
Kağan Yaşa: "Orta vadede leasingin yatırımlar 

içindeki payı Avrupa ortalamalarına taşınacak."

Dünyanın En Güvenli,  En Verimli ve En Konforlu

Mini Yükleyicisi PowerBoom Türkiye'de

Kentsel Dönüşüm
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Merhaba,

"Teknoloji" bölümümüzde d

inansal kiralama, faktoring ve 

finansman şirketleri konularında konuştuk, ilgi ile okuyacağınıza inanıyoruz.

"SSH" köşemizde JCB Kırıcılar ile ilgili detaylı ve faydalı bilgiler yer alıyor.

Eskişehir Yetkili Servisimiz Fermak ile "Servis Noktaları" bölümümüzde 

tanışacaksınız.

Bu sayıdaki "Müşteri Ziyareti"mizi Mehmet Akif Ersoy İnşaat'a yaptık ve Sn. 

Sayın 

Yılın son sayısını da her zamanki gibi keyif ve heyecanla hazırladık, şimdi 

beğeninize sunuyoruz. Geride bırakmakta olduğumuz yılın, son yıllarda 

daha yoğun yaşamaya başladığımız gibi, giderek artan bir hızda geçtiğini 

hissediyoruz. Pek çok insan aynı duyguyu dile getiriyor; "zamanın akışına 

yetişememek". Bunda dünyanın ekseninden sapması vb. konuların da etkisi 

olduğu söyleniyor. Sanırım sorun biraz da hep birşeylere yetişme 

tempomuzun, gelişen teknolojinin de katkısı ile giderek artması.  Ve bizlerin 

de, gerçekleşmesini istediğimiz konuların bir an önce hayata geçmesi için 

zamanın hızlı akmasını ve o anın gelmesini sabırsızca istememiz. Oysa ki o 

zaman nasıl olsa gelecek, aceleyle bir an önce geçmesini istediğimiz süre 

ise aslında bizim hayatımız. "Anı" dolu dolu yaşamamız dileğiyle biraz da 

dergimizin içeriğinden bahsedelim.

ünyanın en güvenli,  en verimli ve en konforlu 

mini yükleyicisi PowerBoom ile tanışacaksınız.

Son günlerin gündemde olan konularından "kentsel dönüşüm", bu sayımızın 

"Bilgi" bölümünde işleniyor.

"Söyleşi" konuğumuz Sayın Kağan Yaşa ile f

Erkan Bucuğa ile söyleştik.

"Tüm Türkiye'deyiz" bölümümüz için Çorlu'yu ziyaret ettik ve Koza Grup 

kurucu ortağı ve firma sahibi Sayın Aydın Çam'a misafir olduk.

Yeni yılda da bu satırlarda güzel günleri paylaşmak dileğiyle, 

sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl 

diliyoruz...
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Dünyanın En Güvenli,  

En Verimli ve En Konforlu

Mini Yükleyicisi 

JCB'nin Kuzey Amerika'da kurduğu mini yükleyici fabrikasında, sektörün en yüksek kalite standartlarında 

üretilen PowerBoom'un tasarımı, 1977 yılında JCB tarafından icat edilen ve JCB'nin dünyada pazar lideri 

olduğu teleskobik yükleyicilerde kullanılan tasarımın aynısıdır. Onbinlerce teleskobik yükleyicide güvenle 

kullanılan ve kendini kanıtlamış bu sistemin mini yükleyicilere adapte edilmesi sonucu, dünyanın en güvenli 

mini yükleyicisi ortaya çıkmıştır. 

Kapısı olan tek mini yükleyici
Bu sistemde tek tarafta yükleyici kolu bulunduğundan, operatöre makinaya kapıdan binip inebilme imkanı 

sunmaktadır. Bu tasarım, pazarda bulunan diğer mini yükleyicilerde yaşanan ön camdan girip çıkmanın 

yarattığı zaman kaybını önlediği gibi, olası iş kazası riskini de ortadan kaldırmaktadır. Günümüzün zorlu ve 

tehlikeli çalışma koşulları göz önüne alınınca, mini yükleyicilerde operatörün güvenliği en önemli kriter haline 

gelmektedir. Özellike ıslak, kaygan, çamurlu 

ortamlarda bu tip iş kazası riski ön camdan 

g i r i l en  m in i  yük ley i c i l e rde  c idd i  oranda  

artmaktadır. JCB'nin operatör konforu ve 

güvenliğini öne çıkaran PowerBoom tasarımında 

ise, bu tip iş kazaları meydana gelmez. 

Ayrıca,  JCB'nin PowerBoom tasarımı sıradan 2 

kollu tasarımlara oranla %20 daha fazla çelikten 

imal edilmiştir. Kullanılan ekstra çelik, uygulama 

ne  o l u r s a  o l s un , mak i n a  ömrü  boyunc a  

dayanıklılık ve üretkenlik sağlar.

Teleskobik yükleyicilerimizde olduğu gibi, JCB 

mini yükleyicilerimizde de güç aktarma organları 

ve kabin en yüksek stabiliteyi sağlayacak şekilde 

konumlandırılmıştır.
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Yeni hidrolik bağlantı sistemi sayesinde, hidrolik bağlantılarda %38 daha az parça bulunmaktadır. Böylece, 

arıza ihtimali ve servis gereksinimi azalır.

%60 daha yüksek görüş açısı
Genel olarak görüş açısı ne kadar yüksekse, verimlilik de aynı oranda artar ve iş kazası riski azalır. Bilimsel 

araştırmalara göre, iş makinalarında en yüksek kaza oranı geriye doğru giderken meydana gelmektedir. 

JCB'nin PowerBoom tasarımı, arkada bulunan tork tüpü ihtiyacını ortadan kaldırır ve diğer dikey kaldırma 

özelliğine sahip mini yükleyicilere oranla çok daha yüksek arka görüş açısı sağlar. JCB'nin PowerBoom 

tasarımına sahip yeni nesil mini yükleyicileri, 270° görüş açısına sahiptirler. Bu değer sıradan mini 

yükleyicilerden %60 daha yüksektir.

Diğer yandan, sıradan bir mini yükleyiciye oranla %46 daha geniş kabine sahiptir ve ses izolasyonu 

sayesinde daha sessiz çalışma imkanı sunar.  JCB mini yükleyicilerde kabin içi gürültü seviyesi 76dB(A) ile 

sıradan bir mini yükleyicinin yarısı mertebesindedir. Bununla beraber JCB, operatörlerin makinayı daha 

rahat kullanmasını sağlamak amacıyla, kontrol panellerini operatörün en rahat görebileceği yer olan ön 

camın üst kısmına yerleştirmiştir.

Geniş, ferah ve operatörü yormayan kabin tasarımı, operatörün daha uzun süreler verimli biçimde 

çalışmasına olanak sağlar.

Tüm iş makinalarında olduğu gibi, 

mini yükleyici grubu makinalarda 

da en büyük gider kalemi yakıttır. 

JCB PowerBoom, sıradan bir 

mini yükleyiciye oranla saatte 2 

litreye varan yakıt tasarrufuna 

sahiptir. Düşük yakıt tüketimi ve 

düşük bakım maliyeti ile kazançlı 

bir yatırım haline gelmektedir.

Sonuç olarak ferah kabini, kolay 

ku l l an ım ı , s unduğu  güven l i  

çalışma ortamı ve düşük yakıt 

tüketimi ile PowerBoom, mini 

yükley ic i  pazar ında yeni  b ir  

devrin başlangıcı olacaktır.
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K E N T S E L D Ö N Ü Ş Ü M

İş'te

Türkiye bir deprem ülkesi ve ne yazık ki yaşadığı depremler nedeniyle yüzyıllardır çok büyük 

acılar yaşadı. Özellikle 1999 yılında Marmara Bölgesi'nde yaşanan iki büyük deprem 

hafızalarımızda çok büyük acılarla yer etti. Gölcük depreminde sadece 1,5 dakika içinde 110 

binden fazla konut kullanılamaz hale gelmiş, 18 bin insan hayatını kaybederken Türkiye 

ekonomisi deprem nedeniyle yüzde 10 küçülmüştü. 

Bu büyük depremler sonrasında anladık ki, “depremle yaşamaya alışmalı” ve Japonlar gibi biz de 

sağlam binalar yaparak büyük depremlerde bile ayakta kalmalıydık.  Yeni acılar yaşanmadan önce 

önlem almak, can ve mal güvenliğini sağlamak, doğal afetleri, özellikle de depremleri en az 

hasarla atlatmak hedefiyle ortaya atılan “kentsel dönüşüm” kavramı da bu şekilde hayatımıza 

girdi. Kentsel dönüşüm, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine 

toprak zeminin yapısına uygun konutların inşa edilmesi olarak tanımlanıyor. Kısaca, kentsel 

dönüşüm ile olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesi amaçlanıyor.  
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K
E

N
T

S
E

L 
D

Ö
N

Ü
Ş

Ü
M

Kentsel dönüşüm yasası ile çerçevesi belirlenen kentsel dönüşüm 

çalışmalarının henüz başındayız. Kentsel dönüşüm kapsamında 

yapılan çalışmalar, 20 yıl, belki daha da uzun sürecek. Fakat sonuçta 

milyonlarca insan depreme çok daha dayanıklı konutlarda, içleri 

rahat bir şekilde yaşama şansı elde edecek. 

Kentsel dönüşüm sadece can değil, aynı zamanda mal güvenliği de 

sağlayacak, deprem nedeniyle oluşacak ve ekonomiye zarar 

verecek büyük yıkımların önüne geçecek. Yeni ve modern binalar 

sayesinde, yılda 12 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanacak. 

Kısaca, kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığı zaman, çevreye 

ve insana daha uyumlu, daha modern yaşam alanlarına sahip 

olacağız. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, 

Türkiye'de afet riskleri yönünden incelenmesi gereken 14 milyon 

konut var. Bu binaların yaklaşık 6,5 milyonunun depreme 

dayanıksız olduğu ve dönüşüm maliyetinin yaklaşık 500 milyar lira 

olacağı tahmin ediliyor. Kamuoyunda 'Kentsel Dönüşüm Yasası' 

olarak bilinen Afet Riskli Alanların Kentsel Dönüşümü Yasası ile 

yaklaşık 20 yı l l ık süreçte bu binaların hepsine müdahale 

edilebilecek.

Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul, İzmir ve Bursa illerine kurulan 

Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ile bu zorlu süreç başlamış oldu. 

Bu büyük çalışma içinde belediyelerle birlikte faaliyet gösterecek 

tüm çalışanlara ve firmalara çok önemli ve zorlu görevler düşüyor. 

Vatandaşların, mağdur olmadan yeni evlerine kavuşmaları, bu 

süreçte yapılan yeni konutların ve sağlamlaştırma çalışmalarının 

kaliteli ve hatasız bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. 20 yıl boyunca 

bu zorlu görevi üstlenecek olan sektörün dünyaya örnek olacak 

sonuçlar koymasını umuyoruz. Çalışmalar sonunda ise, Türk 

insanının daha iyi standartlarda yaşarken, depremleri en az hasarla 

atlatmasını diliyoruz. 

Türk iye  i ç in  dönüm noktas ı  

olacak kentsel dönüşümde ilk 

yıkımlar, Adana, Afyonkarahisar, 

Ağr ı , Amasya , Ankara , Aydın , 

Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, 

E l a z ı ğ , E r zurum, Gaz i an tep, 

Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, 

Kahr amanmara ş , K ı r ı k k a l e , 

K ı r ş e h i r, Ko c a e l i , M a l a t y a , 

Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, 

Tunceli ve Van'da yapılıyor. Türkiye 

genelinde 33 ilde gerçekleşecek 

dönüşüm çalışmaları kapsamında, 

karargah, emniyet müdürlüğü 

hizmet binası, ilköğretim okulu, 

devlet ve kadın doğum hastanesi, 

sağlık ocağı, lojmanlar gibi kamu 

yapıları da bulunuyor. 
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İş'te

Türkiye bir deprem ülkesi ve ne yazık ki yaşadığı depremler nedeniyle yüzyıllardır çok büyük 

acılar yaşadı. Özellikle 1999 yılında Marmara Bölgesi'nde yaşanan iki büyük deprem 

hafızalarımızda çok büyük acılarla yer etti. Gölcük depreminde sadece 1,5 dakika içinde 110 

binden fazla konut kullanılamaz hale gelmiş, 18 bin insan hayatını kaybederken Türkiye 

ekonomisi deprem nedeniyle yüzde 10 küçülmüştü. 

Bu büyük depremler sonrasında anladık ki, “depremle yaşamaya alışmalı” ve Japonlar gibi biz de 

sağlam binalar yaparak büyük depremlerde bile ayakta kalmalıydık.  Yeni acılar yaşanmadan önce 

önlem almak, can ve mal güvenliğini sağlamak, doğal afetleri, özellikle de depremleri en az 

hasarla atlatmak hedefiyle ortaya atılan “kentsel dönüşüm” kavramı da bu şekilde hayatımıza 

girdi. Kentsel dönüşüm, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine 

toprak zeminin yapısına uygun konutların inşa edilmesi olarak tanımlanıyor. Kısaca, kentsel 

dönüşüm ile olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesi amaçlanıyor.  
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Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Kağan Yaşa, daha 

sonra İngiltere'de The University of Birmingham'da İşletme yüksek lisansı 

yapmıştır. İş hayatına 21 yıl önce bankacılık sektöründe başlayan, kurumsal 

bankacılık ve nakit yönetimi ağırlıklı çalışan Yaşa, son 5 yıldır leasing 

sektöründe Genel Müdürlük yapmaktadır.

