaman geçiren bireyler yaratmak 

mümkün oluyor. 

Ben insanların maaşlarını değiştiremem ya da kariyer 

beklentilerini karşılayamam. Ancak yaşama bakışlarını daha 

geniş açılara getirebilmeyi başarabilirim. Böyle olduğunda, 

onlar için kariyerlerini daha akılcı değerlendirme, hayatı 

daha mutlu geçirebilme imkanını yaratmış oluruz. 

Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitiren Murat Bilgili'nin meslek hayatı, ilk 

dönemlerde beklenildiği gibi gelişti. Üniversiteyi bitirdikten sonra 

Anadolu'da yaptığı mecburi hizmet, onu çizgi dışına çıkmaya yöneltecek 

ilk tohumları attı. İstanbul'a dönmek için adli tıp ihtisasına başladığında, 

ölümün hangi yüzleriyle karşılaşacağını bilmiyordu kuşkusuz. Önce 

dostlarının tabiriyle “ölü doktoru” unvanını aldı, sonra Psikiyatri'ye ve 

daha sonra da Adli Psikiyatri'ye yöneldi.  Adli Tıp Kurumu'nda Başkan 

Yardımcılığı yaptı.

Cinayetler ve tecavüzlerle dolu günlerin sonunda yazmaya başladı. İçinde taşıyamadıklarını düz yazıya, şiir denemelerine, 

söze döktü. "Daldaki Son Yaprak Sen Değilsin", "Batının Şövalyeleri Doğunun Fakirleri",  "Sadra - Tanrı Onun İçin 

Ağlamadı", "Kün - OL Her şey Onunla Başladı" isimli kitapları yayınlandı.

Yorucu ve zahmetli mutluluk arayışları yerine en kolay çözümün “o an”, “şimdi” gülebilmeyi başarmak olduğunu fark 

ettiğinde, koçluk ve eğitmenlik hayatı başladı. Şimdi ilk tohumdan bu yana hayatında çok şey değişti.
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J C B  G A R AG E , f a r k l ı  ç a l ı ş m a  s a a t i  v e  y o l  
seçeneklerinden oluşan ve makinaların ömrünü 
uzatan, uzun vadede değerini koruyan periyodik bakım 
paketlerini kapsıyor. 

Makinanın model yılı ve çalışma saatinden bağımsız 
olarak, JCB sahipleri tarafından herhangi bir zamanda 
talep edilebilen JCB GARAGE, 1 yıl/1.000 saat ile 
başlayıp 3 yıl/6.000 saat aralığında tercih edilebiliyor 
ve filtre, yağ, yol ve işçilik masraflarının tümünü 
kapsıyor.

§ Seçilen süre içerisinde yapılacak olan bakımların 
maliyetinin önceden bilinmesi ve buna göre makinanın 
işletim giderleriyle ilgili planlama yapılmasına imkan 
sağlıyor.

§Yedek parça, işçilik ve yol fiyatlarının tercih edilen 
süre boyunca f iyat artış larından etki lenmesini 
engelliyor. Örneğin 3 yıl veya 6.000 saat bakım paketi 
satın alan bir müşterimiz, yaptıracağı 24 adet 250 
saatlik bakıma 3 yıllık süre içerisinde aynı ücreti 
ödüyor.

§ Bakımlar, orijinal JCB yedek parçaları ile ve eğitimli, 
işinin uzmanı yetkili servislerimiz tarafından yapılıyor.

§Yapılan periyodik bakımlar, makinanın kullanım 
ömrünü uzatarak, ilk günkü performansını devam 
ettirmesini sağlıyor.

§Makinalara periyodik olarak yetkili servislerimiz 
tarafından bakım ve kontrol yapılması, beklenmeyen 
arızaların oluşma riskini azaltıyor.

§ Bakım ve kontrolleri yetkili servislerimiz tarafından 
yapılmış olan makinaların ikinci el değeri yükseliyor.

§ Satın alınan bakım paketi, makinanın el değiştirmesi 
durumunda, yeni sahibi tarafından da kullanılmaya 
devam ediyor.

En önemli avantajları

SATIŞ

SONRASI

HİZMETLERSSH
Yazan: Levent Şendurgut, Fatih Irwin

JCB GARAGE ve JCB GARAGE EXTRA
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Şirketlere sunduğunuz yaşam koçluğu desteğinizde, örnek olarak 
sunabileceğiniz başarı hikayeleriniz var mı? Kurumsal ya da 
bireysel örnekler olabilir.

Çalıştığım şirketlerin birinde bulaşıkçılık yapan bir kadın vardı. 

Maaşı azdı, özel hayatında çok karışık günler geçiriyordu ve 

oğluyla yalnız yaşıyordu. Mutsuz, geleceğe, yaşama olan inancını 

yitirmiş biriydi. Önce günlük hayatına dair minik sorunların 

çözümleriyle işe başladık, sonra aile hayatındaki büyük sorunlar, 

devamında da geleceğe yönelik planlar konuşuldu aramızda. Şu 

anda tek maaşla oğlunu okutuyor, minik mütevazı bir ev aldı ve 

en önemlisi oğlunun sünnet düğününü tek başına yaptırdı.

Bulaşıkçı maaşıyla bu olamaz diye düşünmeyin, yaşama hangi 

pencereden bakarsanız oraya ait manzaralar görürsünüz. Bu 

kadın benim çok sevdiğim şu sözü yaşama aktarabilen bir insan: 

“İnanç görmediğine inanmaktır, bunun ödülüyse inandığını görmektir.”

“İş hayatınızda ya da sosyal hayatınızda yangın çıkarsa söndürürsünüz, aile hayatınızda 
yangın çıkarsa yanarsınız” diyorsunuz bir röportajınızda.  Aile hayatı bu kadar önemli mi? 

Aile hayatı insanın mahrem dünyasıdır. Dış yaşamın yorgunluklarından, hayal 

kırıklıklarından kaçabildiği sığınağıdır. Evli, bekâr ya da yalnız her insanın kendine göre 

bir aile hayatı vardır. 'Benim ailem yok' diyenler yanılırlar, benim kastettiğim sadece 

evlilik ya da kan bağı ilişkileri değil. Her insanın ailem diyebildiği bir dünyası vardır. 

İşte oradaki yangın her yere, yaşamın her alanına sıçrar. İşsiz kalan biri zamanla iş 

bulabilir, arkadaşlarını dostlarını kaybedenler bu durumu telafi edebilirler, ancak aile, 

her şeyin, yaşamın merkezinde durur. Aile, bizim yaşamın özünde gerçeklik olarak var 

ettiğimiz belki de en büyük değerimizdir. 

Murat Bilgili'ye bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz.

SİF JCB İş Makinaları, pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde karşılamak amacı ile, ürün hattındaki 
genişlemeye paralel olarak, satış sonrası hizmetler alanında da müşterilerine, makinalarından maksimum verimi 
almalarını sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

2011 yılında piyasaya sunulan JCB GARAGE ve JCB GARAGE EXTRA da, JCB marka iş makinalarını koruma altına 
alan ve makinaların işletim maliyetlerinde büyük avantaj sağlayan iki yeni satış sonrası hizmet ürünü. 

JCB GARAGE EXTRA, JCB GARAGE'ın kapsadığı 
bakım paketinin yanı sıra iki yıl 3.000 saat ila beş yıl 
10.000 saat aralığında geçerlilik süresi olan uzatılmış 
garanti paketini de içeriyor.

JCB sahipleri, makina alımını takip eden 6 aylık süre 
içerisinde JCB GARAGE EXTRA sahibi olabiliyor. Beş 
yıl veya 10.000 saate varan süreler içinde makinada 
işçi l ik veya malzeme hataları  sebebiyle ortaya 
ç ı k ab i l e cek  a r ı z a l a r, g a r an t i  k apsam ı  i ç i nde  
değerlendirip gideriliyor. Uzatılmış garanti sahibi 
olabilmek için, makinanın periyodik bakımlarının yetkili 
servisler tarafından yapılması ve orijinal yedek parça 
kullanım zorunluluğu olduğundan, JCB GARAGE 
EXTRA, JCB GARAGE ürününü de içeriyor.

§ Seçilen süre içinde oluşabilecek malzeme ve işçilik 
kaynaklı arızalar garanti kapsamında gideriliyor. Bu 
şek i lde , makinan ın standar t  garant is i  d ış ında 
oluşabilecek hesaplanamayan maliyetler de en aza 
indiriliyor.

§Arızalar, konusunda uzman yetkili servislerimiz 
tarafından, orijinal yedek parça kullanılarak gideriliyor.

§ J C B  G A R A G E  
EXTRA'nın koruması 
a lt ındaki makinanın 
ikinci el değeri artıyor.

§ Satın alınan uzatılmış 
g a r a n t i  p a k e t i ,  
m a k i n a n ı n  e l  
d e ğ i ş t i r m e s i  
durumunda, yeni sahibi 
t a r a f ı n d a n  d a  
kul lanı lmaya devam 
ediyor.

En önemli avantajları

MAKİNANIZ
JCB GARAGE VE

JCB GARAGE EXTRA İLE 
KORUMA ALTINDA
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SÖYLEŞİ
İş'te

J C B  G A R AG E , f a r k l ı  ç a l ı ş m a  s a a t i  v e  y o l  
seçeneklerinden oluşan ve makinaların ömrünü 
uzatan, uzun vadede değerini koruyan periyodik bakım 
paketlerini kapsıyor. 

Makinanın model yılı ve çalışma saatinden bağımsız 
olarak, JCB sahipleri tarafından herhangi bir zamanda 
talep edilebilen JCB GARAGE, 1 yıl/1.000 saat ile 
başlayıp 3 yıl/6.000 saat aralığında tercih edilebiliyor 
ve filtre, yağ, yol ve işçilik masraflarının tümünü 
kapsıyor.

§ Seçilen süre içerisinde yapılacak olan bakımların 
maliyetinin önceden bilinmesi ve buna göre makinanın 
işletim giderleriyle ilgili planlama yapılmasına imkan 
sağlıyor.

§Yedek parça, işçilik ve yol fiyatlarının tercih edilen 
süre boyunca f iyat artış larından etki lenmesini 
engelliyor. Örneğin 3 yıl veya 6.000 saat bakım paketi 
satın alan bir müşterimiz, yaptıracağı 24 adet 250 
saatlik bakıma 3 yıllık süre içerisinde aynı ücreti 
ödüyor.

§ Bakımlar, orijinal JCB yedek parçaları ile ve eğitimli, 
işinin uzmanı yetkili servislerimiz tarafından yapılıyor.

§Yapılan periyodik bakımlar, makinanın kullanım 
ömrünü uzatarak, ilk günkü performansını devam 
ettirmesini sağlıyor.

§Makinalara periyodik olarak yetkili servislerimiz 
tarafından bakım ve kontrol yapılması, beklenmeyen 
arızaların oluşma riskini azaltıyor.

§ Bakım ve kontrolleri yetkili servislerimiz tarafından 
yapılmış olan makinaların ikinci el değeri yükseliyor.

