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Merhaba,

Öncelikle, tüm Sif JCB ailesi olarak, bundan sonra sizlere yeni 
adresimizde hizmet vermekten mutluluk duyacaðýmýzý belirtmek 
istiyoruz. 

JCB, iþ makinalarý sektöründe 
yenilikçiliðiyle öncü bir kuruluþtur. 
Bir yandan makinalar teknolojik 
o l a r a k  s ü rek l i  ye n i l e n i r ken , 
operatör konforu ve estetiðe de 
önem verilmektedir. Bu sayýmýza 
JCB'nin baþka hiç bir markada 
o l m ay a n  ü s t ü n  ö z e l l i k l e r i n i  
tanýtarak baþlamayý uygun bulduk.

Geçtiðimiz günlerde, 500.000'inci 
m a k i n a s ý n ý  ü re t m e n i n  h a k l ý  
gururunu yaþayan JCB'n in  bu 

noktaya nasýl ulaþtýðýnýn anlatýldýðý ilginç baþarý öyküsü, bu 
sayýmýzdan itibaren dergimizde yer alýyor.

Sif JCB Ýþ Makinalarý, müþterilerini kendi ailesinin bir parçasý 
olarak görmeyi ilke edinmiþ bir firmadýr. Bu çerçevede, geçen 
sayýda baþladýðýmýz müþteri tanýtýmlarýna, ülkemizin marka þehri 
Gaziantep'in önde gelen tekstil kuruluþlarýndan Gülsan Sentetik 
Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Þ. ile devam ediyoruz. Verimliliðini 
geliþtirmeye yönelik yaptýðý yatýrýmlar çerçevesinde Teletruk 
ürünümüzü tercih eden Gülsan gibi örnek kuruluþlarý 
tanýtmanýn, toplumumuza karþý bir borç olduðunu düþünüyoruz.

Yine verimliliðini arttýrmaya yönelik projelerimizin bulunduðu 
bir yöremizi de bu sayýmýzda tanýtýyoruz: Anamur. Ülkemizin bu 
en güneyindeki güzel ilçemiz, ulaþým zorluklarý nedeni ile 
turizmden yeteri kadar pay alamamaktadýr.  Ancak, ülkemize has 
güzel kokulu muzlarýn önemli bir miktarý burada üretilmektedir.  
Anamurlu muz üreticileri, son yýllarda seracýlýða yaptýklarý 
yatýrým ve tarýmda mekanizasyona verdikleri önem ile verimliliði 
ve üretim kapasitesini önemli ölçüde artýrmýþlardýr.  Anamur 
halkýna, JCB makinalarýný tercih ettikleri için teþekkürü bir borç 
bilir, dergimizin Anamur turizmine de katký saðlamasýný dileriz.

Sif JCB, pazarlama aktivitelerinde sektörde öncü firma olmaya 
devam etmektedir. Sekiz ilde gerçekleþtirdiði JCB Roadshow  
büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Ayrýca, bu yýl  ikincisi düzenlenen 
'Türkiye Offshore Þampiyonasý'nda yarýþan takýmýmýz,  baþarýlý 
bir þekilde yoluna devam etmektedir. Her iki organizasyonda da 
büyük emeði geçen þirketimiz Yeni Projeler Direktörü Burak 
Öztoygar'a ve diðer SÝF çalýþanlarýna teþekkür ederiz.

Tüm okuyucularýmýzla yeni sayýmýzda buluþmak dileðiyle...

Ýþ'te SÝF Dergisi'nde yayýnlanan yazý ve fotoðraflardan alýntý, 
ancak kaynak gösterilmek kaydýyla yapýlabilir.  Yazýlarýn yasal 
sorumluluklarý yazý sahiplerine aittir.

SÝF JCB ÝÞ MAKÝNALARI

PAZARLAMA LTD. ÞTÝ.

Adýna Sahibi

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ

 YAYIN DANIÞMANI

(Sorumlu)

KATKIDA BULUNANLAR

GÖRSEL YÖNETMEN

TASARIM ve UYGULAMA

YÖNETÝM

OFSET HAZIRLIK VE BASKI

Cüneyt Divriþ

Esra Temel

Oya Fýrat

Noyan Gençoðlu

Burak Öztoygar

Kazým Apa

Recep Çimen

Bora Çaðlarcan

Kenan Acar

Birdost Tanýtým Ltd.

Sif JCB Ýþ Makinalarý 

Pazarlama Ltd. Þti.

Genel Müdürlük - 

Ýstanbul Anadolu Yakasý /

Doðu Marmara

E-5 Maltepe Kavþaðý

Atatürk Caddesi 

Sakarya Sokak No: 30 

34844 Maltepe / ÝSTANBUL

Tel : (0212) 352 00 00

Faks : (0212) 352 10 04

www.sif-jcb.com.tr    

E-mail: sif@sif.com.tr

Mega Basým Yayýn Sanayi 

ve Ticaret A.Þ.

Çobançeþme Mah. 

Kalender Sok. No: 9 

34530 Yenibosna - Ýstanbul

Tel : (0212) 551 11 19

Faks : (0212) 451 44 93
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SARSINTISIZ SÜRÜÞ SÝSTEMÝ 
(Smooth Riding System)

Senelerden beri kazýcý-yükleyici konusunda dünyada standartlarýný koyan JCB Ýþ Makinalarý, kullanýcýlarýn büyük 

beðenisini saðlayacak olan bir dizi “kolaylýklar” sunmaya devam ediyor. JCB fabrikalarý tarafýndan geliþtirilen ve 

bir kazýcý-yükleyiciye uygulanabilecek en son teknolojileri sunan bu özelliklere kýsaca deðinmek istiyorum. 

Buradaki önemli nokta,  bu özelliklerin bazýlarýnýn sadece JCB'lerde bulunmasýdýr. 

Aþaðýda anlatacaðým sistemlerin hepsi, operatörün daha rahat ve konforlu bir ortamda çalýþmasý, makinanýn 

verimliliðini ve ömrünü uzatmasý, daha az yakýt sarfetmesi ve sonuçta mutlu operatörler ve makina sahipleri 

yaratýlmasý açýsýndan, JCB marka bir kazýcý-yükleyicinin neden pazarýn en çok tercih edilen kazýcý-yükleyicisi 

olduðunu açýklayacaktýr.

JCB'den son teknolojik "kolaylýklar"

TERCÝH NEDEN JCB ?TERCÝH NEDEN JCB ?

I
I

SERVO (JOY STICK) 
KUMANDA KOLLARI
(Precision Control)

BEKO YANA KAYDIRMA
SÝSTEMÝ (Power Slide)

-  Noyan Gençoðlu

edemez ama tüm makina ters yönde ve bom 

kýzaðý üzerinde bir yandan öbür yana kayar. Bu, 

ancak usta bir operatörün yapabileceði, makinaya 

ve zemine hasar veren ve ömrünü kýsaltan, bom 

kýrýlmalarýný da hýzlandýran çok zahmetli bir 

iþlemdir. Ayrýca acemi bir operatör, yerde kayan 

lastiklere ve arka ayaklara da zarar verir.

Ýþte þimdi JCB firmasý, baþka hiç bir kazýcý-

yükleyicide bulunmayan ve operatörün tek bir 

hareketi ile devreye giren isteðe baðlý “JCB 

Hidrolik Beko Kaydýrma Sistemi”ni operatörlerin 

kullanýmýna sunuyor. 

Bu sistem sayesinde, artýk zemin hasarlarýndan, 

bom kýrýlmalarýndan ve fazla zaman ve yakýt 

sarfiyatýndan bahsetmek tarihe karýþýyor.

Devrim niteliðinde olan ve 

hidrolik olarak çalýþan bu teknolojik tasarým ile, 

hiç tecrübesi olmayan bir operatör bile, sadece 

bir pedala basmak sureti ile,  tüm bomu bir 

yandan öbür yana rahatlýkla kaydýrabiliyor.

 

JCB'nin transmisyon fabrikalarýnda üretilen ve 

yine bir de ilk kez uygulanan 6 

vitesli transmisyon, inanýlmaz bir performans 

sergilemektedir. Bazýlarý, 6 vitese ne gerek var  

diye düþünebilirler.  Ancak bu 

kazýcý-yükleyici

" "

yeni transmisyon ile 

eskiden yaklaþýk 6.000 saat civarýnda olan 

transmisyon ömürleri tam iki katýna çýkarýlmýþ ve 

12.000 saat gibi inanýlmaz bir ömre ulaþmýþtýr. 

Ayrýca 500 saatte bir olan þanzuman bakýmlarý da, 

6 vitesli þanzumanda 1.000 saatte bire 

yükseltilmiþ ve böylece maliyetler daha da aþaðý 

çekilmiþtir.

Opsiyonel olarak sunulan ve sadece JCB'de 

bulunan bu yeni tip þanzuman ile makina, 1. ve 2. 

viteslerde daha düþük olan vites oranlarý ile çok 

daha yüksek tork oranlarýna ulaþmýþtýr. Böylece, 

tekerleklerde oluþan yüksek çekiþ ve kavrama 

gücü ile, ön kepçeyi kullanarak malzemeye giriþler 

çok daha güçlü ve verimli bir hale getirilmiþtir.

4., 5. ve 6. vitesler, týpký bir otomatik vitesli 

otomobilde olduðu gibi, birbirine otomatik olarak 

geçmektedir. Böylece makinanýn daha az hýz, 

zaman ve yakýt harcamasý saðlanmýþtýr. Özellikle 

makina 6. viteste giderken, eskisinden % 10 daha 

az gibi, inanýlmaz bir yakýt sarfiyatýna ulaþýlmýþtýr.

Operatörlerin zaman, hýz ve yakýt 

kaybettikleri ve hiç hoþlarýna gitmeyen 

bir durum vardýr: Engebeli bir arazide 

ön kepçe malzeme ile tam dolu iken, 

malzemeyi dökmeden ve hoplayýp-

zýplamadan hýzlý gidebilmek. 

Operatöre büyük rahatsýzlýk veren 

bu durumda, sarsýlmamak ve 

malzemeyi de dökmemek için, 

operatör hýz keser ve makinayý daha 

yavaþ kullanmak zorunda kalýr.

Ancak JCB firmasý, bu soruna da bir çözüm 

getiriyor. Yükleyici kollarý altýna yerleþtirilen ve 

ayný bir amortisör gibi çalýþan, içi yað ve azot gazý 

dolu akümülatörler sayesinde, engebeli araziden 

kollara iletilen sarsýntý, sistem içinde emilmek 

sureti ile, yok ediliyor ve makina sanki bir 

asfalttaymýþ gibi rahat ve hýzlý gidiyor. 

Özellikle; forklift çatallarý ile paletli bir 

malzeme taþýrken, açýlýr kapanýr kepçenin dozer 

býçaðý bölümünü kullanýrken ve tesviye yaparken, 

kar-buz ve temizliði iþlerini yaparken bu sistem 

operatörün en büyük yardýmcýsý oluyor.

Gösterge panelindeki bir elektrik düðmesi ile 

operatör tarafýndan rahatlýkla devreye 

sokulabilen bu sistem, bir kit olarak da getirtilip 

makina üzerine sonradan takýlabiliyor.

Bu sistem, 

makinanýn zýplamasýný ve sarsýlmasýný engellediði 

için, operatör konforu da maksimum seviyeye 

ulaþýyor. 
Ýsteðe baðlý olarak sunulan ve operatör 

koltuðunun kollarý ucuna montajlý “servo 

kumandalarý” sayesinde 

 

 Bu sistemde “joy 

stick” kumandalar, operatör sadece arkaya tam 

döndüðü zaman deðil, koltuk yanda, hatta önde 

iken bile ekskavatöre kumanda edecek þekilde 

dizayn edilmiþtir.

operatör, ayný bir paletli 

ekskavatörde olduðu gibi, sadece bileklerini 

oynatmak suretiyle bom ve ön kola inanýlmaz bir 

hassasiyetle kumanda edebilir.

Operatörler bazen, loder tarafýnda çalýþýrken bile 

ekskavatör bölümüne kumanda etme ihtiyacý 

duyarlar. Özellikle bina içlerine girerken bomu 

indirmek gerekir. Ýþte bu kumandalar ile, koltuðu 

çevirmeden, yüzünüz loder tarafýnda iken bile 

ekskavatöre kumanda edebilirsiniz. Bazý 

makinalarda bu sistem koltuk üzerine montajlý 

olmayýp, arkada, yere montajlýdýr ve sistem hep 

açýk olduðundan, kazaya sebebiyet verirler. Ancak 

JCB Servo Kumandalarý ile, hem istenmeyen 

kazalarý önlemiþ olursunuz, hem zamandan 

kazanýrsýnýz, hem de yakýt tasarrufu yapmýþ 

olursunuz.

Ekskavatör yan tarafta iken operatör, koltuðu da 

ayný yöne çevirmek sureti ile, kazdýðý kanala 

paralel konumlanýr ve kazýyý mükemmel bir 

þekilde görerek  “kazý ile yüzyüze” çalýþabilecek 

bir pozisyona gelir. Bu da, operatörün yaptýðý iþi 

doðrudan görerek çalýþmasýný saðlar.

Bu sistem operatörler için bir çýðýr açmýþtýr. Bütün 

kazýcý-yükleyici operatörlerinin mutlaka yapmak 

zorunda olduklarý ve istemeden yaptýklarý bir iþ 

vardýr: Ýþin ihtiyacýna göre arka bekoyu saða-sola 

kaydýrma iþlemi. Operatör, kepçeyi zeminde bir 

yere takarak yerden aldýðý güç ile bomu geriye 

doðru iter. Kepçe yere takýlý olduðundan hareket 
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bir pedala basmak sureti ile,  tüm bomu bir 

yandan öbür yana rahatlýkla kaydýrabiliyor.

 

JCB'nin transmisyon fabrikalarýnda üretilen ve 

yine bir de ilk kez uygulanan 6 

vitesli transmisyon, inanýlmaz bir performans 

sergilemektedir. Bazýlarý, 6 vitese ne gerek var  

diye düþünebilirler.  Ancak bu 

kazýcý-yükleyici

" "

yeni transmisyon ile 

eskiden yaklaþýk 6.000 saat civarýnda olan 
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çok daha güçlü ve verimli bir hale getirilmiþtir.

4., 5. ve 6. vitesler, týpký bir otomatik vitesli 

otomobilde olduðu gibi, birbirine otomatik olarak 

geçmektedir. Böylece makinanýn daha az hýz, 

zaman ve yakýt harcamasý saðlanmýþtýr. Özellikle 

makina 6. viteste giderken, eskisinden % 10 daha 

az gibi, inanýlmaz bir yakýt sarfiyatýna ulaþýlmýþtýr.

Operatörlerin zaman, hýz ve yakýt 

kaybettikleri ve hiç hoþlarýna gitmeyen 

bir durum vardýr: Engebeli bir arazide 

ön kepçe malzeme ile tam dolu iken, 

malzemeyi dökmeden ve hoplayýp-

zýplamadan hýzlý gidebilmek. 