SÖYLEŞİ
Söyleşi: Sinan Keskin

K A Ğ A N YA Ş A

İş'te

Bu sayımızda BNP Paribas Leasing Solutions Genel Müdürü 

Sayın Kağan Yaşa ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri konularında bir söyleşi gerçekleştirdik.

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 
yürürlüğe girmesi ne gibi yenilikler getiriyor?

Kabul edilen Kanun, mevcut Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılamayan bazı işlemleri yapılabilir hale 

getirdi. Bu ürünler arasında operasyonel kiralama, satıp geri kiralama işlemleri, bilgisayar yazılımlarının 

çoğaltılmış nüshaları ve asli niteliğini koruyan her malın bağımsız olarak leasinge konu edilebilmesi sayılabilir.

Türkiye'de leasingin özel sektör yatırımları içindeki payı %4-5 arasında değişiyor. Avrupa'da bu oran minimum 

%15 seviyesinde. Kanun değişikliğinin sağlayacağı yeni ürünlerle orta vadede leasingin yatırımlar içindeki 

payının Avrupa ortalamalarına taşınacağını düşünüyorum.

Ürün bazındaki değişikliklere ek olarak, uygulamada da önemli değişiklikler oldu. 

Bunlardan biri de, sözleşmelerin noterlerde düzenleme şeklinde yapılması zorunluğunun kalkmış olması. Yeni 

kanunda sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması yeterli olacak ve sözleşmeler kurulacak olan Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'nde tescil edilecek. Tek başına bile bu değişiklik, leasing ürününün 

KOBİ'ler tarafından daha fazla kullanılmasını sağlayacaktır. 

Leasing sözleşmelerine konu ekipmanların mülkiyet devri, 2 veya 4 yıl olarak kısıtlanmıştı. Artık vade 

kısıtlaması olmaksızın, ödeme planı sonunda müşteriye devredilebilecek ya da geri alınabilecek. Tabii KDV 

oranı %1 olan ekipmanlarda FİDER'in etik prensiplerine uymamız gerektiğini özellikle eklemek istiyorum.

Yeni kanun, leasing şirketlerine sermayelerinin %1'i ile %5'i arasında kredi kullandırabilme avantajı da getirdi. 

Tutar olarak çok belirleyici olmasa da, bu değişiklik sektöre bakışın olumlu olduğunun bir göstergesidir. 

Kanuna konu olan firmalar buna hazırlıklı mı?

Firmaların özellikle sistem alt yapılarının bu değişikliklere cevap verecek durumda olması gerekiyor. Yeni 

ürünler, özellikle operasyonel kiralama, uygulama açısından finansal kiralamadan oldukça farklı. Sektörün şu 

an hazır olduğunu düşünmüyorum, ancak 2013 yılı sonuna gelindiğinde altyapı çalışmaları bitmiş olacaktır. 

Leasing yoğun çalışan sektörlerin başında gelen iş makinası firmaları için bu kanun neler getirecek?

Noter sürecinin kalkacak olması, işlemlerin hızını arttıracak. (2013'ün ilk 6 aylık döneminde 

birlik kurulana kadar işlemler noterlenmeye devam edecek. Birlik kuruluşu sonrasında 

sözleşmeler burada tesci l  edi lecek.) Özel l ik le f inansal kiralamadan farkl ı  olarak, 

firmaların/hafriyatçıların kısa vadeli makina ihtiyaçlarına yönelik tedarik hizmeti verilebilecek. 

Proje bazlı faaliyet gösteren alt yüklenici işletme niteliğindeki firmalar, aldıkları projeye özel 

makinaları kiralayıp, proje tamamlandığında makinayı iade edebileceklerdir.

Operasyonel kiralama bizim sektörümüze neler kazandıracak?

Belli sektörler için çok olumlu bir gelişmedir. Özellikle binek otomotiv alanında uzun yıllardır 

kullanılan bir ürün. Mal sahipliğinden çok işin servis/bakım konusunda sağladığı avantajlar, 

şirketleri bu ürüne yöneltmiştir. Ancak iş makinalarında mal sahipliği önemli olduğu için, proje 

bazında değerlendirilebilecek, avantaj sağlayacaktır. Finansal kiralamanın sektörde daha çok 

tercih edileceğini düşünüyorum. Bugünün satışlarını kolaylaştırıp uzun vadede piyasada çok 

ekipman birikmesini tetikleyecek dikkat edilmesi gereken bir konu. 

Müşterilerimiz bu süreçte nelerden faydalanacak?

Noter sürecinin olmaması, vade kısıtlamasının olmaması, asli niteliğini koruyan her malın 

bağımsız olarak leasinge konu edilebilecek olması; ürünü daha pratik ve kullanılabilir bir hale 

getirecek.

Genel yorum ve beklentileriniz?

Türkiye'nin 2023 vizyonu içinde ihracatını bugünkü seviye olan 150 milyar dolardan 500 milyar 

dolara çıkarması hedefleniyor. Bu süreçte en kritik konu verimli yatırımların yapılması, daha da 

önemlisi üretimin, yatırımın tabana yayılmasıdır. 

Leasing sektörü, planlanan bu büyümeye çok büyük katkıda bulunacaktır. Bizim ürünümüzü yeni 

değişiklikler sonrasında daha fazla tanıtmamız, ön plana çıkarmamız gerekiyor. Temelde malın, 

ekipmanın teminat olması başlı başına KOBİ'ler için ürünümüzün tercih edilmesini sağlamaktadır. 

Yeni kanunla gelen değişiklikler bu gerçeği daha belirginleştirecektir. 

Türkiye'deki yatırımlar içinde leasing penetrasyonunun yaklaşık 5 yıl içinde %10'a çıkacağı 

beklentisi içindeyim. 

Sayın Kağan Yaşa'ya söyleşi için teşekkür ediyoruz.
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Tüm JCB kırıcılarda çift pimli uç sabitleme sistemi bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde 
çalışma esnasında pimin yerinden oynaması engellenerek pimin, burcun ve pistonun zarar 
görmesi önlenir. 

Tüm JCB orijinal kırıcılar, JCB orijinal quickhitch ile kullanıma uygundur. Çabuk ataşman 
değiştirmenin keyfini tüm uyumlu JCB ataşmanlarımızla yaşayabilirsiniz.

HM380 kırıcılarımızdan itibaren bütün kırıcılarımızda yüksek basınç ve alçak basınç olmak 
üzere çift akümülatör bulunur. Rakip kırıcıların birçoğunda bulunmayan yüksek basınç 
akümülatörü sayesinde kırıcı üzerinde bulunan valf, kırıcının takıldığı makinanın hidrolik 
sistemi yüksek basıncın verdiği zararlardan korunur.

20 ton üzeri makinalarda kullanılan kırıcılarımızda otomatik yağlama sistemi standart olarak 
sunulmaktadır. Normal şartlarda kırıcı ucunun zarar görmemesi için kırıcı burcunun en alt 
noktasından itibaren kırıcı ucu üzerinde kırıcı uç çapı uzunluğunda gresle yağlanmış bölge 
bulunması gerekmektedir. Otomatik yağlama sistemi, bu miktarda yağlamayı yapacak şekilde 
ayarlanarak kırıcının yağsız çalışması ve dolayısıyla uç ve burcun zarar görmesi engellenebilir. 
20 ton üzeri kırıcılarımızda bulunan bir başka önemli özellik de otomatik başlatmadır. 
Otomatik başlatma sistemi sayesinde kırıcı taş üzerine yerleştirilmeden çalışmaz. Boşta 
çalışmanın zararlarından kırıcı korunur, kırıcının ömrü uzar, kullanıldığı makinanın yakıt 
sarfiyatı düşer. Kırıcı boşta çalışmadığı için makina bom ve armına gidecek darbeler azalır.

Kırıcılar, seri üretime geçilmeden önce JCB makinalar üzerinde uzun süreli testlere tabi tutulur. Bu nedenle, tüm 
kırıcılar makinalarımızla tam uyumludur. Makinanızın hidrolik sistemine zarar vermez, ölçüsel hatalarla 
karşılaşmazsınız. Rakip kırıcıları makinalarımız üzerine monte ederken braket imalatına ihtiyaç duyabilirsiniz. 
JCB kırıcılarda bu sorunla karşılaşmazsınız.

SİF İş Makinaları olarak üzerinde kırıcı tesisatı bulunmayan makinalarınıza kırıcı tesisatı  sağlamaktayız. 
JCB orijinal kırıcı tesisatları üzerinde, piyasada bulunan kırıcı tesisatlarında yer almayan 
akümülatör ve filtre mevcuttur. Akümülatör ve filtre hidrolik sisteminizi maksimum düzeyde 
korumaktadır. Bu özellikler, orijinal kırıcı tesisatı fiyatı ile piyasada bulunan ucuz tesisatlar 
arasındaki fiyat farkını açıklamaktadır.

JCB orijinal kırıcılarımızın fiyatları ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, rakipleriyle aynı 
seviyelerdedir. Kırıcılarımız ekonomik işletme masrafları nedeniyle kısa sürede ilk yatırım 
maliyetini amorti ederek işletmenize ve makinanıza değer katar. Türkiye geneline yaygın JCB 
yetkili servis ağımız sayesinde kırıcımızı aldıktan sonra satış sonrası hizmetlerimizden maksimum 
düzeyde faydalanabilirsiniz. Makinanız ile beraber kırıcınızın da aynı serviste bakımının yapılması 
nedeniyle, tek noktada daha hızlı ve ekonomik çözümlerden faydalanabilirsiniz.

JCB
Kırıcılar

JCB KIRICILAR

JCB ürün gamı içerisinde 2.800 çeşidin üzerinde ataşman bulunmaktadır. Tüm 
ataşmanlar arasında kırıcılar, kullanım alanlarının çok olması nedeniyle önemli bir 
yer tutmaktadır. JCB, kırıcı kullanımına uygun tüm makinaları için çeşitli ebat ve 
özellikte kırıcılar üretmektedir.  Aşağıda bu kırıcıların çok talep edilen bazı 
çeşitlerini ve özelliklerini liste halinde görebilirsiniz. 
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Macarlar, Budapeşte'de Tuna üzerinde bir köprü 

yapıyorlarmış. Türkiye'y le olan yakın i l işki ler i  

dolayısıyla, bizimkilere bu köprüde staj yapmak üzere 

birkaç mühendis yollayabileceklerini bildirmişler. 

Vekalet, Hamdi Peynircioğlu'yla beni münasip görmüş. 

Hamdi, bedava gitmeyi kabul etmeyince enayi olarak 

ortada yalnız ben kaldım. Bu teklifi kabulde, Balaj'ın 

teşviki ve bir dış memleket görme merakı etken 

olmuştur. Aslında, ne kadar güzel olursa olsunlar, bana 

ait olmayan bu yerlerden uzak durmayı yeğlerim. 

Bugün prensip kararlarımdan bir tanesi de memleket 

dışına çıkmamaktır.

Sezai'ye gelince … O, bütün dünyayı babasının evi gibi 

görmektedir… Bombay'dan kundura alır, Şetland 

adalarına ceketsiz gider, Okinava'da artırmaya girer…

Size Budapeşte'nin güzelliğini anlatacak değilim. İlk 

günden, karşılaştığım insanların istisnasız nezaketi ve 

Macaristan

"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... 

İş'te

şehrin fevkalade temizliği acı acı yüzüme çarptı. Teknik 

Üniversitesi'nde tahsilde bulunan genç ve yakışıklı 

Necati, candan yakınlığıyla bütün acemi taraflarıma 

yardımcı oldu. İnşaattaki Macar arkadaşlarım da ben 

yaşta ve samimi kimselerdi. İlk gün, aramızda Almanca 

konuşup lisanımızı ilerletmeye karar verdik.

Budapeşte'ye gelişimi, oradaki Türk kolonisi pek çabuk 

haber almıştı. Henüz bir hafta geçmemişti ki Macarca 

yazılmış, “Abdüllatif” imzalı bir kart aldım. Almanca'ya 

çeviren arkadaşlarım, kartta yazılı gün ve saatte, bir 

bayramın kutlanması için “Gül Baba” türbesi yanındaki 

adreste hazır bulunmam gerektiğini söylediler. Namaz 

vaktinden yarım saat evvel gitmiştim. Hoca, bir 

apartman dairesinin salonunun bir köşesini mihrap 

haline koymuş, diz çökmüş cemaatin karşısına geçmiş, 

vaaz veriyordu. Ben de çöküp can kulağıyla dinlemeye 

başladım:

-  Asmondiyö a goran va l lahü y 'a lemü bi lgayb, 

boçanatot keyrek ya'lemu ilel uhra velgayb… Eyş, 

meyrnök urnak sümme haşa!...