§ Satın alınan bakım paketi, makinanın el değiştirmesi 
durumunda, yeni sahibi tarafından da kullanılmaya 
devam ediyor.

En önemli avantajları

SATIŞ

SONRASI

HİZMETLERSSH
Yazan: Levent Şendurgut, Fatih Irwin

JCB GARAGE ve JCB GARAGE EXTRA
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M U R AT B İ L G İ L İ

Şirketlere sunduğunuz yaşam koçluğu desteğinizde, örnek olarak 
sunabileceğiniz başarı hikayeleriniz var mı? Kurumsal ya da 
bireysel örnekler olabilir.

Çalıştığım şirketlerin birinde bulaşıkçılık yapan bir kadın vardı. 

Maaşı azdı, özel hayatında çok karışık günler geçiriyordu ve 

oğluyla yalnız yaşıyordu. Mutsuz, geleceğe, yaşama olan inancını 

yitirmiş biriydi. Önce günlük hayatına dair minik sorunların 

çözümleriyle işe başladık, sonra aile hayatındaki büyük sorunlar, 

devamında da geleceğe yönelik planlar konuşuldu aramızda. Şu 

anda tek maaşla oğlunu okutuyor, minik mütevazı bir ev aldı ve 

en önemlisi oğlunun sünnet düğününü tek başına yaptırdı.

Bulaşıkçı maaşıyla bu olamaz diye düşünmeyin, yaşama hangi 

pencereden bakarsanız oraya ait manzaralar görürsünüz. Bu 

kadın benim çok sevdiğim şu sözü yaşama aktarabilen bir insan: 

“İnanç görmediğine inanmaktır, bunun ödülüyse inandığını görmektir.”

“İş hayatınızda ya da sosyal hayatınızda yangın çıkarsa söndürürsünüz, aile hayatınızda 
yangın çıkarsa yanarsınız” diyorsunuz bir röportajınızda.  Aile hayatı bu kadar önemli mi? 

Aile hayatı insanın mahrem dünyasıdır. Dış yaşamın yorgunluklarından, hayal 

kırıklıklarından kaçabildiği sığınağıdır. Evli, bekâr ya da yalnız her insanın kendine göre 

bir aile hayatı vardır. 'Benim ailem yok' diyenler yanılırlar, benim kastettiğim sadece 

evlilik ya da kan bağı ilişkileri değil. Her insanın ailem diyebildiği bir dünyası vardır. 

İşte oradaki yangın her yere, yaşamın her alanına sıçrar. İşsiz kalan biri zamanla iş 

bulabilir, arkadaşlarını dostlarını kaybedenler bu durumu telafi edebilirler, ancak aile, 

her şeyin, yaşamın merkezinde durur. Aile, bizim yaşamın özünde gerçeklik olarak var 

ettiğimiz belki de en büyük değerimizdir. 

Murat Bilgili'ye bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz.

SİF JCB İş Makinaları, pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde karşılamak amacı ile, ürün hattındaki 
genişlemeye paralel olarak, satış sonrası hizmetler alanında da müşterilerine, makinalarından maksimum verimi 
almalarını sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

2011 yılında piyasaya sunulan JCB GARAGE ve JCB GARAGE EXTRA da, JCB marka iş makinalarını koruma altına 
alan ve makinaların işletim maliyetlerinde büyük avantaj sağlayan iki yeni satış sonrası hizmet ürünü. 

JCB GARAGE EXTRA, JCB GARAGE'ın kapsadığı 
bakım paketinin yanı sıra iki yıl 3.000 saat ila beş yıl 
10.000 saat aralığında geçerlilik süresi olan uzatılmış 
garanti paketini de içeriyor.

JCB sahipleri, makina alımını takip eden 6 aylık süre 
içerisinde JCB GARAGE EXTRA sahibi olabiliyor. Beş 
yıl veya 10.000 saate varan süreler içinde makinada 
işçi l ik veya malzeme hataları  sebebiyle ortaya 
ç ı k ab i l e cek  a r ı z a l a r, g a r an t i  k apsam ı  i ç i nde  
değerlendirip gideriliyor. Uzatılmış garanti sahibi 
olabilmek için, makinanın periyodik bakımlarının yetkili 
servisler tarafından yapılması ve orijinal yedek parça 
kullanım zorunluluğu olduğundan, JCB GARAGE 
EXTRA, JCB GARAGE ürününü de içeriyor.

§ Seçilen süre içinde oluşabilecek malzeme ve işçilik 
kaynaklı arızalar garanti kapsamında gideriliyor. Bu 
şek i lde , makinan ın standar t  garant is i  d ış ında 
oluşabilecek hesaplanamayan maliyetler de en aza 
indiriliyor.

§Arızalar, konusunda uzman yetkili servislerimiz 
tarafından, orijinal yedek parça kullanılarak gideriliyor.

§ J C B  G A R A G E  
EXTRA'nın koruması 
a lt ındaki makinanın 
ikinci el değeri artıyor.

§ Satın alınan uzatılmış 
g a r a n t i  p a k e t i ,  
m a k i n a n ı n  e l  
d e ğ i ş t i r m e s i  
durumunda, yeni sahibi 
t a r a f ı n d a n  d a  
kul lanı lmaya devam 
ediyor.

En önemli avantajları

MAKİNANIZ
JCB GARAGE VE

JCB GARAGE EXTRA İLE 
KORUMA ALTINDA
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YAZI DİZİSİ

“İhtiyarlar hatıralarıyla yaşar.”derler. Yaşlandıkça, her 

vesileyle eski günlerin hikayelerine sarılmamızdan 

belli... Bu hatıraları kağıda geçirirken hepsini teker 

teker yeniden yaşayacağım.

Geriye dönüp geçmişimize toptan baktığım zaman, 

geçen günlerimizin hepsinin kıymetli, hepsinin güzel 

olduğunu görüyorum. Şüphesiz didinip çırpınıp yine 

yenildiğimiz kara günler de geçirmişizdir; fakat bunlar, 

bugün renklerini pembeye döndürmüşlerdir. 

Bunları size acaba pembe renkleriyle anlatmayı 

başarabilecek miyim? Yalnızca şuna söz veriyorum:

Hiçbir sebeple , hiçbir olayı ne abartacağım, ne 

süsleyeceğim, ne tevil edeceğim!

Hayat Hikayemiz, 
Hatıralarımız

"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

1926 senesinin Eylül  ay ında Yüksek Mühendis 

Mektebi'ne tam 120 kişi girdik. Sezai, O zaman 18 

yaşında, lise diplomalı tüy siklet bir delikanlıydı. Bense 

19'dan 20'ye yönelmiş, orta mektep diplomalı, şaşkın 

bir Üsküdar'lıyım.

Hiç sınıfta kalmadım, kötü bir öğrenci de değildim; 

fakat, orta mektebin 8.sınıfını, 19 yaşımın sonlarına 

doğru bitirebildim. Bu, havaya giden seneleri, Birinci 

Cihan Harbi'nin darlıklı günleri sırasında durmadan 

mektep değiştirmem yüzünden kaybetmiş olmalıyım. 

Bir aralık Alman Mektebi'ne de gittiğimi hatırlıyorum. 

(Nasıl unuturum: Das ist ein Mann aus Schnee.. Er hat 

keine Beine...)

Mütareke olunca bizi oradan da defledilerdi.

Şaşkınlığım, dört sene gecikmeyle elime aldığım orta 

mektep  d ip lomas ıy l a  baş l ad ı : Hang i  mekteb i  

seçeceğim?.. Marangoz Servet ve Balıkçı Sait hariç, 

arkadaşlarımın çoğu Ticaret Mektebi'ne kaydoldular. 

Açıkta serseri gezen bir ben kaldım! Nihayet, haftalar 

sonra , Üsküdar vapur i ske les inde , arkadaş ım 

Necati'den öğrendim ki, Türkiye'de bir mühendis 

mektebi mevcuttur. Buraya liselileri doğruca alıyorlar, 

eks i ğ i  de  or ta  mektep l i l e r i  s ınavdan  geç i r ip  

tamamlıyorlar. Karar vermek için düşündüğümü 

hatırlamıyorum. Başka sual de sormadım. Hatırladığım 

şey, yıldırım hızıyla evden evrakımı alıp, mektebe, 

Gümüşsuyu'na koştuğumdur. 22 numarayla geçici 

kaydımı yaptırdım. İki ay Gümüşsuyu'ndaki hazırlık 

kurslarına devam ettim. Ağustos sonlarında yaptıkları 

sözlü ve yazılı sınavları kazandım. 825 numarayla 

Yüksek Mühendis Mektebi'ne kabul olundum. Ben 

şaşmayayım da kim şaşsın?

Sezai, Kıbrıs'tan l iseyi bitirerek geldiği için hiç 

mıncıklanmadan mektebe girenler arasındaydı. İstanbul 

Liseliler, Kabataşlılar ve Vefalılar'dan sonra Kıbrıslılar 

da mektepte büyük bir grup oluşturuyorlardı.

Bizden evvel mektebin adı “Mühendishane-i Berri-i 

–Hümayun” muş. Biz okurken “Mühendis Mektebi 

Alis i”ydi . Bizden çok sonra “Yüksek Mühendis 

Mektebi” oldu. Çok daha sonraları da “İ.T.Ü”ye 

dönüştü.

Ben, size öğrencisi olduğumuz “Mühendis Mektebi 

Alisi”ni anlatayım:

Cumhuriyet ilan edileli, üç sene daha yeni doluyor. 

Gümüşsuyu Kışlası'nın 1/3'i mühendis mektebi, 1/3'i 

Fen mektebi, 1/3'i harp sırasındaki yangın tarafından 

paylaşılmış durumda... Bizimle beraber kışlaya inşaat da 

girdi ve diploma alışımızdan bir sene evvel bitti. 

Mektebin, Milli Eğitim Bakanlığı'na hiçbir ilişkisi yoktu. 

Tam yatılı ve tam parasız olmak üzere Bayındırlık 

Bakanlığı'na, (eski ismi ile Nafia vekaleti'ne) bağlıydı. 10 

senelik mecburi hizmet senedini peşinen imzalamış 

olan bizlere, vekalet her sene birer kat elbise, palto, 

kundura, çamaşır, havlu, pijama veriyor, kalem, kağıt ve 

ders malzemesini bedava sağl ıyordu. (Dikkat!. . 

Çetelede kitap yok... Çünkü kitap zaten yok!..)

Yangın yerindeki bu cennetin esrarını, hemen ilk 

günlerde öğrendik. Evvela gördük ki biz im bir 

üstümüzdeki 2. sınıfın mevcudu 45'dir. Onlar da 120 

kişi girmişler, 45 kalmışlar. (Biz de ikinci sınıfta 50'nin 

altına düşmüştük.) Üst sınıfların mevcuduysa ya 5, ya 6 

kişi... Sonra elimize, bir el ilanı geçti... Hani şu kenar 

mahalle tiyatrolarının, sokaklarda herkesin eline 

tutuşturduğu, artistleri ve programı metheden, tek 

sayfa reklamlardan... Bir tanesini saklamıştım. Diyordu 

ki:

“Mektebimiz, Gümüşsu'nun abu havası latif bir yerinde 

kain olup, boğaza karşı.....

