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Merhaba,

Deyim yerindeyse, “başımızı kaşıyacak vakit bulamadığımız” ama bir o kadar da 

güzel ve başarılı işlere imza attığımız 2013 yılını geride bırakıyoruz. Bu yıl bizim 

için, hemen hemen her alanda iş makinası pazarının önünde koşturduğumuz, 

“ilk”lere imza attığımız, toplumumuza ve geleceğe yatırımlar yaptığımız çok 

başarılı bir yıl oldu. 

Sektörümüzde ve JCB dünyasında bir ilk olan ve Türkiye'de sayılı tesisler 

arasında yer alan çevreci bir bilinçle inşa ettiğimiz Leed®Gold sertifikalı 

Ankara tesisimizin açılışı, Eylül ayında JCB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Lord 

Anthony Bamford ve STFA Grubu'nun Onursal Başkanı Sayın Tomris Taşkent 

tarafından gerçekleştirildi. Umuyoruz, bu tesis sadece sektörümüz açısından 

değil, tüm ulusumuz için bir örnek teşkil eder, gelecek nesillere daha 

yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda önemli bir kilometre taşı olur.

2013 yılında tarihimizin en yüksek satış hacmine ulaştık. Temsil ettiğimiz 

ürünler itibarıyla pazar payımızı bir önceki seneye göre 2 puandan fazla 

arttırdık. Bu başarı için büyük bir özveri ile çalışan ekibimize ve bize güvenen 

tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yine bu yıl, futbol takımımız STFA grup şirketleri arasında düzenlenen 

turnuvanın şampiyonu oldu. Yoğun bir iş temposunun arasında bize bu başarıyı 

getiren ekibimizi kutluyoruz.

Öğrenmek isteyen herkesin, istediği an ve istediği yerde, istediği hızda, internet 

üzerinden bilgiye ücretsiz olarak ulaşabilmesini sağlamayı amaçlayan Khan 

Academy'nin dünyadaki ilk ve tek temsilcisi olan ve STFA sponsorluğunda 

faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, bugüne kadar 

2000'den fazla Khan Academy dersini Türkçeleştirdi. Tüm dünyada eğitimde 

reform olarak anılan Khan Academy derslerine STFA'nın desteği ve SİF İş 

Makinaları’nın da katkılarıyla, internet olan her yerde Türkçe olarak ve ücret 

ödemeden ulaşmanızı sağlayan organizasyonu, “özel haber” bölümümüzde 

sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

2014 yılında, bu başarılarımızı daha da öteye taşıma yolunda azimle çalışmaya 

devam edeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda tüm paydaşlarımızın 

memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşım içinde olacağız. 

2014'de yatırımlarımızı da sürdümeye devam edeceğiz. İstanbul Avrupa Yakası 

yatırımını 2014 yılının son çeyreğine kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Usta 

Mobil'lerin sayısını arttıracağız. Tüm bilgi işlem alt yapımızı yeniliyoruz. Bu 

yatırımlarımızla müşterilerimize hizmette mükemmelleşme yolunda önemli 

adımlar atacağız.

2014 yılının ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için sağlık, başarı, huzur ve mutluluk 

dolu bir yıl olmasının diliyoruz.
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İş'te

Yazan: Cihan Çolpan

W O R K M A X

İş'te

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kompakt arazi araçlarına olan ilgi ve talep hızla artmaktadır. Özellikle, 

ülkemizde geçtiğimiz 10 yıllık sürede ATV pazarı hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. ATV'ler, zorlu arazi 

koşullarında tatminkar bir performans sergilemelerine karşın, tek kişilik olmaları ve yük taşıma kapasitelerinin çok 

sınırlı olması nedeniyle, bazı sektörlerin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememişlerdir. Bunun sonucu olarak, bu 

ihtiyaçlara cevap verebilen UTV'ler, yani çok amaçlı arazi araçları, tüm dünyada hızla yaygınlaşmıştır. UTV'ler pek 

çok farklı sektör ve uygulamada ihtiyaç duyulan arazi araçlarıdır; tarım, ormancılık, avcılık, golf sahası bakımı, 

belediyeler, havaalanları, petrokimya ve toplu yükleme tesisleri, şantiyeler, ocaklar ve madenler ile arama 

kurtarmanın yanı sıra, etkinlik yönetimi, konserler ve festivallerde de yoğun olarak kullanılmakta ve dünyada yılda 

300.000'in üzerinde satış gerçekleştirilmektedir. Örneğin, sadece Londra Olimpiyatları'nda 200'ün üzerinde 

WORKMAX 800D kullanılmıştır. 

Dünyanın En Verimli Dizel UTV'si

Workmax

güç ve ağırlık arasında oluşturdukları muhteşem 

oran, Workmax'ın tüm arazi koşullarında yüksek 

performans sergilemesini sağlamıştır. Elbette bu 

denge , dör t  çeker  ve  d i ferans iye l  k i l id i  

özellikleri ile pekiştirilmiştir.

Workmax, 32 litrelik yakıt tankı ile, sektörünün 

en büyük hacimli yakıt tankına sahiptir. Aynı 

zamanda, 40 km/saat maksimum hızı ile, UTV 

segmentindeki en hızlı araçlardan biridir. Sahip 

olduğu yakıt ekonomisi, hızı ve  yüksek hacimli 

yakıt tankı ile en uzun çalışma süresine ve 

menzile sahip UTV olarak öne çıkmaktadır.

ATV'ler kabinsiz olduklarından, devrilme veya 

kaza  durumlar ında  c idd i  y a ra l anma l a r ı  

engelleyebilecek bir yapıya sahip değildirler. 

Workmax, devrilmeye karşı dayanıklı (ROPS 

S e r t i f i k a l ı )  k a n o py  k a b i n  i l e , b e n z e r  

durumlardaki yaralanma ihtimalini en aza 

indirmektedir. Bununla beraber, dört lastikte de 

bulunan hidrolik disk frenle güvenli sürüş imkanı 

sağlanmıştır.

Taşıma kapasitesi 500 kg'dır, ayrıca aynı anda 

500 kg ek yükü de çekebilir. Bu ağırlık, bir 

ATV'nin taşıyabileceği yükün iki katından 

fazladır. Sırf bu özelliği bile, Workmax'ı UTV 

sektöründen ayrıştırmaktadır.

Özetlemek gerekirse Workmax, yük taşıma 

kapasitesi, yakıt ekonomisi, güvenli kullanım 

imkanı, zorlu arazi koşullarındaki performansı, 

JCB  k a l i t e s i  ve  S İ F  g ü vence s i  i l e  UTV  

sektörünün yükselen yıldızıdır.

Ülkemizde daha yeni yeni kullanılmaya başlanan 

UTV'ler, genellikle küçük veya büyükbaş hayvan 

çiftliklerinde, kırsal bölge yerleşimlerinde, 

belediyelerde ve maden/inşaat sahalarında talep 

görmektedir. 

Bu senenin ortasından itibaren Türkiye'de de 

sat ı ş ına  baş lad ığ ımız  Workmax 800D'y i  

rakiplerinden ayıran en önemli özellikleri ile 

size daha yakından tanıtmak isteriz.

Sadece Workmax 800D'de bulunan bağımsız, 

ç i f t  süspans iyon çata l l ı , oransa l  yay l ı  ön 

süspansiyon ve bağımsız arka süspansiyon, 

d e v r i l m e  r i s k i n i  e n  a z a  i n d i r i r, a r a z i  

koşullarından kaynaklanan şokları azaltır ve 

dolay ıs ıy la  maks imum sürüş konforu ve 

güvenliği sağlar. Diğer yandan, 265 mm yerden 

yüksekliği ile, her türlü zorlu arazi koşulunda 

problemsiz sürüş imkanı sağlar.

Ortalama bir UTV, Workmax'dan %65 daha 

fazla yakıt tüketimine sahiptir. Ortalama bir ATV 

ise, bu oran Workmax'ın 2 katı kadardır. 

Elde edi len bu yakıt ekonomisi , 20BG su 

soğutmal ı  Yanmar d ize l  motor i le  zor lu  

koşullarda bile çekiş gücü kaybı yaşamayan 2 

vitesli sürekli değişken şanzımanın (CVT), JCB 

mühendislerince, birbirleriyle mükemmel uyum 

sağlayacak şekilde biraraya getirilmesinin doğal 

bir sonucudur. JCB'nin tasarım mühendislerinin 

Workmax'ı diğer UTV'lerden 
ayıran ve öne çıkaran özellikler 
nelerdir?
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Peki, yenileşim veya inovasyon nedir?
sorduğumuzda, çoğunlukla yenileşimin (inovasyonun) tanımının çok iyi 

bilinmediğini görüyoruz. İnovasyon genellikle buluş veya icat yapmakla 

karıştırılıyor ya da bir Ar-Ge faaliyeti sonunda oluştuğu düşünülüyor. Oysa 

yeni leşim ( inovasyon), mevcut ürünün/hizmetin/sürecin daha da 

iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar ya da en basit 

ifadeyle; eski köye yeni adet getirmek olarak 

tanımlanabilir. 

Ge le l im  S İF 'dek i  yen i l e ş im/ inovasyon  

çalışmalarına… 

Kurulduğu tarihten itibaren sektörde birçok 

ilke imza atan şirketimizde, 4 Ekim 2013 

tarihinde yeni bir şirket içi uygulama başlattık ve adına da “Büyük Fikirler 

Aksiyonu” dedik... 

Büyük Fikirler Aksiyonu ile çalışanlarımıza yenilikçi düşünme ortamını 

sağlamak, onların özgürce hayal kurabilecekleri, sonrasında da yaratıcı 

fikirlerini somutlaştırıp hayata geçirebilecekleri bir uygulama sunmak istedik. 

Yenileşim alanlarını aşağıdaki gibi belirledik:

 Bu soruyu çevremize 

ş

ş

ş

 Pazarlama - Hizmette Yenileşim

 Yaklaşım ve Süreçlerde Yenileşim

 Üründe Yenileşim

Eski köye
yeni adet getirmek...
Günümüzün iş dünyasında yenileşimi yaratamayan 

şirketleri zor günler bekliyor. Yoğun rekabet ve küresel 

ekonomi, şirketleri ürün ve hizmetlerinde farklılaşmaya 

ve yenilikçi olmaya zorunlu kıl ıyor. Bu durumda 

yenileşim, şirketlerin uygulayabilecekleri en iyi rekabet 

stratejisi haline geliyor.

İş'te İş'te
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Son dönemde inovasyon kelimesi hayatımızda giderek daha fazla yer 
edinir oldu. Şirketler, inovasyonu desteklemek için büyük bütçeler 
ayırıyor. 

İnovatif fikirler ve bu fikirlerle hayata geçen ürün ve hizmetler 
sayesinde şirketler rekabette öne geçmenin yolunu arıyor. Zira artık 
hayat çok hızlı akıyor ve yeni bir ürün çok hızlı benimsenebildiği gibi 
karşısına dikilen inovatif bir ürünle aynı hızda hayatımızdan çıkabiliyor. 
Son 10 – 15 senede kullandığımız cep telefonlarını hatırlarsak, bazı 
markalar bu hızlı değişime ayak uyduramayıp tarihin tozlu raflarında 
yerlerini aldılar veya alıyorlar.

Peki nedir bu inovasyon dedikleri? Kısa yoldan Wikipedia'ya baktık ve 
şu tanımla karşılaştık:

“İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan 
çıktılara dönüştürme sürecidir.”

Demek ki, bir fikrin inovasyon sayılması için sadece yeni bir fikir olması 
yetmiyor, bu fikrin değer yaratan bir sürece de dönüşmesi gerekiyor.

Kurucumuz STFA, bugüne kadar birçok ilke imza attı. STFA'nın 
mühendis l ik a lanında gerçekleşt irdiğ i  inovasyonlar ı  ve Türk 
müteahhitliğinin Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan bugüne kadar 
geçirdiği aşamaları öğrenmek için STFA'nın tarihinin anlatıldığı İLK 
kitabını edinmenizi tavsiye ederim. Bu kitabı edinmek için bizimle 
temasa geçmeniz yeterli olacaktır.

Biz, kurucumuz STFA ve temsil ettiğimiz JCB'den aldığımız DNA'mız ile 
hep yeni fikirler peşinde koşuyor, 'eski köye yeni adet getiriyoruz'. 

Sektörümüzde birçok ilke imza attık. İlk satış kampanyası, ilk sadakat 
sistei SİF Pozitif, hafriyatçı duraklarına konteyner uygulamasını hayata ilk 
geçiren firma biz olduk. Sektörümüzün ve JCB dünyasının ilk yeşil bina 
yat ır ımı , müşter i  iht iyaç lar ından yola ç ıkarak JCB i le  or tak 
geliştirdiğimiz JCB CottonMaster, Yedek Parça Satış kamyonları, kamu, 
özel sektör ve STK'yı biraraya getiren ilk sosyal sorumluluk projesi 
“Umut Sarının İçinde” gerçekleştirdiğimiz pek çok ilkten bazıları. Farklı 
düşünmeyi o kadar benimsedik ki, çalışanlarımızın kıdem yaşlarını bir 
sosyal sorumluluk projesi ile birleştirmek suretiyle 2 yılda 1100 kız 
çocuğunun 1 aylık okul masrafını karşılama başarısını gösterdik. 

Bütün bu ilkleri nasıl gerçekleştirdik?

Şirketimizde kimden gelirse gelsin her fikre saygı duyuyor, fikirlerin 
özgürce dile getirilmesini destekliyoruz. Fikrin karşısında negatif ifadeler 
getirmiyoruz. 

Tecrübeye değer veriyor, ancak tecrübenin yaratıcılığa engel olmasına 
müsaade etmiyoruz.

Risk alıyor, inandığımız fikirleri hayata geçirmek için inatla ve 
cesaretle harekete geçiyoruz.

Biliyoruz ki, herkes farklı bir şeyler yapmanın peşinde. 
Biz, farklı olanlardan daha farklı olabildiğimiz sürece 
fark yaratacağımızı biliyoruz.

Yenilikler ve mutluluklarla dolu bir yıl diliyoruz.

İnovasyon - İlklerin Sonu Yok

SİF çalışanları, bu üç yenileşim alanı 

ile ilgili yaratıcı ve özgün fikirlerini 

“ B ü y ü k  F i k i r l e r  A k s i y o n u ”  

platformuna gönderiyorlar. Gelen 

f i k i r l e r i  b e l i r l i  k r i t e r l e r  

doğrultusunda değerlendiriyor ve 

ödüllendiriyoruz. Değerlendirme 

sonucu  kabu l  ed i l en  f i k i r l er i  

projelendirip, uygulanabilirliğinin 

detaylı analizini gerçekleştiriyoruz. 

Önümüzdeki yıl, Büyük Fikirler 

Aksiyonu'nun kapsama alanını 

genişleterek müşterilerimizin de 

f i k i r l e r i n i  b u  p l a t f o r m d a  

p a y l a ş m a l a r ı n ı  s a ğ l a m a y ı  

planlıyoruz. 

Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak 

ve rekabet avantajı kazandıracak 

başarılı yenileşim uygulamalarına 

imza atmak istiyorsanız, yenileşimin 

bir sistem dahilinde yönetilmesi 

çok önemli. Yenileşimi destekleyen 

kurum kültürü, cesaretlendiren ve 

yönlendiren liderler de yenileşimin 

tetikleyicileri. Şirkete ve kendi 

geleceğine değer katmak isteyen 

hevesli ve enerji dolu çalışanlarınız 

ise, sistemin en değerli parçası, 

hatta olmazsa olmazı… Bu üç 

bi leşen, yenileşimi yönetmede 

başarınızın kilit noktaları…

yenileşim
inovasyon
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Bu sayımızda, İbrahim Çakmanus ile “yeşil binalar” ve 
Ankara Bölge Müdürlüğü binası üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

SİF İş Makinaları 

Bize şirketinizin faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti., 2008 yılında bütünsel olarak enerji 

verimliliği konusunda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Ana çalışma 

konuları bina mekanik tesisat tasarımı, binalarda ve sanayide enerji verimliliği 

çalışmaları (etüt işleri), bina enerji modellemesi ve LEED® Danışmanlığı'dır.