Namazdan sonra beni hocaya takdim ettiler. Hoca, 

bana Macarca söz söylemeye başlayınca, Macarca 

bilmediğimi söyledim.

- Vaaz ederken neden gözlerini dikip boyuna bana 

baktın?... Ben de sana anlattım hepsini…

- Ömrümde böyle vaaz dinlemedim de ondan…

- Ben im cemaat im in  yar ı s ı , Türkçe  b i lmeyen  

Müslüman… Bugün Türkiye takvimine göre bayram 

yaptık. Yarınsa Bosnalılara göre bayram!

Hocayı herkes gibi ben de sevdim. Hiçbir konferansta 

Türkler aleyhinde tek kelime söyletmez, söyleyenlere 

başbelası kesilirmiş. Sonraları Macarca öğrendim; ama 

Dış Dünya ile İlk Tanışma

15İş'te İş'te

STFA'NIN HİKAYESİ

ancak çarşı pazarda, pazarlık edebilecek kadar… 

(Kezeit ço kolom kiş assonyu-kisti hand Freulein)

Staj göreceğim Horty Mikloş köprüsü, Budapeşte'nin 

mevcut köprülerinin daha dışında, fakat şiddetli kış 

dolayısıyla inşaatı tatil edilmiş durumdaydı. Ben 

Macaristan'dan ayrılıncaya kadar da böyle kaldı. Teknik 

hiçbir istifadem olmadı.

Bu sıralarda Çekoslovakya'da Pilzen'deki “Skoda” 

fabrikalarında malzemesi hazırlanan Çoruh “Borçka” 

çelik köprüsünün malzemesinin teslim alınması 

vazifesi, Vekaletçe bana verildi. Fabrika da bana yazdığı 

bir mektupla, malzeme hazır olunca beni davet 

edeceğini bildirdi. Horty Mikloş köprü inşaatının 

paydos olmasından doğan Macaristan'daki doğal 

“paydos” uma, paydos borusu çalınmış oldu! Bu işin 

iç inden yüz ak ıy le  s ıyr ı l ab i lmek iç in , evsa f ın ı  

tanımadığım bu çelik hakkında, teslim almadaki teknik 

standartlar ve deneme serileri üzerinde, vargücümle 

bilgi toplamaya ve kifayetsiz Almancamı ilerletmeye 

sa r ı l d ım . Konuy l a  i l g i l i  A lman  normlar ın ı  ve  

şartnamelerini getirttim ve kendime bir Almanca 

hocası tuttum. Bir yandan da Macaristan'ın demir 

endüstri merkezlerini gezip pratiğimi arttırıyordum; 

fakat bütün bu çabalar, teknik düzeyde  bir Almanca 

edinmekten gayri, hiçbir işe yaramadı. Ali Çetinkaya'nın  

vekil olduğu bu dönemde, benim askerliğim geldi çattı. 

Sefaretten resmi vazifem dolayısıyle tecil muamelesini 

bitirmek üzereydim ki Ankara'dan, Mukbil'den özel bir 

mektup aldım. Genel müdürümüz Ömer Fehmi Bey, 

beni geri çağırması için Mukbil'e vazife vermiş: “Tecille 

uğraşmasın, zamanında askere gelsin, bana bu adamdan 

laf işittirmesin” demiş.

“Skoda” fabrikalarının henüz beni davet etmediği, 

Tuna'daki Horty Mikloş Köprüsü şantiyesinin işbaşı 

hazırlığına henüz girmediği 1934 Mart'ı sonunda, 

hudutta son bir Tokay şarabı dikerek, Macaristan'dan 

ayrıldım.

Devlette çal ışt ığ ım devrenin son bölümü olan 

Macaristan'da ilk defa yurt dışındaki dünyayla tanıştım. 

Birinci Cihan Harbi'nde düşman ayağı girmemiş olan 

bu memleketin dört bir yanını gezdim. İnsan eliyle 

bezenmiş ve bakımlı; fakat bütün bu yerlerde benim 

bakir memleketimin güzelliğinin hasretini çektim. 

Kıskandığım tarafsa, insanlarının her sınıfındaki disiplin, 

nezaket ve hoşgörü…

Bütün bu kış ayları zarfında paltosunun yakasını 

kaldırmış bir kimseye rastlamadım, hiçbir yerde “rica 

ederim”siz bir istekle, “teşekkür ederim”siz bir 

karşılık duymadım. Bir polis, bir vatandaşın sualini, 

topuk çarpıp esas vaziyette bir selamla karşılıyor ve 

benim gibi şaşkınlar şapka havalandırmayı o zaman akıl 

ediyor. Tramvaya kaçak atlayan bir veledin, kendisini 

enseleyen babacan biletçiye dil dökmesinde, bir “rica” 

ke l imes i y l e , sonunda  b i r  “ teşekkür  eder im”  

kelimelerini seçtiğimi hala unutamam…

İnşaatta çalışan arkadaşlarımın, başmühendis Kovacs 

karşısındaki disiplinleri o kadar hoştu ki buna ben de 

isteyerek katılmıştım. Avusturyalılar'la olan ilişkileriyse 

benim iç in ayr ı  b ir mukayese ve g ıpta vesi les i  

o lmuştu… Hiçbir  Macar ' ın , b ir  Avustur ya l ı 'y ı  

kötülediğine rastlamadım. Harpten sonra ayrılmalarına 

rağmen, muhabbetleri eksilmemişti. Avusturyalılar'ı da 

sırf bu bakımdan görmek isterdim, fakat o sıralarda 

V i y a n a ' d a , D o l f u s s ' u n  s o k a k  mu h a re b e l e r i  

sürmekteydi.

Son zamanlarda, 1983'de Sezai ve dostlarla birlikte bir 

hafta kadar Budapeşte'de kaldık. Bu güzel şehri çok 

değişmiş buldum.

Tuna yine mavi, fakat kenarlarındaki zarif yapılar gitmiş, 

yerlerine on katlı insan siloları yapılmış. Polislerinin 

gösterişli üniformaları, kaba asker çuhaları ile değişmiş, 

fakat eski disiplin ve nezaket hiç değişmemiş.

Buda Kalesi yükseklerinden, benim zarif köprünün 

yerine, gösterişsiz basit bir köprü oturtulduğunu 

gördüm. Bizimkini, diğer köprülerle birlikte, İkinci 

Dünya Harbi'nde, Almanlar çekilirken atmışlar. Sezai, 

eskiden şantiyenin bulunduğu Boraroş Meydanı'na 

g id ip köprüye yakından bakmamız ı  tekl i f  ett i , 

gitmedim… Bana öyle geldi ki, Ruslar'ın Budapeşte'ye 

ikinci girişlerinde ölen arkadaşlarım Ulrich Zoltan, 

Bohm Viktor, Nagy Tibor, yurtlarını savunmak için 

döğüşürlerken, sanki orada ölmüşlerdir…
Budapeşte'de Horty Miklos Köprüsü. Fotoğraf Tuna kıyısında, Buda tarafı 
ayağını gösteriyor. Bu temel, basınçlı havada çalışılarak yapılmıştı. Bacaya 
benzeyen şey, işçileri basınca koyan "Sas" denilen odadır.



Feyzi Akkaya'nın "Ömrümüzün Kilometre Taşları" adlı kitabından alınmıştır.

Ö M R Ü M Ü Z Ü N K İ LO M E T R E TA Ş L A R I

14

YAZI DİZİSİ

Macarlar, Budapeşte'de Tuna üzerinde bir köprü 

yapıyorlarmış. Türkiye'y le olan yakın i l işki ler i  

dolayısıyla, bizimkilere bu köprüde staj yapmak üzere 

birkaç mühendis yollayabileceklerini bildirmişler. 

Vekalet, Hamdi Peynircioğlu'yla beni münasip görmüş. 

Hamdi, bedava gitmeyi kabul etmeyince enayi olarak 

ortada yalnız ben kaldım. Bu teklifi kabulde, Balaj'ın 

teşviki ve bir dış memleket görme merakı etken 

olmuştur. Aslında, ne kadar güzel olursa olsunlar, bana 

ait olmayan bu yerlerden uzak durmayı yeğlerim. 

Bugün prensip kararlarımdan bir tanesi de memleket 

dışına çıkmamaktır.

Sezai'ye gelince … O, bütün dünyayı babasının evi gibi 

görmektedir… Bombay'dan kundura alır, Şetland 

adalarına ceketsiz gider, Okinava'da artırmaya girer…

Size Budapeşte'nin güzelliğini anlatacak değilim. İlk 

günden, karşılaştığım insanların istisnasız nezaketi ve 

Macaristan

"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... 

İş'te

şehrin fevkalade temizliği acı acı yüzüme çarptı. Teknik 

Üniversitesi'nde tahsilde bulunan genç ve yakışıklı 

Necati, candan yakınlığıyla bütün acemi taraflarıma 

yardımcı oldu. İnşaattaki Macar arkadaşlarım da ben 

yaşta ve samimi kimselerdi. İlk gün, aramızda Almanca 

konuşup lisanımızı ilerletmeye karar verdik.

Budapeşte'ye gelişimi, oradaki Türk kolonisi pek çabuk 

haber almıştı. Henüz bir hafta geçmemişti ki Macarca 

yazılmış, “Abdüllatif” imzalı bir kart aldım. Almanca'ya 

çeviren arkadaşlarım, kartta yazılı gün ve saatte, bir 

bayramın kutlanması için “Gül Baba” türbesi yanındaki 

adreste hazır bulunmam gerektiğini söylediler. Namaz 

vaktinden yarım saat evvel gitmiştim. Hoca, bir 

apartman dairesinin salonunun bir köşesini mihrap 

haline koymuş, diz çökmüş cemaatin karşısına geçmiş, 

vaaz veriyordu. Ben de çöküp can kulağıyla dinlemeye 

başladım:

-  Asmondiyö a goran va l lahü y 'a lemü bi lgayb, 

boçanatot keyrek ya'lemu ilel uhra velgayb… Eyş, 

meyrnök urnak sümme haşa!...

Namazdan sonra beni hocaya takdim ettiler. Hoca, 

bana Macarca söz söylemeye başlayınca, Macarca 

bilmediğimi söyledim.

- Vaaz ederken neden gözlerini dikip boyuna bana 

baktın?... Ben de sana anlattım hepsini…

- Ömrümde böyle vaaz dinlemedim de ondan…

- Ben im cemaat im in  yar ı s ı , Türkçe  b i lmeyen  

Müslüman… Bugün Türkiye takvimine göre bayram 

yaptık. Yarınsa Bosnalılara göre bayram!

Hocayı herkes gibi ben de sevdim. Hiçbir konferansta 

Türkler aleyhinde tek kelime söyletmez, söyleyenlere 

başbelası kesilirmiş. Sonraları Macarca öğrendim; ama 

Dış Dünya ile İlk Tanışma
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ancak çarşı pazarda, pazarlık edebilecek kadar… 

(Kezeit ço kolom kiş assonyu-kisti hand Freulein)

Staj göreceğim Horty Mikloş köprüsü, Budapeşte'nin 

mevcut köprülerinin daha dışında, fakat şiddetli kış 

dolayısıyla inşaatı tatil edilmiş durumdaydı. Ben 

Macaristan'dan ayrılıncaya kadar da böyle kaldı. Teknik 

hiçbir istifadem olmadı.

Bu sıralarda Çekoslovakya'da Pilzen'deki “Skoda” 

fabrikalarında malzemesi hazırlanan Çoruh “Borçka” 

çelik köprüsünün malzemesinin teslim alınması 

vazifesi, Vekaletçe bana verildi. Fabrika da bana yazdığı 

bir mektupla, malzeme hazır olunca beni davet 

edeceğini bildirdi. Horty Mikloş köprü inşaatının 

paydos olmasından doğan Macaristan'daki doğal 

“paydos” uma, paydos borusu çalınmış oldu! Bu işin 

iç inden yüz ak ıy le  s ıyr ı l ab i lmek iç in , evsa f ın ı  

tanımadığım bu çelik hakkında, teslim almadaki teknik 

standartlar ve deneme serileri üzerinde, vargücümle 

bilgi toplamaya ve kifayetsiz Almancamı ilerletmeye 

sa r ı l d ım . Konuy l a  i l g i l i  A lman  normlar ın ı  ve  

şartnamelerini getirttim ve kendime bir Almanca 

hocası tuttum. Bir yandan da Macaristan'ın demir 

endüstri merkezlerini gezip pratiğimi arttırıyordum; 

fakat bütün bu çabalar, teknik düzeyde  bir Almanca 

edinmekten gayri, hiçbir işe yaramadı. Ali Çetinkaya'nın  

vekil olduğu bu dönemde, benim askerliğim geldi çattı. 

Sefaretten resmi vazifem dolayısıyle tecil muamelesini 

bitirmek üzereydim ki Ankara'dan, Mukbil'den özel bir 

mektup aldım. Genel müdürümüz Ömer Fehmi Bey, 

beni geri çağırması için Mukbil'e vazife vermiş: “Tecille 

uğraşmasın, zamanında askere gelsin, bana bu adamdan 

laf işittirmesin” demiş.