İaşe ve İbate mektebimize ait olup bila bedel, her sene 

bir kat elbise.....

Muktedir aşçı kadrosuyla bol ve mugaddi yemek.....

Diploma alanlar, kur'a ile vilayata, aylık 84 lira maaşı 

aslı ile.....

Üç senede bir, bir üst dereceye terfi.....

Vilayat'da emrine bakımlı bir at maa seyis tahsis ile 

yem bedeli olarak.. vs.”

Mektep methedil iyor, ana babalara çocuklarını 

korkmadan kaydettirmeleri tavsiye edilip, cesaret 

verici sözlerle ilan sona eriyordu. En sondaki cümle 

şuydu:

“Mektebimize Hamidiye Suyu da alınmıştır.”

MEKTEP                  
“Tabanı Delik
Kaldırım Mühendisliği...”

Mösyö Ficher ve
Baba İhsan

(Feyzi Akkaya'nın kaleminden)
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YAZI DİZİSİ

“İhtiyarlar hatıralarıyla yaşar.”derler. Yaşlandıkça, her 

vesileyle eski günlerin hikayelerine sarılmamızdan 

belli... Bu hatıraları kağıda geçirirken hepsini teker 

teker yeniden yaşayacağım.

Geriye dönüp geçmişimize toptan baktığım zaman, 

geçen günlerimizin hepsinin kıymetli, hepsinin güzel 

olduğunu görüyorum. Şüphesiz didinip çırpınıp yine 

yenildiğimiz kara günler de geçirmişizdir; fakat bunlar, 

bugün renklerini pembeye döndürmüşlerdir. 

Bunları size acaba pembe renkleriyle anlatmayı 

başarabilecek miyim? Yalnızca şuna söz veriyorum:

Hiçbir sebeple , hiçbir olayı ne abartacağım, ne 

süsleyeceğim, ne tevil edeceğim!

Hayat Hikayemiz, 
Hatıralarımız

"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

1926 senesinin Eylül  ay ında Yüksek Mühendis 

Mektebi'ne tam 120 kişi girdik. Sezai, O zaman 18 

yaşında, lise diplomalı tüy siklet bir delikanlıydı. Bense 

19'dan 20'ye yönelmiş, orta mektep diplomalı, şaşkın 

bir Üsküdar'lıyım.

Hiç sınıfta kalmadım, kötü bir öğrenci de değildim; 

fakat, orta mektebin 8.sınıfını, 19 yaşımın sonlarına 

doğru bitirebildim. Bu, havaya giden seneleri, Birinci 

Cihan Harbi'nin darlıklı günleri sırasında durmadan 

mektep değiştirmem yüzünden kaybetmiş olmalıyım. 

Bir aralık Alman Mektebi'ne de gittiğimi hatırlıyorum. 

(Nasıl unuturum: Das ist ein Mann aus Schnee.. Er hat 

keine Beine...)

Mütareke olunca bizi oradan da defledilerdi.

Şaşkınlığım, dört sene gecikmeyle elime aldığım orta 

mektep  d ip lomas ıy l a  baş l ad ı : Hang i  mekteb i  

seçeceğim?.. Marangoz Servet ve Balıkçı Sait hariç, 

arkadaşlarımın çoğu Ticaret Mektebi'ne kaydoldular. 

Açıkta serseri gezen bir ben kaldım! Nihayet, haftalar 

sonra , Üsküdar vapur i ske les inde , arkadaş ım 

Necati'den öğrendim ki, Türkiye'de bir mühendis 

mektebi mevcuttur. Buraya liselileri doğruca alıyorlar, 

eks i ğ i  de  or ta  mektep l i l e r i  s ınavdan  geç i r ip  

tamamlıyorlar. Karar vermek için düşündüğümü 

hatırlamıyorum. Başka sual de sormadım. Hatırladığım 

şey, yıldırım hızıyla evden evrakımı alıp, mektebe, 

Gümüşsuyu'na koştuğumdur. 22 numarayla geçici 

kaydımı yaptırdım. İki ay Gümüşsuyu'ndaki hazırlık 

kurslarına devam ettim. Ağustos sonlarında yaptıkları 

sözlü ve yazılı sınavları kazandım. 825 numarayla 

Yüksek Mühendis Mektebi'ne kabul olundum. Ben 

şaşmayayım da kim şaşsın?

Sezai, Kıbrıs'tan l iseyi bitirerek geldiği için hiç 
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Baba İhsan
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Ö M R Ü M Ü Z Ü N K İ LO M E T R E TA Ş L A R I

YAZI DİZİSİ
İş'te

Esrarı çözen ve memleketin o günkü halini gösteren 

bu üzücü ilana o zaman gülmüştük. Halbuki bu ilanın; 

“Mektep çok zormuş, girenler verem oluyorlarmış” 

dedikodularını önlemek ve yanmış yıkılmış, bahtsız 

memleket in ş iddet l i  iht iyacını  karş ı lamak iç in 

çırpınanların elinden çıktığını pekala anlıyorduk; fakat 

o yaşta gençler her şeye gülerler.

Orta mekteplilerden sınavlarla seçim, bizden sonra bir 

sene daha devam etti. Ondan sonra derhal l ise 

diplomalılar arasından sınavla seçmelere geçildi. Bu 

günse... Anlatmak gereksiz, hepimiz biliyoruz.

Hem Pokerci Hem Sporcu...
Mektep 6 sene sürüyor ve yalnız Turuk-u Muabir 

Mühendisi(*) diploması veriyordu. Bu 6 sene içinde 

yalnız bir defa sınıfta kalma hakkı tanınıyordu. “Göz 

yaşına bakma” kelimesi o günlerin lugatinde yoktu. 

Statik ve Analitik Mekanik adı altındaki iki kitaptan 

başka , h içb ir  k i tab ımız yoktu. Not tutmaktan 

parmaklarımız kopardı. Ders süreleri bir buçuk saatti 

ve günde dört ders görüyorduk. Sınavlar, yazılı ve 

sözlü olmak üzere en az bir ay sürerdi. Bir haziran 

devresi, bir de eylül devresi sınavları vardı. İsteyen 

istediği sınavlara, istediği devrede girebilirdi.

Mektebi tarif için bu kadar söz yeter. Çok uzattığıma 

hükmedenler çıkacaktır. Onlardan özür dilerim. Ben, 

bu satırları 5'inci sınav hakkından sonra, 6'ıncı hak 

tanınmadığı için mağdur olduğunu söyleyen gençlerle, 

onlara 5 ' inci  haklar ın ı  tanıy ıp, 6 ' ıncı  haklar ın ı  

tanımamak cimriliğini gösteren idareciler için yazdım. 

Yazdığım için de onlardan özür dilerim.

Hikayemize dönelim: 120 kişilik birinci sınıfta, kimse 

kimseyi tanıyamadı; fakat, 2'inci sınıfta mevcudumuz 

50'nin altına düşünce, tüm sınıf birbirine ısındı. Vefalı, 

Kabataşlı, Kıbrıslı gruplar eridi, yerlerine daha küçük, 

kafa dengi gruplar oluştu. Tadına doyulmaz gece yatısı 

hayatının sağladığı samimi hava, bizi altı sene sardı.

Daha ikinci sınıfta gerekli görülenlere gerekli lakapları 

takılmıştı: Fosfor Necdet, Jandarma Necati, Papaz 

Salih, Bağa  Ziya, Hacıbalık Hulusi, Fil Sedat, Ali Bey 

(asıl adı Ahmet Şükrü) gibi... Sezai'yle bana; Darling 

Sezai, Reis Feyzi münasip görülmüştü.

Sezai 'n in ik i  grubu vardı : Pokerci ler ve 

sporcular... Poker partileri, geceleri yatkhanede, 

karyola üstünde, gündüzleri arka sıralar arasında, yere 

bağdaş kurarak, altı sene devam etti. Biz, ancak 

futbolda veya deniz partilerinde beraber olabiliyorduk. 

Son üç sene, bunlara mektepten gece firarları da 

eklendi. (Dizi burkulduğu günlerde onu, kapının 

üstündeki daracık “vasistas” tan nasıl aşırırdık?... O 

gecelerde muvazene sihirbazlıkları gösterirdik!) 

Üçüncü sınıfı, hatırı sayılır sürprizlerle geçirdik. O sene 

sınıfın en başında gelenlerden Hulki Yanat, Halterci 

Mümin, Fosfor Necdet vekaletin teklifini kabul ederek 

Fransa'ya uçak mühendisliği tahsiline; Emin Onat, Fuat 

Külünk, Hilmi İ leri de , dönüşlerinde mektepte 

asistanlığı taahhüt ederek, Zürih Üniversitesi'nde 

tahsillerini ikmale gittiler. Sınıf üniform hale geldi, rahat 

ettik, daha sıkı kaynaştık. Sırası gelmişken bu arada 

söyleyeyim ki bu iki teklifi geri çevirmemdeki sebep, 

kaldırım mühendisliğine olan aşkım değildi. Bu şuur 

altındaki “dış memleket fobisi” olmalı... Bununla 

beraber, gidenlerin seçtikleri müstakbel mesleklerini 

de onaylamıyordum. Uçak mühendisliği o gün için 

memlekette bir hayaldi. Mektepte hocalıksa pek pasif... 

Bu parlak zekalar arasında bugün yalnız Fosfor Necdet 

hayatta. Onlar, Fransa'dan döndükten sonra, mektepte 

hocalığa talip oldular. Yakışırlardı da... Fakat olmadı. 

Hulki, uzun müddet MKE Genel Müdürlüğü yaptı. 

Necdet, hocalığı biraz denedi; fakat bir profesörün 

gözünü morartıp iki dişini kırdığı için çabuk ayrıldı. 

U z u n  s e n e l e r  A m e r i k a ' d a  N ew  O r l e a n s ' t a  

ünivers i tede profesörlük, harp s ıra lar ında da 

Montgomery'nin ordusunda irtibat subaylığı yaptı. 

(Orada başı belaya girmediğine göre Elalemeyn'deki 

orduda bir  profesörle karşılaşmadı demek!)

Tekrar üçüncü sınıfa dönelim... O sene ikinci büyük 

hadise, “Harf İnkilabı”nın başlaması oldu... Sene 

ortasında Arap harfleri gitti, yerine Romen harfleri 

Hayat Hikayemiz, 
Hatıralarımız

geldi. Korkulu rüyamız olan (tefetasin, Tefeto ayın, 

Tefetünne sat) lardan ebediyen kurtulduk.

Bazı hocalar esasen o zamana kadar Romen harfleriyle 

ders veriyorlardı. Onlar hiç seğirdim yapmadan, ders 

vermeye devam ettiler. Geri kalanların bir tanesi hariç, 

hepsi uyum sağladılar. O bir tanesi, Analitik Mekanik 

hocasıydı. . . Romen harfleri bilmediğinden neye 

uğradığını şaşırdı. İlk dersinde Fosfor Necdet'i tahtaya 

kaldırıp, kendi liderliği altında, dersi ona anlattırmayı 

denedi,sökmedi. Fosfor, sonraki derslerde Fransa'ya 

gidinceye kadar, bu dersin tabii hocalığını üstlendi.