Operatöre büyük rahatsýzlýk veren 

bu durumda, sarsýlmamak ve 

malzemeyi de dökmemek için, 

operatör hýz keser ve makinayý daha 

yavaþ kullanmak zorunda kalýr.

Ancak JCB firmasý, bu soruna da bir çözüm 

getiriyor. Yükleyici kollarý altýna yerleþtirilen ve 

ayný bir amortisör gibi çalýþan, içi yað ve azot gazý 

dolu akümülatörler sayesinde, engebeli araziden 

kollara iletilen sarsýntý, sistem içinde emilmek 

sureti ile, yok ediliyor ve makina sanki bir 

asfalttaymýþ gibi rahat ve hýzlý gidiyor. 

Özellikle; forklift çatallarý ile paletli bir 

malzeme taþýrken, açýlýr kapanýr kepçenin dozer 

býçaðý bölümünü kullanýrken ve tesviye yaparken, 

kar-buz ve temizliði iþlerini yaparken bu sistem 

operatörün en büyük yardýmcýsý oluyor.

Gösterge panelindeki bir elektrik düðmesi ile 

operatör tarafýndan rahatlýkla devreye 

sokulabilen bu sistem, bir kit olarak da getirtilip 

makina üzerine sonradan takýlabiliyor.

Bu sistem, 

makinanýn zýplamasýný ve sarsýlmasýný engellediði 

için, operatör konforu da maksimum seviyeye 

ulaþýyor. 
Ýsteðe baðlý olarak sunulan ve operatör 

koltuðunun kollarý ucuna montajlý “servo 

kumandalarý” sayesinde 

 

 Bu sistemde “joy 

stick” kumandalar, operatör sadece arkaya tam 

döndüðü zaman deðil, koltuk yanda, hatta önde 

iken bile ekskavatöre kumanda edecek þekilde 

dizayn edilmiþtir.

operatör, ayný bir paletli 

ekskavatörde olduðu gibi, sadece bileklerini 

oynatmak suretiyle bom ve ön kola inanýlmaz bir 

hassasiyetle kumanda edebilir.

Operatörler bazen, loder tarafýnda çalýþýrken bile 

ekskavatör bölümüne kumanda etme ihtiyacý 

duyarlar. Özellikle bina içlerine girerken bomu 

indirmek gerekir. Ýþte bu kumandalar ile, koltuðu 

çevirmeden, yüzünüz loder tarafýnda iken bile 

ekskavatöre kumanda edebilirsiniz. Bazý 

makinalarda bu sistem koltuk üzerine montajlý 

olmayýp, arkada, yere montajlýdýr ve sistem hep 

açýk olduðundan, kazaya sebebiyet verirler. Ancak 

JCB Servo Kumandalarý ile, hem istenmeyen 

kazalarý önlemiþ olursunuz, hem zamandan 

kazanýrsýnýz, hem de yakýt tasarrufu yapmýþ 

olursunuz.

Ekskavatör yan tarafta iken operatör, koltuðu da 

ayný yöne çevirmek sureti ile, kazdýðý kanala 

paralel konumlanýr ve kazýyý mükemmel bir 

þekilde görerek  “kazý ile yüzyüze” çalýþabilecek 

bir pozisyona gelir. Bu da, operatörün yaptýðý iþi 

doðrudan görerek çalýþmasýný saðlar.

Bu sistem operatörler için bir çýðýr açmýþtýr. Bütün 

kazýcý-yükleyici operatörlerinin mutlaka yapmak 

zorunda olduklarý ve istemeden yaptýklarý bir iþ 

vardýr: Ýþin ihtiyacýna göre arka bekoyu saða-sola 

kaydýrma iþlemi. Operatör, kepçeyi zeminde bir 

yere takarak yerden aldýðý güç ile bomu geriye 

doðru iter. Kepçe yere takýlý olduðundan hareket 
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Kendi kendine hareket kabiliyeti olan makinalara, týpký bir 
araç kaskosu gibi teminatlar alýnabilir mi?

Sigorta ile çalýnma riski de teminat altýna alýnabilir mi?

Müteharrik bir makina için yaptýrabilecek en geniþ teminat 
kapsamý nedir?

Sigorta kapsamýnda neler teminat altýna alýnamaz?

Hareket kabiliyeti olan makinalar için, 'Makina Kýrýlmasý' teminatýna ek 
olarak 'Geniþ Kasko Klozu' teminatý alýnmalýdýr. Bu kloz ile; çarpma, 
çarpýþma, devrilme, düþme, yuvarlanma, toprak kaymasý, toprak 
çökmesi, kaya düþmesi, yangýn, yýldýrým, deprem, sel, kar aðýrlýðý nedeni 
ile meydana gelebilecek hasarlar da teminat altýna alýnabilir.

Yaptýrýlacak poliçeye hýrsýzlýk riski de ilave edilerek, hýrsýzlýk, teminat 
kapsamýna dahil edilebilir.

'Makina Kýrýlmasý + Geniþ Kasko Klozu + Hýrsýzlýk' teminatlarý 
birarada  alýndýðýnda, en geniþ teminat kapsamýna ulaþýlmýþ olunur.

Matkap, makas, býçak, testere, çelik veya madeni kalemler ya da kesici 
alet ve edevat, matris ve kalýplar, haddehanelerdeki sýcak hadde valsleri, 
þablon, modeller, resim rulolarý, öðütücü, kýrýcý, karýþtýrýcýlar, elek ve 
kalburlar, halat, zincir, transport bantlarý ve kayýþlarý gibi deðiþtirilebilir 
parçalar ile belirli sürelerde deðiþtirilmesi ve yenilenmesi mutad olan 
kömür fýrçasý ve lamba gibi parçalar teminat kapsamýna alýnamaz.

Ayrýca, makinalarýn ehliyetsiz personel tarafýndan kullanýlmasý sonucu 
oluþacak çarpma, çarpýþma, yuvarlanma hasarlarý, teminat kapsamý 
dýþýndadýr.

 

'Makina Kýrýlmasý + Geniþ Kasko 
Klozu + Hýrsýzlýk' teminatlarý 
birarada  alýndýðýnda, en geniþ 
teminat kapsamýna ulaþýlmýþ 
olunur.
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Ýþ makinalarýnýzýn her bir parçasý milyarlar deðerinde... Beklenmedik anlarda 
oluþabilecek makina hasarlarýna hazýrlýklý olabilmenin en güvenilir, en ekonomik yolu 
ise, sigorta yaptýrmak. Günümüz dünyasýnda çaðdaþ iþletmeci, makina aksamýnda 
oluþabilecek hasarlarý artýk düþünmüyor.

Bu yazýmýzda, iþ makinanýzý en geniþ kapsamda sigorta teminatý altýna alabilmeniz 
konusunda sizlere bilgi verebilmek amacý ile, Sedef Sigorta Hizmetleri yetkililerine 
yönelttiðimiz sorulara ve onlarýn cevaplarýna yer veriyoruz. 

"Makina Kýrýlmasý Sigortasý""Makina Kýrýlmasý Sigortasý"

Milyarlar deðerindeki iþ makinanýz ve parçalarý
güvence altýnda:

"Makina Kýrýlmasý Sigortasý" ile neler güvence altýna 
alýnabilir?

Sigorta kapsamýnda; mekanik tüm ekipmanlar, iþ ve diðer tüm 
makinalarda öngörülemeyen nedenlerle meydana gelen maddi kayýplar, 
onarým ve yenileme masraflarý güvence altýna alýnabilir.

Teminat altýna alýnan baþlýca riskleri þu þekilde 
sýralayabiliriz:

Ýþletme personelinin veya üçüncü þahýslarýn ihmali, 
kusuru, hatasý, dikkatsizliði ya da sabotajý

Elektrik enerjisinin doðrudan doðruya tesiri sonucu 
kýsa devre,  voltaj yükselmesi

Yaðlama kusurlarý

Ýþletme kazalarý

Ani olarak aþýrý ýsýnma ve soðuma

Týkanma ve yabancý maddelerin girmesi

Santri füj  kuvveti  neden i  i le meydana gelen 
parçalanmalar

Buhar kazanlarý ve kaplarýndaki su noksanlýðý

Modelin, imalatýn, montajýn, malzemenin, kalýbýn, dökümün ve 
iþçiliðin kusurlu olmasý

Kapalý kaplardaki alçak basýnç nedeni ile meydana gelen ezilme, 
yýrtýlma,  buruþma gibi deformasyonlar

Fýrtýna, kasýrga ve don

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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F R A N K  F U R N E S S
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Buradan sonraki eðitim duraðýnýz neresi 

olacak?  Hangi ülkeye geçeceksiniz?

Bir sonraki duraðým Amerika olacak. Ondan sonraki 

hafta Galler'de ve sonrasýnda Uzak Doðu, Singapur, 

Malezya, Asya ve Dubai 'de eðit imlerimi 

sürdüreceðim.

Bu kadar yoðun bir çalýþma programý 

arasýnda, tatile zaman ayýrabiliyor musunuz?

Çalýþmak kadar tatil yapmak da gerekiyor. Bu yýl 

tatilimi ailemle birlikte Amerika'da geçireceðim. Üç 

hafta boyunca birlikte gezecek, dinlenecek ve güzel 

vakit geçireceðiz.

Eðitime katýlanlarýn bir kýsmý inþaat, diðer 

kýsmý iþ makinalarý sektöründe çalýþýyorlar. 

Bu iki farklý gruba birarada eðitim vermek, 

bazý zorluklarý  beraberinde getirdi mi?

Genellikle, eðitimlerimizi spesifik konularda ve bu 

konulara yoðunlaþmýþ gruplara veriyoruz. Ancak, 

sizin de söylediðiniz gibi, burada iki farklý grup vardý. 

Bunlardan biri, somut bir ürün yani iþ makinasý 

pazarlarken, diðeri, ortada henüz olmayan bir projeyi, 

büyük bir sözleþmeyi satmak için çalýþýyor. Bu 

durumda, iki grubun  satýþ tarzlarýnýn ve dolayýsý ile 

eðitim içeriklerinin birbirinden farklý olmasý gerekir.

Burada söz konusu olan farklý þirket 

kültürlerinin, deðiþik yaklaþým tarzlarýna 

neden olduðunu söyleyebilir miyiz?

Evet, çünkü bu kültürlerin biri oldukça genç, dinamik 

ve hevesli iken, diðeri tutucu ve duraðandýr.

Bu gruptan önce en son hangi kuruluþa eðitim 

verdiniz?

Türkiye'deki Genç Ýþadamlarý Derneði üyelerine 

eðitim verdim. Alp (Taþkent), Sezai (Taþkent) ve 

Cüneyt (Divriþ) de katýlýmcýlar arasýndaydý.

En çok hangi konuda eðitim vermekten zevk 

alýyorsunuz?

En sevdiðim eðitim konusu, "satýþ"týr. Bu eðitimde 

hedefleri belirler, geliþmeleri izler, getirilerini takip 

edebilirsiniz. Kýsacasý, satýþ ve hedef belirleme 

konularýnda konuþmaktan çok zevk alýyorum.

Bugüne kadar  eðitim verirken en fazla keyif 

aldýðýnýz grup hangisiydi?

Bana en keyif veren eðitim, Ýngiliz Olimpiyat Takýmý ile 

yaptýðým çalýþmadýr. Katýlýmcýlarýn hepsi çok genç ve 

cesaretliydi, söylenenleri yapmaya hazýrlardý. Zaten 

çalýþmalarýnda eðitmenleri "bunu yapýn" dediðinde, 

yapýyorlardý. Ben de bir eðitimci olarak, 

söy led ik ler im in  kabu l  görmes inden  ve  

uygulanmasýndan zevk alýrým. Takýmýn elemanlarý, 

yeni fikirlere açýklardý, hiçbir konuda "bu olmaz" diye 

bir ön yargýlarý yoktu. Her þeyi denemeye hazýrlardý. 

Hem sevimli,  hem açýk fikirli, hem de büyük bir 

öðrenme hevesi ile dinleyen bir gruptu.

Bugüne kadar verdiðiniz eðitimlere yaklaþýk 

kaç kiþi katýldý?

Bugüne kadar beþ binin üzerinde kiþiye eðitim 

verdiðimizi çok rahatlýkla söyleyebilirim.

Ýki gün boyunca STFA Grubu ve SÝF 

Otomotiv'in satýþ ve pazarlama ekiplerine 

eðitim verdiniz. Katýlýmcýlarýn ilgisini ve bilgi 

düzeylerini nasýl buldunuz?

Herþeyden önce, katýlýmcýlarýn çok hevesli ve 

öðrenme arzusu içinde olduklarýný söylemeliyim. 

Herkes pozitif bir yaklaþým içindeydi; sorular 

sordular ve eðitime aktif olarak katýldýlar. Benim 

eðitim verirken en hoþuma giden þey, karþýlýklý 

etkileþimdir ki, bunu burada bol bol yaþadým. Yeni 

þeyler öðrenmeye açýk insanlar ile iletiþim kurmak, 

iþimin en keyifli yaný, çünkü onlara yararlý olduðumu 

görebiliyorum. Bazý eðitimlerimde katýlýmcýlar; "Biz 

zaten bunlarý biliyoruz, yeni hiç bir þey 

öðrenmiyoruz" þeklinde bir yaklaþým içinde oluyorlar. 

Böyle olunca da, hem kendi zamanlarýný hem de 

benimkini  israf etmiþ oluyorlar.

Bu eðitime gelmeden önce, STFA Grubu ve 

Sif Otomotiv  hakkýnda bilginiz var mýydý?

Buraya gelmeden önce þirketlerin internet sitelerini 

inceleyerek gerekli ön bilgileri topladým. Ece (Þirin) 

ile görüþerek, grup hakkýnda, çalýþanlar hakkýnda 

detaylý bilgi aldým. Ayrýca Alp (Taþkent), Sezai 

(Taþkent) ve Cüneyt (Divriþ) ile de görüþtüm. 

Geçtiðimiz günlerde STFA Grubu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve iki gün süre ile eðitim veren 
Frank Furness ile, sizler için kýsa bir söyleþi yaptýk. Frank

Furness
kimdir?

Frank
Furness
kimdir?

Frank Furness, satýþ danýþmaný, eðitimci ve yönetici 
olarak 21 yýllýk bir deneyime sahiptir. Kuzeybatý 
Londra Konuþmacýlar Kulübü'nün kurucusu ve eski 
baþkanlarýndandýr. 1997 yýlýnda Ýrlanda'da, 
Ýngiltere'nin en nüktedan 5 konuþmacýsýndan biri 
seçilmiþtir. Amerikan "Meetings & Conventions" 
Dergisi'nin 2001 yýlý "en çok tercih edilen ilk 10 
profesyonel konuþmacý" listesinde, Amerikalý 
olmayan tek kiþi olarak yer almýþtýr. Ulusal 
Konuþmacýlar Birliði (ABD) üyesi ve Avrupa 
Profesyonel Konuþmacýlar Birliði baþkanýdýr.