Bugüne kadar yönettiğimiz danışmanlıklar arasında; Türkiye'de ilk LEED® 

Platin Sertifikası'na sahip ESER Holding Yeşil Hizmet Binası, Türkiye'de ilk 

LEED® Gold sertifikalı GAMA Holding Genel Müdürlük Binası ve ODTÜ 

Kuzey Kıbrıs Kampusu yer almaktadır.

Bizleri LEED® ile ilgili bilgilendirebilir misiniz?

Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık %16'sını, ağaç kaynaklarının %25'ini, 

malzeme kaynaklarının %30'unu, enerji kaynaklarının %40'ını inşaatlar 
2

tüketmektedir. Diğer yandan, küresel ısınmaya neden olan CO 'nin %35'i 

inşaat kaynaklıdır ve toprak israfının %40'ı inşaat süreci ve devamında açığa 

çıkan atıkların depolanması sonucu meydana gelir. Stratosferdeki ozon 

tabakasında azalmaya neden olan kimyasalların %50'si geleneksel bina 

sektörü tarafından üretilir. Bu nedenle, “Yeşil Binalar”; enerji ve su 

kaynaklarını daha az ve verimli kullanan, yüksek iç yaşam kalitesi ile sağlıklı 

bir ortam sunan, çalışanların verimliliğini artıran ve işletim maliyetleri düşük 

olan binalardır.

Dünya genelinde farklı ülkelerde farklı Yeşil Bina Sertifikaları bulunmaktadır. 

Örneğin, İngiltere ve Hollanda'da BREEAM (1990), Japonya'da CASBEE 

(2004), Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da ise LEED® (1998). 

Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC); Washington merkezli, ulusal kâr 

amacı gütmeyen organizasyon olarak, LEED® Yeşil Bina Derecelendirme 

Sistemi'nin geliştirici ve idarecisidir.

“Yeşil Binalar; enerji ve 

su kaynaklarını daha 

az ve verimli kullanan 

binalardır”
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1960 Giresun doğumlu olan İbrahim Çakmanus, Makina Mühendisliği bölümlerinde olmak 

üzere KTÜ'de lisans, ODTÜ'de yüksek lisans, Gazi Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. 

1983-1991 yılları arasında Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaatı Genel 

Müdürlüğü'nde (DLH) ve 1992-2008 yılları arasında T.C. Merkez Bankası A.Ş.'de makina 

mühendisi olarak çalışmıştır. DLH'da petrol boru hatları konusunda, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankas'ında HVAC konusunda görev yapmıştır.  “Binalarda Sürdürülebilirlik: Ömür 

Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar” ve “Endüstriyel Fanlar: Tasarım, İmalat ve Enerji Verimliliği” 

isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca, yayınlanmış çok sayıda teknik makaleleri vardır.  

Makina Mühendisleri Odası, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (2002-2009 arasında 

Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır), Isı Bilim ve Tekniği Derneği (halen Yönetim Kurulu 

Üyesidir) ve Uygulamalı Termodinamik Derneği  Üyesidir (halen Danışma Kurulu Üyesidir). 

Halen çalışmalarını Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. bünyesinde sürdürmektedir. 

İbrahim ÇAKMANUS  kimdir?

Sertifika alabilmek için; LEED®'in onayladığı, tesisin bütününe puan kazandıran sistem (PV, güneş 

kollektörleri, rüzgar, ısı pompaları, tri-jenerasyon, yüksek verimli HVAC sistemleri, yerden ısıtma, sıcak su-

buz depolama, arıtma sistemleri vb.), cihaz-ürün (fotoselli bataryalar, susuz pisuarlar, gün ışığı bacası vb.), 

malzeme (VOC sertifikalı halı, duvar kağıdı, boya, ahşap, tuğla, beton, yalıtım vb.) kullanılabilmektedir. Eğer, 

LEED® kriterlerinin tutturulabilmesinden ve uygulanmasından puan alınacak ise, inşaat maliyetine ABD'de 

%3-7, ülkemizde de yaklaşık %10-15 civarında ek bir ilk yatırım maliyeti gerekebilmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere; atık suyun geri dönüşü, iç hava kalitesinin artırılması, doğal-gün ışığı aydınlatma, 

yenilenebilir enerji ve enerji verimli teknolojilerin kullanılması, sertifikalı malzeme, gelişmiş otomasyon, 

enerji izleme sistemi, devreye alma, doğrulama vb. maliyetler yüksek performanslı bina yapmak isteyen 

projelerde kullanılmaktadır. Diğer yandan, yukarıda belirtilen ilk yatırım maliyetlerini dezavantaj olarak 

görmemek, bunların geri dönüş sürelerinin en fazla 5-6 yıl gibi kabul edilebilir seviyelerde tutulmasının 

sağlanması önemlidir.

SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binası nasıl bir süreçten geçti? Hangi kriterler en zorlu olanlardı? 

Türkiye'deki ilk LEED® Platin sertifikalı bina olan ESER Binası çalışmalarını da bu binanın mimarı olan 

Serdar Akünal ile yürütmüştük. Kendisi, SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü binasının da LEED® 

sertifikasına uygun biçimde tasarımı konusunda birlikte çalışmamızı önerdi.

Ülkemizin ilk LEED® Platin Sertifikalı Binası olan ESER Yeşil Bina'nın ve ülkemizin ilk LEED® Gold 

Sertifikalı Binası olan GAMA Genel Müdürlük Binası'nın enerji ve çevre danışmanlığını yapmış olmanın 

tecrübesi ile, SİF İş Makinaları Bölge Müdürlüğü binasının da inşasında partnerimiz VEN ESCO ile birlikte 

yoğun bir çalışma sergiledik.   

Bu binada enerji performansının artırılması ve fosil tabanlı enerji tüketiminin azaltılması ile diğer LEED® 

kriterlerinin olabildiğince sağlanması hedeflenmiştir. Puanlamada LEED® Gold sertifikası alınması garanti 

edilmiştir. 
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2
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Binanın enerji, su ve iç hava kalitesinin artırılması için yapılan yatırımlar aşağıda özetlenmiştir:

1. Enerji Verimliliği

2. Su Verimliliği
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Bina kabuğunun ısıl performansı Türkiye'de geçerli TS825 standardına göre %80, ASHRAE 90.1 

baz bina standardına göre %50 iyileştirilmiştir.

Duvarlarda 10 cm, çatıda 14 cm, toprağa basan yerlerde ve ısıtılmayan mahallere bakan yerlerde 
8 cm yalıtım yapılmıştır.

Üçlü camlar kullanılmıştır. Isıl performansı U<1.3 W/m2K, SHGC<0.55 şeklindedir.

35 kW solar güneş kolektör sistemi kurulmuştur. Toplam alan 75 m2 civarındadır. Bu sistem ile 
binanın sıcak su ihtiyacına katkı sağlanacaktır. Bu sistem 25 000 kWh/yıl termal enerji tasarrufu 
ve 4500 kg/yıl CO2 emisyonu tasarrufu sağlamaktadır.

Elektrik üretimi için 10.5 kW Solar PV sistemi kurulacaktır. Bu sistem ile yıllık 15 000 kWh 
elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır.

Binada çevre dostu 134 A soğutucu gaz kullanan su kaynaklı VRV sistemi kullanılmıştır.

Binanın ısıtılması ve soğutulması yüksek performanslı su kaynaklı heat pump (VRV) sistemi ile 
yapılmaktadır.  Bu sistemin sezonluk verimliliği 6.0 civarındadır. Bu sisteme sıcak su yoğuşmalı 
kazan ile, soğuk su soğutma kulesi ile sağlanmaktadır. 

Yüksek verimli EFF1 tipi elektrik motorları kullanılmıştır.

Trombe duvarı ile kışın enerji ekonomisi sağlanmaktadır.

Fanlar ve pompalar frekans invertörlü seçilmiştir.

Havalandırmada klima yazın geceleri free cooling yapılacaktır. Bu, enerji verimliliğini artıracaktır.

Aydınlatmada T5 tipi yüksek verimli elektronik balastlı floresan armatürler seçilmiştir. 

Aydınlatma sistemlerinde, zamana bağlı kontrol, gün ışığı kontrolü, varlık sensörleri ile kontrolü 
yapılmaktadır. Bina ve aydınlatma otomasyonu ile HVAC ve aydınlatma sistemleri daha iyi 
kontrol edilerek ilave enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Atölye çatısında gün ışığı bacaları kullanılmıştır. Bu sistemler ortama doğal ışık vermekte ve 
aydınlatmadan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Klima santrallerinin hava debisi iç hava kalitesini artırmak ve LEED® için %30 fazla seçilmiştir. 
Buradaki enerji tüketimini azaltmak için klima santralları bataryaları DX ve sulu heat pump dış 
üniteler şeklinde seçilmiştir. Ayrıca hem iç hava kalitesini garanti etmek hem de enerji tasarrufu 
sağlamak için  “demand controlled ventilation” sistemi yapılmıştır. Bunun için bina içinde çeşitli 
zonlara “iç hava kalite –CO2 sensörleri” ve VAV kutuları konulmuştur.

Klima santralleri ısı geri kazanımlı olarak seçilmiştir.

Binada sıcak kullanım suyu mevcuttur. Bu sistem güneş enerjisi kolektörleri ile ısıtılmakta, 
gerektiğinde destek için kazan bağlantısı bulunmaktadır.

Az su tüketen fotoselli bataryalar ve pisuvarlar seçilmiştir.

Az su tüketen klozetler seçilmiştir.

Yağmur suyu depolaması yapılmıştır. Bu su ile bahçe sulaması yapılacaktır.

Peyzajda çevreye uygun ve az su tüketecek bitkiler seçilmesi öngörülmüştür.

Sulamada az su tüketimi için damlama sulama sistemi kullanılmıştır.

Çevreyi korumak için çökeltme havuzları, yağ ve petrol ayrıcılar kullanılmıştır.

İ B R A H İ M Ç A K M A N U S 
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3. İç Hava Kalitesi

4. Enerji Ölçümü ve İzleme

Bu özelliklerin, benzer bir binaya göre daha fazla ilk yatırım maliyeti gerektirdiği açıktır. Burada geri 
dönüş süresinin 5 yılın altında olması hedeflenmiştir. Binanın 25 yıldan fazla yaşayacağı düşünüldüğünde, 
ömür boyu maliyet açısından bu tür binalar daha avantajlı olmaktadır.  Ayrıca bu binalar, çevreye daha 
az karbondioksit salınımı ile daha çevreci olmaktadırlar.

Binada yaşamaya başlandıktan sonra nasıl bir süreç işleyecek? İnşası mı zor, sürdürülebilir kılmak mı?

İnşaat ilave maliyetler getirmektedir. Mevcut işletme personel takımı ile binanın işletilmesi 
hedeflenmektedir. Burada, Bina Otomasyon Sistemi ile enerji tüketimi izlenerek ileriye yönelik 
verimlilik artırıcı çalışmalar devam edebilecektir.

Söyleşi ve verdiği bilgiler için Sayın İbrahim Çakmanus’a teşekkür ederiz.
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ş

ş

İnsanların sağlığının korunması ve çalışma verimliliğinin artırılması için ASHRAE standardının 

%30'u kadar daha fazla hava debileri projelendirilmiştir.

Dışarıdan alınan havanın miktarı ve kirlilik seviyesi sürekli ölçülerek kontrol altında 

tutulmaktadır. Bu işlem Bina Otomasyon Sistemi ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Elektrik, doğal gaz ve su tüketiminin raporlanması ve kullanımın denetim altında tutulması için 

elektrik enerjisi analizörleri, kalorimetreler ve su debimetreleri kullanılmıştır. Bu cihazlar Bina 

Otomasyon Sistemine bağlanmıştır. Böylece işletmede izleme ve iyileştirme yapılabilecektir.
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JCB PremierCover, makinanın standart garantisi sonrasında da, satın alınan kapsam dahilinde, 

malzeme veya işçilik hataları sonucu meydana gelecek tüm arızaların garanti kapsamında 

değerlendirilmesini sağlar. JCB PremierCover, sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimize, 

makinalarının ömrünün uzaması, üretkenlik ve kârlılık anlamında artı değer kazandıracaktır.

Bakım Paketi ve PremierCover

PremierCover ve bakım paketinin aynı anda satın alınması ile birlikte, PremierCover kapsamı 

bitene kadar makinada yapılacak garanti ve bakım işlemlerinin maliyeti çıkarılmış olacak, 

makina sahipleri , kur değişimleri veya sarf malzeme fiyatlarındaki değişimlerden 

etkilenmeyecektir.

Kapsamın Genişlemiş Olması

PremierCover, standart garanti dahilinde, malzeme veya üretimle ilgili hataların karşılanması 

konusundaki kapsamın aynı şekilde devamını öngörür. 

Esneklik

Müşteriler, kaç saate kadar garanti kapsamının uzatılacağını kendileri belirler. Kapsamın süresi, 

seçilen saatten bağımsız olmakla birlikte, 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Buradaki temel avantaj, 

düşük veya yüksek çalışma temposunda olan müşterilerin, kendi belirleyecekleri saate göre 

bakım ve garanti uzatım paketlerine sahip olabilecekleridir. Böylece, müşterilerimiz en iyi 

seçimi, kendi çalışma koşullarına göre yapmış olacaklardır.

JCB PremierCover

15İş'te

JCB PremierCover, JCB tarafından müşterilerinin 
hizmetine sunulan, kapsamı daha önceki uzatılmış garanti 

paketlerine göre genişletilmiş ve daha esnek bir yapıya sahip 

yeni bir garanti uzatım programıdır. 

JCB PremierCover

JCB PremierCover kapsamı, aşağıdaki konular sağlandığı sürece sorunsuz devam edecektir:

§ Makina bakımları, herhangi bir bakım atlanmadan, orijinal parçalarla ve yetkili servis 
bünyesinde tamamlanmalıdır.

§ Makinanın çalışma saat göstergesi mutlaka çalışmalıdır.
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tutulmalı, gerektiğinde kontrat uzatılmalıdır.

§ Aşınma parçaları ve herhangi bir kaza veya kullanım hatasına bağlı hasarlanmalar kapsam dışı 
olacaktır.

PremierCover Kullanımı

JCB PremierCover'ın Ana Faydaları
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“Saferha”, Sadık Diri-Ferruh Atav-Halit Köprücü İnşaat 

Kollektif Şirketi' nin kısa adı ve telgraf adresiydi. 

Sonraları Ferruh Bey ayrıldı ve şirket, “Sadık Diri-Halit 

Köprücü İnşaat Kollektif Şirketi” ismini aldı. Askerlik 

hizmetimin bitimini takibeden gün, 1.11.1935' te 

kendimi  “Saferha”nın Galata Bahtiyar Han'daki 

ofisinde buldum. Mektebin mecburi hizmet tazminatı 

bana ait olmak üzere, 210 lira aylık ücret üzerinde 

mutabık kaldık. (O tarihlerde bir altın, altı Türk lirası 

kıymetindeydi, maaş 35 altına geliyordu.) O sıralarda 

bana, “Simeryol” da, Sivas-Erzurum hattı betonarme 

köprüleri projelerinin tanzimi için, 500 lira aylık ücret 

teklif edilmişti; fakat bu ücretin karşılığı olan işi 

verebilmeye kendimi henüz hazır hissetmediğim için 

kabul etmemiştim. (*) Özel sektördeki hayatıma 

tanıdık bir f irmada başlamanın rahatl ığ ı  da bu 

kararımda etken olmuştu.

1937 senesinin Haziran ayında, Sezai de, Sivas-

Erzurum hattı betonarme köprüleri şantiye şefi olarak, 

fakat ücret yerine bir pursantajla, şirkete katıldı ve 

yeniden kapı yoldaşı olduk. Benimle şirkete girmiş olan 

Hamdi Hikmet Barkın' la beraber hepimiz betonarme 

köprüler inşa eden bir şirkette toplanmış olduk. 