Üçüncü sınıfın son sürprizi; Yol, Su, Yapı şubelerine 

ayrılmamız olmuştur. Seçimi, isteğe bağlı bıraktılar. 

Hidrolikçiden korkanların hepsi “Su”ya ayrıldılar, Sucu 

Burhan'ın kuyruğunun altına sığınmayı daha emin 

gördüler. “Yapı”ya üç dört kişiden fazla rağbet eden 

çıkmadı. Geri kalanlar, Sezai dahil, hiçbirimiz tabanı 

delik kaldırım mühendisliğinden ayrılmadık. Ayrılmak, 

bana o zaman vefasızlık gibi görünmüştü.

Hocalarımızı sever ve sayardık. Hepsi üstün bilgili, 

seçme kimselerdi. Betonarmeci Baba İhsan, derslerini 

tavanın sağ köşesine anlatırdı.Yüzünü sınıfa, bize 

döndüğü vaki değildir. Hep ensesini seyrederdik. 

Hidro l ikç i  Burhan , i y i  hocayd ı , f akat  Azra i l ! . . 

Gözlüklerinin arkasından mavi gözleri, otomobil farları 

gibi parlardı. Ödümüz kopardı.

(*) Turuk-u muabir: Yollar ve köprüler.

Soldaki Sezai'nin resmi, sağdaki benim 
resmim. 1932 senesi Eylül'ünde 

aldığımız diplomalarımıza yapıştırılmış 
olan resimlerimiz... Bunlar 1932'de, 

Sezai'nin 24, benim 26 
yaşlarımızdayken

çekilmiş fotoğraflarımızdır.

Üniversitede topografya dersinde.
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Afyon, Uşak ve Kütahya illeri başta olmak üzere İç Ege Bölgesi'ndeki JCB sahiplerine hizmeti 

verecek olan 31. Yetkili Servisimiz Ege İş Makinaları'nın resmi açılışı 21 Eylül Çarşamba günü 

yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da bulunan Ege İş Makinaları, JCB sahiplerine 360 metrekaresi kapalı olmak 

üzere toplam 450 metrekare alan üzerinde kurulu  tesis ve iki gezici aracıyla  hizmet verecek.

Açılışı gerçekleştiren Genel Müdürümüz Cüneyt Divriş, Ege İş Makinaları Sahibi Yusuf 

Güneyli'nin iş makinaları sektöründeki 21 yıllık tecrübesiyle, Afyon yetkili servisinin kısa sürede 

bölgede en iyi hizmeti vereceğine inandığını dile getirdi.

Ayfon Yetkili Servisimiz
Ege İş Makinaları Açıldı!

SİF JCB İş Makinaları olarak 14-18 Eylül tarihleri 

arasında Burtarım 2011'e JCB 515-40, JCB 535-

95 AGRI , JCB 1CX ve JCB 436 HT model  

makinalarımızla katıldık.

Fuar boyunca standımızı 

Ankara ve Balıkesir'den gelen 200'den fazla kişi ziyaret etti. 

Standımızda ziyaretçilerden en yoğun ilgiyi bu sene 

lansmanını yaptığımız JCB 515-40  Teleskobik Yükleyici 

gördü.

çoğunluğu Mersin, Adana, Antalya, 

Burtarım 2011'e
Katıldık

SİF JCB İş Makinalar, Güneydoğu Anadolu Bölge 

Bayiimiz Yön Makine ile birlikte, 13-16 Ekim 

t a r i h l e r i  a r a s ı n d a  D i y a r b a k ı r  T ü y a p ' t a  

gerçekleştirilen "Ortadoğu İnşaat Fuarı 2011"e 

katıldık.

JCB 1CX, JCB 456 EZX, JCB 4CX ve JCB JS360 

model makinalarımızı sergilediğimiz standımız 

ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve makinalarımız 

hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. 

Diyarbakır Ortadoğu İnşaat 
Fuarı'ndaydık!

fuar

fuar

SİF JCB İş Makinaları olarak Akdeniz Bölge Bayimiz 

Antmak ile birlikte, 1- 4 Aralık tarihleri arasında Antalya 

Expo Center'da gerçekleşen Uluslararası Sera, Tarım 

Ekipmanlar ı , Çiçekçi l ik ve Teknoloj i  Fuar ı  olan 

Growtech 2011'e katıldık.

Açık alan standımızda JCB 531-70, JCB 515-40 

Teleskobik Yükleyicilerimizi, JCB 8035 ve JCB 8018 

M in i  Ek skava tör l e r im i z i  ve  JCB  1CX Kaz ı c ı -

Yükleyicimizi sergilediğimiz fuar, hava koşullarının iyi 

olması nedeniyle beklenilenin üzerinde yoğun ilgi gördü.

GROWTECH 2011
Fuarı'na Yoğun İlgi
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Kümes hayvancılığı alanında Ankara Polatlı'da faaliyet gösteren Atalay 

Kardeşler'e 22 Eylül tarihinde JCB 515-40 Teleskobik Yükleyici'yi 

firmaya tanıtmak, kümesin temizlenme aşamasında oluşan atıkların 

kamyona yüklenmesi ve kümesin temizlenmesi aşamalarında makinanın 

farkını müşteriye anlatmak için demo düzenlendi.

Demo sonrasında makinanın kabin yüksekliği nedeniyle kümese 

rahatlıkla girebildiği ve sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı sunduğu 

konusunda hemfikir kalındı.

Beypiliç - Atalay Kardeşler'e
JCB 515-40 Teleskobik Yükleyici Demosu

“JCB EFFICIENCY CALCULATOR” adındaki, JCB Kazıcı-Yükleyici'lerin yürüyüş, kazı 

ve yükleme sırasındaki yakıt sarfiyatı miktarını hesaplamaya yarayan uygulamayı siz de 

telefonunuza indirebilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak ya da telefonunuzda QR Code tarayıcısı varsa linkin yanında 

yer alan barkodu taratarak bu uygulamayı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı Türkçe dil seçeneği ile kullanarak, JCB Kazıcı-Yükleyici'lerin ne kadar tasarruflu 

olduğunu bu uygulama aracılığı ile görebilirsiniz.

JCB Verimlilik Hesaplaması
Uygulamasını Blackberry'nize
indirin!

Satış Sonrası Hizmetler Departmanı'mızın JCB sahiplerinin iş makinalarını koruma 

altına almak adına geliştirdiği JCB GARAGE ve JCB GARAGE Extra ürünleri, yeni 

bir kampanya ile müşterilerimizin hizmetine sunuldu.

JCB GARAGE filtre, yağ, işçilik ve yol masraflarının tümünü kapsarken, JCB GARAGE Extra, 

bunlara ek olarak, 2 ila 5 yıl geçerlilik süresi olan “uzatılmış garanti paketi”ni de içeriyor. Bu 

ürünlerden birini makinalarının teslimat takip eden 90 gün içerisinde satın alanlar, fiyat 

artışlarından hiç etkilenmeden, belirledikleri süre içerisinde araç bakımlarının tümünü 

yaptırabiliyorlar.

JCB GARAGE ve JCB GARAGE Extra'nın müşterilerimizle buluşması şerefine 30 Aralık 2011 

tarihine kadar geçerli olacak kampanyamız "Tepeden Tırnağa Bakım, Baştan Ayağa Takım" 
ismini taşıyor.

Kampanya kapsamında, SİF JCB Yetkili Servileri'nden JCB GARAGE ürününü satın alan JCB 

sahiplerine bot, JCB GARAGE Extra ürününü alanlara ise, bot, yelek, sweatshirt, bere ve 

pantolon hediye edilecek. SİF Pozitif Kart sahiplerine özel olan bu kampanya kapsamında, kart 

sahipleri ayrıca 3 kat ParaPuan kazanacaklar.

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 

Onatlar İnşaat firmasına TLT30D Teletruk demosu 

yapıldı. Demoda, paketlenmiş malzemeyi istiflemek ve 

alana yığılan kumları kamyona yüklemek konusunda 

Teletruk'ı müşteriye tanıtmak amaçlandı.

Demo sonrasında firma yetkilileri makinanın kullanım 

alanlarında elverişli olduğunu, yağmurlu havada demo 

yapılmasına karşın makinanın patinaj yapmadan çok 

rahat çalıştığını fark ettiklerini ifade ettiler. Makinanın 

bomunun ileriye uzanmasının kendileri için büyük 

avanta j  sağ ladığ ın ı , aynı  zamanda kamyona kum 

yüklerken makinanın kuma batmadan çok rahat 

çalıştığını belirttiler. İki makinayla yapılacak işi Teletruk 

ile çözebilecekleri sonucuna ulaşdıklarını açıkladılar.

Onatlar İnşaat'a
Teletruk Demosu

http://www.jcb.com/promotions/jcbapps.aspx

Son günlerde TV'de yayınlanan 

Migros'un 57. yıl kutlamalarına 

dair çektiği reklam filminde SİF 

a i l e s i n d e n  b i r  k a r e  g ö z e  

çarpıyor.  Reklam filminde yer 

alan 1971 senesine ait karede 

Migros Mağazası'nın yanında yer 

alan SİF Otomotiv A.Ş. tabelası 

dikkatli gözlerden kaçmıyor.

M
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17 - 21 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen SİF JCB Satış Oryantasyon eğitimine katılan satış 

ekibimizin yeni üyeleri,  SİF'in çeşitli birimlerinde çalışan arkadaşları ve yöneticileri ile birlikte  “Fransız 

Mutfağı” atölyesine katıldılar. Yoğun eğitim programının yorgunluğunu mutfakta yeni lezzetler deneyerek 

atmaya çalıştılar. Fransız mutfağından çeşitli tatları usta şeflerin gözetiminde pişirdiler, tatlı bir rekabet 

içinde en lezzetlisini pişirmek için birbirleri ile yarıştılar, maharetlerini sergilediler.

Mutfakta SİF JCB çalışanları vardı…

İş'te

Türkiye'nin önde gelen kağıt fabrikalarından olan, temizlik kağıtları, tekstil, matbaa, mobilya 

gibi sektörlere çeşitli karton ve kağıt ürünlerini üreten Kahramanmaraş Kağıt'ta 5 Ekim 

tarihinde TM310'u müşteriye tanıtmak, hakkında bilgi sahibi yapmak, makinenin saha 

içerisinde kullanabilirliğini, diğer marka makinelerle kıyasını müşteriye ve operatörlere 

göstermek amacıyla demo yapıldı.

Demo sonrası katılan operatörler makinadan çok olumlu bahsederek, TM310'un kıvrak ve güçlü 

olduğunu ifade ettiler.  

Kahramanmaraş Kağıt'a 
TM310 Demosu
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Yapılan hafıza araştırmalarında dünyada toplumsal bellek süresinin birkaç ay ile 
sınırlı olduğu ortaya çıktı. Bu süre Türkiye'de 3 hafta, yani 21 gün ile sınırlı. 
Diğer ülkelere nazaran neden daha kısa süreli bir toplumsal hafızamız var diye 
sorgulayabiliriz. Ancak ülkemizde gündemin bu kadar yoğun olduğu ve bazen 
günlük, hatta saatlik olarak değiştiği düşünüldüğünde, bu süre gayet uzun ve 
anlaşılabilir kalıyor.