“Skoda” fabrikalarının henüz beni davet etmediği, 

Tuna'daki Horty Mikloş Köprüsü şantiyesinin işbaşı 

hazırlığına henüz girmediği 1934 Mart'ı sonunda, 

hudutta son bir Tokay şarabı dikerek, Macaristan'dan 

ayrıldım.

Devlette çal ışt ığ ım devrenin son bölümü olan 

Macaristan'da ilk defa yurt dışındaki dünyayla tanıştım. 

Birinci Cihan Harbi'nde düşman ayağı girmemiş olan 

bu memleketin dört bir yanını gezdim. İnsan eliyle 

bezenmiş ve bakımlı; fakat bütün bu yerlerde benim 

bakir memleketimin güzelliğinin hasretini çektim. 

Kıskandığım tarafsa, insanlarının her sınıfındaki disiplin, 

nezaket ve hoşgörü…

Bütün bu kış ayları zarfında paltosunun yakasını 

kaldırmış bir kimseye rastlamadım, hiçbir yerde “rica 

ederim”siz bir istekle, “teşekkür ederim”siz bir 

karşılık duymadım. Bir polis, bir vatandaşın sualini, 

topuk çarpıp esas vaziyette bir selamla karşılıyor ve 

benim gibi şaşkınlar şapka havalandırmayı o zaman akıl 

ediyor. Tramvaya kaçak atlayan bir veledin, kendisini 

enseleyen babacan biletçiye dil dökmesinde, bir “rica” 

ke l imes i y l e , sonunda  b i r  “ teşekkür  eder im”  

kelimelerini seçtiğimi hala unutamam…

İnşaatta çalışan arkadaşlarımın, başmühendis Kovacs 

karşısındaki disiplinleri o kadar hoştu ki buna ben de 

isteyerek katılmıştım. Avusturyalılar'la olan ilişkileriyse 

benim iç in ayr ı  b ir mukayese ve g ıpta vesi les i  

o lmuştu… Hiçbir  Macar ' ın , b ir  Avustur ya l ı 'y ı  

kötülediğine rastlamadım. Harpten sonra ayrılmalarına 

rağmen, muhabbetleri eksilmemişti. Avusturyalılar'ı da 

sırf bu bakımdan görmek isterdim, fakat o sıralarda 

V i y a n a ' d a , D o l f u s s ' u n  s o k a k  mu h a re b e l e r i  

sürmekteydi.

Son zamanlarda, 1983'de Sezai ve dostlarla birlikte bir 

hafta kadar Budapeşte'de kaldık. Bu güzel şehri çok 

değişmiş buldum.

Tuna yine mavi, fakat kenarlarındaki zarif yapılar gitmiş, 

yerlerine on katlı insan siloları yapılmış. Polislerinin 

gösterişli üniformaları, kaba asker çuhaları ile değişmiş, 

fakat eski disiplin ve nezaket hiç değişmemiş.

Buda Kalesi yükseklerinden, benim zarif köprünün 

yerine, gösterişsiz basit bir köprü oturtulduğunu 

gördüm. Bizimkini, diğer köprülerle birlikte, İkinci 

Dünya Harbi'nde, Almanlar çekilirken atmışlar. Sezai, 

eskiden şantiyenin bulunduğu Boraroş Meydanı'na 

g id ip köprüye yakından bakmamız ı  tekl i f  ett i , 

gitmedim… Bana öyle geldi ki, Ruslar'ın Budapeşte'ye 

ikinci girişlerinde ölen arkadaşlarım Ulrich Zoltan, 

Bohm Viktor, Nagy Tibor, yurtlarını savunmak için 

döğüşürlerken, sanki orada ölmüşlerdir…
Budapeşte'de Horty Miklos Köprüsü. Fotoğraf Tuna kıyısında, Buda tarafı 
ayağını gösteriyor. Bu temel, basınçlı havada çalışılarak yapılmıştı. Bacaya 
benzeyen şey, işçileri basınca koyan "Sas" denilen odadır.
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İlan tarihinde yetişebilmek için Üsküdar askerlik 

şubesine, otomobille gitmem ve Selimiye Kışlası'na 

dakika geciktirmeden 1 Nisan 1934'de girmem, 

Sezai'nin hala alay konusudur. Sezai, bir aya yakın bir 

müddet kıtaya katılmadı. Ara sıra kendi gibilerle kışla 

kapısına gelip bizimle maytap geçiyor, yine kayıplara 

karışıyordu. Onları bir desise ile çektiğimiz zamana 

kadar, bizim elbiselerimiz yıkana yıkana beyazlaşmış, 

kışlanın kıdemlileri görünüşünü almıştık.

Bizler 6. devre  yedek subaylarız. 6 ay Selimiye'de er 

olarak 43. Alayda, 6 ay Hal ıc ıoğlu Yedek Subay 

Okulu'nda, son 6 ay da Davutpaşa Kışlası'nda, tek 

demirli asteğmen olarak toplam 18 ay askerlik yaptık.

Selimiye'de 43. Alay'ın hazırlık kıtasında 400 küsür 

kişiydik. Kumandanımız yüzbaşı Behçet Bey (aramızda 

Behçet Onbaşı), muavinleriyse iki yırtıcı seçme 

teğmen; Necati ve Cemal Beyler'di. Bu iki teğmen, 

komutlar la beraber nası l  küfür edi leceğini  de  

öğretmek şartıyle, bizleri tam bir topçu subayı olarak 

yetiştirdiler. O kadar ki mektepte ve kıtada  bunların 

üzerine başka bilgi eklemek gereğini hissetmedik.

Sezai'nin ilk geldiği gün, Behçet onbaşı büyük bir 

hiddetle bizi bir taşlıkta topladı. Diyarbakırlı şivesiyle:

- Hargele tohimleri… Düzülün ikişer ikişer… 

Yataklarınız nerede? Koğuş bomboş!...

Sonra tertip ve taksime başladı:

- İstanbullu olmayıp da İstanbul'u ilk defa görenler bu 

tarafa!...

- İstanbullu olmayıp da İstanbul'u evvelce görenler bu 

tarafa!...

- İstanbullular da bu tarafa…

Sezai de bizimle bereber bu gruba girdi. Yüzbaşı:

- Birinci grup yarın akşama kadar izinli… Yatak tedarik 

edip gelin. İkinci grup da bu akşama kadar izinli… 

Yatak tedarik edin gelin.

Biz İstanbullular'a döndü:

- Seletelikler, Bulgar tohimleri… Yatın kuru tehtada da 

aklunız başınıza gelsin.

Bizler, şaşkın dağılırken arkamızdan Yüzbaşı'nın sesini 

duyduk:

- İri boy, sen buraya gel…

Sezai, sırtına henüz oturmamış yeşil elbise ve kasketle 

esas vaziyette, yüzbaşının karşısına

dikildi. Yüzbaşı, Sezai'nin sol yanağındaki Diyarbakır 

çıbanı konisini göstererek:

- Bu nedir bu?

- Diyarbakır çıbanı yüzbaşım!...

Yüzbaşı, Sezai'nin ensesini, bir Diyarbakırlı'nın bir 

Diyarbakırlı'ya duyabileceği bir muhabbetle okşadı, 

birinci grubu göstererek takdirle:

- He, he, he… Sen de bunlarla git!

Behçet Onbaşı'nın emriyle Sezai gitti. Gidiş o gidiş…

Çıbanın pansumanını ben yapıyordum. İki ay sonra 

çıbanın konisi düştü, Sezai büsbütün görünmez oldu. O 

kadar ki kendi gibi, ismi var cismi yoklarla ancak 

birbirlerine selam bırakabiliyorlardı.

Askerlik bizler için mektep hayatını bir devamı gibi 

oldu. İhtiyaç duyduğumuz zamanlar hepimiz kaçar, 

fakat geceleri kışlaya dönmeyi tercih ederdik. Herkesin 

kendi seçtiği bir kaçış usulü vardı… Elbiselerimiz 

y ı k anma  ve  güneş  yüzünden  k ı t a  e r l e r i  g i b i  

beyazlamıştı. Bu çok işimize yarıyordu. Mesela “Şişeli 

hoca” dediğimiz bir öğretmen, bir şişenin boğazına bir 

c i s im bağ lay ıp, cümle  kap ı s ındak i  nöbetç iye ;  

“Yüzbaşıma su getireceğim,” diyerek çıkardı. İki ay 

sonra yakalanıp şişe dalgası sökmemeye başlayınca, 

“Mahmutpaşa'dan” üç gözlü bir sefertası satın alıp 

gelmişti.
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devam edecek...

"Ömrümüzün Kilometre Taşları" Kitabını Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'na ulaşarak satın alabilirsiniz. Bilgi için: 0216 495 95 71

Her zaman kullandığımız basit usul şuydu: Kaçaklar 

sabahları mangalar halinde muntazam dizilip bir kıta 

teşkil ederler, başlarına birisi komutan olarak geçer, 

uygun adımla cümle kapısından çıkılırdı. Sorulursa, 

baştaki komutan tımara gidildiğini söyler, köşeyi 

kıvrılınca da dağılınırdı. Giriş için en emin usul; yine 

kıta halinde uygun adımla girmekti. Ben çoğu zaman 

böyle genel firarlara katılmaz, tek başıma kaçışları 

tercih ederdim. (Metod hakkında açıklama yok!)

Kışla döneminin sonuna doğru bir gün, o zamanın 

müteahhitlerinden Sadık Diri cümle kapısına kadar 

gelip bizleri buldu. Askerlikten sonra eğer Devlet 

hizmetinden ayrılmak istiyorsak şu bir hafta içinde 

istifa etmemizi, aksi halde mektep tazminatını iki misli 

olarak ödemek zorunda kalacağımızı haber verdi. Fazla 

düşünmeden Sezai, ben ve birkaç arkadaş istifa 

mektuplarını yazıp iadeli taahhütlü olarak Vekalet'e 

postaladık. Sezai kararlıydı; ama bu istifa bana o 

zamanlar biraz “erken vefasızlık” gibi görünmüştü.

Siirt'te, Paşur Köprüsü şantiyesinde, Sadık Bey'le Sezai 

arasında bir yakınlaşma olduğunu tahmin ediyordum. 

Sondaj kabil inden birkaç sualime cevap olarak, 

köprünün açılış töreninde kurdele kesme makasının 

cep astarını nasıl delip astarın arasına kaçtığını, Vali'nin 

elinin nasıl havada kaldığını, Emniyet Müdürü'yle 

İlk Askerlik Devresi
“Sezai'nin Diyarbakır Çıbanı…”

Valinin Cebi Deliniyor...

Koğuşta istirahat. Sezai, en arkada, sağ başta atlet fanilasıyla. Ben, beyazlaşmış elbisemle kameraya tabanlarımı 
dikmişim. Mandolin çalana başını dayayansa, grubumuzun genç mühendislerinden Özgün Dumrul'un babası.

Defterdar'ın, astarla güreşip, makası 

eski deliğinden nasıl çıkardıklarını 

anlatabildi. Sadık Bey'e dair bir cevap 

a lamadım. Askerl ik müddetince 

oğlanı göremedim ki konuşalım… 

Boyu müsait, herhalde o zamanlar 

tepesinde kavak yelleri esiyordu!...

Mevsimle beraber, kışla dönemi de 

sona erdi. Teftiş hazırlıkları başladı. 

Dış avluda denize nazır bir gölgeliğe 

masalar konuldu. Bizzat Yüzbaşı, teftiş 

düzeninin tertibine başladı.Sekiz tane 

eri seçip başlarına bir top çavuşu 

koyuyor ve bir cetvele kaydediyordu. 

O sabah Sezai  k ış ladaydı . Teft iş  

sonuna kadar kışladan ayrılmamasını, bu iki gün 

zarfında işi idare edemiyeceğimizi ona resmen 

bildirdim. Akşama doğru araştırdım, Sezai'nin yine 

hiçbir kayıt yaptırmadan ortadan kaybolduğunu 

öğrendim. Çaresiz, geri kalanlardan sekiz kişi seçip top 

çavuşu Sezai kimliğiyle teftiş cetveline kaydoldum.

Ertesi gün Sezai'ye mangasını teslim edip, sahip 

çıkmasını tembihledim. Teftişin bitimine doğru, bir 

hendek  i ç inde  mevz i l enmiş  sek i z  k i ş i ye  ras t  

geldim.Bana pek yabancı gelmediler:

- Lan, siz kimin mangasısınız be?

- Sezai'nin mangasıyız. Bizi burada bırakıp yok oldu…

- Peki teftiş verdiniz mi?

- Hayır!...

Ağzım açık kaldı. İster istemez, çocukları uygun adım 

arkama katıp, top başına gittim. Teftiş kumandanı olan 

Albay'a selamı basıp, esas vaziyette tekmil verdim:

“1. Fırka. 43. Alay hazırlık kıtasından top çavuşu 324 

doğumlu, Nazım oğlu, Sezai Türkeş, Lefkoşe… 

Mangamla ben, teftişe hazırız komutanım!”