Olumlu taraflarından iş terbiyemizi aldığımız, olumsuz 

taraflarından da dersler edindiğimiz, bizi yetiştiren 

patronlarımızı ve şirketimizi, sizlere tanıtmalıyım:

Sadık Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel mektebe 

girmiş; fakat yarı yolda askere alınmış. Mütarekede 

tekrar mektebe dönüp kaldığ ı  yerden devama 

başlamış… O zamanki şartlar dolayısıyla, öğrencisi az, 

fakat aç olan mektepte, kazanı kaynatma görevini 

üs t l enmiş . D i l enme ve  do land ı rma  suret i y l e  

becerikliliği sayesinde sağladığı erzak ve yiyecekle 

bütün mektebi, hocalar dahil, doyurmaya muvaffak 

"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

olmuş. Bu hizmetine karşılık olarak da diplomasını 

vermemezlik edememişler. Orta yaşa varmış, babacan 

bir “Şam” doğuşlu…

Halit Bey'le Sadık Bey, harp dönüşü mektepte buluşup 

sınıf arkadaşı olmuşlar. Halit Bey, daha genç, kilosu 

f a z l aca , mühend i s l i k  düzey i  yüksek , e sk i  b i r  

Galatasaray’lı… Biraz, “Bu işi yalnız ben bilirim!” havası 

taşımasa, daha çok sempati toplayacak. Kafası işlek, dili 

sivri, bizden 8-10 sene eski bir mühendis.

Firmanın ana işi, köprüler ve iskeleler inşa etmek… 

Türkiye'ye ilk defa bir “Menck” şahmerdan  (**) 

getirip betonarme kazık çakma işine de başlamış 

bu lunuyor lar. Kaz ık çakma iş ler inde rak ips iz , 

köprülerde ise fazla rekabet görmeyen bir firma…

Patronlarımız, bizlere teknik icaplardan ayrılmamayı, 

yapabileceklerimizin en iyisini yapmayı öğretmişlerdir. 

En uzak yerlerdeki işlere bile belli safhalarda bizleri 

yollayıp, son kontrolümüzü yapmamızı, o iş bitinceye 

kadar da başından ayrılmamamızı istemişlerdir.

O devirde müteahhitlere “Müteahhit makulesi” denilir 

ve onlara, demir-çimento hırsızı gözüyle bakılırdı. 

Hiçbir zaman böyle bir istekle karşılaşmadık; fakat 

zamanla farkına varmaya başladık ki firmanın iç düzeni 

bozuktur!...

Merkezde patronlarla benden başka bir muhasebeci, 

bir mübayaacı, bir de ihtiyar emektar desinatör Artin 

bulunuyordu. Ne bir muhasebe sistemi vardı ne de 

evrak ve iş projelerinde bir tasnif ve dosyalama… 

Öyle günler olmuştur ki, resmi bir yazıyı bulabilmek 

için dolaplardan yerlere boşalttığımız karmakarışık 

evrak arasında, patronlar dahil bütün personel, 

tavuklar gibi saatlerce eşinmiştir. Para sıkıntısı 

çekilmemiş hiçbir gün hatırlamıyorum.

Saferha’da
“Ayda 35 Altın”

(*) İşin garibi, bir buçuk sene sonra, bu köprülerin projelerinin yapımı yine bana nasiboldu. Hem de 210 lira ücretle…

(**) Bu şahmerdan hala bizdedir ve bir maskot gibi saklanmaktadır. 17İş'te İş'te

STFA'NIN HİKAYESİ

Bir zamanlar memleketin 14 ayrı yerine dağılmış 

bulunan şantiyelere gelince: Bunlara hiçbir zaman 

sorumluluk taşıyıp sahiplenen biri tayin edilmemiş. 

Hepsi sorumsuz olan kalfalar ve taşaronlar elinde 

gelişigüzel idare edilmişler. Zamanla, firmada biraz 

kıdem kazandıktan sonra, merkezdeki bu keşmekeşin 

önüne geçtim. Dört ay sarfederek, titiz bir ihtiyar olan 

Art in’ le beraber, bütün muhabere dosyalar ını  

tertipledik, projelere bir numara sistemi koyup 

numaraladık ve sicil defterleri açtık. Sezai de Sivas-

Erzurum köprülerinden dönüşünde, muhasebeyi bir 

sisteme bağlayıp, şantiyelerin hesap işlerini düzene 

soktu. Ne çare ki “gelişigüzel” çalışmaya alışık olan 

patronlarımız, bu intizamı bir türlü benimseyemediler! 

Genişlemek arzularına rağmen, teşkilatlarını buna 

uydurma gereğini görmediler. Bizler ayrıldıktan sonra 

biraz daha dayandılar ve sonunda dağıldılar. Yedi 

s enemiz i  geç i rd i ğ im i z , i y i  ve  kö tü  gün l e r i n i  

gördüğümüz firma budur.

Biz yine hikayemize devam edelim.

Benim çalışmaya başladığım ilk günlerde, firmanın 

elinde, Urfa Hacı Kamil, Bursa İnegöl, Diyarbakır 

Ambar çay köprüleriyle, İstanbul civarında oldukları 

için şantiye şeflikleri de benim üzerimde bulunan, 

Adapazarı Sakarya, Karamürsel Yalakdere köprüleri ve 

İznik Kağıt Fabrikası iskelesi inşaatları bulunuyordu. 

Bunlara, mahiyetlerini pek de bilmediğim, İzmir Konak 

İskelesi ve Karacabey Hara inşaatlarını da eklemek 

lazım…

Bir taraftan bütün bu inşaat lar ın proje ler in in 

yetiştirilip tasdik edilmesi ve şantiyelerine yollanması 

işiyle güreşiyor, bir taraftan da başlarında iki günden 

fazla kalabilmeye imkan bulamadığım, bu yüzden de 

sıkıntılara sürüklendiğim-benim nezaretim altında 

bulunan-şantiyelere yetişmeye çalışıyordum. Bütün 

bunlara, bir de patronların dostları olan “Mimar Seyfi” 

ve “Usta Yani”nin işleri cabadan ekleniyordu. Sabahları, 

Üsküdar'dan 7.10 vapuruyla Galata'ya geçiyor, 

a k ş a m l a r ı  a n c a k  8 . 1 0  v ap u r u y l a  k a r a n l ı k t a  

dönebil iyordum; fakat gençlik enerjisi ve işleri 

yenebilme hırsı dolayısıyla bu hayattan şikayetçi 

olduğumu hatırlamıyorum.

Yazıhanemiz, Bahtiyar Han, Bankalar Caddesi'nde, fakat 

bizim odamızsa arka sokaktaki havranın karşısındaydı. 

Bir gün, bu arka sokaktan, mektepte statik hocamız 

olan rahmetli Fikri Santur'un geçtiğini gördüm. Arka 

kapıdan fırlayıp pek sevdiğimiz Hoca'mızı ofisimize 

davet ettim. Ona, yaptığımız projeleri ve hiperstatik 

köprülerimizin hesaplarını gösterdim, pek memnun 

oldu. O sıralarda ofiste bulunan Haşemet Reşat'la 

be raber, hocaya  kahve  i k r am e t t i k . Kahvey i  

yudumlarken Hoca'yla ben de pek ileriyi düşünmeden 

konuşmaya başladım:

- Hocam, size gösterdiğimiz bu hesapları, tepeden 

temele kadar, şartnameler uyarınca, yüzde üç hata ile 

hesaplıyoruz. İnşaatı emanet edeceğimiz temel 

tabanına gelince, hiçbir hesap yok (*)… Yaşlı bir 

mühendis, elleri arkasında topuklarını basa basa 

geziyor. ”Bu temele, santimetre kareye 2,5 kilo 

yüklenir!“ diye ahkam kesiyor. Temel zeminlerinin de 

bir hesaba dayandırılması gerekmez mi?

Hocadan bir tasdik beklerken o köpürdü:

- O yaşlı mühendisin tecrübesinin hakkını tanımanız 

lazım. O topuğunu basarak gezecek, siz de ona itaat 

edeceksiniz…

Hoca, kahvesini yarım bıraktı, kapıyı vurdu ve gitti!... 

Pek mahçup olduk, üzüldük, utandık; fakat tatmin 

olamadık. Seneler sonra “Terzaghy” ismi şöhret 

kazandı. “Zemin Mekaniği” bilimi, bir mühendislik dalı 

olarak gelişti ve temel mukavemetlerimizi bir hesaba 

dayandırır hale geldik. Hocamızın ruhu şad olsun…

Beyaz Tren Geçiyor
Adapazarı-Sakarya şantiyesine ilk defa gidişimi hala 

unutamam. Sabahın köründe, karanlıkta, Adapazarı 

trenine yetişmek için Üsküdar'dan Haydarpaşa'ya 

yayan  g id i ş im , yapacağ ım i ş i n  heyecan ı , ha l a  

hafızamdadır.

Köprüye vardığımda, evvela kazıkçı Kör İbrahim'i 

çağırttım; cevap geldi:

- Arabacıyı dövüyor, bitirince gelecek!

Bu Kör İbrahim (çoğu zaman Panço derdik) ölünceye 

kadar bizde, ST-FA'da çalışmıştır. Yaşlılık ona pek halim 

(*)  O zaman henüz zemin mekaniği ortalıkta yoktu.
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Kollektif Şirketi' nin kısa adı ve telgraf adresiydi. 

Sonraları Ferruh Bey ayrıldı ve şirket, “Sadık Diri-Halit 

Köprücü İnşaat Kollektif Şirketi” ismini aldı. Askerlik 

hizmetimin bitimini takibeden gün, 1.11.1935' te 

kendimi  “Saferha”nın Galata Bahtiyar Han'daki 

ofisinde buldum. Mektebin mecburi hizmet tazminatı 

bana ait olmak üzere, 210 lira aylık ücret üzerinde 

mutabık kaldık. (O tarihlerde bir altın, altı Türk lirası 

kıymetindeydi, maaş 35 altına geliyordu.) O sıralarda 

bana, “Simeryol” da, Sivas-Erzurum hattı betonarme 

köprüleri projelerinin tanzimi için, 500 lira aylık ücret 

teklif edilmişti; fakat bu ücretin karşılığı olan işi 

verebilmeye kendimi henüz hazır hissetmediğim için 

kabul etmemiştim. (*) Özel sektördeki hayatıma 

tanıdık bir f irmada başlamanın rahatl ığ ı  da bu 

kararımda etken olmuştu.

1937 senesinin Haziran ayında, Sezai de, Sivas-

Erzurum hattı betonarme köprüleri şantiye şefi olarak, 

fakat ücret yerine bir pursantajla, şirkete katıldı ve 

yeniden kapı yoldaşı olduk. Benimle şirkete girmiş olan 

Hamdi Hikmet Barkın' la beraber hepimiz betonarme 

köprüler inşa eden bir şirkette toplanmış olduk. 

Olumlu taraflarından iş terbiyemizi aldığımız, olumsuz 

taraflarından da dersler edindiğimiz, bizi yetiştiren 

patronlarımızı ve şirketimizi, sizlere tanıtmalıyım:

Sadık Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel mektebe 

girmiş; fakat yarı yolda askere alınmış. Mütarekede 

tekrar mektebe dönüp kaldığ ı  yerden devama 

başlamış… O zamanki şartlar dolayısıyla, öğrencisi az, 

fakat aç olan mektepte, kazanı kaynatma görevini 

üs t l enmiş . D i l enme ve  do land ı rma  suret i y l e  

becerikliliği sayesinde sağladığı erzak ve yiyecekle 

bütün mektebi, hocalar dahil, doyurmaya muvaffak 

"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... 
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Firmanın ana işi, köprüler ve iskeleler inşa etmek… 
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getirip betonarme kazık çakma işine de başlamış 

bu lunuyor lar. Kaz ık çakma iş ler inde rak ips iz , 

köprülerde ise fazla rekabet görmeyen bir firma…

Patronlarımız, bizlere teknik icaplardan ayrılmamayı, 

yapabileceklerimizin en iyisini yapmayı öğretmişlerdir. 

En uzak yerlerdeki işlere bile belli safhalarda bizleri 

yollayıp, son kontrolümüzü yapmamızı, o iş bitinceye 

kadar da başından ayrılmamamızı istemişlerdir.

O devirde müteahhitlere “Müteahhit makulesi” denilir 

ve onlara, demir-çimento hırsızı gözüyle bakılırdı. 

Hiçbir zaman böyle bir istekle karşılaşmadık; fakat 

zamanla farkına varmaya başladık ki firmanın iç düzeni 

bozuktur!...

Merkezde patronlarla benden başka bir muhasebeci, 

bir mübayaacı, bir de ihtiyar emektar desinatör Artin 

bulunuyordu. Ne bir muhasebe sistemi vardı ne de 

evrak ve iş projelerinde bir tasnif ve dosyalama… 

Öyle günler olmuştur ki, resmi bir yazıyı bulabilmek 

için dolaplardan yerlere boşalttığımız karmakarışık 

evrak arasında, patronlar dahil bütün personel, 

tavuklar gibi saatlerce eşinmiştir. Para sıkıntısı 

çekilmemiş hiçbir gün hatırlamıyorum.

Saferha’da
“Ayda 35 Altın”

(*) İşin garibi, bir buçuk sene sonra, bu köprülerin projelerinin yapımı yine bana nasiboldu. Hem de 210 lira ücretle…

(**) Bu şahmerdan hala bizdedir ve bir maskot gibi saklanmaktadır. 17İş'te İş'te

STFA'NIN HİKAYESİ

Bir zamanlar memleketin 14 ayrı yerine dağılmış 

bulunan şantiyelere gelince: Bunlara hiçbir zaman 

sorumluluk taşıyıp sahiplenen biri tayin edilmemiş. 

Hepsi sorumsuz olan kalfalar ve taşaronlar elinde 

gelişigüzel idare edilmişler. Zamanla, firmada biraz 

kıdem kazandıktan sonra, merkezdeki bu keşmekeşin 

önüne geçtim. Dört ay sarfederek, titiz bir ihtiyar olan 

Art in’ le beraber, bütün muhabere dosyalar ını  

tertipledik, projelere bir numara sistemi koyup 

numaraladık ve sicil defterleri açtık. Sezai de Sivas-

Erzurum köprülerinden dönüşünde, muhasebeyi bir 

sisteme bağlayıp, şantiyelerin hesap işlerini düzene 

soktu. Ne çare ki “gelişigüzel” çalışmaya alışık olan 

patronlarımız, bu intizamı bir türlü benimseyemediler! 

Genişlemek arzularına rağmen, teşkilatlarını buna 

uydurma gereğini görmediler. Bizler ayrıldıktan sonra 

biraz daha dayandılar ve sonunda dağıldılar. Yedi 

s enemiz i  geç i rd i ğ im i z , i y i  ve  kö tü  gün l e r i n i  

gördüğümüz firma budur.

Biz yine hikayemize devam edelim.

Benim çalışmaya başladığım ilk günlerde, firmanın 

elinde, Urfa Hacı Kamil, Bursa İnegöl, Diyarbakır 

Ambar çay köprüleriyle, İstanbul civarında oldukları 

için şantiye şeflikleri de benim üzerimde bulunan, 

Adapazarı Sakarya, Karamürsel Yalakdere köprüleri ve 

İznik Kağıt Fabrikası iskelesi inşaatları bulunuyordu. 

Bunlara, mahiyetlerini pek de bilmediğim, İzmir Konak 

İskelesi ve Karacabey Hara inşaatlarını da eklemek 

lazım…

Bir taraftan bütün bu inşaat lar ın proje ler in in 

yetiştirilip tasdik edilmesi ve şantiyelerine yollanması 

işiyle güreşiyor, bir taraftan da başlarında iki günden 

fazla kalabilmeye imkan bulamadığım, bu yüzden de 

sıkıntılara sürüklendiğim-benim nezaretim altında 

bulunan-şantiyelere yetişmeye çalışıyordum. Bütün 

bunlara, bir de patronların dostları olan “Mimar Seyfi” 

ve “Usta Yani”nin işleri cabadan ekleniyordu. Sabahları, 

Üsküdar'dan 7.10 vapuruyla Galata'ya geçiyor, 

a k ş a m l a r ı  a n c a k  8 . 1 0  v ap u r u y l a  k a r a n l ı k t a  

dönebil iyordum; fakat gençlik enerjisi ve işleri 

yenebilme hırsı dolayısıyla bu hayattan şikayetçi 

olduğumu hatırlamıyorum.