23 Ekim'de Van'da meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğarak, ülkenin 
gündemine oturan Van Depremi'ni de bu bağlamda değerlendirebiliriz. 
Özellikle TV, gazete gibi geleneksel medya araçlarının yanı sıra son yıllarda 
iyice yaygınlaşan Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları sayesinde 
gündem gerçek anlamıyla anlık olarak takip ediliyor. Bu hem bireylerin 
gündemden hızlı, detaylı ve diledikleri kadar haberdar olmalarını sağlarken, 
hem de gündemin bir o kadar çabuk tüketilmesine neden oluyor.

Van'da meydana gelen depremin ardından belki de eşi benzeri görülmemiş bir 
toplumsal kenetlenme meydana geldi. Gerek Devlet ve Sivil Toplum 
Kuruluşları'nın yardımları, gerekse bireysel ve kurumsal yardımlar, Van'a gerçek 
anlamıyla akın etti ve bahsettiğim sosyal medya araçları sayesinde bireyler bu 
süreci anlık olarak takip edebildi.

Türkiye'nin öncü iş makinaları firması olarak biz de, deprem gerçekleştiği gün 
seferber ettiğimiz iş makinalarımızla Van'da meydana gelen felakete bir nebze 
de olsa çözüm olmaya çalıştık. Elbette sektörümüzde bunu gerçekleştiren tek 
firma biz değildik. Basında yer alan görüntülerden de sektörün tüm 
oyuncularını takip edebildik. Diğer yandan, bu görüntülerde, özellikle deprem 
meydana geldikten sonraki  kr it ik süre içeris inde iş  makinalar ın ın 
koordinasyonunun aciliyetinin nedenini, iş makinalarının ve operatörlerinin 
enkaz altındaki kişilere ulaşmada ve onları minimum hasar ile kurtarmadaki 
önemini tüm Türkiye gözlemledi.

Bu noktada kurumların, bu tür felaketler yaşandığında yapılan yardımların yanı 
sıra, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde daha uzun vadeli yatırımlar 
yapmaları gerektiğini anlamaları gerekir. Yazımın ilk başında da belirttiğim gibi, 
toplumsal hafızanın 21 gün olduğu ülkemizde, deprem gibi felaketler bile, bir 
süre sonra haber listelerinde alt sıralara düşecek, daha uzun bir süre 
içerisinde gündemden tamamen çıkacak ve nihayetinde 17 Ağustos İstanbul 
Depremi'nde olduğu gibi, senede bir hatırlanan bir tarih olarak yerini alacaktır.

SİF İş Makinaları olarak bizler, bu konuyu, sosyal sorumluluk projelerimizin en 
üst sırasına yerleştirmeyi ve kurumsal hafızamıza kazımayı kararlaştırdık. 
2012'de, desteğini alacağımız Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte, doğal 
afetlerde iş makinalarının önemini ve yine bu tür felaketlerde, iş makinaları 
kullanan operatörlere düşen büyük sorumluluğu, kendi sosyal sorumluluk 
projemiz olarak çalışacağız. 

Bu sayede, bir gün tekrar karşılaşmamız kaçınılmaz olan deprem, sel gibi doğal 
afetlerde eğitimli, nerede ve nasıl hareket edeceğini bilen operatörlerin 
kullandığı iş makinalarının görev almalarını sağlayabileceğiz. 

Gelecekte, iş makinalarının hayat kurtarıcı özelliği ile toplumsal 
hafızalarda yer aldığını görmek, sektörde bu konuda sosyal 
sorumluluk bilinci sahibi olan bir firma olarak bizleri çok 
mutlu edecektir. Bir diğer arzumuz da, bizim başlatacağımız 
“operatör eğitimi” girişimi ya da kentsel dönüşüm ve 
benzeri önemli adımlarla jeolojik konumu nedeniyle 
ülkemiz için kaçınılmaz olan doğal afetlerin can ve mal 
kaybına yol açmayacağı günleri birlikte yaşayabilmektir.

Hayırlı Olsun...

|BUSKİ  Bursa

|Bursa İl Özel İdaresi  Bursa

|TE-T  İstanbul

|Özova Tarım  Hatay

|Paldet  Erzurum

S a t ı ş  S o n r a s ı  H i z m e t l e r  

Departmanımız, JCB OIL Ailesi'ni yeni 

ürünlerle büyütmeye devam ediyor!

Yeni nesil kazıcı-yükleyiciler için ön 

diferansiyel yağı JCB A 80W-90, lastikli 

yükleyiciler için ön ve arka diferansiyel 

y a ğ ı  JCB  90  LS   ve  y i ne  l a s t i k l i  

yükleyiciler için şanzuman yağı JCB 

ATF ile toplam 8 farklı çeşit yağ ile 

g ö r ü c ü ye  ç ı k a n  J C B  O I L , y e n i  

teknoloji lerle üreti len modern iş 

makinalarının ihtiyaçlarını daha fazla 

karşılamayı amaçlıyor. 

She l l  i şb i r l i ğ i  i l e  üre t i l en  kend i  

sınıflarının en üstün kaliteli yağları olan 

JCB  OIL  ürün le r i , her  marka  i ş  

makinasında güvenle kullanılabiliyor.

JCB OIL'deki başka bir yenilik ise, 

taşıması ve saklaması kolay pratik 

ambalaj seçenekleri de sunması. JCB 

kullanıcıları, daha önce 20 litrelik 

ambalajlarda sunulan ürünleri artık 5 

litrelik olarak da satın alabilecekler. 

Yeni ambalajlar, özellikle her motor 

y a ğ ı  d e ğ i ş i m i n d e  1 4  l i t r e  y a ğ  

gereksinimi duyan kazıcı-yükleyici 

sahipleri için büyük avantaj yaratacak.

Her yağ üste çıkar,
JCB OIL üste çıkarır!

Görevimiz: Hayat kurtarmak
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Bize Salihli Belediyesi'nden ve Salihli'den kısaca bahseder misiniz?

Salihli kenti, köklü geçmişe sahip kentlerden biri olarak dikkati çekmektedir. 

Bugünkü Salihli İlçesi'ne ait ilk kayıt 1518 yılına uzanmaktadır. Osmanlı arşivlerinde 

Veled-i Salih/Salihoğlu Köyü olarak anılmakta ve Aydın Sancağı Sart Kazası'na 

bağlıdır. Bugün ise Salihli, yüz bini aşan nüfusu ile yörenin tarım, ticaret, sanayi, 

eğitim, sağlık, sosyal ve kültür merkezidir.

Salihli Belediyesi, özellikle son 25 yıl içerisinde, değişen koşullara kendini uyarlama, 

kendini yenileme ve şehir içi düzenleme çalışmalarına hız vermiştir. Salihli, 7.200 

konut eşdeğer alanın ısıtıldığı jeotermal konut ısıtma sistemi, büyük ölçekte 

tamamlanmış alt ve üst yapısı, ülke standartlarının üzerinde yeşil alanları, yenilenen 

belediye hizmet binası, modern mezbahası, otogarı, Bizim Ev ve Bizim Kafe sosyal 

tesisleri, doğa ile iç içe Kurşunlu Kaplıcaları, yeni oluşturulan Kurşunlu ve Gümüş 

Çayı rekreasyon alanları, spor tesisleri ve Şehir Tiyatrosu ile yaşanabilir modern bir 

kent görünümüne kavuşmuştur.

Salihli Belediyesi, halka sunduğu temel hizmetlerin yanı sıra, sosyal, kültürel ve 

sanatsal alanlar ve çeşitli sportif faaliyetlere katkıları ile de çağdaş normlara ulaşan 

bir belediye durumuna gelmiştir ve son yıllarda hızlandırdığı değişimini daha da 

geliştirerek ileriye dönük projeleri ile çalışmalarına aralıksız olarak devam 

edecektir.

JCB marka iş makinasının alımını ilk defa hangi yıl yaptınız? Makina parkınızda kaç adet  
JCB  bulunuyor?

JCB marka iş makinaları ile ilk defa 1996 yılında tanıştık. O yıldan beri de SİF JCB İş 

Makinaları ile çalışmalarımız devam ediyor. Şu an makina parkımızda 3 adet 4CX-

SM kazıcı-yükleyici, 5 adet 3CX-SM kazıcı-yükleyici ve 1 adet de 436E ZX lastik 

tekerlekli yükleyici olmak üzere toplam 9 adet JCB marka iş makinası bulunuyor.  

JCB markasını tercih etmenizdeki sebepler nelerdir?

Belediye Başkanımız Mustafa Uğur Okay yönetiminde, tüm belediye çalışanları 

olarak birinci önceliğimiz, halkımıza daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik 
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hizmet vermektir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz 

ve planlar ımız dahi l inde gerçekleşt irmekte 

olduğumuz projeler kapsamında bizim hızımıza 

ayak uydurabilecek, bizleri yarı yolda bırakmayacak 

ve aynı zamanda ekonomik anlamda belediyemizi 

rahatlatacak bir makina parkı oluşturmamız 

gerekmekteydi.  

Gerek kullanmakta olduğumuz makinalardan ve SİF 

JCB Alperin Yetkili Servisi'nden memnuniyetimiz, 

gerekse yapmış olduğumuz araştırmalar, bizlere 

doğru makina markasının JCB olduğunu gösterdi.

Bunun neticesinde de, 2011 yılında iki adet 3CX-

SM kazıcı-yükleyici ve bir adet 436E ZX lastik 

tekerlekli yükleyici alımı yaptık.

JCB markası size neyi çağrıştırıyor?

Belediyemizde yaratmış olduğumuz sinerji ile 

birlikte halkımıza ve Salihli'mize hizmet etmekteyiz. 

Daha çağdaş bir Salihli için hep birlikte çalışıyoruz 

ve bu bağlamda bizler için en önemli şeyin güven 

ve kalite olduğunun bilincindeyiz. JCB markası da, 

bizlerde güven ve kaliteyi çağrıştırıyor. 

SİF JCB'nin satış sonrası hizmetleri hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Makinanın kaliteli olmasının yanında, bir başka 

önemli faktör satış sonrası servis hizmetidir. Çok 

şükür bugüne kadar servisten herhangi bir sıkıntı 

yaşamadık. Acil durumlarda hep yanımızda oldular. 

Sizlerin de bildiği gibi, hızlı ve düzenli hizmet için 

servis desteği olmazsa olmaz bir şarttır. Bizim bu 

konuda SİF JCB İzmir Yetkil i  Servisi Alperin 

Otomotiv'e güvenimiz tamdır. İnşallah bundan 

sonra da bugüne kadar oldu gibi hep yanımızda 

olurlar.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?