Teftiş bitti. 1 Kasım, 1934'te Halıcıoğlu Yedek Subay 

Okulu'na hareket ettik.



16

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

İlan tarihinde yetişebilmek için Üsküdar askerlik 

şubesine, otomobille gitmem ve Selimiye Kışlası'na 

dakika geciktirmeden 1 Nisan 1934'de girmem, 

Sezai'nin hala alay konusudur. Sezai, bir aya yakın bir 
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edip gelin. İkinci grup da bu akşama kadar izinli… 
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aklunız başınıza gelsin.

Bizler, şaşkın dağılırken arkamızdan Yüzbaşı'nın sesini 

duyduk:

- İri boy, sen buraya gel…

Sezai, sırtına henüz oturmamış yeşil elbise ve kasketle 

esas vaziyette, yüzbaşının karşısına

dikildi. Yüzbaşı, Sezai'nin sol yanağındaki Diyarbakır 
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STFA'NIN HİKAYESİ

devam edecek...

"Ömrümüzün Kilometre Taşları" Kitabını Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'na ulaşarak satın alabilirsiniz. Bilgi için: 0216 495 95 71
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SİF Tarım, 26-30 Eylül tarihleri arasında Bursa Tüyap Fuar Alanı’nda düzenlenen olan BURTARIM 

2012 Fuarı'na katıldı.

Fuarda, Fastrac 3230, Teleskobik Yükleyici Serisinden 531-70, 535-95, 515-40, JCB 8035 Mini 

Ekskavatör, Teletruk ve TM310 model makinalar sergilendi. Yoğun ilgi gören 280 metrekarelik SİF 

standını 300’ü aşkın kişi ziyaret etti.

Antalya Expocenter’da 

gerçekleşen Growtech Eurasia 2012’ye katılan SİF Tarım, 

yeni nesil JCB 1CX, JCB 515-40, JCB 535-95, JCB 8018 

model makinaları sergiledi. Ziyaretçiler SİF standına yoğun 

ilgi gösterdi.

5-8 Aralık tarihleri arasında  

Dünyanın en çok tercih edilen kazıcı-yükleyicilerinin ve çok yönlü iş makinalarının üreticisi JCB,  

Aralık ayında 500.000. kazıyı-yükleyicisini hattan indirdi. JCB, ilk kazıcı-yükleyici modelini 1953 yılında 

üretmişti. “Mark One” adı verilen bu makina ile yeni hidrolik güç mucizesi, ilk defa bir inşaat 

ekipmanına uygulanmıştı. O yıl 35 adet kazıcı-yükleyici üreten JCB, bugün üretim hattından her üç 

dakikada bir kazıcı-yükleyici indiriyor. Çok yönlü bir iş makinası olan JCB kazıcı-yükleyiciler, inşaat 

makinaları arasında çok büyük bir satış payına sahip. Kazıcı-yükleyiciler, aynı zamanda inşaat ekipmanı 

satış ligi tablosunda dünyanın en popüler 4. iş makinası olarak konumunu koruyor. 

JCB'nin 500.000'inci aracını hattan indirmesi üzerine bir açıklama yapan JCB Yönetim Kurulu Başkanı 

Sir Anthony Bamford “Kazıcı-yükleyicilerimizi üretildiği günden bu yana geliştirmeye devam ettik ve 

bugün dünyanın en çok yönlü inşaat makinasının sahibi olduk. Geçtiğimiz altmış yılı aşkın süredir 

yapılan yenilikler, JCB'yi kazıcı-yükleyiciler alanında dünya lideri yaptı ve bu konumu korumamızı 

sağladı. Bugün 300'den fazla model üretimi yapabiliyoruz” dedi. 

İngiltere, Hindistan ve Brezilya'daki JCB fabrikalarında üretilen kazıcı-yükleyiciler 120 farklı ülkede 

satılıyor. Bugüne kadar kazıcı-yükleyici ürün grubunu üreten iş birimi, İngiltere'nin en prestijli 

ödüllerinden olan “Kraliçe Ödülü”ne yedi defa layık görüldü.  

JCB'nin en çok satan ve en çok yatırım yaptığı modellerinden biri olan ve JCB Dieselmax motorunun 

güç sağladığı kazıcı-yükleyiciler, kullanıcılarına büyük oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. JCB, kazıcı-

yükleyicilerin yanında teleskobik yükleyiciler, paletli ve lastik tekerlekli ekskavatörler, mini ve mikro 

ekskavatörler, arazi araçları, nokta dönüşlü yükleyiciler, paletli yükleyiciler, sıkıştırma ekipmanları, 

engebeli arazi forkliftleri ve Fastrac traktörler de üretiyor. 

JCB'nin ürettiği 500.000'inci kazıcı-yükleyici, şimdiye kadar üretilmiş olan en güçlü ticari JCB kazıcı-

yükleyici olan 5CX modeli. Bu model, JCB'nin en üretken modeli ve saatte 344 ton toprak 

taşıyabiliyor veya günde 196 kamyon yükleyebiliyor. JCB'nin 500.000'inci kazıcı-yükleyici modeli, 

dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Rusya'daki bir müşteriye teslim edildi. 
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güç  içindesarının

2012 yılının en iyi grubu seçilen Model Grubu'nun 

SİF İş Makinaları'na özel hazırlamış olduğu “Güç 

Sarının İçinde” şarkımızın bu sene Haziran ayında 

klip çekimini gerçekleştirdik. 

Klibimizin yönetmenliğini Şevki Es, prodüksiyonunu da Pera 

Production üstlendi.

20 saatten fazla süren çekimlerde, 40 kişiyi aşkın bir ekip 

çalıştı ve klipte oyuncu olarak şirket çalışanlarımız ve 

müşterilerimizin makinaları yer aldı. Çekimlerde, mekan 

olarak yine bir müşterimizin Kemerburgaz'daki taş ocakları 

kullanıldı.

Klibimiz ekim ayından itibaren Youtube, Facebook ve Twitter 

sayfalarımızda ve kurumsal internet sayfamızda yer almaya 

başladı. Klibin yayınlandığı ilk hafta, Facebook sayfamız 

üzerinden ulaştığımız kişi sayısı yüzde 2000 gibi tahmin 

edi len in çok üzer inde b ir  büyüme gösterdi . Kl ib in 

yayınlandığı tarihten sonra sırasıyla klibimizin “çalışanlar” 

versiyonunu ve “kamera arkası” videosunu da yine sosyal 

medyada paylaştık. 

Gücün birlikten, birbirine destek olmaktan geçtiğine inanıyor ve birlikteliğimizin uzun yıllar 
devam etmesini diliyoruz.

19-21 Kasım 2012 tarihleri arasında Easy 

Control Kazıcı-Yükleyici Eğitimi yetkili 

servislerimizden gelen 10 kişilik bir ekibe 

Servisler Müdürü’müz Levent Şendurgut 

ve Servis Yönetmeni’miz Hali l Yakar 

tarafından verildi. Üç günlük bu eğitimde; 

hidrolik, elektrik ve şanzıman devreleri 

incelendi ve makina üzerinde uygulama 

olarak gerçekleştirildi. 

22 Kasım 2012 tarihinde ise yine yetkili 

servislerimizden gelen 9 kişilik bir ekibe 

Garanti Eğitimi Servis Mühendisi’miz 

Ozan  Özer  t a r a f ı ndan  ve r i l d i . Bu  

eğitimde, sistemsel olarak yapılan hatalar 

üzerinde duruldu, şirketimizin garanti 

politikası ve garanti işleyişi ile ilgili bilgiler 

verildi. 

JCB, iş makinaları dışında ürettiği el 

a let ler i  ve nalburiye ürün seris inin 

Haziran 2012 itibariyle Koçtaş’ta satışına 

başladı.

Bu işbirliğinin yapı ve inşaat sektörü 

uzmanlarına lansmanını, 3 Ekim Çarşamba 

günü Koç Müzesi’nde düzenlenen bir 

organ i za syon l a  gerçek leş t i rd i . Bu  

organizasyonda biz de 2 JCB 3CX-SM 

Kaz ıc ı -Yük ley ic imiz i  serg i led ik  ve  

o r g a n i z a s y o n  a l a n ı n d a  m a k i n a  

görsellerimizle yer aldık.

JCB-Koçtaş İşbirliği
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SİF İş Makinaları, yeni yıl itibariyle JCB Vibromax Yol 

Silindirlerini bünyesine katıyor. Dünyanın en büyük iş 

makinaları markalarından biri olan JCB,  2005 yılında satın 

aldığı Alman silindir markası Vibromax'in Türkiye'de satış ve 

servis haklarını SİF İş Makinaları'na devrediyor.  

JCB Vibromax Yol Silindirleri, üstün özellikleriyle dikkat 

çeken bir ürün. Daha az ama daha sağlam parçalar ile 

hasarlara dayanıklı ve uzun ömürlü bir araç olan Vibromax'in 

tambur içindeki vibrasyon şaftı, rakiplerinin aksine tek 

parçadan oluşuyor. Öngerilimli ve 3 noktadan bağlı vibrasyon 

takozları ise, hidrolik motoru daha iyi koruyor. Alman kalitesi 

ve mühendisliğinin iyi bir örneği olan JCB Vibromax, 

kullanıcılarına uzun süreli ve sorunsuz kullanım imkanı 

veriyor. 

JCB Vibromax'ın bir diğer özelliği de verimliliği. Sınıfının en 

verimli araçlarından biri olan Vibromax, genişliği, titreşim performansı ve daha az pas geçişleri ile daha fazla iş 

yapmayı başarırken, otomatik titreşim sistemi ile daha iyi sonuç almak mümkün oluyor. 

JCB Vibromax'in verimliliği ve performansı daha düşük operasyon maliyeti getiriyor. Örneğin JCB Vibromax 

yağlama maliyetinden her 10.000 saatlik çalışma süresinde 250 saat tasarruf sağlıyor. Hidrolik tasarımı sayesinde, 

benzerlerine göre %52 daha iyi tırmanma kabiliyeti sunan JCB Vibromax, kaymayı önleyen ve ağırlığı dağıtan 

sistemleri, güçlü JCB Dieselmax motoru ile eşsiz bir performans ortaya koyuyor. 

JCB Vibromax, parçalarının kolayca çıkarılıp takılması, çarpmalı yağlama sistemi ve kolay değiştirilebilir vibrasyon 

takozları ile kullanım kolaylığı açısından da benzersiz. Hidrolik sistem arıza tesbit için tek noktaya toplanmış test 

noktaları bulunan JCB Vibromax'in standart parçaları arasında acil durum için pompa da bulunuyor. 

JCB Vibromax Yol Silindirleri
SİF İş Makinaları Güvencesiyle 
Türkiye'de 

SİF İş Makinaları'nın JCB markalı ürün gamına bir yenisi daha ekleniyor. 2005 yılında JCB tarafından satın alınan Alman 
yol silindir markası JCB Vibromax, 2013 yılı itibariyle SIF İş Makinaları güvencesiyle Türk kullanıcılarına sunuluyor. 
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26 Kasım pazartesi günü İstanbul Satış ve 

Pazarlama birimleri çalışanlarımızla birlikte 

Mutfak Sanatları Akademisi’ndeydik. İtalyan 

Mutfağı’ndan lezzetli bir menü ile hünerlerini 

ortaya koyan çalışanlarımızla keyifli bir üç 

saat geçirdik. Bu aktivitemizi önümüzdeki 

aylarda diğer birimlerimiz ile tekrarlıyor 

olacağız. 

Güney Bölge Bayimiz Libra Makina ile 

Adana Yetkili Servisimiz Ada Makina 

kozlarını halı sahada paylaştı.

Baştan sona çekişmeli geçen maçın 

sonunda gülen taraf Libra Makina oldu.

Maç 12-9 Libra Makina'nın galibiyetini 

kutluyoruz.

İstanbul Satış ve 
Pazarlama 
Ekibimiz 
Mutfaktaydı…

Güney Bölgemizin 
Galibi 
Libra Makina!
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kazıYORUM

2012 yılını uğurlamamıza 10 gün kala dünya – bir kısım dünya demek daha doğru – kıyametin 
kopmasını bekledi. 

Bütün suçlu, bizden binlerce kilometre ötede yaşamış kadim ve bilge bir uygarlık olan Mayalar.  

Maya takviminin 21 Aralık 2012 tarihinde bitiyor olması ve astroloji konusunda oldukça ilerlemiş 
olan Mayaların bir takım işaretlerine bakılması, kıyametin kopacağı inancını oluşturmuştu.

Bir çok TV kanalı günlerce, kimi zaman magazin boyutuyla, ama çoğu zaman ciddi ciddi Mayaların 
bize bıraktığı işaretleri yorumladı. İzlediklerim, genelde işaretlerin yanlış yorumlandığını, esasında 
21 Aralık 2012 tarihinin karanlığın sona erip aydınlığa çıkıldığının işareti olduğu şeklindeki 
yorumlardı. Gecenin en uzun olduğu bu günün ardından aydınlık saatlerin arttığı günlere 
başlayan yolculuk gibi bir metafor.