Ýngiltere'de, hedef belirleme, motivasyon ve olumlu 
düþünme davranýþý konularýnda pekçok radyo 
programýna katýlmýþtýr. En son Bloomberg TV'de, 
futbolcu motivasyonu konusunda katýldýðý söyleþi, 
86 ülkede beþ kez yayýnlanmýþtýr. 

Aslen Güney Afrikalý olan Furness, Ýngiltere'de 
yaþamaktadýr. 

Söyleþi | Esra Temel, Kenan Acar, Frank Furness

Kaç yýldýr eðitim veriyorsunuz? Bu eðitimlere 

kimler katýlýyor?

Eðitim iþini kendimi bildim bileli yapýyorum 

diyebilirim. Ancak, 1997 yýlýnda bu organizasyonu 

kurduðumuzdan beri, yani yaklaþýk son yedi yýldýr, 

tüm mesaimi bu iþe ayýrýyorum. Þu anda yaklaþýk 44 

ülkede, her çeþit büyük ve küçük kuruluþ ile 

çalýþýyoruz. En büyük müþterimiz Panasonic.  Avrupa 

Þampiyonlar Ligi Organizasyonu ve Ýngiliz Olimpiyat 

Takýmý da müþterilerimiz arasýnda.

"Türklerin sýcak ve açýk 
yürekli davranýþlarý, 
Ýstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevme
nedenlerimin baþýnda geliyor."

-  Esra Temel, Kenan Acar
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HÝZMETLERÝ
SERVÝS ve YEDEK PARÇA 
HÝZMETLERÝ

GARANTÝ SÜRESÝGARANTÝ SÜRESÝ

Bir JCB makinanýn satýþý gerçekleþtirildikten sonra, satýcý firmanýn "Satýþ Sonrasý Hizmetler 
Birimi" müþteriye hizmet vermeye baþlar. 
Bir JCB makinanýn satýþý gerçekleþtirildikten sonra, satýcý firmanýn "Satýþ Sonrasý Hizmetler 
Birimi" müþteriye hizmet vermeye baþlar. 

Garanti süresi genelde 1500 saat veya bir yýl olup, 

"hangisi erken dolarsa" prensibine göre hareket 

edilirken, firmamýz, müþterilerine garanti süresini 

3000 saat veya bir yýl olarak vermektedir. 

Ancak  mak ina , onuncu  ay ýnda  3000  saa t i  

doldurmuþ ise, garanti süresi bitmiþ demektir. Bu 

konu, bazý müþteri lerimiz taraf ýndan yanl ýþ 

anlaþýlabildiði için, garanti belgesinde açýk bir 

þekilde belirtilen garanti süresi ve diðer þartlarýn, 

makina alýnýrken dikkatlice okunmasý yararlý 

olacaktýr.

Sif JCB Ýþ Makinalarý, müþterilerinin hem garanti 

kapsamýndaki, hem de garanti kapsamý dýþýndaki 

makinalarý ile ilgili tamir ve bakým ihtiyaçlarýna 

Türkiye genelindeki servis noktalarý ile cevap 

vermektedir. Orijinal parça stoðu ile çalýþýlan bu 

servislerde yetiþmiþ teknik elemanlar ve firma 

teknik desteði, müþterilerimizin en iyi þekilde 

hizmet almalarýný saðlamaktadýr.

Müþterilerimizin satýþ sonrasý ile ilgili her türlü 

sorun ve sorularýna cevap vermek üzere, firmamýz 

bünyesinde bulunan "Satýþ Sonrasý Hizmetler 

Birimi" de, yetiþmiþ ve tecrübeli teknik elemanlarý 

ile hizmet vermektedir.

Müþteri odaklý yaklaþýmý i le , müþteri lerinin 

memnuniyetini her þeyin üstünde tutan Sif JCB Ýþ 

Makinalarý , ori j inal yedek parça stoklarý ve 

benimsediði "olmayan parça en pahalý parçadýr" 

anlayýþýyla da bunu desteklemektedir.

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

F R A N K  F U R N E S S

Ýstanbul için üç kelime seçmem gerekirse, 

kelimelerden biri "eðlence" olurdu. Burada çok 

eðlenceli vakit geçirdim. "Güzel yemek" ikinci kelime 

olurdu, çünkü biraz önce de  söylediðim gibi, 

yemekleriniz mükemmel. Ve üçüncü kelime de 

"insanlar" olurdu. Harika insanlar. Bence insanlarýnýz, 

Ýstanbul'u daha da güzelleþtiriyor. Sýcak ve açýk 

yürekli davranýþlarý, Ýstanbul'u ve Türkiye'yi çok 

sevme nedenlerimin baþýnda geliyor.

Eðer arkadaþlarýnýzdan biri Ýstanbul'a 

gelecek olsa, ona Ýstanbul ile ilgili neler 

önerirdiniz?

Ýlk önerim; "Eðer Kapalýçarþý'ya gidiyorsan, yanýna 

çok para al" olurdu. Kapalýçarþý'da gördüðüm kiþiler, 

þimdiye kadar karþýlaþtýðým en iyi satýcýlar. Ayrýca, 

Topkapý Sarayý gibi, gerçekten inanýlmaz güzellikte 

olan yerleri ve eserleri gezmesini söylerdim. Hem 

önceki, hem de bu geliþimde fýrsat bulamadýðým, fakat 

bir dahaki sefere mutlaka yapmak istediðim þey, 

Türkiye'nin güney bölgelerine gitmek üzere iki gün 

ayýrmak. Gidip gören arkadaþlarým, çok güzel 

yerlerden, muhteþem sahil þeridinden, olaðanüstü 

doðadan bahsediyorlar. Ayrýca buraya gelecek 

olanlara tavsiyem, Türk yemeklerini mutlaka 

denemeleri.

Söyleþimize zaman ayýrdýðýnýz için çok 

teþekkür ediyoruz.

Bir sohbetimizde, Türkiye'de de tatil yapmak 

istediðinizden söz etmiþtiniz. 

Evet, tatil yapmak için de ülkenize gelmek istiyorum. 

Bu benim Türkiye'yi ikinci ziyaretim ve her ikisinde 

de büyük keyif aldým. Ýlk geliþimde, bir hayli alýþveriþ 

yapmýþtým. Ününü çok duyduðum Kapalýçarþý'ya 

sadece gezip görmek için gidip, iki ceket ve iki halý ile 

dönmüþtüm. 

Sizinle biraz da Türkiye ve Türk insaný 

üzerine söyleþmek istiyoruz. Bugüne kadar 

bu lunduðunuz  d iðer  ü lke ler le  b i r  

karþýlaþtýrma yapabilir misiniz?

Bence Türk insaný, çalýþtýðým pekçok ülke 

insaný ile benzerlikler taþýyor. Türkiye'ye 

g e l d i ð i m d e ,  D u b a i  v e  U z a k  

Doðu'dakilere çok benzer izlenimler 

edindim. Ben aslen bir Güney Afrikalýyým 

ve insanlarýnýz, Güney Afrikalýlara da çok 

benziyorlar. Sýcak kanlý olmalarý ve 

eðlence tarzlarý, büyük benzerlik 

gösteriyor. Eþim de ülkenizi ve 

insanlarýnýzý çok sevdi. Buradan mülk 

edinmeyi bile düþünüyoruz.

Türk yemekleri ile aranýz nasýl?

Yemek yemeyi çok severim. Türk 

yemekleri ise kesinlikle mükemmel. 

Yalnýz, buraya geldiðim zaman çok fazla 

y i y i yorum ve  bazen , b i r  d aha  yemek  

yiyemeyecekmiþim gibi hissediyorum. Buraya son 

geliþimde bir lokantaya gittik, yemekten sonra bir 

tatlý getirdiler. Balkabaðý tatlýsýna benzer bir tatlý idi 

ama adýný hatýrlamýyorum. Bugüne kadar yediðim en 

güzel tatlý olduðunu söyleyebilirim.

Ýstanbul'u üç kelime ile tarif etmenizi istesek, 

seçeceðiniz kelimeler hangileri olurdu?

Ýstanbul'u üç kelime ile tarif etmem

gerekseydi, "eðlence", "güzel yemek"

ve "insanlar" derdim.

-  Recep Çimen
sö

yleþi
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ve þeritler ilave ettiði bu arabayý da bir hafta içinde 

pazara getirdi ve 45 pounda sattý. Böylece, ilk satýþý 

için  hedeflediði 90 poundu kazanmýþ oldu.

Joe Bamford, 1946 yýlý boyunca, kesme, þekillendirme 

ve kaynak yapma dahil, tüm iþlemleri tek baþýna 

gerçekleþtirdi. Bu süre içerisinde elektrik baðlantýsý 

yapýlmýþ olmasýna raðmen,  maddi gücü olmadýðý için 

matkap makinasý alamadý ve bu iþi bir otobüs 

atölyesine sözleþmeli olarak yaptýrmaya baþladý. Boya 

iþlemlerini yapmasý için de, Harold Foster'ý yarý 

zamanlý olarak iþe aldý.  Artýk bir iþveren olmuþtu.

Ýlk tam zamanlý çalýþaný ise, Arthur 'Pom Pom' 

Harrison'dý.  Arthur ve sonrasýnda iþe baþlayan Bert, 

Joe Bamford'un talimatlarýna uyarak römork 

yapýmýna devam ettiler. Arthur, elle çalýþan direk 

matkabý ve elektrikli testeresi ile makina atölyesi 

görevini yürüterek, savaþ sonrasý parçalarýný, traktör 

römorklarýna dönüþtürecek kesme ve delme 

iþlemlerini yapýyordu. Joe Bamford'un kaynak 

takýmýný ile bir çift dingil kullanan Bert ise, kaynak ve 

montaj departmanýný oluþturuyordu. 

1947 yýlý baþýna kadar bir yandan iþ kovalayan Joe , bir 

yandan da büyük bir enerjiyle haftanýn yedi günü 

atölyesinde çalýþýyordu. Ancak, atölye sahibi Pazar 

günleri çalýþmasýna izin vermediði için, Uttoxeter ve 

Rocester arasýnda, Crakemarsh Hall civarýnda bir 

ahýr ve araba garajýna taþýndý. 

1947 baharýnda, ondört yaþýndaki Bill Hirst,  

Uttoxeter'deki iþçi bulma kurumuna geldi.  Dokuz 

kardeþin en küçüðü olarak paraya ihtiyacý olan Bill, 

ertesi gün kendini Rocester'deki evinden iki mil 

uzaklýkta, Crakemarsh Hall'daki garajda buldu. 33 

yaþýndaki Joe Bamford, kendisini Arthur 'Pom Pom' 

Harrison ile tanýþtýrdý. 

Harrison, yaptýðý mülakat sonucunda, Bill'in 'gelecek 

vaad eden bir genç' olduðuna karar vererek onu iþe 

aldý. Böylece Bill, Arthur ve Bert'den sonra JCB'de 

tam zamanlý çalýþmaya baþlayan üçüncü kiþi oldu.

Bill, Rocester'den bisikletle gidip geliyor ve 

haftalýðýna bir paund aldýðý iþin aslýnda ne kadar zor 

olduðunu kavramaya baþlýyordu. 

Bu arada bir milden daha yakýn bir mesafede, 21 

yaþýnda John adýndaki bir çiftlik çalýþaný, eski 

patronundan bir Ford traktör ve Ransomes pulluk 

alarak kendi iþini kurmaya baþlamýþtý. 

Arthur, Bert, Bill ve John
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J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .     ( 1 . b ö l ü m )

JCB'nin günümüzdeki modern tesisleri ile baþlangýcý arasýnda 
oldukça fark vardýr.  Beatles grubunun çok fazla ilerlemeyeceðini 
düþünen ve onlarýn plak yapma isteðini geri çeviren bir plak 
þirketi müdürü hakkýnda çok bilinen bir hikaye vardýr. Daha az 
bil inen bir hikaye ise , 1950'l i yýl larýn baþýnda genç J.C. 
Bamford'un iþini geliþtirme þansýnýn az olduðunu kayýtlarýna 
geçiren bir finans þirketi ile ilgili olandýr.

Garajda Yaratýlan Efsane: JCBGarajda Yaratýlan Efsane: JCB

Yýllar önce, Uttoxeter'de zirai mühendislik alanýnda 

çalýþan bir aile þirketi olan Bamfords Ltd.'i yöneten 

J.C. Bamford'un amcasý Henry de, ona artýk ihtiyaç 

olmadýðýný yazan bir not ilettiðinde, buna benzer bir 

hata yapýyordu.

Joe Bamford, Bamfords Ltd.'den ayrýldýktan sonra, 

haftalýðý 30 þiline bir atölye kiraladý ve ilk yatýrýmýný 

yaparak, bir paunda ikinci el bir kaynak takýmý aldý. 

Ancak devam eden savaþýn getirdiði kýsýtlamalar ve 

atölyede elektrik olmamasý nedeni ile kullanamadý. 

(Bu kaynak takýmý, yýllar sonra Rocester fabrika 

binasý giriþinde gururla sergilenmeye baþlandý ve 

hakettiði deðeri bulmuþ oldu. Günümüzde birçok 

insan, kendilerine þans getireceðine inanarak, bu 

kaynak takýmýna dokunuyor.)

Joe Bamford, ilk oðlu Anthony'nin doðduðu gün olan 

23 Ekim 1945'te iþe baþlayabildi.  Eþi ve çocuðu vardý, 

ancak parasý yoktu. Bu durumda, kendi deyiþiyle 

"aklýný iþine vermeliydi".

Ýlk ürünü olan ve savaþ zamanýndan kalan 

hurdalardan imal ettiði traktör römorkunu, 

Uttoxeter pazarýnda, boyalý ve þeritli olarak, JCB 

(J.C.Bamford) imzasý ile 90 paunda satýþa çýkardý.

Satýþ, üç hafta sonra gerçekleþti ve römorka karþýlýk, 

45 pound ve eski bir at arabasý aldý.  Yenileyip boyadýðý 

Herþey Nasýl Baþladý?
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Küçük bir atölyeden, Avrupa'nýn en 
hayranlýk uyandýran üretim tesislerine 
uzanan yol... Joe Bamford, haftalýðý 30 
þiline Uttoxeter'de, sinema karþýsýnda 
bir atölye kiralamýþtý. 1947 yýlýnda 
çýkmasý istenene kadar yalnýz çalýþtýðý 

2atölye,  sadece 17 m  idi ve 1969'da bir 
JCB 6C  ile yýkýldý.

Y ýk ý l an  a tö lyen in  b i r  kopyas ý , 
Rocester'daki Spor ve Sosyal Tesisler 
y an ý nda  ye r  a lmak t ad ý r. Y i ne  
Rocester 'daki  Lakes ide Works, 
Avrupa'nýn en iyi makina fabrikalarýndan 
biri olarak kabul edilmektedir. 71 
hektarlýk alan içinde bulunan fabrikanýn 

2kapladýðý alan 112.000 m 'yi aþmaktadýr. 
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Genç John, bir de römork almaya karar verdiðinde, 

Joe Bamford'a gitti ve bir kaç gün sonra Joe, 

kendisine damperli bir römork teslim etti.