Kısaca özetlemek gerekirse, güven ve kalite arayan 

müşteri lerin SİF JCB İş Makinaları 'nı tercih 

etmelerini gönül rahatlığı ile önerebilirim. Hem 

sat ış , hem de ser v iste ça l ı şan arkadaş lar ın 

u y u m l u l u ğ u , i l g i l e r i , s o r u n  ç ö z m e d e k i  

yardımseverlikleri bizleri ayrıca mutlu etmektedir. 

Sonuç olarak; Modern ve çağdaş bir Salihli için, 

bizler 'JCB' dedik!

Bu keyifli söyleşi için Salihli Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürü Mustafa Doğan ve Fen İşleri 

Müdürü Hikmet Erginbaş'a teşekkür ederiz.

Salihli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa 

Doğan ve Fen İşleri Müdürü Hikmet Erginbaş:

"JCB markası,

bizde güven ve

kaliteyi çağrıştırıyor." 
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SİF JCB İş Makinaları,  Güney Marmara Bölgesi'ndeki müşterilerine Bursa Şubesi ile artık daha 

yakın!

Güney Marmara Bölgesi; Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale (Anadolu Yakası), Eskişehir, Bilecik, 

Kütahya illerini ve bu illerin ilçelerini kapsamaktadır. Bu bölgede SİF JCB İş Makinaları, 2008 

yılına kadar yetkili bayii ve yetkili servisi Eralp Otomotiv ile müşterilerine hizmet vermekteydi. 

2008 yılından bu yana ise, yetkili servisi Eralp Otomotiv tarafından sürdürmeye devam ettiği 

servis ve yedek parça hizmetini kendi 'home office' satış ekibi ile desteklemekteydi.

2011 yılının Ağustos ayından itibaren Bursa Nilüfer'de yer alan satış ofisi ile değerli müşterilerine 

ve dostlarına daha yakın ve doğrudan hizmet vermeye başlayan SİF JCB İş Makinaları, böylece 

müşterilerinin ihtiyaçlarına daha kısa sürede çözüm üretebilmeyi ve kalıcı ilişkiler kurmayı 

amaçlamaktadır.

SİF JCB Bursa Şubesi'nde görev alan tecrübeli ve profesyonel satış ekibi, “Müşterimiz varsa, biz 

de varız. Müşterimize çözüm üretirsek, onların işleri büyür, biz de büyürüz” felsefesi ile yeni 

yerlerinde yollarına devam etmekte ve müşterilerimize hakettikleri hizmeti verebilmek için 

çalışmalarını sürdürmektedirler.

 GÜNEY MARMARA
BÖLGESİ'NDEKİ MÜŞTERİLERİMİZE

 BURSA ŞUBESİ İLE

ARTIK DAHA YAKINIZ!

B U R S A Ş U B E S İ

Yazan: Gürol Tanrıkulu

“Müşterimiz varsa, biz de varız. Müşterimize çözüm 

üretirsek, onların işleri büyür, biz de büyürüz”
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Bize firmanızdan bahseder misiniz?

1977 yılında Kadir Tatoğlu tarafından Zonguldak'ta kurulan Güvenel Ticaret, sağlam temellere 

dayandırdığı prensipleri ile, zaman içinde hızla büyüyerek, çeşitli iş konularındaki faaliyetlerini 

genişleterek devam ettirmektedir. Başlıca faaliyet alanları; akaryakıt istasyonu işletmeciliği, LPG gaz 

tüpü satış deposu, nakliye, inşaat malzemeleri satışı ve hafriyat işleridir. 

Hafriyat işine nasıl başlayıp geliştirdiğinizden biraz bahseder misiniz?

Hafriyat işlerine, SİF JCB İş Makinaları'nın ünlü 3CX kazıcı-yükleyici modelini satın alarak, 1998 yılında 

başladık.

JCB'yi tercih etme nedenleriniz nelerdir?

Çevremizden aldığımız tavsiyeler ve yaptığımız çalışmalar 

neticesinde JCB'de karar kıldık. Yeni gireceğimiz hafriyat 

sektöründe en güvenilir ve en sağlam makinayı tercih 

etmek, i şe doğru baş lamamız ın en öneml i  ad ımın ı  

oluşturuyordu. Biz de tercihimizi bu yönde kullanarak JCB 

marka iş makinası satın aldık. JCB'nin marka bilinirliği, satış 

teşkilatının ilgisi ve etkin satış sonrası hizmetlerinden 

memnuniyetimizi değerlendirdiğimizde de, bizim için bu 

kararın bugün de geçerli olduğu sonucuna varıyoruz. 

MÜŞTERİ ZİYARETİ
İş'te

"Kazıcı-yükleyiciyi bu kadar kaliteli 

üreten bir dünya markasının diğer 

ürünlerde de aynı felsefeyi devam 

ettireceğinden emin olduğumuz için, 

JCB marka ekskavatör satın 

almayı tercih ettik."

Bu sayımızdaki "müşteri ziyareti" 

köşemizin konuğu Güvenel Ticaret 

firma sahibi Tuncay Tatoğlu:

Buraya kadar açıklamalarınız, marka ve firmamız hakkındaki olumlu yorumlarınız için çok teşekkürler. Bize 
biraz da kullanmakta olduğunuz JCB JS290 Paletli Ekskavatör hakkındaki görüşlerinizi aktarır mısınız?

İş makinaları sektöründe hemen herkesin tereddütsüz kabul ettiği bir şey var ki, o da kazıcı-yükleyici 

dendiği zaman dünyada ilk akla gelen isiminin JCB olduğu. Kazıcı-yükleyiciyi bu kadar kaliteli üreten bir 

dünya markasının diğer ürünlerde de aynı felsefeyi devam ettireceğinden emin olduğumuz için, JCB 

marka ekskavatör satın almayı tercih ettik. Yaklaşık bir aydır JS290 Paletli Ekskavatör kullanıyoruz. 

Gerek yakıt tüketiminden, gerekse makina performansından çok memnunuz. 

Bu sektörde makina kalitesi kadar satış sonrası hizmetler ve yetkili servise ulaşım da çok önemli. SİF 

JCB İş Makinaları'nın Karabük'te, hemen yanımızda, yetkili servisinin bulunması, bizler için çok büyük 

bir avantaj.

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

JCB'nin ürün kalitesinin ve teknolojisinin her geçen gün daha da artacağını ve Türkiye distribütörü 

SİF'in de uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimi ile, aynı gelişmeyi paralel olarak sektöre 

yansıtacağından eminim.

SİF JCB'den beklentilerimiz arasında, öncelikle, bizlerle olan samimi diyaloğun devamı geliyor. 

Sektördeki yenilikçi haberleri, gerek İŞ'TE SİF gibi kaliteli ve kurumsal yayınlarınız, gerekse sektörün 

önde gelen fuarlarındaki katılımlarınızla takip edebilmeyi umuyor, düzenlediğiniz etkinliklere bizleri 

davet konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için de teşekkür ediyoruz. 

Bu keyifli söyleşi için firma sahibi Tuncay Tatoğlu'na ve röportajda babasına eşlik eden Türkiye'nin en 

genç JCB fanı olan kızı Duru Tatoğlu'na teşekkür ederiz.

Güvenel Ticaret, 1977 yılında 

Kadir Tatoğlu tarafından 

Zonguldak'ta kuruldu. 

Hafriyat işlerine 1998'de 

satın aldıkları JCB 3CX 

kazıcı-yükleyici ile başladılar.

Tuncay Tatoğlu, röportajda kendisine eşlik eden 

Türkiye'nin en genç JCB fanı olan kızı Duru Tatoğlu ile.
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Bizlere kısaca Arslan Tarım hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

2002 y ı l ı nda  dokuz  dönüm üzer inde  kurmuş  

olduğumuz Arslan Çırçır ve Prese Fabrikası, şu anda 

18 dönüm üzerinde hem çırçır, hem de yem fabrikası 

olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamızın 

bünyesinde öncelikli pamuk çalışılmakta olup, buğday 

sezonunda da faaliyetlerimize buğday ile devam 

ediyoruz.

Pamuk sektörü konusunda kısaca bilgi verir misiniz?

Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, 

sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan 

ürünlerden birisidir. Pamuk, lif üretiminin sürekli 

artmasına karşın dünya tekstil sanayinde kullanılan 

h a m m a d d e l e r  a r a s ı n d a k i  y e r i  v e  ö n e m i n i  

korumaktadır. 

Arslan Tarım olarak sizin sektördeki hedefleriniz 
nelerdir?

Ana hedefimiz önümüzdeki yıllarda makina parkımızı 

a r t t ı r a r a k  k a l i t e m i z i  d a h a  i l e r i ye  t a ş ı m a k , 

müşterilerimizin memnuniyetini daim kılmaktır. 

Peki sizce, pamuk sektöründe teleskobik yükleyici 
kullanımının önemi nedir?

Tarladan işçi veya pamuk toplama makinası ile alınan 

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Miraç Bengür

H ATAY / K I R I K H A N ' DAY I Z

söyleşi

ARSLAN TARIM

Kırıkhan, Hatay' ın kuzeydoğusunda yer al ır. Eski 

dönemlerde canlı bir uğrak yeri olan Kırıkhan, Antakya - 

Maraş, İskenderun - Halep yollarının kesiştiği noktada, 

çok sayıda hanın bulunduğu bir konaklama merkezi 

olarak bilinmektedir. 

Yakın tarihe kadar Belen ilçesine bağlı küçük bir merkez 

olan Kırıkhan, Fransız işgali döneminde, 1923 yılında ilçe 

olmuş, 18 yıl Fransız işgalinde kaldıktan sonra, 23 

Temmuz 1939'da Hatay'la birlikte Anavatan'a katılmıştır. 

İlçenin adına ilişkin, birkaç görüş vardır. Bir görüşe göre, 

ilçede 40 adet han vardır ve ilçenin adı Kırkhan'dır. Bir 

görüşe göre, onarılmamış hanların varlığından dolayı 

buraya Kırıkhan denmiştir. Bir başka görüşe göre ise, 

eski dönemlerde, Bağdat - İstanbul yol güzergâhındaki 

Kırkıncı Han'ın burada bulunduğu yönündedir.

İlçe, Hatay ili sınırları içindeki en geniş arazi ve en geniş 

sulanabilir arazi varlığına sahiptir. 1980'li yıllara kadar 

daha çok hayvancılıkla geçim temin edilmekte iken,  

Amik Gölü'nün kurutulması sonucu verimli arazilerin 

ortaya çıkması, çiftçilerin pamuk, buğday ve mısır gibi 

zirai ürünlerin yetiştirilmesine yönelmelerine neden 

olmuştur. İlçede 2 iplik, 6 yağ fabrikası ve 2 adet mısır 

kurutma tesisi mevcut olup, biri Çukobirlik'e, 26'sı özel 

sektöre ait olmak üzere 27 pamuk çırçır ve prese 

fabrikası faal durumdadır.
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pamuk, işletme sahasında açık alana dökülür. Bu alanda 

p a m u ğ u n  f e r m a n t e  o l m a m a s ı  i ç i n  d e v a m l ı  

karıştırılması gerekir. Özellikle işlenmemiş pamuğun 

içten içe yanıp zarar görmemesi için, doğru şekilde 

karıştırılması gerekir. Öncesinde bu işlemler traktör 

kepçeler ile yapılmaktaydı. Teleskobik yükleyiciler, hem 

pamuğun doğru karıştırılması ve havalandırılmasına, 

hem de zamandan ve işçilikten tasarruf sağlanmasına 

olanak sağlar.