Neyse ki, kıyamet kopmadı ki siz bu yazıyı okuyabiliyorsunuz... Karanlıktan aydınlığa geçiş ile ilgili 
yorumlar doğru mu, bunu zaman gösterecek – ben bu yorumlara inanıyorum, en azından 
inanmak istiyorum.

Aslında ne garip bir yaradılışımız var. Başımıza kötü bir şey gelmesi düşüncesine ne çabuk 
sarılabiliyoruz. Halbuki, başımıza güzel şeylerin gelebileceği düşüncesine inanmak daha doğru 
değil mi?

Evet, yaşadıkça başımıza zaman zaman kötü şeyler gelecek ve en büyük gerçek bir gün hepimizin 
öleceği.  Ama zaten bize doğduğumuzda sonsuz bir hayat ve her günümüzün mutlu geçeceğinin 
garantisi verilmedi ki...

Asıl yapmamız gereken, yaşadıklarımız ne olursa olsun, geleceğe hep umutla bakmak. Umudu 
gerçeğe dönüştürmek için gerekirse değişmeyi bilmek.

Kısmet olur da, bana bundan 10-20 yıl sonra 2012 yılı için ne düşündüğümü sorarlar ise, 
hayatımın en ilginç senelerinden biri olarak nitelendireceğim. Yaşanılan onca zorluğa, onca kayıba 
rağmen yıkılmadan, büyük bir cesaretle değişimi kucakladığımız bir yıldı diyeceğim. Daha önce 
bir sonraki yıla hiç bu kadar umutla başlamamıştım diyeceğim. 

Bu yüzden Mayaların karanlıktan aydınlığa geçişi sembolize ettiklerine inanmayı tercih ediyorum.

Aydınlık dolu bir 2013 yılı dileklerimle...

Umutla Bakmak...

|Yalım Petrol  Uşak
|Rasim İnanç İnşaat  Denizli

|Ersoylar Hafriyat  İstanbul

|Yahşiler Hafriyat  Denizli
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SERVİS NOKTASI

İş'te

SİF İş Makinaları Yetkili Servis organizasyonunun son üyesi Fermak, Mayıs 2012 tarihinden itibaren Eskişehir 

ve Kütahya'da servis ve yedek parça hizmeti vermeye başlamıştır. Genç ve tecrübeli kadrosuyla bölgesindeki 

müşterilerimizin kaliteli ve hızlı hizmet beklentilerini karşılamaya başlayan yeni servisimizin kısa süre 

içerisinde bölgedeki müşteri memnuniyetini arttıracağına inanıyoruz.

Fermak, Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No:2 de yer alan 240 m²'lik atölye ve 

60 m²'lik idari binasında 7 servis çalışanı ve 2 servis aracıyla faaliyet 

göstermektedir.

Fermak'ın kurucuları Cengiz Çetin ve Ferhat Özbay'ın iş makinası sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeleri 

bulunmaktadır. Bu süre zarfında yetkili servis ve özel servis olarak Eskişehir'de faaliyet göstermişlerdir.

Fermak personeli, müşteri memnuniyetini artırmaları için gerekli olan tüm teknik eğitimleri SİF ve JCB 

yetkililerinden kısa süre içerisinde tamamlamışlardır. Ayrıca, JCB ve Rubblemaster için gerekli olan özel 

takım ve arıza teşhis cihazlarıyla da bölgede ihtiyaç duyulan hızlı ve kaliteli servis hizmetini vermeye hazır 

hale gelmişlerdir.

Fermak'ın hedefi, orijinal yedek parça ve kaliteli servis hizmeti ile bölgesinde iş makinası sahipleri tarafından 

tercih edilen bir servis olmaktır. Fermak'ın sunduğu kaliteli hizmetin olumlu referansa dönüşerek, bölgedeki 

makina adedini de artıracağına inanıyoruz. 

Yeni yetkili servisimiz Fermak'a başarılar diliyor ve 'SİF JCB Ailesi'ne hoşgeldiniz' diyoruz.

Yazan: Levent Şendurgut

Eskişehir Yetkili Servisimiz
Fermak Hizmete Girdi

MERT

ESKİŞEHİR YETKİLİ SERVİSİ

FERMAK

28 İş'te
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Erkan Bey,  kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1974 Erzurum doğumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun 

oldum. Sektörde ilk olarak üst yapı konusunda faaliyette bulundum, 1998-2003 yılları arası bina yapımı, 

tadilat ve yap-sat olarak varlığımızı sürdürdük. 2004 yılından itibaren de alt yapı, hafriyat ve yol yapım 

işlerine başladık. 

Bugüne kadar bitirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü için çalışmalarımız oldu, özellikle son dönemlerde ''duble yol'' 

çalışmalarında bölgeye hizmet vermeye çalıştık. Köydes hizmetleri dahilinde Erzurum bölgesinde yaklaşık 

200 km yol yaptık. Bunun yanı sıra Devlet Su İşleri için yine aynı bölgede taşkın korumalar yaptık.

Şu an devam eden projeleriniz neler?

Şu an Artvin'de bir taşkın koruma inşaatı işimiz devam etmekte, Artvin merkeze bağlı Ortaköy'de, 

Erzurum'un Oltu ilçesinde F Tipi Ceza Evi ve yine Oltu'da taşkın koruma inşaatı, Erzurum Karayazı merkez 

ilçe taşkın koruması mevcut. Bu işler ana yüklenici olarak kendi firmamız adına yaptığımız projeler. Bunun 

yanı sıra, taşeron olarak Daphan Ovası'nda, Daphan sulaması inşaatında çalışıyoruz. 1986 yılından beri 

devam eden ve çok büyük bir proje olan Daphan Ovası Sulamasında uzun bir süredir bölgeye hizmet 

vermekteyiz.

MÜŞTERİ ZİYARETİ
İş'te

Erkan Bucuğa

JCB için şöyle söyleyebilirim: 

''dosta gidecek makina"

31İş'te

Farklı projelerde birçok farklı marka makina ile çalıştınız. Son dönemlerdeki JCB tercihinizin sebebi nedir?  
Neden JCB?

İlk olarak SİF İş Makinaları'nın pazarlama politikası, pazarlamada gayet düzgün, sözünün arkasında duran, 

makinasına ve müşterisine sahip çıkan bir firma olması önemli bir etken oldu bizim için.  İkincil olarak, 

servis hizmetlerinden duyduğumuz memnuniyeti söyleyebilirim. Şöyle ki, bölgedeki yetkili servisiniz 

müşteri memnuniyetini uygun değerde tutmayı gerçekten bilen, zamanından çok fazla fedakârlık eden bir 

servis. İstenildiğinde hemen makinanın başında ve arızaları kısa sürede tespit edip çözüm bulabiliyor. İşin 

gerçeği, çok fazla arızamız olmamakta. JCB ile arızalar azaldı ve bizim için daha rahat bir hayat başladı 

diyebiliriz.

Uzun lafın kısası, JCB için şöyle söyleyebilirim: ''dosta gidecek makina”. Ben ilk olarak JCB JS360 paletli 

ekskavatör alarak bu aileye girdim. Şimdi 7 tane JCB JS serisi paletli ekskavatörüm var. Sonuçta ben bir iş 

adamıyım; bu makinalarda herhangi bir aksilik yaşasaydım veya işimi aksatan durumlar olsaydı kesinlikle 

devamlılığı olmazdı. Makinaların verimlilikleri hemen hemen aynı. Operatör farkı var, arazi farkı var, kazı 

farkı var. Yalnız sonuç olarak burada en önemli faktör, makinanın arıza sayısının veya miktarının en az 

seviyede olması. Bu sağlanabiliyorsa, zaten makina rantabl oluyor.

İngiltere'ye fabrika ziyaretinde bulunmuştunuz, JCB'nin üretim tesisleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

JCB'nin özellikle bom kaynaklarındaki gerilmeleri gidermek amacı ile yapılan ısıl işlemlerini çok beğendim. 

Farklı makina firmalarındaki sizin gibi değerli arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde onlara da özellikle 

sordum, fakat böyle bir işlem yapılmadığını söylediler. Ben mühendis olduğum için, orada yapılan ısıl 

işlemlerin neden yapıldığını, ne işe yaradığını tam anlamıyla bildiğim için, bu durum hoşuma gitti ve JCB'nin 

doğru bir tercih olduğunu bana tekrar gösterdi. Montajlarda inanılmaz dikkatli hareket ediliyor, büyük bir 

titizlikle montajların yapıldığını gördüm. Her çalışanın bir görevi var ve herkes işini özenli bir şekilde 

yapıyordu ve her makina için ayrı ayrı testler yapıldığını gördüm. Tabi ki bunlar makinadaki işçilik hatalarını 

minimize ediyor.  Bunlar da, JCB markasının doğru tercih olduğunu gösteriyor.

Son olarak şunları söylemek istiyorum. SİF İş Makinaları artık bizim iş ortağımız ve ailemiz. Satış ekibinden 

satış sonrasına kadar biz çok memnunuz ve buradan değerli meslektaşlarıma SİF ile iş ortaklığı yapıp 

makina almalarını ve bu aileye katılmalarını kesinlikle tavsiye ederim.

Bu  say ım ı zdak i  "müş ter i  z i y a re t i "  

köşemizin konuğu, Mehmet Akif Ersoy 

İnşaat Yöneticisi Erkan Bucuğa

Sayın Erkan Bucuğa'ya teşekkür ediyoruz.
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çalışmalarında bölgeye hizmet vermeye çalıştık. Köydes hizmetleri dahilinde Erzurum bölgesinde yaklaşık 

200 km yol yaptık. Bunun yanı sıra Devlet Su İşleri için yine aynı bölgede taşkın korumalar yaptık.

Şu an devam eden projeleriniz neler?

Şu an Artvin'de bir taşkın koruma inşaatı işimiz devam etmekte, Artvin merkeze bağlı Ortaköy'de, 

Erzurum'un Oltu ilçesinde F Tipi Ceza Evi ve yine Oltu'da taşkın koruma inşaatı, Erzurum Karayazı merkez 

ilçe taşkın koruması mevcut. Bu işler ana yüklenici olarak kendi firmamız adına yaptığımız projeler. Bunun 

yanı sıra, taşeron olarak Daphan Ovası'nda, Daphan sulaması inşaatında çalışıyoruz. 1986 yılından beri 

devam eden ve çok büyük bir proje olan Daphan Ovası Sulamasında uzun bir süredir bölgeye hizmet 

vermekteyiz.

MÜŞTERİ ZİYARETİ
İş'te

Erkan Bucuğa

JCB için şöyle söyleyebilirim: 

''dosta gidecek makina"
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Çorlu, sanayisi ve tarımı ile üretiyor. SİF, verimli 

JCB iş makinaları ve kesintisiz hizmetleri ile 

Çorlu ekonomisinin yanında yer alıyor.

Tekirdağ iline bağlı Çorlu ilçesi, İstanbul'dan sonra 

Türkiye Trakyası'ndaki en büyük ikinci yerleşim yeridir. 

Elverişli doğal yapısı, güçlü ulaşım bağlantıları, önemli 

sanayisi, iş olanakları ve stratejik önemi ile Çorlu, 

Türkiye'nin en büyük 5 ilçesinden de biridir 

Bilinen en eski adı Tzirallum/Tzirallun veya Tzirallon 

olan Çorlu, MÖ. 1000 yıllarında Trako-Friglerin 

kurduğu koloni kentlerden biridir. Ortaçağda burada, 

Bizans'ı korumak için kullanılan Tzirallum kale kentinin 

bulunması İstanbul yolu üzerinde yer alan Çorlu'ya 

askeri bir önem kazandırmıştır.

Osmanlılar döneminde ise, Anadolu'dan Rumeli sınır 

boylarına uzanan anayol üzerinde konaklama yeri 

olmasından dolayı önemli tarihi olaylara sahne 

olmuştur.

İç kesimde yer alması nedeniyle Trakya'da en az yağış 

alan bölge olan Çorlu, Trakya'nın ikinci büyük yeraltı 

sularına sahip bölgesidir. Şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı 

ile 215.293'dür. 

Yüzölçümü 950.000 ha. olan Çorlu'da, bu alanın 

702.290 dekarı işlenen arazidir. İlçe, İstanbul, Kocaeli, 

Bursa i le beraber Türkiye sanayinin de önemli 

bölgeleri arasında yer almaktadır. 

Aydın Bey merhaba, bize Koza Grup'tan biraz bahseder 
misiniz? 

1990 yılında Mehmet Çam ve Aydın Çam tarafından 

Çorlu'da kurulmuş olan Koza Grup'un temelleri Koza 

Petrol olarak atılmıştır. Öncelikle toptan ve perakende 

akaryakıt sektöründe faaliyet göstermiş, kamu -özel 

sektör  kuru luş l ar ın ın  akar yak ı t  ih t i yaç lar ın ı  

karşılamıştır. 