John Wheeldon: "Ben Bay Bamford'un ilk 

müþterilerinden biriydim. Bana birçok müþterisini 

gönderip, ne kadar yük taþýdýðýmý kendi gözleriyle 

görmelerini istemiþtir. Çoðu zaman birçok alýcý bana 

gelip, JCB römorklarý hakkýnda ne düþündüðümü 

sormuþtur" diye anlatýr o günleri. Ve zamanla John 

Wheeldon,  JCB'nin temsilcisi oldu. 

Bugün "müþteri memnuniyeti" klasik bir pazarlama 

tekniðidir. Ancak Joe Bamford'un 1947 yýlýndaki 

sezgisel satýþ tarzý, "müþteri memnuniyeti"nin ilk 

kayýtlý  örneðidir.

John Wheeldon'ý zor günler bekliyordu; traktör 

üreticilerinin ve savaþ sonrasý, piyasadaki traktör 

sayýsýnýn artmasý nedeniyle, John'un piyasasýndaki 

iþleri azalmýþ ve dibe vurmuþtu. Bunun üzerine 

1947 yýlýna ait bu fotoðrafta, Bay Bamford, iki yaþýndaki oðlu 
Anthony ve þirketinin tamamen çelik damperli römorklarýndan birisi ile 
görülüyor. Lastik ve tekerlekler, bir Grumman Hellcat savaþ uçaðýndan, 
tekerlek göbekleri, küçük bir havan topundan üretilmiþtir ve dingil olarak 
görev yapmaktadýr. Buradaki asýl nokta "basitlik"tir ki, gelecek yýllarýn anahtar 
kelimesi de bu olacaktýr. Fotoðrafta solda yer alan o zamanki çýrak Bill Hirst, 
1991'de JCB ile geçen 45 yýlýn sonunda uluslararasý hizmet standartlarý 
yönetiminden emekli olmuþtur. Bill'in yanýnda, ilk formen olarak makina 
atölyesini yöneten Arthur Harrison ve Bay JCB'nin yanýnda ise, ilk kaynakçý 
Bert Holmes görülüyor.

Ýngiltere'de ilk hidrolik kaldýrmalý traktörlerini 

piyasaya sürdü. Bu traktörlerde, arka dingil tapasý 

çelik bir boruya baðlanýp, kýsa bir hortumla hidrolik 

kýsmýna baðlanýyordu.

Ford daha sonra iki seçenek önermeye baþlamýþtý:  ya 

traktörün kendi hidroliði, ya da Varley diþli pompasý. 

Varley diþli pompasý, sonralarý ilk Major yükleyici 

olarak kullanýlmaya baþlanacaktý.

O sýralar çiftçiler, römorklarý hala elleriyle 

yüklemekteydi ve bu da hidrolik sistemi yükleme 

amacýyla kullanma yollarýný bulma fikrini doðurdu. 

Joe Bamford, uçak hidrolik sistemi ile ilgili bilgisini 

kullanarak, kendi Major yükleyicilerini üretti.

Major yükleyici, Avrupa'nýn ilk hidrolik yükleyicisi 

olarak 1948 yýlýnda üretildi ve 110 paund civarýnda 

satýldý. Major yükleyici olarak adlandýrýlmasýnýn 

nedeni, geliþtirme çalýþmalarýnýn, zamanýn popüler 

traktörlerinden, Fordson Major üzerinde yapýlmýþ 

olmasýdýr. Demonte olarak satýlan yükleyiciler, 

çiftçi ler veya satýcý lar tarafýndan monte 

edilebiliyordu. Daha sonra tüm popüler traktörlere 

monte edilebilecek þekilde geliþtirilen üründen, 

binlerce satýldý. Yükleyici ile birlikte gübre çatalý, 

torba kaldýrýcý ve vinç kolu da sunulmaktaydý.

1950 yýlýnýn sonunda JCB, Crakemarsh'taki garaja 

sýðmamaya baþladý ve çiftçi John Bailey'den, 

Rocester'deki eski Wiltshire United Dairies süt 

iþleme tesisini ve peynir fabrikasýný satýn aldý. John 

Wheeldon, daha önce traktörünü ve pulluðunu satýn 

aldýðý eski patronuyla bir daha karþýlaþmýþtý.

Ancak rekabet artmýþtý; Midland Industries Ltd. 

tarafýndan üretilen yükleyicinin ardýndan, bir gübre 

yükleyicisi olan Horndraulic de, Amerikan þirketi 

Horn lisansý altýnda satýþa sunuldu. 

John Wheeldon, Joe Bamford'un  geleceði gören 

zekasýný þu sözlerle anlatýyor: "Rakipler de, biz de tek 

etkili hidrolik sistem kullanýyorduk. Ancak, bir gece, 

küçük bir otel odasýnda Bay Bamford bazý çizimler 

yaptýktan sonra, birdenbire 'bize gereken çift etkili 

bir hidrolik sistem, böylece aþaðý da basýnç 

uygulayabiliriz' dedi. O an için çift etkili sistem yoktu. 

Çok þaþýrmýþtým."

1953 yýlýna kadar, JCB'nin ilk MK1 kazýcýsýnda 

kullanýlýncaya kadar da, çift etkili sistem hiç bir firma 

tarafýndan kullanýlmadý.

John Wheeldon'un þirketteki 42 yýllýk iþ hayatýnýn ilk 

evrelerinden itibaren farkettiði,  JCB'de çalýþmanýn 

bir ayrýcalýk olduðu gerçeði idi. 

Joe Bamford, Pom Pom Harrison'un (Arthur) 

üretkenliðini, John Wheeldon'a örnek olarak 

göstermiþti. Pom Pom lakabý, piyano çalmasýndan 

gelmekte idi ve Pom Pom iþlerini öyle bir ayarlardý ki, 

ayný anda dört ya da beþ iþ çýkarabilir ve 

diðerlerinden de ayný baþarýyý beklerdi. Bazen kaynak 

atölyesinden ses gelmediðinde, Pom Pom usulca 

yaklaþýr, kapýyý açar ve Bill Hirst'in ne yaptýðýna 

bakardý. Aslýnda yaratýcýlýk, Crakemarsh'ta birçok 

þekilde ortaya çýkmýþtý. Bill ve arkadaþlarý kapý 

mandalýný sigorta teli ile çelik bir sýraya baðlarlar, daha 

sonra devreyi kaynak takýmýnýn elektrodu ile 

tamamlayarak, bir köþeye çekilir ve Pom Pom'un kapý 

mandalýný açtýðý sýrada çarpýlmasýný seyrederlerdi.

Bill: "O sýçrarken, biz tekrar çalýþmaya baþlayýp 

elektrodu devreden ayýrýrdýk. Kapýda elektrik 

olduðuna yemin ederdi, ancak bizi hiç yakalayamazdý" 

diye keyif ile anlatýr o günleri.

çelik
damperli
römork 

Joe Bamford (solda), Bert Holmes (ortada) ve 
John Hodgkinson, Crakemarsh Garajý'nda ürettikleri vidalý 
damperli römork ile görülüyorlar. Bu römorkun üretildiði 
dönemde, malzeme sýkýntýsý yaþanmakta idi.  Kývrýmlý hava 
saldýrýsý korunaklarý, Bilston'daki metal atölyelerinde 
6ftx3ft  boyutunda düzleþtirilerek þekillendirilmiþ, ön ve iki 
yan tarafý oluþturmuþtu. Saðda, makina atölyesi olarak 
kullanýlan eski eyer odasý yer almakta.

vidalý
damperli
römork 

devam edecek...devam edecek...

traktörünü ve pulluðunu satan John'un, JCB 

römorku, Uttoxeter pazarýnda iki yýl önce aldýðý fiyat 

olan 100 paunda alýcý buldu.

1948 Aðustos'unda Joe Bamford ile çalýþmaya 

baþlayan Herbert Tickhill ve Hillary 'Squinner' 

Brown'dan sonra John da, altýncý çalýþan olarak iþe 

baþladý.  Artýk kendisine 1946'da römork satan adam 

için çalýþýyordu. John: "Bay Bamford genel iþler ile 

ilgilenebileceðimi söylemiþti, ancak ben kaynak 

yapmayý öðrenmeliydim ve bunu da bana kendisi 

öðretti" der.

John Wheeldon, þirketin ilk yýllarýnda odak noktasý 

olan tarým iþlerini biliyordu.  Ayrýca Darley Moor gibi 

havaalanlarýndan, çeþitli ordu tesislerinden ve 

Ashbourne'deki havaalaný çalýþmalarýndan edindiði 

bir inþaat tecrübesi de vardý.  Havaalaný, kullaným dýþý 

kaldýktan yýllar sonra, þirket tarafýndan demo yeri 

olarak satýn alýnacaktý.

Büyümeye baþlayan JCB, tek ve çift dingilli 

römorklarýn imalatýný, hurda malzemeler kullanarak 

gerçekleþtirmeye devam etti.

Büyüme, ayný zamanda ticari araç pazarýna da 

girilmesiyle, çeþitlilik anlamýna geliyordu. Joe, servis 

dýþý kalan araçlarý satýn aldý. Bunlar daha çok; jip, van 

ve kamyondu. Hepsi genel taþýma iþleri için yenilendi.

Bu arada Joe, taþýma araçlarý sayýsýnda  bir azalma 

olduðunu ve çok sayýda jip, ambulans, RAF römork 

gibi araçlara ihtiyaç duyulduðunu farketti.

Ýlk damperli römorku, manuel çalýþan vidalý bir alet 

olan JCB, 1948 yýlýnda hareket amaçlý olarak hidrolik 

sistemi kullanan ilk makinasýný üretti. Bir tarým 

römorku olan bu makina, dünyanýn ve Avrupa'nýn ilk 

iki tekerli, hidrolik ve tamamen çelik damperli 

römorkuydu. Damper kaldýrma iþleminin traktör 

koltuðundan yapýlabilmesi, traktör kullanýcýsýnýn 

hayatýný daha kolay hale getirmiþti.

Ancak henüz hiç kimse, çift etkili hidrolik iþlemini 

planlamamýþtý. Römorklar kaldýrýlabiliyor, ancak 

tarlada en az yarým yol devam ederek, römorkun 

tamamen boþalmasý saðlanabiliyordu. Bu arada Ford, 
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Ýlk Hidrolik

J o e  v e  A n t h o n y  B a m f o r d ,  1 9 4 5  
yýlýnda savaþ sonrasý malzemeler ile Bay Bamford tarafýndan imal 
edilmiþ ve þirketlerinin ilk ürünü olan damperli traktör römorkunun 
yanýndalar. Lastikler ve aks orjinal olarak eski bir Albion kamyondan 
alýnmýþtýr. Kasanýn yanlarý tamamen tahtadan, diðer yerler ise, 
tümüyle çeliktir. Tüm kaynak iþleri, Bay Bamford'un 1945 yýlýnda bir 
paunda aldýðý ikinci el English Electric makinasý ile yapýlmýþtýr.
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Genç John, bir de römork almaya karar verdiðinde, 

Joe Bamford'a gitti ve bir kaç gün sonra Joe, 

kendisine damperli bir römork teslim etti.

John Wheeldon: "Ben Bay Bamford'un ilk 

müþterilerinden biriydim. Bana birçok müþterisini 

gönderip, ne kadar yük taþýdýðýmý kendi gözleriyle 

görmelerini istemiþtir. Çoðu zaman birçok alýcý bana 

gelip, JCB römorklarý hakkýnda ne düþündüðümü 

sormuþtur" diye anlatýr o günleri. Ve zamanla John 

Wheeldon,  JCB'nin temsilcisi oldu. 

Bugün "müþteri memnuniyeti" klasik bir pazarlama 

tekniðidir. Ancak Joe Bamford'un 1947 yýlýndaki 

sezgisel satýþ tarzý, "müþteri memnuniyeti"nin ilk 

kayýtlý  örneðidir.

John Wheeldon'ý zor günler bekliyordu; traktör 

üreticilerinin ve savaþ sonrasý, piyasadaki traktör 

sayýsýnýn artmasý nedeniyle, John'un piyasasýndaki 

iþleri azalmýþ ve dibe vurmuþtu. Bunun üzerine 

1947 yýlýna ait bu fotoðrafta, Bay Bamford, iki yaþýndaki oðlu 
Anthony ve þirketinin tamamen çelik damperli römorklarýndan birisi ile 
görülüyor. Lastik ve tekerlekler, bir Grumman Hellcat savaþ uçaðýndan, 
tekerlek göbekleri, küçük bir havan topundan üretilmiþtir ve dingil olarak 
görev yapmaktadýr. Buradaki asýl nokta "basitlik"tir ki, gelecek yýllarýn anahtar 
kelimesi de bu olacaktýr. Fotoðrafta solda yer alan o zamanki çýrak Bill Hirst, 
1991'de JCB ile geçen 45 yýlýn sonunda uluslararasý hizmet standartlarý 
yönetiminden emekli olmuþtur. Bill'in yanýnda, ilk formen olarak makina 
atölyesini yöneten Arthur Harrison ve Bay JCB'nin yanýnda ise, ilk kaynakçý 
Bert Holmes görülüyor.

Ýngiltere'de ilk hidrolik kaldýrmalý traktörlerini 

piyasaya sürdü. Bu traktörlerde, arka dingil tapasý 

çelik bir boruya baðlanýp, kýsa bir hortumla hidrolik 

kýsmýna baðlanýyordu.

Ford daha sonra iki seçenek önermeye baþlamýþtý:  ya 

traktörün kendi hidroliði, ya da Varley diþli pompasý. 

Varley diþli pompasý, sonralarý ilk Major yükleyici 

olarak kullanýlmaya baþlanacaktý.

O sýralar çiftçiler, römorklarý hala elleriyle 

yüklemekteydi ve bu da hidrolik sistemi yükleme 

amacýyla kullanma yollarýný bulma fikrini doðurdu. 

Joe Bamford, uçak hidrolik sistemi ile ilgili bilgisini 

kullanarak, kendi Major yükleyicilerini üretti.

Major yükleyici, Avrupa'nýn ilk hidrolik yükleyicisi 

olarak 1948 yýlýnda üretildi ve 110 paund civarýnda 

satýldý. Major yükleyici olarak adlandýrýlmasýnýn 

nedeni, geliþtirme çalýþmalarýnýn, zamanýn popüler 

traktörlerinden, Fordson Major üzerinde yapýlmýþ 

olmasýdýr. Demonte olarak satýlan yükleyiciler, 

çiftçi ler veya satýcý lar tarafýndan monte 

edilebiliyordu. Daha sonra tüm popüler traktörlere 

monte edilebilecek þekilde geliþtirilen üründen, 

binlerce satýldý. Yükleyici ile birlikte gübre çatalý, 

torba kaldýrýcý ve vinç kolu da sunulmaktaydý.