Yazıhanemiz, Bahtiyar Han, Bankalar Caddesi'nde, fakat 

bizim odamızsa arka sokaktaki havranın karşısındaydı. 

Bir gün, bu arka sokaktan, mektepte statik hocamız 

olan rahmetli Fikri Santur'un geçtiğini gördüm. Arka 

kapıdan fırlayıp pek sevdiğimiz Hoca'mızı ofisimize 

davet ettim. Ona, yaptığımız projeleri ve hiperstatik 

köprülerimizin hesaplarını gösterdim, pek memnun 

oldu. O sıralarda ofiste bulunan Haşemet Reşat'la 

be raber, hocaya  kahve  i k r am e t t i k . Kahvey i  

yudumlarken Hoca'yla ben de pek ileriyi düşünmeden 

konuşmaya başladım:

- Hocam, size gösterdiğimiz bu hesapları, tepeden 

temele kadar, şartnameler uyarınca, yüzde üç hata ile 

hesaplıyoruz. İnşaatı emanet edeceğimiz temel 

tabanına gelince, hiçbir hesap yok (*)… Yaşlı bir 

mühendis, elleri arkasında topuklarını basa basa 

geziyor. ”Bu temele, santimetre kareye 2,5 kilo 

yüklenir!“ diye ahkam kesiyor. Temel zeminlerinin de 

bir hesaba dayandırılması gerekmez mi?

Hocadan bir tasdik beklerken o köpürdü:

- O yaşlı mühendisin tecrübesinin hakkını tanımanız 

lazım. O topuğunu basarak gezecek, siz de ona itaat 

edeceksiniz…

Hoca, kahvesini yarım bıraktı, kapıyı vurdu ve gitti!... 

Pek mahçup olduk, üzüldük, utandık; fakat tatmin 

olamadık. Seneler sonra “Terzaghy” ismi şöhret 

kazandı. “Zemin Mekaniği” bilimi, bir mühendislik dalı 

olarak gelişti ve temel mukavemetlerimizi bir hesaba 

dayandırır hale geldik. Hocamızın ruhu şad olsun…

Beyaz Tren Geçiyor
Adapazarı-Sakarya şantiyesine ilk defa gidişimi hala 

unutamam. Sabahın köründe, karanlıkta, Adapazarı 

trenine yetişmek için Üsküdar'dan Haydarpaşa'ya 

yayan  g id i ş im , yapacağ ım i ş i n  heyecan ı , ha l a  

hafızamdadır.

Köprüye vardığımda, evvela kazıkçı Kör İbrahim'i 

çağırttım; cevap geldi:

- Arabacıyı dövüyor, bitirince gelecek!

Bu Kör İbrahim (çoğu zaman Panço derdik) ölünceye 

kadar bizde, ST-FA'da çalışmıştır. Yaşlılık ona pek halim 

(*)  O zaman henüz zemin mekaniği ortalıkta yoktu.
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YAZI DİZİSİ
İş'te

selim bir hal vermemişse de o zamanlar her Sakarya 

Köprüsü'ne gidişimde onu daima ya bakkalı ya 

nakliyeciyi döver bulmuşumdur!

Sakarya dönüşü İzmit Kağıt Fabrikası iskelesine 

uğramak adet halindeydi. Bu günlerden birinde akşama 

doğru, şantiyeye tam teçhizatlı deniz erlerini aralıklarla 

dizdiler ve bizlere de tembih ettiler ki, İstanbul'a 

doğru beyaz tren (*) geçecektir. Paydostan sonra yeni 

emre kadar şantiyede çalışmak yasaktır…

Sabah, İstasyon'dan şantiyeye doğru giden yolu kesik 

buldum. Mahalle aralarından bir geçit bulup şantiyeye 

çıktım. Baktım ki bütün şantiye, hem de hat üzerinde, 

tam faaliyet çalışıyor! Geceden beri esas vaziyette 

bekleyen erler, bitik hale gelmişler. Bizim marangozlar 

onların arkasına öyle hünerli iskeleler çatmışlar ki, 

oturduklar ı  ve s ır t lar ındaki  çanta lar ı  bunlara 

yükledik ler i  ha lde , ayakta duruyor larmış  g ib i  

görünüyorlar. Bu hizmete karşılık olarak da kılavuz 

tren geçinceye kadar, normal çalışma izni almışlar.

Kılavuz tren ve arkasından beyaz tren, sabah 8'de geçti. 

Perdeleri kapalı olduğuna göre, Atatürk'ün uykuda 

olduğuna hükmettik. Halbuki pencereden bir kere 

daha görebilmeyi çok arzulamıştık.

Yalakdere Köprüsü'ne, Gebze'ye kadar trenle gidip, 

yayan indiğim Eskihisar'dan, kayıkla karşı sahile 

geçerek ulaşıyordum. O devirde Pendik-İzmit arası 

yasak mıntıkaydı. Fotoğraf çekmek, habersiz trenden 

inmek yasaktı. İstasyonda bir polis karşılayıp sorgu sual 

sorar, öyle müsaade ederdi. İstanbul'la İzmit arasında 

hiçbir karayolu yoktu.

Yalakdere'de selden çöken eski bir köprüyü yenileyip 

büyütüyorduk. Ulaşılması zor olan bu köprünün inşaatı 

da, idaresi de güçtü. İzmit Nafiası’nın kontrol olarak 

köprüye tayin ettiği; narin yapılı ince fen memuru, işle 

ve dünyayla alakasız, sol yayınları Kuran okur gibi huşu 

ile okuyan bir gençti. O kadar ki ömrümde bir daha 

göremeyeceği, tam bir güneş tutulmasında bile onu 

yatağından kaldırıp, kitaplarından ayıramamıştım. O 

güneş tutulmasını izlemek için, Avrupa'dan Uludağ'a 

yığın yığın astronomlar, fotoğrafçılar üşüşmüştü. Biz, 

Karadenizli ustaların teneke çalmalarıyla işin farkına 

vardık. Etraf loş bir hal almıştı. Biraz sonra kendimizi, 

dağların ve tepelerin üzerinden koşuşturarak gelen bir 

gece karanlığı içinde bulduk. Ömrümde ilk (ve de son) 

defa olarak “Korona”yı gördüm, tabiatın haşmetine bir 

kere daha hayran oldum. Bir çeyrek saat sonra yine 

koşuşarak gelen güneş ışığına kavuştuk.

Bir gün haber aldık ki köprünün temellerini kazıp 

ahşap kazıklarını çakan ve betonlarını döken, bizim 

genç irisi taşaron, münakaşaya giriştikleri sürveyanı 

temel çukuruna atmış, Nafia da işi durdurmuş! Nafia 

Müdürü'yle İzmit'ten köprüye gidip, kolu askıl ı 

sürveyanla, bizim genç irisini barıştırarak işi yeniden 

başlatmak, bir mesele olmuştu.

Günler yavaş yavaş geçiyor, eski işler kısmen bitiyor, 

bitmeyenlere de yenileri ekleniyordu. Paşabahçe Rakı 

Fabr ikas ı 'n ın  i ske le  ve  r ıh t ımlar ı , Ha l i ç  Gaz i  

Köprüsü'nün kenar ayakları, Ceyhan Demir Köprüsü, 

Ağva-Göksu Köprüsü, Bandırma, Karadere ve Yayaköy 

köprüleri yeni taahhütlerdi. Bunlardan üçü, İstanbul 

civarında olduklarından benim nezaretim altındaydı.

Rakı fabrikasına her gidişimde, evvela işle meşgul olur, 

sonra müdürü ziyarete giderdim. Zira müdür, kahve 

yerine daima mutena içki lerinden ikram etme 

adetindeydi:

- Bu, Atatürk için hazırlandı, birinci sınıf bir duziko…

- Bunu Gazi'ye hazırlattım, nefis bir mastika!

Müdür'ün yanından daima kafası dumanlı ve şaşı 

gözlerle yalpa vurup ayrılır, vapurun yolunu zor 

bulurdum.

Ağva Köprüsü'ne de motosikletle gidiyordum.

(*) Beyaz tren: Atatürk için hazırlanmış olan konforlu tren.

Saferha’da “Ayda 35 Altın”

19İş'te İş'te

STFA'NIN HİKAYESİ

devam edecek...

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

Bir öğle üzeri, yemekten sonra bir ekmek kabuğu 

çiğneyerek Bankalar Caddesi 'nde gezerken bir 

vitrinde, bir motosiklet görmüştüm. Şimdikiler gibi 

eşekarısı değil, dört zamanlı motoruyla 180 kilo çeken 

bir İngiliz motosikleti… Ayaklarıma hükmedemedim, 

ekmek kabuğu henüz bitmemişti ki ben 550 Türk lirası 

karşılığı olarak motosikleti satın almış bulunuyordum.

Bu motosik let benim gezint i  ufkumu bir hayl i  

genişletti. Bir aralık Zonguldak'ta çalışan Osman 

Küsef'i ziyarete bile gittim. Oraya ancak Şile-Ağva-

Kandıra yoluyla ulaşabilmiştim. Düzce'deki Melen 

Çayı'nı iki adamla motoru yedekleyerek geçebildim. 

Devrek'e aşabilmek için tırmandığım “Doruk Han” 

geçidini, “İlk geçen motorlu vasıta” olmam dolayısıyla, 

yapım halindeki yolun işçilerinin alkışları arasında 

geçtim. Üçüncü günü, akşam karanlığında Zonguldak'a 

varabilmiştim!

1939'da İkinci Cihan Harbi başlangıcında, “Ordu” 

tarafından satın alınıncaya kadar, bu motosiklet bana 

arkadaşlık etmiştir.

Bahtiyar Han ofisinde teknik büro.
Önde sevgili Artin ve Hamdi Hikmet Barkın, arkada Nubar, 
Haşemet Reşat ve ben Feyzi.

Artin'in Karısı….
Bu nefessiz çalışma arasında bir gün, sevgili Artin, 

yazıhaneye küçük kızıyla beraber geldi:

- Feyzi Bey bi l irsin, karım ekmekçiyle beraber 

Yunanistan'a kaçmıştır?...

Müsaade edersen, kızımı beraber alayım, evde yalnız 

çok sıkılıyor.

Artin'in hatırı için buna müsaade etmek gerekti.

Kız zamanla ofisimizin neşe kaynağı oldu. Eline 

tutuşturduğumuz kağıt ve kalemle oynuyor, saf 

halleriyle bizleri eğlendiriyordu.

Üç dört ay sonra Artin, yavaşça yanıma sokuldu, elinde 

bir mektup:

- Feyzi Bey, bilirsin, ekmekçi karımı tekmelemiş?... 

Geleyim diyor.. Ne dersin, affedeyim mi? Bak ki neler 

yazmıştır:

“Mektup yazdım acele

Al eline hecele

Mektubum vekilimdir

Al koynuna gecele!...”

Mezhebi geniş olan Artin'e gülmekten başka ne 

söylenir? Bu konuda ondan başka bir şey duymadımsa 

da kızın birkaç gün sonra ortadan kaybolması bir 

açıklama yerine geçti.

Yazı ve çizgisi fevkalade muntazam ve temiz olan 

Artin'in tek kusuru, mürekkebe çektiği hesap ve 

resimlerde 7'leri z'ye, z'leri 7'ye çevirmek ve buna 

benzer karışıklıklarla bunları anlaşılmaz hale koymaktı. 

Onun sayesinde hesap ve resimleri temize çekmekten 

vazgeçip, doğrudan doğruya kurşunkalemle temiz 

olarak yazıp çizme adetini edindim.

Artin emekli oluncaya kadar bir dosya memuru olarak 

ve ayak işlerine koşarak ofiste bizimle kaldı. Onun da 

toprağı bol, ruhu şad olsun.
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selim bir hal vermemişse de o zamanlar her Sakarya 

Köprüsü'ne gidişimde onu daima ya bakkalı ya 

nakliyeciyi döver bulmuşumdur!

Sakarya dönüşü İzmit Kağıt Fabrikası iskelesine 

uğramak adet halindeydi. Bu günlerden birinde akşama 

doğru, şantiyeye tam teçhizatlı deniz erlerini aralıklarla 

dizdiler ve bizlere de tembih ettiler ki, İstanbul'a 

doğru beyaz tren (*) geçecektir. Paydostan sonra yeni 

emre kadar şantiyede çalışmak yasaktır…

Sabah, İstasyon'dan şantiyeye doğru giden yolu kesik 

buldum. Mahalle aralarından bir geçit bulup şantiyeye 

çıktım. Baktım ki bütün şantiye, hem de hat üzerinde, 

tam faaliyet çalışıyor! Geceden beri esas vaziyette 

bekleyen erler, bitik hale gelmişler. Bizim marangozlar 

onların arkasına öyle hünerli iskeleler çatmışlar ki, 

oturduklar ı  ve s ır t lar ındaki  çanta lar ı  bunlara 

yükledik ler i  ha lde , ayakta duruyor larmış  g ib i  

görünüyorlar. Bu hizmete karşılık olarak da kılavuz 

tren geçinceye kadar, normal çalışma izni almışlar.

Kılavuz tren ve arkasından beyaz tren, sabah 8'de geçti. 

Perdeleri kapalı olduğuna göre, Atatürk'ün uykuda 

olduğuna hükmettik. Halbuki pencereden bir kere 

daha görebilmeyi çok arzulamıştık.

Yalakdere Köprüsü'ne, Gebze'ye kadar trenle gidip, 

yayan indiğim Eskihisar'dan, kayıkla karşı sahile 

geçerek ulaşıyordum. O devirde Pendik-İzmit arası 

yasak mıntıkaydı. Fotoğraf çekmek, habersiz trenden 

inmek yasaktı. İstasyonda bir polis karşılayıp sorgu sual 

sorar, öyle müsaade ederdi. İstanbul'la İzmit arasında 

hiçbir karayolu yoktu.

Yalakdere'de selden çöken eski bir köprüyü yenileyip 

büyütüyorduk. Ulaşılması zor olan bu köprünün inşaatı 

da, idaresi de güçtü. İzmit Nafiası’nın kontrol olarak 

köprüye tayin ettiği; narin yapılı ince fen memuru, işle 

ve dünyayla alakasız, sol yayınları Kuran okur gibi huşu 

ile okuyan bir gençti. O kadar ki ömrümde bir daha 

göremeyeceği, tam bir güneş tutulmasında bile onu 

yatağından kaldırıp, kitaplarından ayıramamıştım. O 

güneş tutulmasını izlemek için, Avrupa'dan Uludağ'a 

yığın yığın astronomlar, fotoğrafçılar üşüşmüştü. Biz, 

Karadenizli ustaların teneke çalmalarıyla işin farkına 

vardık. Etraf loş bir hal almıştı. Biraz sonra kendimizi, 

dağların ve tepelerin üzerinden koşuşturarak gelen bir 

gece karanlığı içinde bulduk. Ömrümde ilk (ve de son) 

defa olarak “Korona”yı gördüm, tabiatın haşmetine bir 

kere daha hayran oldum. Bir çeyrek saat sonra yine 

koşuşarak gelen güneş ışığına kavuştuk.

Bir gün haber aldık ki köprünün temellerini kazıp 

ahşap kazıklarını çakan ve betonlarını döken, bizim 

genç irisi taşaron, münakaşaya giriştikleri sürveyanı 

temel çukuruna atmış, Nafia da işi durdurmuş! Nafia 

Müdürü'yle İzmit'ten köprüye gidip, kolu askıl ı 

sürveyanla, bizim genç irisini barıştırarak işi yeniden 

başlatmak, bir mesele olmuştu.

Günler yavaş yavaş geçiyor, eski işler kısmen bitiyor, 

bitmeyenlere de yenileri ekleniyordu. Paşabahçe Rakı 

Fabr ikas ı 'n ın  i ske le  ve  r ıh t ımlar ı , Ha l i ç  Gaz i  

Köprüsü'nün kenar ayakları, Ceyhan Demir Köprüsü, 

Ağva-Göksu Köprüsü, Bandırma, Karadere ve Yayaköy 

köprüleri yeni taahhütlerdi. Bunlardan üçü, İstanbul 

civarında olduklarından benim nezaretim altındaydı.