2008 yılından itibaren bilişim teknolojileri, inşaat, 

taahhüt ve lojistik sektörlerine de yönelen ve grup 

şirketlerine dönüşen firmamız, ilk inşaat taahhüt işini 

Çorlu Belediyesi 'nin park ve bahçe düzenleme 

işlerinde yapmıştır. 

Bu işin ardından inşaat taahhüt işlerinde cirolarını hızla 

arttırarak kamu ağırlıklı olmak üzere taahhüt işlerine 

yoğunlaşmıştır.

Tamamlamış olduğunuz ve halen devam etmekte olan 
işlerinizden bahseder misiniz?

170.000 m²'lik Çorlu Cumhuriyet Parkı yapımı, 

Tekirdağ fiber optik altyapı düzenlemesi, Çorlu 

sinyalizasyon ve trafik ışıkları bakımı ve onarımı, Çorlu 
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Sanayi Sitesi güvenlik kameraları kurulumu ve bakımı, 

tamamlamış ve hala taahhütlerimizin devam ettiği 

işlerimizdir.

Çorlu Belediyesi 'ne çok kat l ı  otopark yapımı , 

Marmaracık Belediyesi'ne Marmaracık yol yapım ve 

onarımı, Çorlu Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü ve 

Çorlu Tapu Müdürlüğü bina tadilatı ve Tekirdağ 

Belediyesi'ne iş makinası kiralaması devam eden 

işlerimizdendir.

JCB ürünlerini tercih etme nedenleriniz nelerdir? 

Genişleyen iş hacmimiz neticesinde iş makinası 

ihtiyacımızın oluşmasının ardından yaptığımız piyasa 

araştırmaları neticesinde, özellikle ürünün kalitesi ile 

beraber SİF İş Makinaları'nın satış ve satış sonrası 

hizmetlerinin kalitesi ile ilgili almış olduğumuz olumlu 

referanslar sonucunda, JCB alımına karar verdik.

Son olarak almış olduğunuz JCB JS200 paletli 
ekskavatörümüz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

S a t ı n  a lm ı ş  o l duğumuz  JCB  3CXSM Kaz ı c ı -

Yükleyici'nin performansı, yakıt tüketimi ve satış 

sonrasında yetkili servisin başarılı hizmetleri, yeni iş 

makinası ihtiyacımızda tereddütsüz JCB almamıza 

neden oldu.

Makinamızın yükleme seril iği, koparma gücü ve 

özell ikle yakıt tüketiminden fazlasıyla memnun 

olduğumuzu belirtebilirim.

Son olarak SİF İş Makinaları'ndan beklentilerinizi 

öğrenebilir miyiz?

Müşteri odaklı satış ve satış sonrası hizmetlerinizdeki 

başarılı çalışmalarınızın devamını dilemekteyiz.

Sayın Aydın Çam'a söyleşi için teşekkür ederiz.

Çorlu'ya yaptığımız ziyaretimizde, söyleşimizi 

Koza Grup kurucu ortağı  ve firma sahibi 

Aydın Çam ile gerçekleştirdik.

Aydın Çam
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İ K İ N C İ E L İ Ş M A K İ N A L A R I

İKİNCİ EL

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılından itibaren aktif olarak ikinci el 

hizmeti vermekte ve yukarıda bahsedilen hizmetleri müşterilerine 

sağlamaktadır. Sınıfında en çok tercih edilen JCB markasının, her gün 

yüzlerce ziyaretçi alan ikinci el sitesinde yer almak sizlere 

makinanızı daha hızlı satma, güncel ve doğru ikinci el fiyatlarını takip 

etme imkanı sağlayacaktır. İkinci el almak ya da satmak için İkinci El 

Departmanımızla görüşebilir, makinanızın SİF JCB internet sitesi 

üzerindeki ikinci el sayfasında ücretsiz yer almasını ve alıcılarla daha 

çabuk buluşmasını sağlayabilirsiniz.

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 

kana l ı  i le  mak inan ın  ser v is  geçmiş in i  

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle 

sat ın a l ınan makinalar ın beklenmedik 

arızalara karşı riski daha az olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine 

o lmas ı , ü zer i nde  herhang i  b i r  reh in  

bu lunmamas ı , ça l ın t ı  o lma r i sk in i  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 

maliyetl i  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. 
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SERVİSLER

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

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI - DOĞU ANKARA / İÇ ANADOLU DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çetin Emeç Bulv. 1331.Sok. No: 3/5 06460 Elazığ Karayolu 4. Km.  DiyarbakırMARMARA
Öveçler / Ankara Tel: (0412) 339 00 22E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Sakarya Sok. 
Tel: (0312) 472 20 70 Faks: (0412) 339 00 23No: 40 Maltepe / İstanbul
Faks: (0312) 472 20 76 E-posta: yonmakina@sif.com.trTel: (0216) 352 00 00
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0216) 352 10 04

E-posta: sif@sif.com.tr İZMİR / EGE
ANTALYA / AKDENİZ 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 Bornova-Işıkkent / İzmirİSTANBUL / AVRUPA YAKASI - TRAKYA
07090 Antalya Tel: (0232) 472 15 00Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza No: 21
Tel: (0242) 221 52 96 Faks: (0232) 472 15 53K: 3 D: 13 / A Büyükçekmece / İstanbul
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: sif@sif.com.trTel : 0212 886 44 34
E-posta: antmak@sif.com.trFaks : 0212 886 73 13

TRABZON / DOĞU KARADENİZE-posta : sif@sif.com.tr
BURSA / GÜNEY MARMARA Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı Anavatan 
Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İş Merkezi Cad. No: 176/A  TrabzonADANA / GÜNEY
No:160 K:3 Nilüfer / Bursa Tel: (0462) 334 37 43Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44
Tel : (0224) 451 37 43 Faks: (0462) 334 37 21Sarıçam Mevkii / Adana
Faks : (0224) 451 37 60 E-posta: yigiterservis@sif.com.trTel: (0322) 346 33 30 / 45 40
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0322) 346 03 70    

E-posta: info@libramakina.com

ADANA – ADA EDREMİT – GEZER-İŞ İSTANBUL – GENPAR MALATYA – ANKARA
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17  Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 
İncirlik  / Adana Sitesi 2.Ada B Blok No:41 Bağcılar - İstanbul Malatya
Tel: (0322) 346 33 20 Edremit / Balikesir Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Tel: (0422) 238 27 14
Faks: (0322) 346 33 21 Tel: (0266) 392 14 90 Faks: (0212) 432 39 39 Faks: (0422) 238 27 99
E-posta: adamakina@sif.com.tr Faks: (0266) 392 14 91 E-posta: genparservis@sif.com.tr E-posta: ankara@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com E-posta: gezeris@sif.com.tr

İSTANBUL – İNTER MUĞLA – AVCILAR
AFYON – EGE İŞ ELAZIĞ – COŞKUN KARDEŞLER Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok Yeni Küçük San. Sit. K Blok No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul Tel: (0252) 513 51 45
No: 5 Afyonkarahisar No: 1-2-3-4-5 / Elazığ Tel : (0216) 444 68 37 Faks: (0252) 513 58 97
Tel: (0272) 223 13 50 Tel: (0424) 255 57 50 Faks : (0216) 471 30 00 E-posta: avcılar@sif.com.tr
Faks: (0272) 223 13 51 Faks : (0424) 255 57 71 E-posta: interservis@sif.com.tr
E-posta: egeis@sif.com.tr E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr MUŞ – ACS

İSTANBUL – MERT Küçük Sanayi Sitesi Camii Arkası
ALANYA – PAŞAM ERZİNCAN – POLATLAR İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. No: 8  Muş
Mahmutlar Kasabası Yeni Mah. Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok Sit. 15. Cad. No: 425-426 Tel: (0436) 215 20 67
Sanayi Sitesi K Blok No:34 Erzincan Başakşehir / İstanbul Faks: (0436) 215 20 67
Alanya / Antalya Tel: (0446) 226 01 43 Tel: (0212) 407 03 58 E-posta: acsmakina@sif.com.tr
Tel: (0242) 528 78 38 Faks: (0446) 226 01 14 Faks: (0212) 407 03 59
Faks: (0242) 528 78 38 E-posta: polatlar@sif.com.tr E-posta: mertmakina@sif.com.tr SAMSUN – EMİN İŞ

19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
ANKARA – SESA ERZURUM – AKAR İZMİR – ALPERİN Kutlukent / Samsun
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel: (0362) 266 53 86
İvedik Org. San. Ostim / Ankara No : 59 Erzurum Bornova-Işıkkent / İzmir Faks: (0362) 266 53 91
Tel: (0312) 395 24 72 - 73 Tel: (0442) 242 66 90 Tel: (0232) 472 13 60-61-62 E-posta: eminis@sif.com.tr
      (0312) 395 22 88 - 99 Faks: (0442) 242 66 90 Faks: (0232) 472 13 71
Faks: (0312) 395 20 15 E-posta: akar@sif.com.tr E-posta: alperinservis@sif.com.tr SİİRT – DEM-MAK
E-posta: sesaservis@sif.com.tr Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi

ESKİŞEHİR – FERMAK İZMİT- ÇÖZÜMSAN No: 49 Siirt
ANTALYA – ANTMAK Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2 Sanayi Mah. Kumru Sk. Çözüm İş Mrk. Tel: (0484) 224 34 38
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Merkez / Eskişehir No:12 K:21 / Kocaeli Faks: (0484) 224 34 36
No:26 Antalya Tel: (0222) 228 01 74 Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Tel: (0242) 221 52 97 Faks: (0222) 228 15 65 Faks: (0262) 335 27 75
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: fermak@sif.com.tr E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr TRABZON- YİĞİTER
E-posta: antmak@sif.com.tr Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 

GAZİANTEP - GAP İŞ KARABÜK – GENÇ Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
BURSA – ERALP Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Tel: (0462) 334 37 43
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok No: 4 Şehitkamil / Gaziantep Kemaloyman Mevkii / Karabük Faks: (0462) 334 37 21
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Tel: (0342) 239 08 20 Tel: (0370) 452 02 56 E-posta: yigiterservis@sif.com.tr
Tel: (0224) 441 79 80 Faks: (0342) 239 08 24 Faks: (0370) 452 02 58
Faks: (0224) 441 79 82 E-posta: gapservis@sif.com.tr E-posta: gencmakina@sif.com.tr URFA – IŞIKYILDIZ
E-posta: eralpservis@sif.com.tr Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 

GEBZE – ATEŞSAN KAYSERİ – ELCE No: 27 Şanlıurfa
ÇORUM – EMRE E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 Ambar Mah. Ağaç İşleri San. 38. Sok. Tel: (0414) 357 52 67
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Gebze / Kocaeli No:32 Melikgazi / Kayseri Faks: (0414) 357 50 27
No: 63 Çorum Tel: (0262) 644 58 66 Tel: (0352) 220 19 19 E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
Tel: (0364) 234 52 04 Faks: (0262) 644 58 67 Faks: (0352) 220 19 20
Faks: (0364) 234 52 04 E-posta: atessan@sif.com.tr E-posta: yolmakina@sif.com.tr VAN - GÜVEN İŞ
E-posta: emremakina@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van

IĞDIR – GÜNEŞ KIRKLARELİ – AK İŞ Tel: (0432) 223 27 49
DENİZLİ – DİBA İŞ Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45-47 Faks: (0432) 223 28 66
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli No :167 Iğdır Lüleburgaz / Kırklareli E-posta: guvenis@sif.com.tr
Tel: (0258) 268 28 29 Tel: (0476) 210 16 63 Tel: (0288) 412 88 70
Faks: (0258) 268 28 42 Faks: (0476) 210 16 63 Faks: (0288) 412 88 05
E-posta: diba@sif.com.tr E-posta: gunes@sif.com.tr E-posta: akmakina@sif.com.tr

DİYARBAKIR – YÖN İSKENDERUN – İSKEN KONYA – ELCE
Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir Sakarya Mah. Şehit Er Ali Ermercan Karatay San. Sitesi Beykent Sok. 
Tel: (0412) 339 00 22 Cad. No:13/2 No:9-11 Konya
Faks: (0412) 339 00 23 İskenderun / Hatay Tel: (0332) 233 24 04
E-posta: yonmakina@sif.com.tr Tel: (0326) 615 04 05 Faks: (0332) 233 24 03

Faks: (0326) 615 01 04 E-posta: makina@elce.com.tr

İş'te

Yazan: Tamer İsa Aktaş

MARKA
MODEL

 YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ
ÇALIŞMA

SAATİ İLAN FİYATI

JCB 2005 JS330LC Paletli Ekskavatör 10.267 72.000 EUR

JCB 2005 3CX-SM-4T Kazıcı-Yükleyici 10.350 32.000 EUR

JCB 2008 JS200W Lastikli Ekskavatör 2.870 75.500 EUR

KOMATSU 2005 PC300-7 Paletli Ekskavatör 8.481 85.000 EUR

CAT 2006 M316C Lastikli Ekskavatör 10.755 59.500 EUR

DEUTZ-FAHR 2007 AGROVECTOR 30.7 Teleskobik Yükleyici - 24.750 EUR

JCB 2006 JS175W Lastikli Ekskavatör 12.482 50.000 EUR

KOMATSU 2006 PC200-8 Paletli Ekskavatör 6.100 72.000 EUR

JCB 2011 8055 ZTS Mini Ekskavatör 398 55000 EUR

JCB 2007 3CX-SM-EC Kazıcı-Yükleyici 6.500 38.000 EUR

JCB 1998 3CX Kazıcı-Yükleyici -  17.000 EUR 

JCB 2008 JS240 Paletli Ekskavatör 8.300  65.000 EUR 

JCB 2006 JS200 Paletli Ekskavatör 8.500  60.000 EUR 

JCB 2007 JS200 Paletli Ekskavatör 6.500  60.000 EUR 

HYUNDAI 2004 290 Paletli Ekskavatör 11.000  50.000 EUR 

CASE 2004 580SR Kazıcı-Yükleyici 7.600  20.000 EUR 

JCB 2004 4CX Kazıcı-Yükleyici 11.100  25.000 EUR 

JCB 2008 JS200 Paletli Ekskavatör 8.600  60.000 EUR 

HITACHI 2006 ZX160W Lastikli Ekskavatör 15.000  50.000 EUR 

Güncel liste için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz - www.sif-jcb.com.tr



İ K İ N C İ E L İ Ş M A K İ N A L A R I

İKİNCİ EL

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılından itibaren aktif olarak ikinci el 

hizmeti vermekte ve yukarıda bahsedilen hizmetleri müşterilerine 

sağlamaktadır. Sınıfında en çok tercih edilen JCB markasının, her gün 

yüzlerce ziyaretçi alan ikinci el sitesinde yer almak sizlere 

makinanızı daha hızlı satma, güncel ve doğru ikinci el fiyatlarını takip 

etme imkanı sağlayacaktır. İkinci el almak ya da satmak için İkinci El 

Departmanımızla görüşebilir, makinanızın SİF JCB internet sitesi 

üzerindeki ikinci el sayfasında ücretsiz yer almasını ve alıcılarla daha 

çabuk buluşmasını sağlayabilirsiniz.