1950 yýlýnýn sonunda JCB, Crakemarsh'taki garaja 

sýðmamaya baþladý ve çiftçi John Bailey'den, 

Rocester'deki eski Wiltshire United Dairies süt 

iþleme tesisini ve peynir fabrikasýný satýn aldý. John 

Wheeldon, daha önce traktörünü ve pulluðunu satýn 

aldýðý eski patronuyla bir daha karþýlaþmýþtý.

Ancak rekabet artmýþtý; Midland Industries Ltd. 

tarafýndan üretilen yükleyicinin ardýndan, bir gübre 

yükleyicisi olan Horndraulic de, Amerikan þirketi 

Horn lisansý altýnda satýþa sunuldu. 

John Wheeldon, Joe Bamford'un  geleceði gören 

zekasýný þu sözlerle anlatýyor: "Rakipler de, biz de tek 

etkili hidrolik sistem kullanýyorduk. Ancak, bir gece, 

küçük bir otel odasýnda Bay Bamford bazý çizimler 

yaptýktan sonra, birdenbire 'bize gereken çift etkili 

bir hidrolik sistem, böylece aþaðý da basýnç 

uygulayabiliriz' dedi. O an için çift etkili sistem yoktu. 

Çok þaþýrmýþtým."

1953 yýlýna kadar, JCB'nin ilk MK1 kazýcýsýnda 

kullanýlýncaya kadar da, çift etkili sistem hiç bir firma 

tarafýndan kullanýlmadý.

John Wheeldon'un þirketteki 42 yýllýk iþ hayatýnýn ilk 

evrelerinden itibaren farkettiði,  JCB'de çalýþmanýn 

bir ayrýcalýk olduðu gerçeði idi. 

Joe Bamford, Pom Pom Harrison'un (Arthur) 

üretkenliðini, John Wheeldon'a örnek olarak 

göstermiþti. Pom Pom lakabý, piyano çalmasýndan 

gelmekte idi ve Pom Pom iþlerini öyle bir ayarlardý ki, 

ayný anda dört ya da beþ iþ çýkarabilir ve 

diðerlerinden de ayný baþarýyý beklerdi. Bazen kaynak 

atölyesinden ses gelmediðinde, Pom Pom usulca 

yaklaþýr, kapýyý açar ve Bill Hirst'in ne yaptýðýna 

bakardý. Aslýnda yaratýcýlýk, Crakemarsh'ta birçok 

þekilde ortaya çýkmýþtý. Bill ve arkadaþlarý kapý 

mandalýný sigorta teli ile çelik bir sýraya baðlarlar, daha 

sonra devreyi kaynak takýmýnýn elektrodu ile 

tamamlayarak, bir köþeye çekilir ve Pom Pom'un kapý 

mandalýný açtýðý sýrada çarpýlmasýný seyrederlerdi.

Bill: "O sýçrarken, biz tekrar çalýþmaya baþlayýp 

elektrodu devreden ayýrýrdýk. Kapýda elektrik 

olduðuna yemin ederdi, ancak bizi hiç yakalayamazdý" 

diye keyif ile anlatýr o günleri.
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Joe Bamford (solda), Bert Holmes (ortada) ve 
John Hodgkinson, Crakemarsh Garajý'nda ürettikleri vidalý 
damperli römork ile görülüyorlar. Bu römorkun üretildiði 
dönemde, malzeme sýkýntýsý yaþanmakta idi.  Kývrýmlý hava 
saldýrýsý korunaklarý, Bilston'daki metal atölyelerinde 
6ftx3ft  boyutunda düzleþtirilerek þekillendirilmiþ, ön ve iki 
yan tarafý oluþturmuþtu. Saðda, makina atölyesi olarak 
kullanýlan eski eyer odasý yer almakta.
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Denizde 
Uçuyorlar!

Þampiyona'nýn resmi televizyon kanalý olan ve 
tüm yarýþlarý "canlý" olarak yayýnlayan Star TV 
ekibinin, Caddebostan yarýþýnda çekim 
platformu olarak JCB Teletruk'ý kullanmasý ilginç 
bir görüntü oluþturdu. Pekçok fonksiyona sahip 
Teletruk'ýn esnek uygulama alanlarýna farklý bir 
örnek oluþturan bu çekim,  gelecek yarýþlarda 
da ayný þekilde devam edecek.

TELETRUK'TAN
"CANLI" YAYIN
TELETRUK'TAN
"CANLI" YAYIN
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JCB Roadshow için Ýngiltere'den 6000 km 

yol yaparak Türkiye'ye gelen tanýtým týrý ve 

Ýngiliz þov operatörleri, gösterilerini 

sýrasýyla Denizli, Fethiye, Alanya, Konya, 

Kayseri, Eskiþehir, Bursa ve Adapazarý'nda 

gerçekleþtirdi. 

Ýngiliz þov operatörlerinin dünyaca ünlü 

'JCB Danseden Kepçeler Gösterisi', ürün 

tanýtýmlarý ve özel sürprizler, tüm illerde 

organizasyona katýlan misafirlere keyifli 

anlar yaþattý.

JCB Roadshow kapsamýnda 4CX 

Bekoloder, 530-70 Teleskobik Loadall, 

1CX Mini-bekoloder, 803S Mini 

Ekskavatör, Robot 170 Mini Yükleyici, 8018 Mini Ekskavatör ve Teletruk 30D 

modelleri tanýtýldý. 4CX Bekoloder'in yepyeni özellikleri arasýnda bulunan 

JCB Servo-Joy Stick Kumandalarý, JCB Beko Yana Kaydýrma Sistemi, JCB 

SRS Sarsýntýsýz Sürüþ Sistemi ve JCB 6 Vitesli Þanzuman da, izleyenlerin 

büyük beðenisini kazandý.

"Dans Eden Kepçeler"
Sif JCB Ýþ Makinalarý, 13-30 Nisan 2004 tarihlerinde düzenlenen JCB 

Roadshow'da, kompakt ürün serisini, teleskobik ürünlerini ve yepyeni 

özelliklere sahip kazýyýcý-yükleyicilerini, sekiz ilde müþterileri ile 

buluþturdu. 

Sif JCB Ýþ Makinalarý, 13-30 Nisan 2004 tarihlerinde düzenlenen JCB 

Roadshow'da, kompakt ürün serisini, teleskobik ürünlerini ve yepyeni 

özelliklere sahip kazýyýcý-yükleyicilerini, sekiz ilde müþterileri ile 

buluþturdu. 

Bu yýl I.O.C (Istanbul Offshore Club) tarafýndan ikincisi 

düzenlenen "Türkiye Offshore Þampiyonasý"nda 

geçtiðimiz sezon Yeditepe Üniversitesi ve JCB 

sponsorluðunda yarýþan takýmýmýz, bu yýl sadece Sif JCB Ýþ 

Makinalarý’nýn katkýlarý ile yoluna devam ediyor.

2004 sezonu, 5-6 Haziran’da Ýstanbul Ýstinye etabý ile start 

alan þampiyona, 25-26 Eylül tarihlerinde 

gerçekleþtirilecek Ýstanbul Haliç yarýþlarý ile sona 

erecek.

Uður Iþýk (Team Manager),  Ali Öztoygar 

(Driver), Hakan Ek (Co-Driver), Burak Öztoygar 

(Throttle), Yalçýn Kaçmaz (Joker) ve Harun 

Kibaroðlu (Technic)’ndan oluþan takýmýmýz, Pole 

Position alarak baþladýðý ilk yarýþta,  teknik bir 

arýza nedeni ile, finish’e üç tur kala yarýþtan 

çekilmek zorunda kalmasýna raðmen, sýralamada 

beþinci baþladýðý Ankara Gölbaþý’ndaki ikinci 

etabý dördüncü sýrada tamamladý. 

Üçüncü yarýþ, 4 Temmuz Pazar günü Ýstanbul 

Caddebostan sahilinde, Marmara Yelken Kulübü ile Büyük 

Kulüp arasýndaki parkurda gerçekleþtirildi. Saatte 80 mili 

aþan hýzdaki teknelerin, sahil kesiminde Ýstanbul'lular 

tarafýndan keyifle izlendiði etabý takýmýmýz beþinci olarak 

tamamladý. 

Çeþme’de gerçekleþtirilen sezonun dördüncü yarýþýnda 

teknemiz hasar gördüðü için, ekibimiz beþinci turdan 

itibaren yarýþý terketmek zorunda kaldý. 

Bodrum'daki beþinci etapta,  ayak bileði alçýda olan Ali 

Öztoygar'ýn yerine, Türkiye'nin en eski tekne 

üreticilerinden Turgut Kaynak, Burak Öztoygar ile birlikte 

yarýþtý ve ekibimiz dördüncü sýrada etabý tamamladý.

Bu yýl I.O.C (Istanbul Offshore Club) tarafýndan ikincisi 

düzenlenen "Türkiye Offshore Þampiyonasý"nda 

geçtiðimiz sezon Yeditepe Üniversitesi ve JCB 

sponsorluðunda yarýþan takýmýmýz, bu yýl sadece Sif JCB Ýþ 

Makinalarý’nýn katkýlarý ile yoluna devam ediyor.

Teknemizin
Özellikleri :
Üretici:
AG Marine
Boy:
7.00 m 
Motor:
Johnson,
225 HP

Teknemizin
Özellikleri :
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Teknemizin
Özellikleri :
Üretici:
AG Marine
Boy:
7.00 m 
Motor:
Johnson,
225 HP

Teknemizin
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500.000'inci Makina500.000'inci Makina

Rocester'deki fabrikanýn üretim hattýndan çýkan 3CX, 
JCB tarihinin önemli bir kilometre taþýný oluþturdu.
Rocester'deki fabrikanýn üretim hattýndan çýkan 3CX, 
JCB tarihinin önemli bir kilometre taþýný oluþturdu.

JCB, geçtiðimiz günlerde 500.000'inci makinayý 

üreterek, tarihinin önemli kilometre taþlarýndan 

birini daha geride býraktý. Þirket baþkaný Sir 

Anthony Bamford yaptýðý konuþmada, 

yarým milyon makina üretmenin 

olaðanüstü bir baþarý olduðunu vurgulayarak, bu baþarý ve 

beraberinde getirdiði onurun tüm JCB çalýþanlarýna ait olduðunu 

ifade etti. Sir Bamford, JCB'nin üretiminin katlanarak arttýðýný 

belirterek, bir milyonuncu makinayý görmek için sabýrsýzlandýðýný 

söyledi. JCB'nin Rocester'daki merkezinde üretilen 500.000'inci 

makina, dünyanýn en çok satýlan bekoloderi olan bir 3CX idi.

SÝF Otomotiv A.Þ. ve Sif JCB Ýþ Makinalarý 

Pazarlama Ltd. Þti.'nin Genel Müdürlük ve 

Anadolu Yakasý/Doðu Marmara birimleri, 

9 Aðustos 2004 tarihinden itibaren, 

Ýstanbul Maltepe'deki yeni binasýnda 

hizmet vermeye baþladý. 

Yeni binamýzýn adres, telefon ve faks 

bilgileri:

ÝSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK
ANADOLU YAKASI / DOÐU MARMARA
E-5 Maltepe Kavþaðý  Atatürk Caddesi 
Sakarya Sokak No: 30 
34844 Maltepe / Ýstanbul
Tel : (0216) 352 00 00
Faks: (0216) 352 10 04

ÝSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK
ANADOLU YAKASI / DOÐU MARMARA

Karþýlýklý soru-cevap STFA Grubu ve SÝF Otomotiv'in pazarlama ve satýþ 

ünyanýn sayýlý þeklinde ve oldukça yetkililerine iki günlük bir eðitim veren d

eðitimci-konuþmacýlarýndan Frank Furness, samimi bir havada "satýþta baþarý 

g e ç e n  e ð i t i m  stratejileri" ve "liderlik" konularýndaki bilgi ve 

sonunda Furness, deneyimlerini katýlýmcýlara aktardý. Ýngiltere'nin en 

katýlýmcýlarýn ilgisi ve nüktedan konuþmacýlarýndan biri olarak kabul edilen 

pozitif yaklaþýmlarýndan büyük mutluluk duyduðunu Frank Furness, konularý akýcý ve mizahi üslubu ile 

belirtti.iþleyerek, eðitimin keyifli ve yararlý olmasýný saðladý. 

"Ýlk izlenim için, 
ikinci bir þansýnýz 

olmayacaktýr."

Frank 
Furness'den 
satýþ ve 
liderlik
eðitimi

Frank 
Furness'den 
satýþ ve 
liderlik
eðitimi

KOMATEK'ÝN ÝLGÝ ODAÐI SÝF JCBKOMATEK'ÝN ÝLGÝ ODAÐI SÝF JCB
JCB, 2006 DÜNYA KUPASI
STADYUMU ÝNÞAATINDA
JCB, 2006 DÜNYA KUPASI
STADYUMU ÝNÞAATINDA
Futbolda, 2006 Dünya Kupasý  

Almanya’da yapýlacak. Turnuvanýn 

baþlama vuruþu ise, Allianz Arena 

Stadyumu'nda gerçekleþtirilecek. 

Münih’teki stadyum yaklaþýk 300 

milyon Euro’ya mal olacak ve 66000 

seyirci kapasitesine sahip olacak. 

Stadyumun inþaatýný yapan Münih’li 

inþaat firmasý Richard Loder, inþaatta 

kullanýlmak üzere yeni jenerasyon 22 

tonluk JCB JS 220 paletli ekskavatörü seçti. Firma yetkilileri ve 

firmanýn operatörü Micheal Bock, seçimlerinden dolayý çok 

memmun. Özellikle operatör Bock, makinanýn kullaným rahatlýðýndan, 

görüþ açýsýndan ve yeni yürüyüþ takýmýndan çok etkilenmiþ. Yaklaþýk 

40 sene önce, Ýngiltere’nin Almanya’yý finalde yendiði 1966 Dünya 

Kupasý’nda da, JCB vardý Bugünkü geliþtirilmiþ JS tipi ekskavatörlerin 

atasý diyebileceðimiz JCB 7 paletli ekskavatör, 1966 Dünya Kupasý’nýn 

açýlýþ maçýnýn yapýldýðý Sheffield  Wednesday’s Hillsborough 

Stadyumu’nun inþaatýnda çalýþmýþtý. 

8-11 Ey lü l  2004 tar ih inde 

Ýstanbul'da yedincisi düzenlenecek 

olan ANKIROS Uluslararasý Demir 

Çelik ve Döküm Teknolojileri, 

Makina ve Ürünleri Ýhtisas Fuarý ve 

alt ýncýs ý  düzenlenecek olan 

Uluslararasý Demir Dýþý Metaller 

Teknoloji, Makina ve Ürünleri Ýhtisas 

Fuarý'na, JCB Compact ürün serimizden 

Teletruk ile "merhaba" diyoruz. 

Nakliye ve daðýtým iþlerinin kendine özgü 

tüm ihtiyaçlarýný karþýlayabilen ve istifleme, 

depolama amaçlý kullanýlan bir forklift olan 

Teletruk, kullanýcýlarýnýn, kendilerinin bile 

henüz farkýnda olmadýðý ihtiyaçlarýna 

çözümler sunuyor.