Rakı fabrikasına her gidişimde, evvela işle meşgul olur, 

sonra müdürü ziyarete giderdim. Zira müdür, kahve 

yerine daima mutena içki lerinden ikram etme 

adetindeydi:

- Bu, Atatürk için hazırlandı, birinci sınıf bir duziko…

- Bunu Gazi'ye hazırlattım, nefis bir mastika!

Müdür'ün yanından daima kafası dumanlı ve şaşı 

gözlerle yalpa vurup ayrılır, vapurun yolunu zor 

bulurdum.

Ağva Köprüsü'ne de motosikletle gidiyordum.

(*) Beyaz tren: Atatürk için hazırlanmış olan konforlu tren.

Saferha’da “Ayda 35 Altın”

19İş'te İş'te

STFA'NIN HİKAYESİ

devam edecek...

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

Bir öğle üzeri, yemekten sonra bir ekmek kabuğu 

çiğneyerek Bankalar Caddesi 'nde gezerken bir 

vitrinde, bir motosiklet görmüştüm. Şimdikiler gibi 

eşekarısı değil, dört zamanlı motoruyla 180 kilo çeken 
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SİF İş Makinaları'nın OSTİM'de inşa ettiği ve geçtiğimiz 

günlerde törenle açılışı yapılan Leed® Gold Sertifikalı Ankara 

Bölge Müdürlüğü binası , JCB tarafından İngi ltere'de 

düzenlenen törende “Çevre Konusunda Yenilikçilik” Ödülünü 

almaya hak kazandı. Ödül, JCB CEO’su Alan Blake ve JCB 

Sales Ltd. Genel Müdürü Ian Sayers tarafından, SİF İş 

Makinaları Genel Müdürü Cüneyt Divriş ve SİF Yönetim 

Kurulu Üyesi Alp Taşkent'e takdim edildi.

Pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde karşılamak amacıyla ürün hattını her geçen gün genişleten STFA 

Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş Makinaları, mobil kırma-eleme ekipmanlarının tasarım ve üretiminde 

uzman bir marka olan Powerscreen'i Türkiye'deki firmalarla buluşturmaya hazırlanıyor. Powerscreen Bölge Satış 

Müdürü Conor Hegarty konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye'deki müşterilerimize ulaşmak 

adına SİF İş Makinaları ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, iş makinaları alanında hızlı büyümekte 

olan bir pazar. SİF İş Makinaları da köklü ve satış sonrası hizmete önem veren başarılı bir distribütör. Powerscreen 

olarak SİF İş Makinaları ile başarılı bir ortaklık kurarak, Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz.” 

Powerscreen ürünleri, en ağır şartlarda bile çalışabilme özelliğiyle birlikte en kısa sürede kurulum zamanlamalarına 

ve pazarda başı çeken üretim oranlarıyla yüksek güvenilirliğe sahip. Powerscreen, dünya genelindeki 115 

distribütörü ile müşterilerine doğrudan destek vermeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, 2013'ün Aralık ayından 

itibaren Türkiye'deki yetkili distrübütörü olarak SİF İş Makinaları'nı seçti.

SİF İş Makinaları'na 

 Ödülü

“Çevre Konusunda
Yenilikçilik”

Powerscreen, SİF İş Makinaları
Güvencesiyle Artık Türkiye'de

Soldan: Alan Blake,  Alp Taşkent, Cüneyt Divriş, Ian Sayers

İş'te İş'te 21

SİF İş Makinaları, 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 

Komatek 2013 Fuarı'na, her ürün grubundan toplamda 

27 makinanın sergilendiği 2.000 m²'lik açık alan standı 

i le  kat ı ld ı . S İF ' in  fuardaki  konsept i  o lan “JCB 

Operatör” gerek fuar alanında kullanılan görseller, 

gerekse lansmanı yapı lan operatör porta l ı  i le 

ziyaretçiler ve diğer firmalardan yoğun ilgi gördü. Fuar 

boyunca, fuara özel hazırlanan JCB Operatör iPad 

u y g u l a m a s ı  i l e , z i y a re t ç i l e r  J C B  O p e r a t ö r  

fotoğraflarına kendi yüzlerini yerleştirerek “Komatek 

2013 Hatırası” fotoğraflarını SMS ve E-posta yolu 

kendilerine gönderdiler. 

Komatek 2013'teydik!

Dünyaca ünlü Dans Eden Kepçeler şovu, bu sene farklı 

bir koreografiyle, her gün 3 farklı saatte ziyaretçilerle 

buluştu. 31 Mayıs Cuma günü gerçekleşen kokteylde, 

Dans Eden Kepçeler şovuna Canan Anderson keman 

şovu ile eşlik etti. Canan Anderson, repertuarında yer 

alan hareketli şarkılarının yanı sıra, SİF'in “Güç Sarının 

İçinde” şarkısı üzerine hazırlamış olduğu keman 

aranjmanı ile tüm izleyenleri kendine hayran bıraktı. 

Kokteylin sonunda tüm SİF çalışanları sahneye çıkarak, 

hep birlikte Güç Sarının İçinde şarkısını seslendirdi. 

Fuar boyunca büyük ilgi gören SİF İş Makinaları 

standını 2.000'in üzerinde kişi ziyaret etti.

Güç 

Sarının 

İçinde
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Konya Bahr i  Dağdaş  Tar ım Araşt ı rma 

Enstitüsü'nde DLG tarafından 12-16 Haziran 

t a r i h l e r i  a r a s ı nd a  dü zen l enen  Ta r l a  

Günleri'ne SİF İş Makinaları da katıldı. 300 

metrekarelik açık alan standında 531-70 AG, 

535-95 AG ve 515-40 Teleskobik Yükleyici, 

1CX Kazıcı-Yükleyici, 8016 Mini Ekskavatör, 

Powerboom 155 ve 260 Mini Yükleyici 

modelleri sergi lendi ve ürün demoları 

gerçekleştirildi. Stand alanında yer alan 

ataşman sergileme bölümünde de; şişli balya, 

üstten kapamalı balya, paketlenmiş silaj 

balyası, üstten kapamalı şişli tip gübre saman 

k a r ı ş ım ı  k a l d ı rma , a ğ a ç  ke sme , yem  

karıştırma, burgu, patates kovası devirme 

ataşmanlarının yanı sıra Powerpack ve 

Kompaktör ürünleri sergilendi.  

SİF Konya Tarım Günleri'nde

SİF İş Makinaları 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında 

Bursa Tüyap'ta gerçekleştirilen Burtarım 2013'e 

katıldı. Tarım sektörüne yönelik Fastrac 3230, 

Powerboom 155, 531-70 Agri, 4CX, 515-40, 535-

140 Cottonmaster, 8016 ve Workmax 800 model 

JCB'lerin sergilendiği standı 500'ü aşkın kişi      

ziyaret etti.

SİF İş Makinaları, 19-22 Eylül tarihleri arasında İzmir 

Enternasyonal Fuar Alanı'nda gerçekleşen İzmir Tarım 

Fuarı 2013'e katıldı. Tarım sektörüne yönelik Fastrac 

3230, Powerboom 155, 531-70 Agri, 1CX, pamuk 

sektörüne özel olan 535-140 Cottonmaster ve JCB 

Workmax 800 model makinaların sergilendiği kapalı 

alan standı 800'ün üzerinde kişi ziyaret etti.

SİF Tarım, 4-7 Aralık tarihleri arasında Antalya Expocenter'da 

gerçekleşen Growtech Eurasia 2013'e katıldı. JCB'nin 1CX, 535-

140 CM, 535-95 AG, 8016, Powerboom 155 ve Workmax 800D 

model makinalarının sergilendiği ve ayrıca yedek parça ve 

ataşman bölümü de yer alan standı 250'den fazla kişi ziyaret etti. 

Söke Tarım 
Fuarı'ndaydık!
SİF İş Makinaları, Ege Bayi Karabulut ile 

birlikte, 05-08 Eylül tarihleri arasında 

gerçekleşen Söke Tarım Fuarı 2013'e katıldı. 

Fuarda; tarım sektörüne yönelik Fastrac, 

Powerboom 155, 531-70 Agri, 535-95 Agri ve 

pamuk sektörüne özel olan 535-140 

Cottonmaster model makinalar sergilendi. 

Standı 300'ü aşkın kişi ziyaret etti.

İş'te 23

İzmir Tarım Fuarı'na
Katıldık GrowtechFuarı'ndaydık!

Denizli'deki SİF JCB müşterilerine hizmet verecek olan Konman Makine, 6 Aralık Cuma günü kalabalık bir davetli 

topluluğunun katılımı ile açıldı. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata'nın da yer 

aldığı açılışa 350'nin üzerinde davetli katıldı.

Denizli Yetkili Servisi Açıldı!Konman Makina 

Burtarım'daydık
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Söyleşi: Alp Köksal, Khan Academy Türkiye Direktörü

K H A N AC A D E M Y T Ü R K Ç E

ÖZEL HABER
İş'te

Academy dersleri 300 milyondan fazla izlendi. Her ay 

10 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Khan 

Academy'nin alıştırmaları 1.5 milyar kere yanıtlandı. 

Khan Academy'nin dersleri matematik, fen bilimleri, 

sosyal bil imler, iktisadi bil imler, tıp, astronomi, 

bilgisayar bilimi gibi geniş bir alanı kapsıyor; 1+1'den 

diferansiyel denkleme, organik kimyadan sanat tarihine 

7'den 70'e hitap eden bir yelpaze sunuyor. Bügün 

150.000 eğitmen tarafından on binlerce sınıfta Khan 

Academy ile ders işleniyor ve bu sayı her geçen gün 

yeni okul ve öğretmenler ile artmaya devam ediyor. 

Khan Academy Nasıl Ücretsiz 
Olabiliyor?
Salman Khan'ın analist olarak çalıştığı yıllarda yarı 

zamanlı bir aktivite olarak başlattığı Khan Academy, 

zaman içinde Bill ve Melinda Gates Vakfı, Google, 

O'Sullivan Vakfı gibi kurum ve şirketlerin büyük 

bağışlarının yanı sıra topladığı bireysel bağışlar ve 

gönüllülerin destekleriyle büyüdü ve bugün 50'den 

fazla çalışanı olan bir organizasyon haline geldi. Tüm 

dünyaya eşit şartlarda kişiselleştirilmiş öğrenim imkanı 

sunabilmeyi hedefleyen Khan Academy'nin içerikleri 

herkesin kullanımına ücretsiz olarak açıktır ve hiçbir 

zaman bu b i lg i ler  karş ı l ı ğ ında b ir  bedel  ta lep 

edilmeyecektir.

Khan Academy'nin uluslararası genişleme sürecinde 

STFA'nın girişimleriyle dünya genelindeki ilk iştiraki 

olarak kurulan Khan Academy Türkçe, STFA grubu 

şirketlerinin desteğiyle Türkçe konuşan herkese 

ücretsiz öğrenim imkanı sağlıyor.

Khan Academy Neden Farklı? 
Khan Academy eğitimi dönüştürüyor, modernleştiriyor. 

Sınıfı tersine çeviriyor, evde ders videosu izleyen 

öğrenciler sınıfta ise öğretmen ile birlikte alıştırma 

yapıyor, daha iyi  anl ıyor ve öğreniyorlar. Khan 

Academy 21. yüzyı l ın getirdiği teknoloji lerden 

yararlanarak eğitimdeki insan faktörünü ön plana 

çıkarıyor, her bireyin kendi özel ihtiyacına göre eğitim 

sağlıyor; öğretmen ile öğrencinin geçirdiği bireysel 

zamanı artırıyor. Khan Academy sistemi kullanıcıları ne 

ö ğ r e n d i k l e r i  v e  m e v c u t  b i l g i l e r i y l e  n e  

öğrenebilecekleri konusunda yönlendiriyor, bir sonraki 

aşamaya geçmeden önce test ediyor; interaktif 

alıştırmalar ile seviyeleri tespit ediyor, puanlar ile 

motivasyonu yükseltiyor ve her öğrencinin kendi 

hızında ve eksiksiz öğrenmesini sağlıyor.

Khan Academy Nedir? 

İnternet üzerinden ücretsiz eğitim veren, alışılagelmiş 

eğit im sistemini , gel işt irmeyi , özgürleşt irmeyi 

h e d e f l e y e n  v e  k a r  a m a c ı  g ü t m e y e n  b i r  

organizasyondur. Khan Academy'nin amacı, öğrenmek 

isteyen herkesin, istediği an ve istediği yerde, istediği 

hızda, dünya standartlarında bilgiye ve kişiye özel 

eğitime eşit şartlarda ve bedelsiz olarak ulaşabilmesini 

sağlamaktır. Khan Academy'de matematikten organik 

kimyaya, basit toplamadan diferansiyel denklemlere, 

ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine; ya da okul 

müfredatından bağımsız olarak finanstan sanat tarihine 

kadar pek çok farklı konuda 5 bine yakın eğitim 

videosu yer alıyor. Kullanıcılar Khan Academy'de yer 

a l a n  t e s t l e r  i l e  s e v i y e l e r i n i  

belirleyebiliyor, sistem tarafından 

kendilerine sunulan yönlendirmeler 

d o ğ r u l t u s u n d a  e ğ i t i m l e r i n i  

tamamlayabiliyorlar. Ayrıca aileler 
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çocuklarının gelişimini Khan Academy'nin raporlama 

sistemi üzerinden takip edebiliyor. Khan Academy bu 

yeni öğrenim metodu ile öğrencileri desteklediği 

kadar öğretmenleri de güçlendiriyor. Dünyadaki eğitim 

reformunun öncüsü Khan Academy, eğitim videoları, 

interaktif alıştırmaları ve gelişmiş tespit algoritmaları 

ile öğrenmek isteyen herkese kişiselleştirilmiş öğrenim 

imkanı sağlamak ile birlikte öğretmen ve velilere de 

günümüz teknolojileri sayesinde birçok kolaylık 

sunuyor.

Khan Academy Nereden Nereye 
Geldi? 
Salman Khan ilk videosunu 2006 yıl ında uzakta 

yaşayan küçük kuzenine matematik öğretmek için 

YouTube'a yükledi. Diğer kullanıcıların da Sal'ın 

videolarını izlemeye başlaması sonucu aldığı olumlu 

yorumlar sayesinde geniş kitleler tarafından takip 

edilmeye başlanan Khan Academy bugün binlerce 

interaktif alıştırma 

ve testlerin yanı 

sıra 5000 eğitim 

videosuna ulaştı. 

U z u n l u k l a r ı  

o r t a l a m a  1 0  

dakika olan Khan 
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Salman Khan Kimdir?
Khan Academy'nin kurucusu Salman Khan 1976 New 

Orleans doğumlu, babası Bangladeş, annesi Hint 

Kökenli A.B.D. vatandaşı bir eğitimcidir. Matematik ve 

elektronik mühendisliği derecelerinin yanı sıra MIT'nin 

yüksek bilgisayar mühendisliği ve Harvard Business 

School'un MBA diplomalarına sahiptir. Fortune Dergisi 

2010 yılında Khan'ı 40 yaş altındaki en başarılı 40 isim 

listesine aldı. 2012 yılında Time Dergisi tarafından 

dünyadaki 100 en önemli isim arasında kabul edildi. 

Bugün A.B.D.'de eğitim reformu konusunda çok 

popüler bir isim olan Khan, Khan Academy'yi 2006 

yılında tek başına kurmuştur ve derslerin büyük 

bölümünü kendisi hazırlamaktadır. 

Khan Academy Türkçe
2012 yılında karşılıklı yapılan bir anlaşma ile dünyadaki 

eğit im reformunun öncüsü Khan Academy'nin 

dünyadaki ilk ve tek temsilcisi konumuna gelen ve 

1992 yılından beri STFA sponsorluğunda faaliyet 

gösteren Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, 

bugüne kadar 2000'den fazla Khan Academy dersini 

Türkçeleştirdi.  www.khanacademy.org.tr  adresinde 

yayınlanmakta olan bu dersler herhangi bir tanıtım 

yapılmadan yaklaşık 600.000 kez izlendi.