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 

kana l ı  i le  mak inan ın  ser v is  geçmiş in i  

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle 

sat ın a l ınan makinalar ın beklenmedik 

arızalara karşı riski daha az olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine 

o lmas ı , ü zer i nde  herhang i  b i r  reh in  

bu lunmamas ı , ça l ın t ı  o lma r i sk in i  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 

maliyetl i  ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada 

verilecek cüzi bir ücret, yanılma halinde 

cebinizden çıkacak daha büyük masrafların 

önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası 

Alırken Nelere Dikkat 

Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı

ik
in

ci
el

@
si

f.c
o
m

.t
r

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

SERVİSLER

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

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI - DOĞU ANKARA / İÇ ANADOLU DİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çetin Emeç Bulv. 1331.Sok. No: 3/5 06460 Elazığ Karayolu 4. Km.  DiyarbakırMARMARA
Öveçler / Ankara Tel: (0412) 339 00 22E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Sakarya Sok. 
Tel: (0312) 472 20 70 Faks: (0412) 339 00 23No: 40 Maltepe / İstanbul
Faks: (0312) 472 20 76 E-posta: yonmakina@sif.com.trTel: (0216) 352 00 00
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0216) 352 10 04

E-posta: sif@sif.com.tr İZMİR / EGE
ANTALYA / AKDENİZ 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No:26 Bornova-Işıkkent / İzmirİSTANBUL / AVRUPA YAKASI - TRAKYA
07090 Antalya Tel: (0232) 472 15 00Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza No: 21
Tel: (0242) 221 52 96 Faks: (0232) 472 15 53K: 3 D: 13 / A Büyükçekmece / İstanbul
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: sif@sif.com.trTel : 0212 886 44 34
E-posta: antmak@sif.com.trFaks : 0212 886 73 13

TRABZON / DOĞU KARADENİZE-posta : sif@sif.com.tr
BURSA / GÜNEY MARMARA Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı Anavatan 
Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İş Merkezi Cad. No: 176/A  TrabzonADANA / GÜNEY
No:160 K:3 Nilüfer / Bursa Tel: (0462) 334 37 43Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44
Tel : (0224) 451 37 43 Faks: (0462) 334 37 21Sarıçam Mevkii / Adana
Faks : (0224) 451 37 60 E-posta: yigiterservis@sif.com.trTel: (0322) 346 33 30 / 45 40
E-posta: sif@sif.com.trFaks: (0322) 346 03 70    

E-posta: info@libramakina.com

ADANA – ADA EDREMİT – GEZER-İŞ İSTANBUL – GENPAR MALATYA – ANKARA
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17  Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70 
İncirlik  / Adana Sitesi 2.Ada B Blok No:41 Bağcılar - İstanbul Malatya
Tel: (0322) 346 33 20 Edremit / Balikesir Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Tel: (0422) 238 27 14
Faks: (0322) 346 33 21 Tel: (0266) 392 14 90 Faks: (0212) 432 39 39 Faks: (0422) 238 27 99
E-posta: adamakina@sif.com.tr Faks: (0266) 392 14 91 E-posta: genparservis@sif.com.tr E-posta: ankara@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com E-posta: gezeris@sif.com.tr

İSTANBUL – İNTER MUĞLA – AVCILAR
AFYON – EGE İŞ ELAZIĞ – COŞKUN KARDEŞLER Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada 1. Blok Yeni Küçük San. Sit. K Blok No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul Tel: (0252) 513 51 45
No: 5 Afyonkarahisar No: 1-2-3-4-5 / Elazığ Tel : (0216) 444 68 37 Faks: (0252) 513 58 97
Tel: (0272) 223 13 50 Tel: (0424) 255 57 50 Faks : (0216) 471 30 00 E-posta: avcılar@sif.com.tr
Faks: (0272) 223 13 51 Faks : (0424) 255 57 71 E-posta: interservis@sif.com.tr
E-posta: egeis@sif.com.tr E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr MUŞ – ACS

İSTANBUL – MERT Küçük Sanayi Sitesi Camii Arkası
ALANYA – PAŞAM ERZİNCAN – POLATLAR İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. No: 8  Muş
Mahmutlar Kasabası Yeni Mah. Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok A/1 Blok Sit. 15. Cad. No: 425-426 Tel: (0436) 215 20 67
Sanayi Sitesi K Blok No:34 Erzincan Başakşehir / İstanbul Faks: (0436) 215 20 67
Alanya / Antalya Tel: (0446) 226 01 43 Tel: (0212) 407 03 58 E-posta: acsmakina@sif.com.tr
Tel: (0242) 528 78 38 Faks: (0446) 226 01 14 Faks: (0212) 407 03 59
Faks: (0242) 528 78 38 E-posta: polatlar@sif.com.tr E-posta: mertmakina@sif.com.tr SAMSUN – EMİN İŞ

19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34 
ANKARA – SESA ERZURUM – AKAR İZMİR – ALPERİN Kutlukent / Samsun
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah. 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28 Tel: (0362) 266 53 86
İvedik Org. San. Ostim / Ankara No : 59 Erzurum Bornova-Işıkkent / İzmir Faks: (0362) 266 53 91
Tel: (0312) 395 24 72 - 73 Tel: (0442) 242 66 90 Tel: (0232) 472 13 60-61-62 E-posta: eminis@sif.com.tr
      (0312) 395 22 88 - 99 Faks: (0442) 242 66 90 Faks: (0232) 472 13 71
Faks: (0312) 395 20 15 E-posta: akar@sif.com.tr E-posta: alperinservis@sif.com.tr SİİRT – DEM-MAK
E-posta: sesaservis@sif.com.tr Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi

ESKİŞEHİR – FERMAK İZMİT- ÇÖZÜMSAN No: 49 Siirt
ANTALYA – ANTMAK Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2 Sanayi Mah. Kumru Sk. Çözüm İş Mrk. Tel: (0484) 224 34 38
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Merkez / Eskişehir No:12 K:21 / Kocaeli Faks: (0484) 224 34 36
No:26 Antalya Tel: (0222) 228 01 74 Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Tel: (0242) 221 52 97 Faks: (0222) 228 15 65 Faks: (0262) 335 27 75
Faks: (0242) 221 52 99 E-posta: fermak@sif.com.tr E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr TRABZON- YİĞİTER
E-posta: antmak@sif.com.tr Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 

GAZİANTEP - GAP İŞ KARABÜK – GENÇ Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
BURSA – ERALP Küsget Halıcılar Sitesi 140 Nolu Cad. Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Tel: (0462) 334 37 43
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok No: 4 Şehitkamil / Gaziantep Kemaloyman Mevkii / Karabük Faks: (0462) 334 37 21
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Tel: (0342) 239 08 20 Tel: (0370) 452 02 56 E-posta: yigiterservis@sif.com.tr
Tel: (0224) 441 79 80 Faks: (0342) 239 08 24 Faks: (0370) 452 02 58
Faks: (0224) 441 79 82 E-posta: gapservis@sif.com.tr E-posta: gencmakina@sif.com.tr URFA – IŞIKYILDIZ
E-posta: eralpservis@sif.com.tr Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 

GEBZE – ATEŞSAN KAYSERİ – ELCE No: 27 Şanlıurfa
ÇORUM – EMRE E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 Ambar Mah. Ağaç İşleri San. 38. Sok. Tel: (0414) 357 52 67
Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Gebze / Kocaeli No:32 Melikgazi / Kayseri Faks: (0414) 357 50 27
No: 63 Çorum Tel: (0262) 644 58 66 Tel: (0352) 220 19 19 E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
Tel: (0364) 234 52 04 Faks: (0262) 644 58 67 Faks: (0352) 220 19 20
Faks: (0364) 234 52 04 E-posta: atessan@sif.com.tr E-posta: yolmakina@sif.com.tr VAN - GÜVEN İŞ
E-posta: emremakina@sif.com.tr Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van

IĞDIR – GÜNEŞ KIRKLARELİ – AK İŞ Tel: (0432) 223 27 49
DENİZLİ – DİBA İŞ Çevre Yolu Üzeri Sanayi Binası Karşısı Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45-47 Faks: (0432) 223 28 66
Sümer Mah. 25 Cad. No: 193 Denizli No :167 Iğdır Lüleburgaz / Kırklareli E-posta: guvenis@sif.com.tr
Tel: (0258) 268 28 29 Tel: (0476) 210 16 63 Tel: (0288) 412 88 70
Faks: (0258) 268 28 42 Faks: (0476) 210 16 63 Faks: (0288) 412 88 05
E-posta: diba@sif.com.tr E-posta: gunes@sif.com.tr E-posta: akmakina@sif.com.tr

DİYARBAKIR – YÖN İSKENDERUN – İSKEN KONYA – ELCE
Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir Sakarya Mah. Şehit Er Ali Ermercan Karatay San. Sitesi Beykent Sok. 
Tel: (0412) 339 00 22 Cad. No:13/2 No:9-11 Konya
Faks: (0412) 339 00 23 İskenderun / Hatay Tel: (0332) 233 24 04
E-posta: yonmakina@sif.com.tr Tel: (0326) 615 04 05 Faks: (0332) 233 24 03

Faks: (0326) 615 01 04 E-posta: makina@elce.com.tr

İş'te

Yazan: Tamer İsa Aktaş

MARKA
MODEL

 YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ
ÇALIŞMA

SAATİ İLAN FİYATI

JCB 2005 JS330LC Paletli Ekskavatör 10.267 72.000 EUR

JCB 2005 3CX-SM-4T Kazıcı-Yükleyici 10.350 32.000 EUR

JCB 2008 JS200W Lastikli Ekskavatör 2.870 75.500 EUR

KOMATSU 2005 PC300-7 Paletli Ekskavatör 8.481 85.000 EUR

CAT 2006 M316C Lastikli Ekskavatör 10.755 59.500 EUR

DEUTZ-FAHR 2007 AGROVECTOR 30.7 Teleskobik Yükleyici - 24.750 EUR

JCB 2006 JS175W Lastikli Ekskavatör 12.482 50.000 EUR

KOMATSU 2006 PC200-8 Paletli Ekskavatör 6.100 72.000 EUR

JCB 2011 8055 ZTS Mini Ekskavatör 398 55000 EUR

JCB 2007 3CX-SM-EC Kazıcı-Yükleyici 6.500 38.000 EUR

JCB 1998 3CX Kazıcı-Yükleyici -  17.000 EUR 

JCB 2008 JS240 Paletli Ekskavatör 8.300  65.000 EUR 

JCB 2006 JS200 Paletli Ekskavatör 8.500  60.000 EUR 

JCB 2007 JS200 Paletli Ekskavatör 6.500  60.000 EUR 

HYUNDAI 2004 290 Paletli Ekskavatör 11.000  50.000 EUR 

CASE 2004 580SR Kazıcı-Yükleyici 7.600  20.000 EUR 

JCB 2004 4CX Kazıcı-Yükleyici 11.100  25.000 EUR 

JCB 2008 JS200 Paletli Ekskavatör 8.600  60.000 EUR 

HITACHI 2006 ZX160W Lastikli Ekskavatör 15.000  50.000 EUR 

Güncel liste için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz - www.sif-jcb.com.tr