Türkiye’nin en büyük iþ makinasý ihtisas 

fuarý Komatek, bu yýl 4-9 Mayýs 2004 

tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. 

Önceki yýllarda olduðu gibi, bu yýl da, 

katýlýmcý firmalar arasýnda en büyük ve en 

hareketli standa sahip olan Sif JCB Ýþ 

Makinalarý,  genellikle statik makina 

sergilemenin tercih edildiði fuarda, daha 

önce JCB Roadshow 2004’de sunduðu 

"Dans Eden Kepçeler"  þovu i le  

katýlýmcýlarýn ilgi odaðý oldu.

TAÞINDIK

SÝF JCBSÝF JCB

FUARI'NDAFUARI'NDA
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Ýþ ve inþaat makinalarý sektörünün lider kuruluþu  Sif JCB Ýþ 

Makinalarý, düzenlediði kampanya ile sektörde bir ilke daha 

imzasýný attý.

'Ýþ'te Fýrsat!' adýný taþýyan ve 31 Aðustos 2004 tarihine 

kadar sürecek olan kampanya kapsamýnda, JCB kazýcý-

yükleyiciler, 1.000 Euro deðerinde hediye çeki ile satýþa 

sunuluyor.

Orijinal yedek parça alýmlarý için kullanýlabilecek bu çekler 

sayesinde JCB müþterileri, satýþ sonrasýndaki ihtiyaçlarýný 

da, Sif JCB Ýþ Makinalarý'nýn sunduðu kalite ile ve 1.000 

Euro'ya kadar ücretsiz olarak karþýlama imkanýna sahip 

oluyorlar.

Sif JCB Ýþ Makinalarý, kendisini liderliðe taþýyan 

müþterilerine bundan sonraki kampanyalarý ile de 

avantajlar yaratmaya devam edecek.

Sif JCB'den

cazip kampanya!

Sif JCB'den

cazip kampanya!

Kampanya 

31 Aðustos'ta sona eriyor...

Kampanya 

31 Aðustos'ta sona eriyor...

Sif JCB PikniklerdeSif JCB Pikniklerde
Tokatlýlar tarafýndan kurulan "Karacaören Köyü Kültür ve 

Dayanýþma Derneði"nin, 26 Haziran 2004 tarihinde Ýstanbul-

Tayakadýn Piknik Alaný’nda düzenlediði 10. Geleneksel Kýr 

Gezisi’nin sponsorluðu, Sif JCB ve Cermak tarafýndan ortaklaþa 

üstlenildi.

Kýr gezisinde, JCB þapkalý animatörler tarafýndan pamuk þeker ve 

maraþ dondurma ikram edilmesi, güzel geçen güne ayrý bir lezzet 

kattý. Misafirler, piknik alanýna getirilen JCB iþ makinasýný da 

yakýndan inceleme fýrsatý buldular.

"Tokat-Zile Kuzualan Köyü Kültür Yardýmlaþma ve 

Dayanýþma Derneði"nin, 3-4 Temmuz 2004 tarihlerinde 

Hadýmköy-Balaban Köyü Piknik Alaný’nda düzenlediði pikniðin 

sponsorluðunu da, yine Sif JCB ve Cermak birlikte üstlendi.

I
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31 Aðustos 2004'e kadar alacaðýnýz 
JCB Kazýcý-Yükleyicilerde 1000 Euro* 
deðerindeki hediye çeki fýrsatý devam ediyor.

Sokakta bir makinayý çalýþýrken gördüðünüzde, 

þöyle bir bakýn. Bir sürü seyircisi vardýr, ya da 

bir baraj þantiyesini gördüyseniz, kendinizi 

seyretmekten alýkoyamazsýnýz. Sizi alýp 

çocukluðunuza götürür. Her çocuðun 

küçükken ya kamyonu, ya kepçesi mutlaka bir 

inþaat makinasý olmuþtur. Bunu meslek olarak 

seçenler ise, tercihlerini ne yazýk ki, o çocuksu 

heyecanla yapamazlar. Hep bir mantýk ve 

sebep vardýr tercihlerinde. Þöyle bir 

düþünelim tercih sebeplerimizi;

Markasý, servis ve yedek parça bulunabilirliði, 

fiyatý, 2. el deðeri, kapasitesi, ödeme koþullarý, 

baðlý bulunduðu firma, yani mümessili... 

Bu liste böyle uzar gider. Ýþte bu listenin içinde 

en garibi kapasitesi bölümüdür.

Konuþulan bir Ekskavatör ise;

§ Ýlk soru; "kaç ton?"dur.  20 ton / 30 ton gibi 

kategoriler vardýr.

Eðer konuþulan bir Kýrýcý ise;

§ Soru "kaç kilo?"dur.  350 kg / 1350 kg / 1750 

kg / 2200 kg gibi kategoriler oluþmuþtur.

Eðer bu konuþulan Loder ise;
3

§ Soru "kaç m ’lük kova" veya yine kilosudur? 
3 32 m  – 3 m  veya 13 ton / 18  ton gibi deðerler 

vardýr.

Bunlarýn hepsi, aslýnda hatalý birer mantýk 

yürütmedir. Eðer makinalar kilo ile satýlacak 

olursa, teknolojik farklarýn nerede kaldýðýný 

düþünebiliyor musunuz?

Bir Kýrýcý 400 kg ama, joule’u 500, uç çapý 60 

mm, fiyatý ucuz; diðer bir Kýrýcý 350 kg – 700 

joule, uç çapý 75 mm, fiyatý bir öncekine göre 

de pahalý... Þimdi ilki 400 kg ve ucuz, onu mu 

satýn alacaðýz?  Veya ayný örneði Ekskavatör için 

verecek olursak, sadece kilosu mu, yoksa 

motoru mu, kule dönüþ hýzý mý, pompasýnýn 

markasý mý tercihimizi belirleyecek? Ýþte bu 

seçimlerin bir harmonisi vardýr. Ayný bir 

tiyatro oyunu veya bir konser yönetmek gibi.

Ýþte bu seçimlerde konuþulan eðer bir Beko 

Loder ise soru þudur: 

- "Ne kadar JCB’ye benzetebilmiþler?"

Cev ap  i s e  çok  b a s i t t i r. . . "Hay ý r, 

benzetememiþler."

Bu yüzden sizler,  ya JCB alacaksýnýz,  ya da 

JCB alacaksýnýz...

Ýnþaat makinalarý
büyüklerin oyuncaðý....

Ýnþaat makinalarý
büyüklerin oyuncaðý....
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"Roadshow"culara Plaket"Roadshow"culara Plaket
JCB'nin dünyaca ünlü " "nin, Türkiye'nin sekiz ilinde gerçekleþtirilmesini organize ederek 
baþarýlý bir çalýþmaya imza atan Burak Öztoygar, Noyan Gençoðlu, Bora Çaðlarcan, Yalçýn Kaçmaz, Ahmet Öksüz, Mert 

Paray, Harun Kibaroðlu, Turgut Aksoy, Sinan 
Keskin, Turan Özkapýcý, Ömer Yýlmaz, Tarkan 
Yorulmaz ve Yakup Baran, þirket merkezinde 
düzenlenen törende, Genel Müdür Cüneyt 
Divriþ tarafýndan verilen özel plaket ile 
ödüllendirildiler.  Arkadaþlarýmýzýn baþarýsýný 
tekrar kutluyoruz.

Danseden Kepçeler Gösterisi

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

Alper Özkahveci (Þoför)

Burçin Bilgin (Ýstanbul Anadolu Yakasý

Bölge Müdürü)

Esra Temel (Pazarlama Müdürü)

Hülya Çamuroðlu (Muhasebe Elemaný)

Hüseyin Dündar (SSH Depo Þefi)

Ýnci Aðçiçek (Satýþ Asistaný)

Ramazan Öztürk (SSH Elemaný)

Yusuf Ziya Güloðlu (Satýþ Temsilcisi)

Mustafa Aslanbaþ (Bekçi)

ÝSTANBUL

ÝZMÝR
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'Ýþ'te Fýrsat!' adýný taþýyan ve 31 Aðustos 2004 tarihine 

kadar sürecek olan kampanya kapsamýnda, JCB kazýcý-

yükleyiciler, 1.000 Euro deðerinde hediye çeki ile satýþa 

sunuluyor.

Orijinal yedek parça alýmlarý için kullanýlabilecek bu çekler 

sayesinde JCB müþterileri, satýþ sonrasýndaki ihtiyaçlarýný 

da, Sif JCB Ýþ Makinalarý'nýn sunduðu kalite ile ve 1.000 

Euro'ya kadar ücretsiz olarak karþýlama imkanýna sahip 

oluyorlar.

Sif JCB Ýþ Makinalarý, kendisini liderliðe taþýyan 

müþterilerine bundan sonraki kampanyalarý ile de 

avantajlar yaratmaya devam edecek.

Sif JCB'den

cazip kampanya!

Sif JCB'den

cazip kampanya!

Kampanya 

31 Aðustos'ta sona eriyor...

Kampanya 

31 Aðustos'ta sona eriyor...

Sif JCB PikniklerdeSif JCB Pikniklerde
Tokatlýlar tarafýndan kurulan "Karacaören Köyü Kültür ve 

Dayanýþma Derneði"nin, 26 Haziran 2004 tarihinde Ýstanbul-

Tayakadýn Piknik Alaný’nda düzenlediði 10. Geleneksel Kýr 

Gezisi’nin sponsorluðu, Sif JCB ve Cermak tarafýndan ortaklaþa 

üstlenildi.

Kýr gezisinde, JCB þapkalý animatörler tarafýndan pamuk þeker ve 

maraþ dondurma ikram edilmesi, güzel geçen güne ayrý bir lezzet 

kattý. Misafirler, piknik alanýna getirilen JCB iþ makinasýný da 

yakýndan inceleme fýrsatý buldular.

"Tokat-Zile Kuzualan Köyü Kültür Yardýmlaþma ve 

Dayanýþma Derneði"nin, 3-4 Temmuz 2004 tarihlerinde 

Hadýmköy-Balaban Köyü Piknik Alaný’nda düzenlediði pikniðin 

sponsorluðunu da, yine Sif JCB ve Cermak birlikte üstlendi.
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31 Aðustos 2004'e kadar alacaðýnýz 
JCB Kazýcý-Yükleyicilerde 1000 Euro* 
deðerindeki hediye çeki fýrsatý devam ediyor.

Sokakta bir makinayý çalýþýrken gördüðünüzde, 

þöyle bir bakýn. Bir sürü seyircisi vardýr, ya da 

bir baraj þantiyesini gördüyseniz, kendinizi 

seyretmekten alýkoyamazsýnýz. Sizi alýp 

çocukluðunuza götürür. Her çocuðun 

küçükken ya kamyonu, ya kepçesi mutlaka bir 

inþaat makinasý olmuþtur. Bunu meslek olarak 

seçenler ise, tercihlerini ne yazýk ki, o çocuksu 

heyecanla yapamazlar. Hep bir mantýk ve 

sebep vardýr tercihlerinde. Þöyle bir 

düþünelim tercih sebeplerimizi;

Markasý, servis ve yedek parça bulunabilirliði, 

fiyatý, 2. el deðeri, kapasitesi, ödeme koþullarý, 

baðlý bulunduðu firma, yani mümessili... 

Bu liste böyle uzar gider. Ýþte bu listenin içinde 

en garibi kapasitesi bölümüdür.

Konuþulan bir Ekskavatör ise;

§ Ýlk soru; "kaç ton?"dur.  20 ton / 30 ton gibi 

kategoriler vardýr.

Eðer konuþulan bir Kýrýcý ise;

§ Soru "kaç kilo?"dur.  350 kg / 1350 kg / 1750 

kg / 2200 kg gibi kategoriler oluþmuþtur.

Eðer bu konuþulan Loder ise;
3

§ Soru "kaç m ’lük kova" veya yine kilosudur? 
3 32 m  – 3 m  veya 13 ton / 18  ton gibi deðerler 

vardýr.

Bunlarýn hepsi, aslýnda hatalý birer mantýk 

yürütmedir. Eðer makinalar kilo ile satýlacak 

olursa, teknolojik farklarýn nerede kaldýðýný 

düþünebiliyor musunuz?

Bir Kýrýcý 400 kg ama, joule’u 500, uç çapý 60 

mm, fiyatý ucuz; diðer bir Kýrýcý 350 kg – 700 

joule, uç çapý 75 mm, fiyatý bir öncekine göre 

de pahalý... Þimdi ilki 400 kg ve ucuz, onu mu 

satýn alacaðýz?  Veya ayný örneði Ekskavatör için 

verecek olursak, sadece kilosu mu, yoksa 

motoru mu, kule dönüþ hýzý mý, pompasýnýn 

markasý mý tercihimizi belirleyecek? Ýþte bu 

seçimlerin bir harmonisi vardýr. Ayný bir 

tiyatro oyunu veya bir konser yönetmek gibi.

Ýþte bu seçimlerde konuþulan eðer bir Beko 

Loder ise soru þudur: 

- "Ne kadar JCB’ye benzetebilmiþler?"

Cev ap  i s e  çok  b a s i t t i r. . . "Hay ý r, 

benzetememiþler."

Bu yüzden sizler,  ya JCB alacaksýnýz,  ya da 

JCB alacaksýnýz...

Ýnþaat makinalarý
büyüklerin oyuncaðý....

Ýnþaat makinalarý
büyüklerin oyuncaðý....

I
I

"Roadshow"culara Plaket"Roadshow"culara Plaket
JCB'nin dünyaca ünlü " "nin, Türkiye'nin sekiz ilinde gerçekleþtirilmesini organize ederek 
baþarýlý bir çalýþmaya imza atan Burak Öztoygar, Noyan Gençoðlu, Bora Çaðlarcan, Yalçýn Kaçmaz, Ahmet Öksüz, Mert 

Paray, Harun Kibaroðlu, Turgut Aksoy, Sinan 
Keskin, Turan Özkapýcý, Ömer Yýlmaz, Tarkan 
Yorulmaz ve Yakup Baran, þirket merkezinde 
düzenlenen törende, Genel Müdür Cüneyt 
Divriþ tarafýndan verilen özel plaket ile 
ödüllendirildiler.  Arkadaþlarýmýzýn baþarýsýný 
tekrar kutluyoruz.

Danseden Kepçeler Gösterisi
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Alper Özkahveci (Þoför)

Burçin Bilgin (Ýstanbul Anadolu Yakasý

Bölge Müdürü)

Esra Temel (Pazarlama Müdürü)

Hülya Çamuroðlu (Muhasebe Elemaný)

Hüseyin Dündar (SSH Depo Þefi)

Ýnci Aðçiçek (Satýþ Asistaný)

Ramazan Öztürk (SSH Elemaný)

Yusuf Ziya Güloðlu (Satýþ Temsilcisi)

Mustafa Aslanbaþ (Bekçi)
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Kazým Apa'ya, dünü ve bugünü ile
Güney Bölge Bayimiz
Apa Makina'yý sorduk... "SÝF bir 

hayat okuludur." 