Öğrenci, öğretmen, iş adamı ya da ev hanımı; herkes 

aradığı bilgiye ve dilediği eğitime eşit şartlarda Khan 

Academy dersleri i le ulaşıyor, dünyanın Türkçe 

konuşulan en büyük dersliği olan Khan Academy 

Türkçe ile sıkılmadan,  eğlenerek öğreniyor ve kendini 

geliştirme fırsatı buluyor. Khan Academy Türkçe, 

işitme ve görme engelliler için de çözümler sunuyor. 

T Ü R K Ç E

"Deneyin, yanılın, 
ama sonunda eksiksiz 
öğrenin!"

Salman Khan
Khan Academy'nin 
kurucusu.
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Söyleşi: Alp Köksal, Khan Academy Türkiye Direktörü
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Khan Academy Nedir? 

İnternet üzerinden ücretsiz eğitim veren, alışılagelmiş eğitim 

sistemini, geliştirmeyi, özgürleştirmeyi hedefleyen ve kar amacı 

gütmeyen bir organizasyondur. Khan Academy'nin amacı, 

öğrenmek isteyen herkesin, istediği an ve istediği yerde, istediği 

hızda, dünya standartlarında bilgiye ve kişiye özel eğitime eşit 

şartlarda ve bedelsiz olarak ulaşabilmesini sağlamaktır. Khan 

Academy'de matematikten organik kimyaya, basit toplamadan 

diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite 

seviyesine; ya da okul müfredatından bağımsız olarak finanstan 

sanat tarihine kadar pek çok farklı konuda 5 bine yakın eğitim 

videosu yer alıyor. Kullanıcılar Khan Academy'de yer alan testler 

ile seviyelerini belirleyebiliyor, sistem tarafından kendilerine 

sunu l an  yön lend i rme ler  doğru l tusunda  eğ i t im ler in i  

tamamlayabiliyorlar. Ayrıca aileler çocuklarının gelişimini Khan 

Academy'nin raporlama sistemi üzerinden takip edebiliyor. Khan 

Academy bu yeni öğrenim metodu ile öğrencileri desteklediği 

kadar öğretmenleri de güçlendiriyor. Dünyadaki eğitim 

reformunun öncüsü Khan Academy, eğitim videoları, interaktif 

alıştırmaları ve gelişmiş tespit algoritmaları ile öğrenmek isteyen 

herkese kişiselleştirilmiş öğrenim imkanı sağlamak ile birlikte 

öğretmen ve velilere de günümüz teknolojileri sayesinde birçok 

kolaylık sunuyor.

Khan Academy Nereden Nereye Geldi? 
Salman Khan ilk videosunu 2006 yılında uzakta yaşayan küçük 

kuzenine matematik öğretmek için YouTube'a yükledi. Diğer 

kullanıcıların da Sal'ın videolarını izlemeye başlaması sonucu 

aldığı olumlu yorumlar sayesinde geniş kitleler tarafından takip 

K H A N AC A D E M Y T Ü R K Ç E

ÖZEL HABER
İş'te

khanacademy.org.tr
www.facebook.com/khanacademyturkce
www.youtube.com/khancademyturkce
www.twitter.com/khanacademytr

Herkese, her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim.

Basın toplantısına katılan Khan Academy, Milli Eğitim Bakanlığı 

ve STFA yetkilileri birarada. 

Soldan: Bilal Musharraf Alp Köksal

Türkçe Direktörü), Mehmet Ali Neyzi (STFA Grubu CEO’su),  

Ali Şentürk (STFA Holding Y.K. Üyesi), Mustafa İlkhan (MEB 

Yegitek Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitim 

Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanı), Alp Taşkent (STFA 

Holding Y.K. Üyesi), Jessica Yuen (KA Uluslararası Programlar 

Yöneticisi), Oktay Şeker (MEB Yegitek Yenilik ve Egitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayınları ve İçerik 

Yönetimi Grup Başkanlığı, Uzman Öğretmen), Minli Virdone 

(KA Ortaklık Stratejileri Yöneticisi), Ebru Kohen (Khan 

Academy Türkçe Danışmanı)

 (KA Çeviriler Dekanı),  (KA 

SİF JCB Futbol Takımı, STFA'nın 75. Yılı şerefine grup 

şirketleri arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon 

oldu. Altı şirket takımı arasında büyük bir mücadelenin 

yaşandığı ve 22 Ekim tarihinde sona eren şampiyonada, zorlu 

maçlar sonrasında rakiplerini geride bırakan SİF JCB Futbol 

Takımı, mutlu sona ulaşan taraf oldu. SİF İş Makinaları Genel 

Müdürü Cüneyt Divriş, STFA Grubu CEO'su Mehmet Ali 

Neyzi ve grup şirketlerinden çalışanların katıldığı kupa 

töreninde, SİF JCB Futbol Takımı oyuncuları madalyalarını 

aldılar ve kupayı havaya kaldırarak taraftarlarını selamladılar.

SİF JCB  Şampiyon!

SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından, 18 

Aralık Çarşamba akşamı Kayseri Ommer Otel'de Kayseri 

Hafriyatçılar ve İş Makinacıları Derneği üyelerine yemekli 

bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Kazıcı-Yükleyici ve Ağır 

İş Makinaları ürün gruplarının tanıtımı gerçekleştirilirken,  

JS290 paletli ekskavatör ve 3CXSM kazıcı-yükleyici de 

otelin önünde sergilendi. KAHİMDER Genel Sekreteri 

Yavuz Kayısı, SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürü Sinan 

Keskin, Ağır İş Makinaları Ürün Müdürü Hikmet Saka ve 

Kazıcı-Yükleyici Ürün Müdürü Cihan Çolpan'ın birer 

konuşma yaptığı toplantıya 120'yi aşkın dernek üyesinin 

katıldı. Sunumların ardından gerçekleştirilen çekilişle, şanslı 

katılımcılara JCB ürün maketleri, kova, tırnak takımı gibi 

çeşitli hediyeler verildi.

Kayseri Hafriyatçılar ve İş Makinacıları 
Derneği, SİF İş Makinaları'nın Yemeğinde Buluştu!

Sarılar Grubu'nun üst düzey yöneticileri için, Aralık ayında  JCB'nin İngiltere 

Staffordshire'daki kazıcı-yükleyici fabrikasına bir seyahat düzenlendi. Fabrika 

gezis i  ve JCB Arena'da gerçekleştir i len ürün tanıt ımlarını içeren 

organizasyon kapsamında, JCB Kazıcı-Yükleyici Küresel Büyüme Başkanı 

Yvette Henshall-Bell, Sarılar Grubu Genel Müdürü Ahmet Sarı'ya, SİF İş 

Makinaları'ndan satın aldıkları 500'ün üzerindeki JCB marka makina için bir 

teşekkür plaketi armağan etti. 

Sarılar Grubu 'yi
Teslim Aldı!

500. JCB

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

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

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

HABERLER
İş'te
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Khan Academy Nedir? 
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sanat tarihine kadar pek çok farklı konuda 5 bine yakın eğitim 

videosu yer alıyor. Kullanıcılar Khan Academy'de yer alan testler 

ile seviyelerini belirleyebiliyor, sistem tarafından kendilerine 
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herkese kişiselleştirilmiş öğrenim imkanı sağlamak ile birlikte 

öğretmen ve velilere de günümüz teknolojileri sayesinde birçok 

kolaylık sunuyor.
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www.youtube.com/khancademyturkce
www.twitter.com/khanacademytr
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 (KA Çeviriler Dekanı),  (KA 
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Teslim Aldı!
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Eğitim ve Servis Geliştirme Yönetmeni Halil Yakar ve Servis 

Teknisyeni Edip Ergin tarafından 24-25 Eylül 2013 tarihlerinde 

“Uygulamalı Manuel ve Easycontrol ECO Kazıcı-Yükleyici” 

eğitimi verildi. SİF Ankara Bölge binası eğitim salonunda 

gerçekleştirilen eğitimde; genel makina özellikleri, bakım, 

çalışma prensipleri ve makina üzerindeki komponent bilgisi, 

makina teslimatı, arıza raporlama, hidrolik, elektrik, tork ve kilitli 

şanzıman testleri gibi konular üzerinde duruldu. Eğitime 5 

teknisyen ve 2 stajyer katıldı. 

İstanbul Merkez binası eğitim salonunda, 16-19 Eylül 

tarihlerinde JS Genel Eğitimi verilmiştir. Eğitim ve Servis 

Geliştirme Yönetmeni Halil Yakar tarafından verilen eğitim, 

JS130 ve JS200 üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. 

Eğitime Edremit Gezer iş, Denizli Konman, İstanbul Avrupa 

Mert, İstanbul Anadolu Inter, İzmit Çözümsan, Lüleburgaz Ak 

Makina yetkili servisleri katıldı. Ayrıca SİF Ankara Merkez 

Ser v is i 'nden Ser v is  Mühendis i  i le  1 teknisyen, S IF  

Merkez'den de teknisyenler eğitime katıldılar. Eğitime 

t o p l a m  1 2  k i ş i  k a t ı l d ı . E ğ i t i m d e ;  g e n e l  m a k i n a  

komponentlerinin tanıtımı, EMS menüleri ve ECU besleme 

devreleri üzerinde duruldu. Ayrıca; şema üzerinden Laptop 

bağlama ile menüler üzerinden servis manuelindeki arıza 

bulma sayfasından testlerin gerçekleştirilmesi de anlatıldı.

6 Temmuz 2013 tarihinde Çetinler Eğitim şirketi iş 

birliği ile gerçekleştirilen “Forklift Operatörlük 

Eğitimi”ne Satış Sonrası Hizmetler departmanlarından 

8 çalışan katıldı. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki 

bölümden oluşan eğitimde ağırlıklı olarak; Forklift 

Motor düzeneği, Forklift Çeşitleri, Forklift Kullanımı, 

Forklift Kullanırken uygulanması gereken kurallar 

konularında bilgiler verildi.

Servislerden oluşan 12 kişilik bir ekibe, 30-31 Ekim 

ve 1 Kasım 2013 tarihinde, Eğitim ve Servis 

Geliştirme Yönetmeni Halil Yakar tarafından Lastik 

Tekerlekl i  Yükleyic i  Eğit imi veri ld i . Merkez 

binasında verilen eğitimde; elektrik, şanzıman, 

hidrolik ve motor konuları hakkında bilgiler 

paylaşıldı. Eğitime; Ankara SIF, Elce-Konya, Eralp-

Bursa, Inter-Istanbul Avrupa, İsken Mak.-Ada 

Makina, Gap İş-Gaziantep, Ak İş-Batı Marmara, 

Çözümsan-Doğu Marmara, Yiğiter-Trabzon, Sesa-

Ankara, Pasa Makina-Antalya ve Ant Makina-

Antalya katıldı.
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27 Eylül 2013 tarihinde, Eğitim ve Servis Geliştirme 

Yönetmeni Halil Yakar ve Servis Teknisyeni Edip Ergin 

tarafından Ankara Bölge binası eğitim salonunda, 

Loadall 531-70 ve TLT 30 4X4 eğitimi verildi. Eğitimde; 

genel makina özellikleri, bakım, çalışma prensipleri, 

mak i n a  t e s l ima t ı , a r ı z a  r apor l ama , h i d ro l i k  

komponentlerin yerleri, bazı basınç testlerinin nasıl 

alınacağı gibi konulara yer verildi. 5 teknisyen ve 2 

stajyer olmak üzere eğitime toplam 7 kişi katıldı. 

JCB'den gelen Anthony Westwood tarafından, 11-

14 Kasım tarihinde, SİF merkez binasında TM320 

ve T4i Eğitimi verildi. Eğitimler 10'ar kişilik gruplar 

halinde ve iki gün süreli olarak düzenlendi. Eğitim 

kapsamında; elektrik tesisatı, şanzıman, hidrolik 

kalibrasyon ve SM4 bağlantıları konularına yer 

verildi. Gezer İş, Alperin, Ak Makina, Eralp Oto, Ada 

Makina, Elce yetkili servisleri ile Ankara Merkez 

Ser v is  ve İstanbul  Ser v is  B ir imi  ça l ı şan lar ı  

eğitimlere katıldı. 

Loadall 531-70 ve TLT 30 4X4 Eğitimi

Eğitim ve Servis Geliştirme Yönetmeni Halil 

Yakar ve Servis  Teknisyeni  Edip Erg in 

tarafından Ankara Bölge binası  eğit im 

salonunda JCB Vibromax Eğitimi verildi.  26 

Eylül   2013 tar ihinde gerçekleşt ir i len 

eğitimde; genel makina özellikleri, bakım, 

çalışma prensipleri ve makina üzerindeki 

komponent bilgisi, makina teslimatı, arıza 

rapor lama, h idro l ik , e lektr ik  test ler i  

uygulamaları konuları üzerinde duruldu ve 7 

kişi katıldı. 

JCB Vibromax
Eğitimi

TM320 ve T4i
Eğitimi

SİF İş Makinaları, İstanbul Anadolu Yakası Bölge 

Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Şubesi'nin katkılarıyla, 14 

Ağustos 2013 Çarşamba günü Esk işehir 'de 

düzenlenen “Bölgesel Teşvik Uygulamalarının 

Eskişehir Maden Sektörüne Katkıları” konulu 

sempozyuma sponsor oldu. Bilginoğulları tarafından 

düzenlenen sempozyumda, SİF İş Makinaları bir 

sunum yaptı ve sempozyumun düzenlendiği otelin 

önünde JS360 Paletli Ekskavatör ile 456EZX Lastik 

Tekerlekli Yükleyici sergilendi. Tüm katılımcılara 

firma ve ürünleri tanıtan dosyalar verilirken, 

çekilişle katılımcılara maketler hediye edildi. 

Eskişehir Madenciler
Sempozyumu'na 
Sponsor Olduk

SİF İş Makinaları, İstanbul Avrupa Bölge 

Müdürlüğü'nün katkılarıyla, 30 Haziran 

Pazar günü, Tokat Artova Devecikarkın 

Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin 

düzenlediği ve Silivri-Büyükçavuşlu 

K ö y ü ' n d e  g e r ç e k l e ş e n  p i k n i k  

organizasyonuna ana sponsor oldu. 

Piknikte, JCB 3CX Kazıcı-Yükleyici 

mode l  mak ina  serg i lend i . S i l i v r i  

Belediye Başkanı'nın ve siyasi partilerin 

i l ç e  b a ş k a n l a r ı n ı n  d a  k a t ı l d ı ğ ı  

organ i za syon , yoğun  ka t ı l ım  i l e  

gerçekleşti ve Medya TV'den canlı 

olarak yayınlandı.

SİF, Tokat Artova
Devecikarkın Köyü 
Sosyal Yardımlaşma Derneği Pikniği’ne Ana Sponsor  Oldu
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Hayırlı Olsun...

| Ceylanlar Hafriyat Aliağa İzmir

| Devtur Hafriyat Denizli

| Söke Org. San. Md.lüğü İzmir

| Denizli Belediyesi Denizli

| Atasoylu Hafriyat İstanbul

| Dikkan Metal Kemalpaşa İzmir

| Apron İzmir

| Gök Hafriyat İzmir

| Aliağa Belediyesi İzmir
| Bilicenler İnşaat Antalya
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KAMU
Söyleşi: Halil Onur Uğur

K A S TA M O N U B E L E D İ Y E S İ

İş'te

Enver Bey, bize kısaca Kastamonu ve Kastamonu 
Belediyesi'nden bahseder misiniz?

Kastamonu, Anadolu'nun en eski şehirlerinden 

biridir. Kastamonu, tarihi ve doğa zenginlikleriyle 

dolu, hem İç Anadolu hem de Batı Karadeniz'e 

sınırları olan özel bir şehrimizdir. Kastamonu 

Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, 

Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, Saat Kulesi 

ve buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. 

Kastamonu kent merkezinde ayrıca Türkiye'de 

açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" bulunmaktadır.