Bir teleskobik yükleyici markası olarak JCB ile ne zaman 
tanıştınız?

Bölgede bulunan birçok fabrika gibi, biz de traktör 

kepçeler ile işlerimizi yapmaya çalışmaktaydık. Traktör 

kepçenin sıkıntılarını herkes gibi biz de çekmekteydik. 

En büyük sıkıntı, radyatörün devamlı tıkanması ve 

traktörün hararet yapmasıydı. 2007 yılında JCB, 

Kocacıklar Çırçır Fabrikası'nda JCB 531-70 AGRI 

teleskobik yükleyici tanıtımı gerçekleştirmişti. Bu 

demoda JCB ile tanıştık ve makinayı çok beğendik. 

Fakat şartlar o zaman için uygun olmadığı için, alım 

yapmamıştık. Her sene buğday ve pamuk sezonunda 

SİF JCB tarafından yapılan ziyaretler sonucunda, biz de 

bölgede bir ilk olarak 535-95 AGRI sahibi olduk.

Okuyucularımıza bölgedeki ilk JCB 535-95 AGRI sahibi 
olarak makinanızın değerlendirmesini yapar mısınız?

Biz JCB'yi tercih ettiğimiz için çok memnunuz. 

Kırıkhan'ın diş doktorları, havucu ve kavunu meşhur 

iken, şimdi buna JCB Teleskobik Yükleyiciler de 

eklenmiştir. 

Traktör kepçe kullanıp sahada 20-25 kişi ile çalışır 

durumdayken, şu anda sahadaki iş i   sadece bir 

operatör ve JCB yapıyor. Diğer yandan, traktör kepçe 

ile çalıştığımız zamanlarda yaklaşık 3.000 ton pamuk 

çalışırken, JCB ile birlikte bu sene 4.000-5.000 ton 

arasında çalışmayı ön görüyoruz. Buğday sezonu 

öncesi almış olduğumuz makina ile daha önce 8.000 

ton buğday ile çalışırken, bu sene 12.000 ton buğday 

ile çalışmaktayız. Ayrıca, pamuk sezonundan önce satın 

almış olduğumuz JCB'yi 2011 yıl ında faal iyette 

geçirmiş olduğumuz yem fabrikasının inşaatında da 

kullandık.

Kırıkhan bölgesinde 25, Hatay'da yaklaşık 50 çırçır ve 

prese fabrikası bulunmaktadır. Ben inanıyorum ki, tüm 

bu fabrikalar bir gün bu makinalardan satın almak 

zorunda kalacaklar.

Arslan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan'a bu 

keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.

Bu sayımızda, Arslan Tarım'a ziyaret gerçekleştirdik 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan ile görüştük. Son yıllarda, Türkiye'nin en önemli pamuk 

üretim alanı konumuna gelen bölgede çalışan 

JCB'ler, üreticinin gözbebeği olma yolunda...

Darb-ı Sak Kalesi
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Tarladan işçi veya pamuk toplama makinası ile alınan 

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Miraç Bengür

H ATAY / K I R I K H A N ' DAY I Z

söyleşi

ARSLAN TARIM

Kırıkhan, Hatay' ın kuzeydoğusunda yer al ır. Eski 

dönemlerde canlı bir uğrak yeri olan Kırıkhan, Antakya - 

Maraş, İskenderun - Halep yollarının kesiştiği noktada, 

çok sayıda hanın bulunduğu bir konaklama merkezi 

olarak bilinmektedir. 

Yakın tarihe kadar Belen ilçesine bağlı küçük bir merkez 

olan Kırıkhan, Fransız işgali döneminde, 1923 yılında ilçe 

olmuş, 18 yıl Fransız işgalinde kaldıktan sonra, 23 

Temmuz 1939'da Hatay'la birlikte Anavatan'a katılmıştır. 

İlçenin adına ilişkin, birkaç görüş vardır. Bir görüşe göre, 

ilçede 40 adet han vardır ve ilçenin adı Kırkhan'dır. Bir 

görüşe göre, onarılmamış hanların varlığından dolayı 

buraya Kırıkhan denmiştir. Bir başka görüşe göre ise, 

eski dönemlerde, Bağdat - İstanbul yol güzergâhındaki 

Kırkıncı Han'ın burada bulunduğu yönündedir.

İlçe, Hatay ili sınırları içindeki en geniş arazi ve en geniş 

sulanabilir arazi varlığına sahiptir. 1980'li yıllara kadar 

daha çok hayvancılıkla geçim temin edilmekte iken,  

Amik Gölü'nün kurutulması sonucu verimli arazilerin 

ortaya çıkması, çiftçilerin pamuk, buğday ve mısır gibi 

zirai ürünlerin yetiştirilmesine yönelmelerine neden 

olmuştur. İlçede 2 iplik, 6 yağ fabrikası ve 2 adet mısır 

kurutma tesisi mevcut olup, biri Çukobirlik'e, 26'sı özel 

sektöre ait olmak üzere 27 pamuk çırçır ve prese 

fabrikası faal durumdadır.
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pamuk, işletme sahasında açık alana dökülür. Bu alanda 

p a m u ğ u n  f e r m a n t e  o l m a m a s ı  i ç i n  d e v a m l ı  

karıştırılması gerekir. Özellikle işlenmemiş pamuğun 

içten içe yanıp zarar görmemesi için, doğru şekilde 

karıştırılması gerekir. Öncesinde bu işlemler traktör 

kepçeler ile yapılmaktaydı. Teleskobik yükleyiciler, hem 

pamuğun doğru karıştırılması ve havalandırılmasına, 

hem de zamandan ve işçilikten tasarruf sağlanmasına 

olanak sağlar.

Bir teleskobik yükleyici markası olarak JCB ile ne zaman 
tanıştınız?

Bölgede bulunan birçok fabrika gibi, biz de traktör 

kepçeler ile işlerimizi yapmaya çalışmaktaydık. Traktör 

kepçenin sıkıntılarını herkes gibi biz de çekmekteydik. 

En büyük sıkıntı, radyatörün devamlı tıkanması ve 

traktörün hararet yapmasıydı. 2007 yılında JCB, 

Kocacıklar Çırçır Fabrikası'nda JCB 531-70 AGRI 

teleskobik yükleyici tanıtımı gerçekleştirmişti. Bu 

demoda JCB ile tanıştık ve makinayı çok beğendik. 

Fakat şartlar o zaman için uygun olmadığı için, alım 

yapmamıştık. Her sene buğday ve pamuk sezonunda 

SİF JCB tarafından yapılan ziyaretler sonucunda, biz de 

bölgede bir ilk olarak 535-95 AGRI sahibi olduk.

Okuyucularımıza bölgedeki ilk JCB 535-95 AGRI sahibi 
olarak makinanızın değerlendirmesini yapar mısınız?

Biz JCB'yi tercih ettiğimiz için çok memnunuz. 

Kırıkhan'ın diş doktorları, havucu ve kavunu meşhur 

iken, şimdi buna JCB Teleskobik Yükleyiciler de 

eklenmiştir. 

Traktör kepçe kullanıp sahada 20-25 kişi ile çalışır 

durumdayken, şu anda sahadaki iş i   sadece bir 

operatör ve JCB yapıyor. Diğer yandan, traktör kepçe 

ile çalıştığımız zamanlarda yaklaşık 3.000 ton pamuk 

çalışırken, JCB ile birlikte bu sene 4.000-5.000 ton 

arasında çalışmayı ön görüyoruz. Buğday sezonu 

öncesi almış olduğumuz makina ile daha önce 8.000 

ton buğday ile çalışırken, bu sene 12.000 ton buğday 

ile çalışmaktayız. Ayrıca, pamuk sezonundan önce satın 

almış olduğumuz JCB'yi 2011 yıl ında faal iyette 

geçirmiş olduğumuz yem fabrikasının inşaatında da 

kullandık.

Kırıkhan bölgesinde 25, Hatay'da yaklaşık 50 çırçır ve 

prese fabrikası bulunmaktadır. Ben inanıyorum ki, tüm 

bu fabrikalar bir gün bu makinalardan satın almak 

zorunda kalacaklar.

Arslan Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan'a bu 

keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.

Bu sayımızda, Arslan Tarım'a ziyaret gerçekleştirdik 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan ile görüştük. Son yıllarda, Türkiye'nin en önemli pamuk 

üretim alanı konumuna gelen bölgede çalışan 

JCB'ler, üreticinin gözbebeği olma yolunda...

Darb-ı Sak Kalesi
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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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İkinci el ile ilgili her türlü talebinizi ikinciel@sif.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 

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: 40 Maltepe  / İstanbul 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 / DOĞU KARADENİZ
BURSA / GÜNEY MARMARA CeyhanYolu 8. km Yüreğir / Adana Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı
Barış Mah. İzmir Yolu Cad.  Arıkanlar İş Mrk. Tel : (0322) 346 45 45(pbx) Anavatan Cad. No: 176/A  Trabzon
No:160 K:3 Nilüfer / Bursa Faks : (0322) 346 03 70 Tel : (0462) 334 37 43
Tel : (0224) 451 37 43 E-mail: info@libramakina.com Faks : (0462) 334 37 21
Faks : (0224) 451 37 60

E-mail: yigiterservis@sif.com.trE-mail: sif@sif.com.tr

ADANA - ADA ERZURUM - AKAR KAYSERİ - YOL 
CeyhanYolu 8. km Yüreğir İncirlik / Adana Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. Yeni Sanayi Sitesi Şeker Kısmı 19.Sok.
Tel: (0322) 346 33 30 (pbx) No: 59 Erzurum No:19 Kayseri
Faks: (0322) 346 33 21 Tel : (0442) 242 66 90 Tel : (0352) 331 41 11
E-mail: adamakina@sif.com.tr Faks : (0442) 242 66 90 Faks : (0352) 331 51 81

E-mail: akar@sif.com.tr E-mail: yolmakina@sif.com.tr
AFYONKARAHİSAR - EGE İŞ
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok No:5 GAZİANTEP - GAP İŞ KIRKLARELİ -  AK İŞ 
Afyonkarahisar Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. No: 4 Yeni Sanayi Sitesi G1 Blok No: 7
Tel : (0272) 223 13 50 Şehitkamil / Gaziantep Lüleburgaz / Kırklareli
Faks : (0272) 223 13 51 Tel : (0342) 239 08 20 Tel : (0288) 412 88 70
E-mail: egeis@sif.com.tr Faks : (0342) 239 08 24 Faks : (0288) 412 88 05

E-mail: gapservis@sif.com.tr E-mail: akmakina@sif.com.tr
ANKARA - SESA
Arı Küçük Sanayi Sitesi 2. Etap 691. Sokak GEBZE - ATEŞSAN KONYA - ELCE 
No: 50-52  Ostim / Ankara E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 Karatay San. Sitesi Beykent Sok.
Tel : (0312) 395 24 72 - 73 Gebze / Kocaeli No:9-11 / Konya