A D A N A - G Ü N E Y B Ö L G E S Ý

APA Makina'nýn baþarýlý ekibi birarada.

Kazým Apa,

Ýþ Makinalarý

Servisi'nde.

Adana 

Belediyesi'nin

yol çalýþmalarýndan

bir görüntü.

Adana denince, lezzeti ve saðlýða olan 
yararlarý ile ilk akla gelenlerden biri;

Bölgede sofralarýn vazgeçilmez bir tadý olan ve büyük 
þehirlerimizde de giderek raðbet görmeye baþlayan, 
yakut renkli, hafifçe bulanýk ve ekþimsi bir tada sahip 
olan þalgam suyunun faydalarý neredeyse saymakla 
bitmeyecek kadar çoktur.

Þalgam suyunun insan saðlýðý üzerindeki 
etkilerini özetleyecek olursak; baðýrsak 
iltihaplarýný giderir,  kansýzlýðý giderir, cilde 
canlýlýk verir,  anne sütünü arttýrýr, cilt ve göz 
hastalýklarýný önler, astým, bronþit ve ses 
kýsýklýðýnda göðüsü yumuþatýr, rahatlýk verir, 
mide ve onikiparmak ülserindeki þikayetleri 
giderir, kalp hastalýklarý ve damar sertliðinde 
faydalýdýr, idrar ve baðýrsak söktürür, iþtah açar, 
diþ etlerini kuvvetlendirir, görme gücünü 
arttýrýr. 

Þalgam suyunun ana maddesi kara havuçtur ve 
þalgam otu ile mayalanarak hazýrlanýr.

ÞALGAM SUYU

Bize Apa Makina’yý kýsaca anlatýr mýsýnýz ?

APA Makina Sanayi ve Ticaret  A.Þ. 1982 yýlýnda 

kurulmuþ, inþaat makinalarý konusundaki faaliyetlerine 

ise, 1994 yýlýnda baþlamýþtýr. Bir anlamda, bu yýl onuncu 

yýlýmýzý kutluyoruz. Bu sektördeki önceki ortaklýðýmý da 

sayacak olursak, ben 14. yýlýmdayým.  Aslen Adanalýyýz ve 

bir aile firmasýyýz. Hepimiz, sektörün bir dalýndan 

sorumluyuz. Aðabeyim Melih Apa, sektörde yine onuncu 

yýlýný kutlayan (bana göre alanýnda en ciddi dergi olan) 

Makina Market Dergisi'nin baþýnda. Ben, inþaat 

makinalarý konusunda, özellikle de JCB bayiliðinin ve SÝF 

ile ortak  kuruluþumuz olan SÝF Ýþ Makinalarý Servis Ltd. 

þirketinin baþýnda bulunuyorum. Diðer yan 

kuruluþlarýmýz Teknik Makina ve Tek Güç Sistemleri ise, 

baþka markalarýn Güney ve Güneydoðu Bölge 

Bayiliklerini yürütüyorlar. Bu bayiliklerde; asfalt-yol 

makinalarý, kýrýcýlar, jeneratörler,  forklift ve temizlik 

makinalarý yer almakta.

Makina sektörüne olan yakýnlýðýnýz ve JCB ile ilk 
tanýþmanýz nasýl oldu?

Bize bu iþi asýl sevdiren kiþi, Adana’nýn eski 

müteahhitlerinden olan ve þimdilerde emekliliðin keyfini 

çýkartan babamýz M. Rýfat Apa'dýr. Babam, geçmiþte 

Topraksu ve Ýller Bankasý’nýn  müteahhitliðini yapmýþtý. 

Bu nedenle hem benim, hem de aðabeyimin çocukluðu, 

inþaat makinalarýnýn üstünde geçti. Kendisi, benim de 

inþaat mühendisi olmamý çok arzuladý ama ben, iktisat 

okumayý tercih ettim. Buna raðmen, zaman 

zaman bazý taahhüt iþleri de yapmadým deðil. 

Ancak ticaret bana her zaman daha yakýn 

gelmiþtir. Kendimi bildim bileli satýþ yaparým. 

Lisede yatýlý kalan arkadaþlarýma, üniversitede 

Ankaralýlara kot, saat, Zippo çakmak, radyo-teyp 

satarak gayet rahat yaþadým. Makina konusunda da 

fena sayýlmam. Gördüðüm bir markayý ya da modeli, 

kolay kolay unutmam. Bizim ilk beko-loderimiz 1969 

model Amerikan malý International Harvester imiþ. 

Bunu hatýrlayamýyorum. Resmini Melih Apa buldu, 

dergide yayýnlayacaktý. JCB ile tanýþmamýz ise, 1982 

yýlýna dayanýr. O günlerde, JCB almak üzere SÝF 

Otomotiv ile görüþtük. Makinalarýn fiyatlarý, yanlýþ 

hatýrlamýyorsam, yedi milyon TL idi. O dönem için bu 

rakam hayli yüksek geldiðinden, gidip bu paraya iki tane 

traktör kepçe satýn aldýk ve sonuç tabii ki hüsran oldu. Ýki 

makina bir JCB'nin iþini yapamadý ve bu tecrübe 

sayesinde JCB hayatýmýza girdi.

SÝF ile çalýþmanýz ne zaman ve nasýl baþladý?

SÝF bayiliðiniz ne zaman baþladý derseniz, aslýnda 1987 

yýlýnda baþladý diyebiliriz. Ýlk makinamýzý  Yalkar Ýnþaat'a 

sattýk (Ankara'da ÝDEA'87 Fuarý sýrasýnda, o zamanki 

Genel Müdür Kurt Eðilmez ile tanýþtým. Onun teklifi 

üzerine baþladýk) ama, çok kýsa bir zaman içinde de sona 

erdi. (Bakýþ açýsý; hep derim bu Adanalýlýk gariptir diye) 

Ardýndan, 1990 yýlýnda yine 2. el makina iþi ile beraber 

JCB'ye döndüm. Ýngiltere'den dört yýl boyunca 100'ün 

üzerinde makina getirip sattýk ve sonrasýnda ithalat 

yasaklandý. Piyasa makina istedikçe, SÝF ile paylaþtýk, o 

zamanki Genel Müdür 

S a y ý n  A y t a ç  E g e , 

Türkiye'deki ilk satýþ 

bayiliðini bize verdi. 

Onun da, SÝF'in de 

yüzünü kara çýkarmadýk. 

Yýllardýr bölgemizde 

zirveye oynuyoruz.

SÝF'in iþ hayatýnýza 
olan etkileri nelerdir?

SÝF çok enteresan bir 

hayat okuludur. Bir 

tarafta STFA'nýn geçmiþi (babam bana, Feyzi Bey'in 

(Akkaya) 1982-83 yýllarýnda Milliyet Gazetesi'nde 

yayýnlanan anýlarýný kesip, biriktirip, okutmuþtu. Ýnanýlmaz 

etkilenmiþtim), diðer tarafta genç bir enerji, Iþýklar, bize 

hep feyz verdi. Þimdiki yapýlanmamýzda Sezai Bey'in 

(Türkeþ) yaklaþýmlarý da çok etkili olmuþtur. Ýþimizi güç 

verecek insanlarla büyütüyor, ortaklýklara gidiyoruz. Þu 

anda bölgemizde geldiðimiz noktadan gururluyuz.  

Adana merkezde, 8600 m²  bir alan üzerinde, satýþ,  

servis,  yedek parça ve 2. el bölümlerimiz entegre olarak 

çalýþýyor ve 34 çalýþanýmýz ile bölgede sektörün lideri 

konumundayýz. 2003'ün son aylarýnda hizmete açtýðýmýz 

Antalya Bölgesi'nde de, ayný baþarýyý yakalamayý 

hedefliyoruz.

Bize yaþadýðýnýz kenti yani Adana’yý, kýsaca nasýl 
anlatýrsýnýz?

Sýcaðý, sýcakkanlý insanlarý, kebabý, þalgamý, Bici Bici'si, 

Boþ-Boþcularý (eski Amerikan eþyalarýný satan yerlerdi,  

bugün hemen her þeyi bulmak mümkün), pamuðu 

(eskiden), Amerikan arabalarý, delikanlýlýðý, mertliði... 

daha ne diyeyim, her þeyi ile gelip yaþamanýz lazým 

Adana'yý...

I
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- Kazým Apa
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- Kazým Apa



Dokuma, lamineli ve PE astarlý olarak üretilen 

polipropilen çuvallar, un, yem, çimento, kimya ve tekstil 

sektöründe kullanýlmaktadýr. PP çuvallar, müþteri 

istekleri doðrultusunda, her boyda, her renkte, bir yüzde 

dört renge kadar baskýlý ve torba aðzý overlok dikiþli 

olarak üretilebilmektedir. Çimento gibi topraða dayalý 

sektörlerde, kimya ve petrokimya sektöründe, granüle 

þeklindeki malzemeler için özel olarak geliþtirilmiþ ve 

patentli üretim yapýlan lamineli ventilli (block-bottom) 

torba üretiminde dünya öncüsüdür. Halý ve tekstil 

sanayiinde kullanýlan sentetik elyafýn üretim kapasitesi 

yýlda 24.000 tondur. 

2
30.000 m 'lik bir alan üzerinde üretilen sentetik elyaf; 3 

denyeden 25 denye'ye kadar istenen her denye'de, 38 

mm'den 150 mm'ye kadar istenen her uzunlukta ve tüm 

renk tonlarýnda üretilmektedir. Türkiye'deki toplam 

ü r e t i m i n i n  % 6 0 ' ý ,  G ü l s a n  t a r a f ý n d a n  

gerçekleþtirilmektedir.

Puntalý, bükümlü ve orta veya yüksek 

mukavemet olarak üretilen sentetik ipliðin 

toplam üretim kapasitesi yýlda 21.000 tondur. 
2

Sentetik iplik, 40.000 m 'lik bir alan üzerinde, 

en geliþmiþ teknoloji ile donatýlmýþ üretim 

tesislerinde, 24 saat kalite kontrol yapýlarak, 

200'den fazla standart renkte ve tüm renk 

tonlarýnda üretilmektedir.

Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Þ., 

yeni tesislerinin inþasýnda kullanmak 

üzere Sif JCB Ýþ Makinalarý 

Pazarlama Ltd. Þti.'den, iki adet 

JCB 4 CX Kazýcý-Yükleyici, dokuz 

adet de, sahip olduðu özellikleri ile 

dünyada bir ilk olan Teleskobik Forklift 

serisi JCB TLT 30 satýn alarak, makina parkýna 

toplam 11 adet JCB ürünü eklemiþtir.

Gülsan ortaðý ve Ar-Ge Müdürü 
Ayhan Günel, görüþmemiz sýrasýnda 
yönelttiðimiz sorularý yanýtladý.

Firmanýz "Türkiye'nin ilk 500 sanayi 
iþletmesi" sýralamasýnda þu anda kaçýncý 
sýrada?

Son listede 185. sýraya yükselmiþ gözüküyoruz, ancak 

bana göre çoktan ilk 100 içinde yerimizi aldýk. 

Dünyada faaliyet konusu bakýmýndan en büyük 

kapasiteli entegre tesis bizim.

Devaml ý  olarak i lave yat ýr ým lar 
yapýyorsunuz. Firmanýzda kaç kiþiyi 
istihdam ediyorsunuz ve tesisleriniz ne 
büyüklükte bir alan üzerine kurulu?

1700 civarý çalýþanýmýz var. Yaklaþýk 200 bin 
2m 'lik bir alan üzerine yapýlandýk ve sürekli 

büyümekteyiz. Ýþte bu yüzden sizlerden 2 adet iþ 

makinasý ve kýrýcý da aldýk.

Sif  Otomotiv ile tanýþmanýz nasýl oldu?

Güney bayiniz Kazým Apa, hemþehrimiz. Ancak 

bundan beþ yýl önce, ilk makina alýmýnda baþka bir 

markayý tercih etmiþtik. Gönlümüzden yine bizim 

gibi bir dünya markasý olan JCB geçmiþti ama, kýsmet 

bu zamanmýþ.

Gaziantep bir marka þehir. Ýnsanýyla, 
ürünleriyle, tesisleriyle Gülsan Þirketler 
Topluluðu olarak bu konuda ne tür 

çalýþmalar yapýyorsunuz?

Bizler iþinde olmasý gereken 

prensiplerle çalýþan, dürüst 

ticaretten ayrý lmayan 

insanlar olarak zaten 

markalaþtýk. Bunun  

tüm ülkeye örnek 

olmasý dileðindeyiz.

Bu kýsa söyleþi 
için teþekkür 

ediyoruz.

Dostluk ise güvene dayanýr.  Üretimin kalitesini "Ýlk"leri ve "ilke"leri ile öncülüðe imza atan Gülsan 

arttýrmak için en son teknolojiyi izlemek, ürün Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Þ., 1978 yýlýnda 

kalitesinde öncelikle müþteri isteklerini göz önünde kurulmuþtur. 

bulundurmak, müþteri ve pazarýn ihtiyaçlarýný takip Ayný yýl içinde Türkiye'de ilk kez yuvarlak (boru) çuval 
ederek onlara uygun yeni yatýrýmlar yapmak, bu güveni üretimini gerçekleþtiren Gülsan, hýzla büyümeye ve yeni 
kazanmanýn temel prensipleridir.alanlarda yatýrým yapmaya devam etmiþtir. Ýzleyen yýllar 

1995'deki 6 milyon USD'lik ihracat gelirini, 1999'da 25 içinde, PP sentetik iplik, BCF halý ipliði ve 

milyon USD'ye çýkarmayý baþaran Gülsan, 1700 sentetik kesik elyaf 

çalýþanýyla "daha kaliteli"yi üretmeyi kendine amaç ü r e t i m l e r i y l e  

edinmiþtir. Gülsan, teknolojik geliþmeleri günü gününe yatýrýmlarýna devam 

takip eden, üretimini en son teknolojiye sahip çevre eden Gülsan, 1999 

dostu makinalarla gerçekleþtiren ve teknolojik y ý l ý n d a  G ü l p a  

üstünlüðü sayesinde de dünya standartlarýnda üretim Pazarlama ve Dýþ 

yapan bir kuruluþtur.Ticaret A.Þ.' yi 

k u r m u þ  v e  Heatsetli, frizeli ve puntalý olmak üzere üç þekilde 
distribütörlüðünü bu þirkete üretilen PP sentetik halý ipliðinin toplam üretim 

vermiþtir. Yine ayný yýl, enerji santrali kapasitesi, yýlda 45.000 tondur. PP sentetik halý ipliði, 
2

2yatýrýmýna baþlamýþtýr. 350.000 m 'lik bir alanda 80.000 m 'lik bir alan üzerinde, en geliþmiþ teknoloji ile 
kurulmuþ olan Gülsan, Türk ekonomisine yön veren donatýlmýþ üretim tesislerinde, 24 saat kalite kontrolü 
firmalar arasýnda, ilk sýralardaki yerini korumuþtur. yapýlarak, 200'den fazla standart renkte ve tüm renk 

tonlarýnda üretilmektedir.Gülsan, her müþterisini dost olarak kabul etmiþtir. 