Kastamonu hakkında gururla bahsettiğimiz 

konulardan biri de, Milli Mücadele sırasında 

lojistik destek açısından en güvenil ir bölge 

olmasıdır. Özellikle Ankara'ya İnebolu-Kastamonu 

yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah 

nakli yapılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra, 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “23-31 

Ağustos 1925” tarihleri arasında Kastamonu'da 

yaptığı Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet 

döneminin önemli olaylarından biridir.

1999 'dan ber i  Kastamonu, Say ın Belediye 

Başkanımız Turan Topçuoğlu başkanlığında yeni bir 

“JCB ürünleri,

beklediğimizin

üstünde

performans

gösteriyor”

Kastamonu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü 

Enver Katırcıoğlu:

çehre kazanmıştır. Gerek altyapı, gerekse üst yapı olarak Kastamonu Belediyesi birçok hizmete imza atmıştır. 

Örnek olarak; şehir meydan düzenlemeleri ve park düzenlemeleri, saat kulesi ve etrafının restorasyon çalışmaları, 

Kuzeykent kapalı pazar yeri oluşturulması, kombine et kesimhanesi, içme suyu arıtma tesisi, yeni otogar ve Şehitler 

Bahçesi gösterilebilir. Ayrıca, henüz proje aşamasında olan birçok tesis ve yapı, Başkanımız Turan Topçuoğlu'nun 

özverili çalışmaları sayesinde, önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilecektir.

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

İlk JCB marka makinamızı 1986 yılında makina parkımıza kazandırdık. Şu an mevcut makina parkımızın büyük 

çoğunluğu JCB markadır. 9 adet JCB makinamızın bulunduğu parkımızda, Robot170 Mini Yükleyici, JS200W Lastik 

Tekerlekli Ekskavatör, 456 Yükleyici,1CX, 3CX ve 4CX Kazıcı-Yükleyici modeller yer almaktadır.

JCB markasını tercih etmenizdeki sebepler nelerdir?

Kastamonu Bölgesi'nde kış aylarının sert geçmesi, maalesef ki iş yapma imkanını kısıtlamaktadır. Belediyemizin 

makinalarının yaz-kış oldukça zor koşullarda çalışmalarına rağmen, JCB marka olanların sağlamlıkları, 

performansları, yakıt olarak oldukça cimri olmaları, yedek parça servis imkanlarının kalitesinin yüksekliği, 

bahsettiğimiz zor şartlardaki çalışmalarımızın oldukça verimli geçmesine sebep olmaktadır. JCB'nin ürün gamındaki 

bütün ürünlerin beklediğimizin üstünde performans vermeleri, JCB tercihimizin ne kadar doğru olduğunun 

kanıtıdır.

Satış sonrası hizmetlerimizi değerlendirir misiniz? Almış olduğunuz hizmetlerden memnun musunuz?

Makinanın kaliteli olması oldukça önemlidir, ancak satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesi çoğu zaman makina 

kalitesinin önüne geçmektedir. 7/24 zor koşullarda çalışmalarını sürdüren makinalarımız herhangi bir arıza ve 

bakım gereksinimi duyduklarında, servisin hızlı müdahalesi ve yedek parça sıkıntısı çekilmemesi sebebiyle, güvenle 

hizmet alabilmektedirler.

İş makinaları sektöründe yer alan firmalardan beklentileriniz nelerdir?

Son yıllarda iş makinası pazarının büyümesi sonucunda, iş makinası sektöründe rekabet en üst noktalara ulaşmıştır. 

Bütün iş makinası üretici ve distribütörlerinden beklentimiz, müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımaları 

olmalıdır. Ayrıca, her markanın SİF JCB kurumsal kimliğinde ve personelinde olduğu gibi, etik değerlere sahip 

olmalarını beklemekteyiz.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?

Almış olduğumuz makinaların Kastamonu halkına hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Kastamonu Belediyesi olarak 

hizmetlerimize yorulmadan devam etmekteyiz. Kastamonu halkına en iyi hizmeti sunabilmek için gösterdiğimiz 

çabada bize destek olan SİF JCB Ailesi'ne teşekkür eder, bu işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ederiz. 

Yapmış olduğumuz keyifli sohbet için Kastamonu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sayın Enver Katırcıoğlu'na 

teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dileriz.
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İş'te
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SATIŞ & SERVİS NOKTASI

İş'te

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında temel atma törenini 

düzenlediğimiz, Ankara İvedik Organize Sanayi'de inşa 

edilen JCB dünyasının tek, Türkiye iş makinaları 

sektörünün ilk Yeşil Binası olan, LEED® Gold sertifikalı 

Ankara Bölge Müdürlüğü ve Merkez Servis binamız, 23 

Eylül 2013 tarihinde düzenlenen resmi bir törenle 

açıldı . JCB'nin Sahibi ve Başkanı Lord Anthony 

B a m f o r d ' u n  b e r a b e r i n d e  ü s t  d ü z e y  J C B  

yöneticilerinin, STFA ve Işıklar Holding yöneticilerinin, 

İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner, İngiliz Ticaret 

Odası Başkanı Chris Grant ve diğer bürokratlarla 

b i r l i k t e , i ş  o r t a k l a r ım ı z , müş t e r i l e r im i z  ve  

sağlayıcılarımızın katıldığı organizasyonda dünyaca ünlü 

keman virtüözümüz Canan Anderson sahne aldı. Açılış 

töreninde sırasıyla Ankara Bölge Müdürümüz Sinan 

Keskin, İvedik Organize Sanayi Başkanı Hasan 

Gültekin, İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner, Genel 

Müdürümüz Cüneyt Divriş ve son olarak JCB'nin 

Sahibi ve Başkanı Lord Anthony Bamford konuşma 

yaptılar.

JCB Başkanı Lord Anthony Bamford törende yaptığı 

konuşmada “SİF İş Makinaları'nın inşa ettiği JCB'nin 

dünyadaki ilk LEED® Gold sertifikalı distribütör tesisi, 

Türkiye'deki faaliyetlerimiz için yeni bir dönemi işaret 

e tmekted i r. Türk i ye  g ib i  öneml i  b i r  pazarda  

Yazan: Gizem Sezer Altınok

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE MERKEZ SERVİS BİNASI

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ve MERKEZ SERVİS BİNASI
23 Eylül 2013 tarihinde görkemli bir törenle açıldı!

JCB dünyasının tek, Türkiye iş makinaları sektörünün

ilk yeşil binası olan 

büyüyeceğimiz yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. 

Türkiye iş makinaları pazarı bugün itibariyle yıllık 10 

bin 500 adetlik satış rakamına sahip.  Pazar bu yıl 

yüzde 12 büyürken, SİF JCB satışları yüzde 38 

oranında artış göstermiştir. Bu demek oluyor ki, 

pazarda iy i  performans serg i l iyor ve payımız ı  

artırıyoruz. Türkiye'nin konumu nedeniyle buradaki 

geleceğimize yönelik beklentilerimiz yoğun. Türkiye 

bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Her gün yeni bir 

fırsat penceresi açılıyor. Türkiye'yi çok önemsiyoruz. 

40 yılı aşkın süredir iş ortağımız SİF İş Makinaları ile 

Türkiye pazarında yer alıyoruz. SİF İş Makinaları'nın 

verdiği güvenle 40 yıl daha Türkiye'deyiz” dedi.

Genel Müdürümüz Cüneyt Divriş ise, konuşmasında, 

“Dünyanın neresinde olursa olsun, JCB'nin iş ortakları 

ş i r ke t i n  sü rdürü l eb i l i r l i k  p ren s i p l e r i n i n  ve  

stratejilerinin doğru uygulanmasından sorumludur. 

Dünya çapında sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği 

konusunda sayısız Ar-Ge çalışmalarının altına imza atan 

JCB'nin önemli bir iş ortağı olan SİF İş Makinaları, 

JCB'nin çevre duyarlılığına yönelik bu küresel anlayış 

doğrultusunda çevre dostu özelliklere sahip Ankara 

Bölge Müdürlüğü binasının Türkiye'de iş makinaları 

sektörüne kazandırılmasına öncülük etmiştir. Bu 

sertifikayı alabilmek için 6 ana başlıkta toplanan 40'ın 

üzerinde ön koşulu yerine getirmek ve en az 60 puan 

almak gerekmektedir. SİF İş Makinaları, 74 gibi yüksek 

bir puanla bu önemli sertifikayı almaya hak kazanmıştır. 

Ankara Bölge Müdürlüğü binamızda uygulamaya 

geçirilen çevre standartları JCB'nin gelecekte inşa 

edeceği tüm binalar ve sürdürülebilir bina konseptleri 

için de örnek olacaktır” dedi. 

Yüzde 40 enerji ve yüzde 25 su tasarrufu 
sağlanacak 

Yaklaşık 14 ay gibi kısa sürede 3.775 metrekare alan 

üzerine inşa ettiğimiz SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü ve Merkez Servis binamız, doğal enerji 

kaynaklarını verimli şekilde kullanarak çalışanlarımıza 

sağlıklı bir ortam yaratan ve enerji maliyetlerinde 

tasarruf sağlayan tüm özellikleri sunmaktadır. Bina, 

emsallerine göre yüzde 40 daha az enerji tüketecek, 

yüzde 50 daha iyi iç hava kalitesine sahip olacak ve 

yüzde 25 civarında ise daha az su tüketecek.

28 milyar ton karbon salınımı içerisinde iş 
makinalarının payı küçümsenemez

Törende yapmış olduğu konuşmada, küresel ısınmayla 

b i r l i k t e  büyük  ö l çüde  a r t ı ş  gö s t e ren  çev re  

sorunlarının hayatımızı olumsuz yönde etkilediğine 

dikkat çeken Divriş , JCB'nin sektörde çevreci 

ürünleriyle hem ekonomik hem de ekolojik çözümler 

sunduğunu belirtti. Gelecek nesillere enerji kaynakları 

tükenmemiş, sağlık içinde nefes alınabilir bir çevre 

bırakabilmek için gerek yakıt tasarrufunun, gerekse 

üretim tesislerinin çevre dostu olmasının gerekli 

olduğunu vurgulayan Divriş, dünyaya her yıl 28 milyar 

ton karbondioksit salınımı yapıldığını bunun da 

küçümsenmeyecek b ir  k ısmın ın i ş  makina lar ı  

tarafından gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Divriş, JCB'nin son teknolojinin tüm imkânlarını 

kullanarak çevreci ürünler geliştirdiğini, uzun yıllardır 

çevre konusunda iş makinaları alanında dünyaya değer 

kattığını sözlerine ekledi. JCB'nin ve küresel çapta iş 

ortaklarının iş makinaları sektörünün çevreye saygılı 

bir biçimde gelişimi için gerçekleştirdiği uygulamaları 

ve çevre dostu yeni ürünleriyle doğanın korunmasına 

katkı sağladığını ifade eden Divriş, şirketin küresel 

çaptaki bu katkılarının, İngiltere'de bulunan Carbon 

Trust Standard tarafından 'Carbon Trust' çevre 

sertifikası ile ödüllendirildiğini de hatırlattı.

İş makinası pazarının yüzde 28'ine hizmet 
edecek

40 kişiye istihdam sağlayacak olan Ankara Bölge 

Müdürlüğümüz, satış olarak 23 şehre, servis olarak da 

Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'ye odaklanacak. Türkiye 

makina pazarının yüzde 28'ine hitap eden Ankara 

Bölgesi'nde SİF Ankara ekibi ile önümüzdeki 10 yıl 

iç inde en az 10.000 adet iş makinanın sat ış ın ı  

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de ve yurt 

dışında faaliyet gösteren birçok büyük müteahhit 

firmanın merkezinin de Ankara olması, böylesine 

iddialı bir yatırımı başkentte gerçekleştirmemizin 

başka bir nedeni.  Ankara'da inşa ettiğimiz bu tesisle 

bölgedeki tüm müşterilerimize daha iyi ve kaliteli 

hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de iş makinaları 

s e k t ö r ü n e  y ö n e l i k  s a t ı ş  v e  s a t ı ş  s o n r a s ı  

hizmetlerimizin, bundan böyle Avrupa'nın en modern 

tesislerinden birisi olan SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü ve Merkez Servis binasında devam edecek 

olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.

JCB Başkanı Lord Anthony Bamford

Açılış töreninde; JCB, STFA Grubu ve SİF İş Makinaları üst düzey yöneticileri hazır bulundular.

SİF Genel Müdürü Cüneyt Divriş 
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büyüyeceğimiz yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. 
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bin 500 adetlik satış rakamına sahip.  Pazar bu yıl 

yüzde 12 büyürken, SİF JCB satışları yüzde 38 

oranında artış göstermiştir. Bu demek oluyor ki, 

pazarda iy i  performans serg i l iyor ve payımız ı  

artırıyoruz. Türkiye'nin konumu nedeniyle buradaki 

geleceğimize yönelik beklentilerimiz yoğun. Türkiye 

bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Her gün yeni bir 

fırsat penceresi açılıyor. Türkiye'yi çok önemsiyoruz. 

40 yılı aşkın süredir iş ortağımız SİF İş Makinaları ile 

Türkiye pazarında yer alıyoruz. SİF İş Makinaları'nın 

verdiği güvenle 40 yıl daha Türkiye'deyiz” dedi.

Genel Müdürümüz Cüneyt Divriş ise, konuşmasında, 

“Dünyanın neresinde olursa olsun, JCB'nin iş ortakları 

ş i r ke t i n  sü rdürü l eb i l i r l i k  p ren s i p l e r i n i n  ve  

stratejilerinin doğru uygulanmasından sorumludur. 

Dünya çapında sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği 

konusunda sayısız Ar-Ge çalışmalarının altına imza atan 

JCB'nin önemli bir iş ortağı olan SİF İş Makinaları, 

JCB'nin çevre duyarlılığına yönelik bu küresel anlayış 

doğrultusunda çevre dostu özelliklere sahip Ankara 

Bölge Müdürlüğü binasının Türkiye'de iş makinaları 

sektörüne kazandırılmasına öncülük etmiştir. Bu 

sertifikayı alabilmek için 6 ana başlıkta toplanan 40'ın 

üzerinde ön koşulu yerine getirmek ve en az 60 puan 

almak gerekmektedir. SİF İş Makinaları, 74 gibi yüksek 

bir puanla bu önemli sertifikayı almaya hak kazanmıştır. 

Ankara Bölge Müdürlüğü binamızda uygulamaya 

geçirilen çevre standartları JCB'nin gelecekte inşa 

edeceği tüm binalar ve sürdürülebilir bina konseptleri 

için de örnek olacaktır” dedi. 

Yüzde 40 enerji ve yüzde 25 su tasarrufu 
sağlanacak 

Yaklaşık 14 ay gibi kısa sürede 3.775 metrekare alan 

üzerine inşa ettiğimiz SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü ve Merkez Servis binamız, doğal enerji 

kaynaklarını verimli şekilde kullanarak çalışanlarımıza 

sağlıklı bir ortam yaratan ve enerji maliyetlerinde 

tasarruf sağlayan tüm özellikleri sunmaktadır. Bina, 

emsallerine göre yüzde 40 daha az enerji tüketecek, 

yüzde 50 daha iyi iç hava kalitesine sahip olacak ve 

yüzde 25 civarında ise daha az su tüketecek.