 (0312) 395 22 88 - 99 Tel : (0262) 644 58 66 Tel : (0332) 233 24 04
Faks : (0312) 395 20 15 Faks : (0262) 644 58 67 Faks : (0332) 233 24 03
E-mail: sesaservis@sif.com.tr E-mail: atessan@sif.com.tr E-mail: makina@elce.com.tr

ANTALYA - ANTMAK IĞDIR - GÜNEŞ MALATYA - ANKARA
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 / Antalya Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 / Malatya
Tel : (0242) 221 52 97 No: 167  Iğdır Tel : (0422) 238 27 14
Faks : (0242) 221 52 99 Tel : (0476) 210 16 63 Faks : (0422) 238 27 99
E-mail: antmak@sif.com.tr Faks : (0476) 210 16 63 E-mail: ankara@sif.com.tr

E-mail: gunes@sif.com.tr
BURSA - ERALP MUĞLA - AVCILAR 
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok No: 41-42-43 İSTANBUL - İNTER Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
Nilüfer / Bursa Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi No: 79 Tel : (0252) 513 51 45
Tel : (0224) 441 79 80 Ferhatpaşa Ataşehir / İstanbul Faks : (0252) 513 58 97
Faks : (0224)  441 79 82 Tel : 444 68 37 E-mail: avcılar@sif.com.tr
E-mail: eralpservis@sif.com.tr Faks : (0216) 471 30 00

E-mail: interservis@sif.com.tr SAMSUN - EMİN İŞ 
ÇORUM - EMRE 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde No:63 Çorum İSTANBUL - GENPAR Kutlukent / Samsun
Tel : (0364) 234 52 04 Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17 Tel : (0362) 266 53 86
Faks : (0364) 234 52 04 Bağcılar / İstanbul Faks : (0362) 266 53 91
E-mail: emre@sif.com.tr Tel : (0212) 430 73 00 (pbx) E-mail: eminis@sif.com.tr

Faks : (0212) 432 39 39
DENİZLİ - DİBA İŞ E-mail: genparservis@sif.com.tr SİVAS - ÖZKAN 
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok No:13 
Tel : (258) 268 28 29 İZMİR - ALPERİN Merkez / Sivas
Faks : (258) 268 28 42 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel : (0346) 226 25 20
E-mail: diba@sif.com.tr Bornova-Işıkkent / İzmir Faks : (0346) 226 37 99

Tel : (0232) 472 13 60-61-62 E-mail: ozkan@sif.com.tr
DİYARBAKIR - YÖN  Faks : (0232) 472 13 71
Elazığ Karayolu 4. Km. / Diyarbakır E-mail: alperinservis@sif.com.tr ŞANLIURFA - IŞIKYILDIZ
Tel : (0412) 339 00 22 Evren Sanayi Sitesi 2. Cad. 15. Sok. 
Faks : (0412) 339 00 23 İZMİT - ÇÖZÜM No: 27 Şanlıurfa
E-mail: yonmakina@sif.com.tr Sefa Sirmen Bulvarı Körfez Mah. Sanayi Sitesi Tel : (0414) 357 52 67

Güney Kapısı Girişi yanı / Kocaeli Faks : (0414) 357 50 27
EDREMİT - GEZER-İŞ Tel : (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-mail: isikyildiz@sif.com.tr
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Sitesi 2.Ada B Faks : (0262) 335 27 75
Blok No:41 Edremit / Balıkesir E-mail: cozummakina@ttnet.net.tr TRABZON - YİĞİTER 
Tel : (0266) 392 14 90 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı
Faks : (0266) 392 14 91 KARABÜK - GENÇ Anavatan Cad. No: 176/A  Trabzon
E-mail: gezeris@sif.com.tr Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Tel : (0462) 334 37 43

Kemaloyman Mevkii / Karabük Faks : (0462) 334 37 21
ERZİNCAN - POLATLAR Tel : (0370) 452 02 56 E-mail: yigiterservis@sif.com.tr
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok / Erzincan Faks : (0370) 452 02 58
Tel : (0446) 226 01 43 E-mail: gencmakina@sif.com.tr VAN - GÜVEN-İŞ
Faks : (0446) 226 01 14 Yeni San. Sitesi T Blok No:15  Van
E-mail: polatlar@sif.com.tr Tel : (0432) 223 27 49

Faks : (032) 223 28 66
E-mail: guvenis@sif.com.tr
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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.
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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 / DOĞU KARADENİZ
BURSA / GÜNEY MARMARA CeyhanYolu 8. km Yüreğir / Adana Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı
Barış Mah. İzmir Yolu Cad.  Arıkanlar İş Mrk. Tel : (0322) 346 45 45(pbx) Anavatan Cad. No: 176/A  Trabzon
No:160 K:3 Nilüfer / Bursa Faks : (0322) 346 03 70 Tel : (0462) 334 37 43
Tel : (0224) 451 37 43 E-mail: info@libramakina.com Faks : (0462) 334 37 21
Faks : (0224) 451 37 60

E-mail: yigiterservis@sif.com.trE-mail: sif@sif.com.tr

ADANA - ADA ERZURUM - AKAR KAYSERİ - YOL 
CeyhanYolu 8. km Yüreğir İncirlik / Adana Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. Yeni Sanayi Sitesi Şeker Kısmı 19.Sok.
Tel: (0322) 346 33 30 (pbx) No: 59 Erzurum No:19 Kayseri
Faks: (0322) 346 33 21 Tel : (0442) 242 66 90 Tel : (0352) 331 41 11
E-mail: adamakina@sif.com.tr Faks : (0442) 242 66 90 Faks : (0352) 331 51 81

E-mail: akar@sif.com.tr E-mail: yolmakina@sif.com.tr
AFYONKARAHİSAR - EGE İŞ
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok No:5 GAZİANTEP - GAP İŞ KIRKLARELİ -  AK İŞ 
Afyonkarahisar Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. No: 4 Yeni Sanayi Sitesi G1 Blok No: 7
Tel : (0272) 223 13 50 Şehitkamil / Gaziantep Lüleburgaz / Kırklareli
Faks : (0272) 223 13 51 Tel : (0342) 239 08 20 Tel : (0288) 412 88 70
E-mail: egeis@sif.com.tr Faks : (0342) 239 08 24 Faks : (0288) 412 88 05

E-mail: gapservis@sif.com.tr E-mail: akmakina@sif.com.tr
ANKARA - SESA
Arı Küçük Sanayi Sitesi 2. Etap 691. Sokak GEBZE - ATEŞSAN KONYA - ELCE 
No: 50-52  Ostim / Ankara E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 Karatay San. Sitesi Beykent Sok.
Tel : (0312) 395 24 72 - 73 Gebze / Kocaeli No:9-11 / Konya

 (0312) 395 22 88 - 99 Tel : (0262) 644 58 66 Tel : (0332) 233 24 04
Faks : (0312) 395 20 15 Faks : (0262) 644 58 67 Faks : (0332) 233 24 03
E-mail: sesaservis@sif.com.tr E-mail: atessan@sif.com.tr E-mail: makina@elce.com.tr

ANTALYA - ANTMAK IĞDIR - GÜNEŞ MALATYA - ANKARA
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 / Antalya Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 / Malatya
Tel : (0242) 221 52 97 No: 167  Iğdır Tel : (0422) 238 27 14
Faks : (0242) 221 52 99 Tel : (0476) 210 16 63 Faks : (0422) 238 27 99
E-mail: antmak@sif.com.tr Faks : (0476) 210 16 63 E-mail: ankara@sif.com.tr

E-mail: gunes@sif.com.tr
BURSA - ERALP MUĞLA - AVCILAR 
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok No: 41-42-43 İSTANBUL - İNTER Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
Nilüfer / Bursa Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi No: 79 Tel : (0252) 513 51 45
Tel : (0224) 441 79 80 Ferhatpaşa Ataşehir / İstanbul Faks : (0252) 513 58 97
Faks : (0224)  441 79 82 Tel : 444 68 37 E-mail: avcılar@sif.com.tr
E-mail: eralpservis@sif.com.tr Faks : (0216) 471 30 00

E-mail: interservis@sif.com.tr SAMSUN - EMİN İŞ 
ÇORUM - EMRE 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde No:63 Çorum İSTANBUL - GENPAR Kutlukent / Samsun
Tel : (0364) 234 52 04 Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17 Tel : (0362) 266 53 86
Faks : (0364) 234 52 04 Bağcılar / İstanbul Faks : (0362) 266 53 91
E-mail: emre@sif.com.tr Tel : (0212) 430 73 00 (pbx) E-mail: eminis@sif.com.tr

Faks : (0212) 432 39 39
DENİZLİ - DİBA İŞ E-mail: genparservis@sif.com.tr SİVAS - ÖZKAN 
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi 23/A Blok No:13 
Tel : (258) 268 28 29 İZMİR - ALPERİN Merkez / Sivas
Faks : (258) 268 28 42 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel : (0346) 226 25 20
E-mail: diba@sif.com.tr Bornova-Işıkkent / İzmir Faks : (0346) 226 37 99

Tel : (0232) 472 13 60-61-62 E-mail: ozkan@sif.com.tr
DİYARBAKIR - YÖN  Faks : (0232) 472 13 71
Elazığ Karayolu 4. Km. / Diyarbakır E-mail: alperinservis@sif.com.tr ŞANLIURFA - IŞIKYILDIZ
Tel : (0412) 339 00 22 Evren Sanayi Sitesi 2. Cad. 15. Sok. 
Faks : (0412) 339 00 23 İZMİT - ÇÖZÜM No: 27 Şanlıurfa
E-mail: yonmakina@sif.com.tr Sefa Sirmen Bulvarı Körfez Mah. Sanayi Sitesi Tel : (0414) 357 52 67

Güney Kapısı Girişi yanı / Kocaeli Faks : (0414) 357 50 27
EDREMİT - GEZER-İŞ Tel : (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-mail: isikyildiz@sif.com.tr
Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Sitesi 2.Ada B Faks : (0262) 335 27 75
Blok No:41 Edremit / Balıkesir E-mail: cozummakina@ttnet.net.tr TRABZON - YİĞİTER 
Tel : (0266) 392 14 90 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı
Faks : (0266) 392 14 91 KARABÜK - GENÇ Anavatan Cad. No: 176/A  Trabzon
E-mail: gezeris@sif.com.tr Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Tel : (0462) 334 37 43

Kemaloyman Mevkii / Karabük Faks : (0462) 334 37 21
ERZİNCAN - POLATLAR Tel : (0370) 452 02 56 E-mail: yigiterservis@sif.com.tr
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok / Erzincan Faks : (0370) 452 02 58
Tel : (0446) 226 01 43 E-mail: gencmakina@sif.com.tr VAN - GÜVEN-İŞ
Faks : (0446) 226 01 14 Yeni San. Sitesi T Blok No:15  Van
E-mail: polatlar@sif.com.tr Tel : (0432) 223 27 49

Faks : (032) 223 28 66
E-mail: guvenis@sif.com.tr

İş'teİş'te