Gülsan, her 

müþterisini dost 

olarak kabul 

etmiþtir.

Gülsan, her 

mü terisini dost 

olarak kabul 

etmi tir.

þ

þ

Gülsan Sentetik Dokuma 

Sanayi ve Ticaret A.Þ,'nin, Sif 

JCB Ýþ Makinalarý Pazarlama 

Ltd. Þti.'den satýn aldýðý 2 adet 

JCB 4 CX Kazýcý-Yükleyici ile 

9 adet Teleskobik Forklift 

serisi JCB TLT 30 teslim 

edilirken görülüyor.

GÜLSAN SENTETÝK DOKUMA SANAYÝ

"Gücümüz
sahip olduklarýmýzdan gelir"
"Gücümüz
sahip olduklarýmýzdan gelir"

Dünyanýn faaliyet konusu bakýmýndan

en büyük kapasiteli entegre tesisi

Gülsan Yön. Kur. Bþk. Ömer Naci Topçuoðlu (solda) ve  AR-GE Md. Ayhan Günel 
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A n a m u r  d e n i n c e  a k l a  i l k  
gelenlerden biri olan muzun 
anavataný, Güney Çin, Hindistan 
ve Hind is tan i le  Avustra lya  
arasýnda kalan adalardýr.

Ta r ý m s a l  m u z  ü r e t i m i n i n ,  
yapraklarýnýn balýkçýlar tarafýndan 
a ð  y ap ým ý nd a  ku l l a n ý lma y a  
baþ lanmasý  sonucu baþ ladýð ý  
saný lmaktadýr. Muz ülkemize 
(Alanya 'ya)  i lk  o larak 1750 
yýllarýnda, bir aile tarafýndan süs 
b i t k i s i  o l a r a k ,  M ý s ý r ' d a n  
getirilmiþtir. 1930'lu yýllardan 
itibaren, meyvesi için ticari amaçla 
yetiþtirilmeye baþlanmýþtýr. 

Muz ülkemizde, Anamur, Bozyazý, Alanya, 
Gazipaþa ve çevresinde, Toros Daðlarý'nýn 
koruduðu mikroklimalarda, çok sýnýrlý 
alanlarda yetiþtirilmektedir. Üretim miktarý, 
1994 yýlýnda 12.000 dekar alanda  30 bin ton 
ve dekar baþýna verim 2.5 ton iken, 2003 
yýlýnda üretim alanlarý 25.000 dekara, üretim 
ise 120 bin tona çýkmýþ, dekara verim ise 7 
ton olarak gerçekleþmiþtir. Muz üretimi, 
verim ve meyve kalitesi açýsýndan, dünya 
standartlarýna ulaþmýþtýr. 

Ülkemizde yýllýk muz tüketimi 
yaklaþýk 250.000 tondur ve halen 
130.000 ton muz, ithalat yolu ile 
karþýlanmaktadýr. 

Muz yetiþtiriciliði açýsýndan ýsý, 
yaðýþ, rüzgar ve dolu, önemli 
olumsuz iklim faktörleridir. Bu 
nedenle günümüzde seralarda 
muz üret imine baþ lanmýþt ýr. 
Tar ýmsa l  üre t imde  mut l aka  
yapýlmasý gereken ve “kirizma” 
olarak adlandýrýlan bir uygulama 
vardýr. Bu uygulama, topraðýn 
fiziksel ve kimyasal yapýsýnýn 
düzeltilmesini saðlayan, alt topraðý 

kabartarak havalandýran, mikroorganizma 
faaliyetini ve su tutma kapasitesini arttýran 
bir iþlemdir. Bu uygulamanýn seralarda da 
yapýlmasý gerekmektedir. Üretimin artmasý, 

Muz Cenneti

Anamur ve JCB

Muz Cenneti

Anamur ve JCB

Muzun öyküsü

Günümüzde muz

Kumsalý,
Anamurium'u,
Mamure Kalesi
ve daha pek çok güzellikleri ile... 

Bu sayýmýzda,  kumsallarý, muzu, doðasý ve önemli tarihi kalýntýlarý 

ile ünlü þirin ilçemiz Anamur'u tanýtacaðýz sizlere.  Günümüzde 

Mersin iline baðlý olan ve geçmiþi antik çaðlara kadar uzanan 

Anamur ilçesinin antik adý Anemurium'dur. Ýlçe merkezinin 6 km 

güneybatýsýnda yer alan kalýntýlar, Roma ve Bizans dönemlerine 

aittir. Ancak daha önceki yüzyýllarda bu bölgenin, erken Akdeniz 

kolonizasyonuna ait bir ticaret iskelesi konumunda olduðu 

bilinmektedir.  M.Ö.  I. yüzyýlda Romalýlar'ýn Küçük Asya Eyaleti 

olan Kilikya bölgesi içinde yer alan Anamur'da, 4. yüzyýldan 

itibaren Bizans yönetimi baþlamýþ ve bu dönemde kent yeniden 

inþa edilmiþtir. Müslüman Araplar'ýn yöreye gelmeleri, 8. yüzyýlda 

Abbasi Halifesi Mansur dönemine rastlamaktadýr.  Anamur, 11. ve 

12. yüzyýlda Selçuklular'ýn, daha sonra ise Karamanoðullarý 

Beyliði'nin yönetimine girmiþtir. 1471 yýlýnda ise, Fatih Sultan 

Mehmet'in komutanlarýndan Gedik Ahmet Paþa tarafýndan 

Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr.

Bugün Anamur, Mersin ilinin batýsýnda yer alýr. Dik yamaçlarla 

denize alçalan Toros Daðlarý'nýn eteklerinde, kuzeybatý-

güneydoðu yönünde akan Sultansuyu Çayý'nýn doðu kenarýnda, 

Akdeniz kýyýsýnýn en güney noktasýnda ve Anamur Burnu'nun      

7 km kuzeydoðusunda, denizden 3 km içeride kurulmuþtur. 

Yüzölçümü 138.000 hektar olan ilçede, el sanatlarý oldukça 

geliþmiþtir. Dað köylerinde, kilim, heybe, çuval, çul gibi eþyalar 

dokunur. Koyun yününden, bölgeye özgü desenlerle "Ala Kilim" 

ve seccade dokunmaktadýr. Daðýn eteklerinden kýyýya doðru 

geliþen kentte, turistlerin ihtiyacýna cevap verebilecek nitelikte ve 

sayýda tesis bulunmaktadýr. Ev pansiyonculuðunun da geliþmiþ 

olduðu ilçenin kuzeyindeki Toros Daðlarý, yayla, dað ve av turizmi 

için tercih edilen bir bölgedir.  (Kaynak : www.mersin.gov.tr)

seralarýn büyümesi ve insan gücünün 
yetersiz kalmasý sonucu, bu tür çalýþmalarýn 
yapýlmasý giderek zorlaþmýþ ve bu alanda  
“makinalaþma” ihtiyacý doðmuþtur. Halen 
üreticilerimizin elinde bulunan traktörler ise, 
seralardaki muz aðacý aralýklarýnýn dar olmasý 
nedeniyle, “makinalaþma” ihtiyacýna cevap 
verememektedir.

Sif JCB, ortaya çýkan bu ihtiyaçlara çözüm 
olacak uygun JCB ürünlerinden Mini 
Ekskavatör ve Mini Loder'i muz üreticilerine 
tanýtmak amacý ile, bölgede inceleme ve 
tanýtým faaliyetleri gerçekleþtirmiþtir. Ayrýca, 
Sif JCB, "Roadshow" kapsamýnda yer alan 
Fethiye-Alanya-Anamur etabý ile geniþ 
katýlýmlý tanýtýmlar yapmýþtýr.

Bölgede halen 12 adet JCB Mini Ekskavatör 
ile 7 adet JCB Mini Loder, muz üretimine 
hizmet etmektedir.

Bu yerleri görmelisiniz:

Anemurium (eski Anamur) - 

Mamure (Anamur) Kalesi -

Odeon -

Ak Cami -

 Ala Köprü -

Köþebüklü Maðarasý -

Çukurpýnar Maðarasý (Düdeni) -

Deniz Feneri -

Anamur Müzesi -

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

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

için, aþaðýdaki iki noktaya özellikle dikkat 
edilmelidir:

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

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

 

2. El Bilgi için: www.sif-jcb.com.tr
(0216) 352 00 00

Sif JCB'de satýþa sunulan 2. el makinalarSif JCB'de satýþa sunulan 2. el makinalar
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ÝSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK ANTALYA / AKDENÝZ ÝSTANBUL-AVRUPA YAKASI / 
ANADOLU YAKASI / Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak TRAKYA
DOÐU MARMARA No: 26 / ANTALYA Dolapdere San. Sitesi 2. Ada No: 29-3
E-5 Maltepe Kavþaðý Atatürk Caddesi Tel Ýkitelli / ÝSTANBUL
Sakarya Sokak No: 30 Faks Tel
34844 Maltepe / ÝSTANBUL E-mail: sif-isservis07@sif.com.tr Faks
Tel E-mail: cermakservis@sif.com.tr
Faks BURSA / GÜNEY MARMARA
E-mail: sif@sif.com.tr Yeni Yalova Yolu Buttim Plaza Kat: 14 ÝZMÝR / EGE

No: 1643 / BURSA 172 Sokak No: 24 Iþýkkent
ADANA / GÜNEY Tel Bornova / ÝZMÝR
CeyhanYolu 8. km Üç Metal Yaný / Faks Tel 
ADANA E-mail: eralpservis@sif.com.tr Faks 
Tel 
Faks DÝYARBAKIR / GÜNEYDOÐU TRABZON / DOÐU KARADENÝZ
E-mail: sif-isservis01@sif.com.tr ANADOLU Adnan Kahveci Mahallesi No: 190 

Elazýð Karayolu 5. km Pelitli Beldesi / TRABZON
ANKARA / ÝÇ ANADOLU Fatih Sitesi Yaný / DÝYARBAKIR Tel
Çetin Emeç Bulvarý 76 Sokak Tel Faks
No: 3 D: 4-5 Dikmen Faks E-mail: birlikservis@sif.com.tr
Öveçler / ANKARA E-mail: aksoyservis@sif.com.tr
Tel
Faks

ÝSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK ANTALYA / AKDENÝZ ÝSTANBUL-AVRUPA YAKASI / 
ANADOLU YAKASI / TRAKYA
DOÐU MARMARA

BURSA / GÜNEY MARMARA
ÝZMÝR / EGE

ADANA / GÜNEY

DÝYARBAKIR / GÜNEYDOÐU TRABZON / DOÐU KARADENÝZ
ANADOLU

ANKARA / ÝÇ ANADOLU

ADANA-SÝF ÝÞ DÝYARBAKIR-AKSOY ÝZMÝR-ALPERÝN
CeyhanYolu 8. km Üç Metal Yaný / Elazýð Karayolu 5. km Fatih Sitesi Yaný / 172 Sokak No: 24 Iþýkkent 
ADANA DÝYARBAKIR Bornova / ÝZMÝR
Tel Tel Tel 
Faks Faks Faks 
E-mail: sif-isservis01@sif.com.tr E-mail: aksoyservis@sif.com.tr E-mail: alperinservis@sif.com.tr

ANKARA-SESA GAZÝANTEP-GAP ÝÞ TRABZON-BÝRLÝK
Arý Küçük Sanayi Sitesi 2. Etap Küsket G Blok 61 No'lu Cadde Adnan Kahveci Mahallesi No: 190 
691. Sokak  No: 50-52  No: 2 / GAZÝANTEP Pelitli Beldesi / TRABZON
Ostim / ANKARA Tel Tel
Tel Faks Faks
      E-mail: gapservis@sif.com.tr E-mail: birlikservis@sif.com.tr
Faks
E-mail: sesaservis@sif.com.tr ÝSTANBUL-CERMAK

Dolapdere Sanayi Sitesi 2. Ada 
ANTALYA-SÝF ÝÞ No: 29-31 Ýkitelli / ÝSTANBUL
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Tel
No: 26 / ANTALYA Faks
Tel E-mail: cermakservis@sif.com.tr
Faks
E-mail: sif-isservis07@sif.com.tr ÝSTANBUL-ÝNTER

Güzelyalý Mah. Kemiklidere Mevkii
BURSA-ERALP STFA Makina Ticaret A.Þ. içi
Beþevler Küçük Sanayi Sitesi 6 Blok Parsan Caddesi No:1 Kaynarca
No: 20 / BURSA Pendik / ÝSTANBUL
Tel Tel 
Faks Faks 
E-mail: eralpservis@sif.com.tr E-mail: interisservis01@sif.com.tr

ADANA-SÝF ÝÞ DÝYARBAKIR-AKSOY ÝZMÝR-ALPERÝN

ANKARA-SESA GAZÝANTEP-GAP ÝÞ TRABZON-BÝRLÝK

ÝSTANBUL-CERMAK

ANTALYA-SÝF ÝÞ

ÝSTANBUL-ÝNTER

BURSA-ERALP

Makina Cinsi Model Yýl Yer
JCB 3 CX+kýrýcý 1989 Ýstanbul
JCB 4 CX+kýrýcý 1996 Ýstanbul
JCB JS200 1998 Ýstanbul
Komatsu WB93-R 2000 Ýstanbul
Bobcat 741 1989 Adana

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

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

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

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

: (0216) 352 00 00
: (0216) 352 10 04

: (0242) 221 65 68
: (0242) 221 52 99 : (0212) 671 57 44 

: (0212) 549 19 52

: (0232) 472 15 00
: (0232) 472 15 53

: (0462) 334 37 43 
: (0462) 334 07 55

: (0224) 245 66 66
: (0224) 246 55 65

: (0412) 339 06 70
: (0412) 339 06 73

: (0322) 346 45 45 
: (0322) 346 03 70

: (0312) 472 20 70
: (0312) 472 20 76

: (0322) 346 33 30
: (0322) 346 33 31

: (0412) 339 06 70
: (0412) 339 06 73

: (0342) 235 21 00
: (0342) 233 30 44

: (0212) 671 57 44 
: (0212) 549 19 52

: (0216) 494 23 62
: (0216) 494 23 66

: (0462) 334 37 43
: (0462) 334 07 55

: (0232) 472 13 60
: (0232) 472 13 71

: (0312) 395 24 72
 (0312) 395 22 88
: (0312) 395 20 15

: (0242) 221 52 97
: (0242) 221 52 99

: (0224) 441 79 80
: (0224) 441 79 82
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JCB 4 CX+kýrýcý 1996 Ýstanbul
JCB JS200 1998 Ýstanbul
Komatsu WB93-R 2000 Ýstanbul
Bobcat 741 1989 Adana

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

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

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

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