28 milyar ton karbon salınımı içerisinde iş 
makinalarının payı küçümsenemez

Törende yapmış olduğu konuşmada, küresel ısınmayla 

b i r l i k t e  büyük  ö l çüde  a r t ı ş  gö s t e ren  çev re  

sorunlarının hayatımızı olumsuz yönde etkilediğine 

dikkat çeken Divriş , JCB'nin sektörde çevreci 

ürünleriyle hem ekonomik hem de ekolojik çözümler 

sunduğunu belirtti. Gelecek nesillere enerji kaynakları 

tükenmemiş, sağlık içinde nefes alınabilir bir çevre 

bırakabilmek için gerek yakıt tasarrufunun, gerekse 

üretim tesislerinin çevre dostu olmasının gerekli 

olduğunu vurgulayan Divriş, dünyaya her yıl 28 milyar 

ton karbondioksit salınımı yapıldığını bunun da 

küçümsenmeyecek b ir  k ısmın ın i ş  makina lar ı  

tarafından gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Divriş, JCB'nin son teknolojinin tüm imkânlarını 

kullanarak çevreci ürünler geliştirdiğini, uzun yıllardır 

çevre konusunda iş makinaları alanında dünyaya değer 

kattığını sözlerine ekledi. JCB'nin ve küresel çapta iş 

ortaklarının iş makinaları sektörünün çevreye saygılı 

bir biçimde gelişimi için gerçekleştirdiği uygulamaları 

ve çevre dostu yeni ürünleriyle doğanın korunmasına 

katkı sağladığını ifade eden Divriş, şirketin küresel 

çaptaki bu katkılarının, İngiltere'de bulunan Carbon 

Trust Standard tarafından 'Carbon Trust' çevre 

sertifikası ile ödüllendirildiğini de hatırlattı.

İş makinası pazarının yüzde 28'ine hizmet 
edecek

40 kişiye istihdam sağlayacak olan Ankara Bölge 

Müdürlüğümüz, satış olarak 23 şehre, servis olarak da 

Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'ye odaklanacak. Türkiye 

makina pazarının yüzde 28'ine hitap eden Ankara 

Bölgesi'nde SİF Ankara ekibi ile önümüzdeki 10 yıl 

iç inde en az 10.000 adet iş makinanın sat ış ın ı  

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de ve yurt 

dışında faaliyet gösteren birçok büyük müteahhit 

firmanın merkezinin de Ankara olması, böylesine 

iddialı bir yatırımı başkentte gerçekleştirmemizin 

başka bir nedeni.  Ankara'da inşa ettiğimiz bu tesisle 

bölgedeki tüm müşterilerimize daha iyi ve kaliteli 

hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de iş makinaları 

s e k t ö r ü n e  y ö n e l i k  s a t ı ş  v e  s a t ı ş  s o n r a s ı  

hizmetlerimizin, bundan böyle Avrupa'nın en modern 

tesislerinden birisi olan SİF İş Makinaları Ankara Bölge 

Müdürlüğü ve Merkez Servis binasında devam edecek 

olmasının haklı gururunu yaşıyoruz.

JCB Başkanı Lord Anthony Bamford

Açılış töreninde; JCB, STFA Grubu ve SİF İş Makinaları üst düzey yöneticileri hazır bulundular.

SİF Genel Müdürü Cüneyt Divriş 
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Balıkesir Saat Kulesi ve tarihi Ziraat Bankası

BALIKESİR

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Serdar Çelik

B A L I K E S İ R ’ D E Y İ Z

söyleşi

İş'te

Madenciliğin kurşun, çinko ve boraks ile ön 

plana çıktığı Balıkesir’de, JCB’ler maden 

işletmeciliğinin zorlu şartlarının başarı ile 

üstesinden geliyor...

Marmara Bölgesi'nin Karesi yöresinde yer alan kent, 

Balıkesir Ovası'nın kenarında kurulmuştur. Balıkesir, 

tarımsal ekonomi merkezi olup, oldukça işlek yolların 

kavşağına bulunan bir ulaşım merkezidir. İlçenin 

kuzeyinde Manyas ilçesi, doğusunda Susurluk ve 

Kepsut ilçeleri, batısında İvrindi ve Balya ilçeleri, 

güneybatısında Savaştepe ilçesi, güneydoğusunda 

Bigadiç ve Sındırgı ilçeleri ile güneyinde Manisa'nın 

Kırkağaç ilçesi bulunmaktadır. Balıkesir'in 2012 yılı 

ver i ler ine göre top lam nüfusu 1 .160 .731 'd ir. 

Marmara'dan daha çok Ege karakteri taşıyan bir 

özelliğe sahiptir. Tarihte genellikle Misya ve Karesi 

adlarıyla bilinen yörede Balıkesir kenti, 13. yüzyılda 

Karesi Beyliği zamanında kurulmuştur. Temel geçim 

kaynağı ticaret, sanayi ile tarım ve hayvancılık olup 

bamya, börülce, kavun, kelle peyniri gibi zirai ürünleri 

ile bilinir. Marmara ile Ege arasında geçiş bölgesinde 

yer alan Balıkesir'de, değişik yöresel yemekler bulmak 

mevcuttur. Yörede köy düğünlerinde "keşkek", merkez 

düğünlerinde ise "tirit" ön plana çıkar. Bunun yanında 

Balıkesir mantısı, börülce ve salatası "sallama", sura, 

saçaklı mantı, düğün çorbası, şehriye çorbası, yaprak 

sarması gibi yemekler yöresellik arz eder. Höşmerim, 

kaymaklı, zerde ve mafiş tatlısı yöreye özgüdür.

Kendinizden ve Eczacıbaşı Esan'daki görevinizden 
bahseder misiniz?

2005 yılında Makina Mühendisliği bölümünü, 2007 

y ı l ı nda  da  ç i f t  ana  da l  programı  i l e  Endüs tr i  

Mühendisliği bölümünü bitirerek diplomamı aldım. 

Yüksek lisansımı Makina Mühendisliği üzerine yaptım.  

Akademik hayatım bittikten sonra 2009 yıl ında 

Eczacıbaşı Esan firmasında Balya Kurşun Çinko 

İşletmeleri Flatasyon Bölümü'nde Bakım Onarım 

Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. 2010 

y ı l ından i t ibaren İş  Makina lar ı  Bakım Onarım 

Departmanı da çalıştığım birime eklendi. Şu anki 

görevime Bakım Onarım Uzmanı olarak devam 

etmekteyim.

Genel olarak Balya'daki madenden bahseder misiniz?

Ba lya  Kurşun-Çinko Maden i , yak laş ık  200 y ı l  

öncesinde çalışmaya başlayan ve dönemin güçlü 

maden şirketleri için gözde olan değerli rezervlerin 

bulunduğu bir tesistir. İlk ciddi üretimi 1860-1940 

yılları arasında Fransızlar yapmıştır ve bu dönemde 

yaklaş ık 3.000 kiş i  bu madenlerde çal ışmışt ır. 

Kilometrelerce uzunluğunda tüneller ve çok sayıda 

galerilerin oluşturulduğu bu madenin, Türkiye'de 

elektriğin kullanıldığı ilk maden olduğunu belirtmek 

gerekir.

Eczacıbaş ı  Esan, 2007 y ı l ında yat ır ım sürecin i  

b a ş l a t a r a k ,  2 0 0 9  y ı l ı n d a  i l k  ü r e t i m i n i  

gerçekleştirilmiştir. Burası, Türkiye'nin ilk kapalı sistem 

maden ocağıdır. Madenimiz Türkiye'nin en derin 

madenidir. Derinlik olarak yaklaşık 600 metre , 

galerilerimizin uzunluğu 40 kilometre civarları ve ana 

rampa uzunluğu da 6 kilometredir. 

İş'te36 İş'te

Balıkesir ziyaretimizde, Eczacıbaşı Esan 

Ba l ıkes ir  Ba lya Tes is ler i  Kurşun Çinko 

İşletmesi Bakım Onarım Uzmanı Alper Özbay 

ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

37İş'te

7 gün 24 saat, 3 vardiya üretimin yapıldığı madende 

500'ün üzerinde personelimiz mevcuttur. Yer altından 

çıkardığımız yaklaşık 150.000 ton maden cevheri, 

f latasyon tesisimizi beslemektedir. Ürettiğimiz 

maden in  tamamın ı  Londra  Maden Borsas ı 'na  

göndermekteyiz. Üretim hacmi olarak değerlendirecek 

olursak madenimiz, Türkiye'de üretilen kurşun - 

çinkonun yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.

Yer altı ve yer üstünde kullandığınız iş makinaları 
nelerdir?

Biraz önce anlattığımız üretimi gerçekleştirmek için 96 

adet makinamız mevcuttur. Bu makinalardan 10 tanesi 

JCB logosu taşımaktadır. Makina çeşit lerimize 

bakarsak; Jumbo tabir ettiğimiz deliciler, arama 

faaliyetlerinde kullandığımız sondaj makinaları, yer altı 

üretim için kullandığımız beton püskürtme makinaları, 

ekskavatörler, yükleyiciler, teleskobik yükleyiciler, 

kazıcı-yükleyiciler ve kamyonlardır.

Makina parkınızdaki JCB modelleri nelerdir? Bu 
makinalar hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Makina parkımızda; galeri doldurma, servis işlerinde 

kullandığımız 5 adet TM310 ve 1 adet TM320 belden 

kırmalı teleskobik yükleyiciler, tahkimatta kullandığımız 

1 adet JS145W TAB bom lastik tekerlekli ekskavatör, 

yine yer altında kanal temizleme ve çeşitli tesviye 

işlerinde kullandığımız 2 adet 4CX-SM kazıcı-yükleyici 

ve yer alt ı ulaşım aracı olarak yeni kullanmaya 

başladığımız 1 adet Workmax D800 bulunmaktadır.

JCB marka bu iş makinalarının tamamı, yer altı 

galerilerinde 3 vardiya boyunca sürekli çalışmaktadır.

JCB markasını tercih etmemizin ana nedenlerini 

özetlersek; üretim yelpazesinde spesifik işlerde 

kullanılabilecek modellerinin olması, iş makinalarının 

teknik özellikleri ve boyutlarının yer altı galerilerimize 

uygun olması, yakıt tüketim değerlerinin düşük olması,  

satış sonrası hizmet sürekliliği ve kalitesi, yedek parça 

temin sürelerinin kısa olması, oluşabilecek arıza 

sonrası değişen parçaların sökümü ve takımının 

rahat olması ve böylece zaman kaybını minimumda 

tutarak işine hızlı bir şekilde geri dönmesi olarak 

sıralayabiliriz.

TM320, JS145W TAB bom ekskavatör ve Workmax 
gibi bazı özel olarak tanımlanabilecek makina 
modellerini satın aldınız. Bu yatırımları yaparken 
önceliği JCB'den yana kullanmanızın nedenlerini 
anlatır mısınız?

Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük uluslar 
arası iş makinaları fuarı olan Bauma 2013 Fuarı'nda 
JCB standını ziyaret ettik. Yetkililere madenimizin 
kapasitesinden, çalışma koşullarından ve yerin 
altında çalıştırdığımız JCB makina parkından 
bahsettik. Makinaların çalışma performanslarının 
gayet başarılı olduklarını oradaki İngiliz yetkililer ile 
konuştuk.

3  y ı l  ö n c e  y ap t ı ğ ı m ı z  i l k  J C B  i ş  m a k i n a s ı  
yatırımından sonra elde edilen veriler neticesinde 
kalınan memnuniyet, daha sonraki alımlarda bu 
markaya yönelmemizi sağladı.

SİF İş Makinaları ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

3 yıl önce deneme amaçlı yaptığımız ilk makina 
yatırımından bugüne, farklı modellerde olmak üzere, 
toplam 10 adet makina aldık. Bu süre zarfında 
öncelikle karşı l ıkl ı güven i l işkisine ek olarak 
makinaların üretim verimliliğinin gayet iyi oluşu ve 
ihtiyaçlarımıza cevap vermelerinin yanında, satış 
sonrası hizmetlerinin düzgün oluşu, bu yatırımları 
yapmamızda etkili olmuştur. 

JCB'nin bir dünya markası olduğunu biliyoruz ve SİF 
İş Makinaları ile kurduğumuz ilişkilerin üretimimize 
katkılarının büyük etkisinin olduğunun bilincindeyiz. 
İş ortaklığımızın yeni yatırımlarla karşılıklı güven 
ilişkisine dayalı olarak devam etmesi en büyük 
temennimizdir.

Sayın Alper Özbay'a bu keyifli sohbet için teşekkür 

ederiz.

ECZACIBAŞI ESAN BALIKESİR BALYA TESİSLERİ 

KURŞUN ÇİNKO İŞLETMESİ
Serdar Çelik, Alper Özbay ile birlikte.
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tarımsal ekonomi merkezi olup, oldukça işlek yolların 

kavşağına bulunan bir ulaşım merkezidir. İlçenin 

kuzeyinde Manyas ilçesi, doğusunda Susurluk ve 

Kepsut ilçeleri, batısında İvrindi ve Balya ilçeleri, 

güneybatısında Savaştepe ilçesi, güneydoğusunda 

Bigadiç ve Sındırgı ilçeleri ile güneyinde Manisa'nın 

Kırkağaç ilçesi bulunmaktadır. Balıkesir'in 2012 yılı 

ver i ler ine göre top lam nüfusu 1 .160 .731 'd ir. 

Marmara'dan daha çok Ege karakteri taşıyan bir 

özelliğe sahiptir. Tarihte genellikle Misya ve Karesi 

adlarıyla bilinen yörede Balıkesir kenti, 13. yüzyılda 

Karesi Beyliği zamanında kurulmuştur. Temel geçim 

kaynağı ticaret, sanayi ile tarım ve hayvancılık olup 

bamya, börülce, kavun, kelle peyniri gibi zirai ürünleri 

ile bilinir. Marmara ile Ege arasında geçiş bölgesinde 

yer alan Balıkesir'de, değişik yöresel yemekler bulmak 

mevcuttur. Yörede köy düğünlerinde "keşkek", merkez 

düğünlerinde ise "tirit" ön plana çıkar. Bunun yanında 

Balıkesir mantısı, börülce ve salatası "sallama", sura, 

saçaklı mantı, düğün çorbası, şehriye çorbası, yaprak 

sarması gibi yemekler yöresellik arz eder. Höşmerim, 

kaymaklı, zerde ve mafiş tatlısı yöreye özgüdür.

Kendinizden ve Eczacıbaşı Esan'daki görevinizden 
bahseder misiniz?
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y ı l ı nda  da  ç i f t  ana  da l  programı  i l e  Endüs tr i  

Mühendisliği bölümünü bitirerek diplomamı aldım. 

Yüksek lisansımı Makina Mühendisliği üzerine yaptım.  

Akademik hayatım bittikten sonra 2009 yıl ında 
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Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. 2010 

y ı l ından i t ibaren İş  Makina lar ı  Bakım Onarım 

Departmanı da çalıştığım birime eklendi. Şu anki 

görevime Bakım Onarım Uzmanı olarak devam 

etmekteyim.
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yılları arasında Fransızlar yapmıştır ve bu dönemde 

yaklaş ık 3.000 kiş i  bu madenlerde çal ışmışt ır. 

Kilometrelerce uzunluğunda tüneller ve çok sayıda 

galerilerin oluşturulduğu bu madenin, Türkiye'de 

elektriğin kullanıldığı ilk maden olduğunu belirtmek 

gerekir.
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b a ş l a t a r a k ,  2 0 0 9  y ı l ı n d a  i l k  ü r e t i m i n i  

gerçekleştirilmiştir. Burası, Türkiye'nin ilk kapalı sistem 

maden ocağıdır. Madenimiz Türkiye'nin en derin 

madenidir. Derinlik olarak yaklaşık 600 metre , 

galerilerimizin uzunluğu 40 kilometre civarları ve ana 

rampa uzunluğu da 6 kilometredir. 
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çıkardığımız yaklaşık 150.000 ton maden cevheri, 

f latasyon tesisimizi beslemektedir. Ürettiğimiz 

maden in  tamamın ı  Londra  Maden Borsas ı 'na  

göndermekteyiz. Üretim hacmi olarak değerlendirecek 

olursak madenimiz, Türkiye'de üretilen kurşun - 

çinkonun yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.

Yer altı ve yer üstünde kullandığınız iş makinaları 
nelerdir?

Biraz önce anlattığımız üretimi gerçekleştirmek için 96 

adet makinamız mevcuttur. Bu makinalardan 10 tanesi 
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kazıcı-yükleyiciler ve kamyonlardır.
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kullandığımız 5 adet TM310 ve 1 adet TM320 belden 

kırmalı teleskobik yükleyiciler, tahkimatta kullandığımız 

1 adet JS145W TAB bom lastik tekerlekli ekskavatör, 

yine yer altında kanal temizleme ve çeşitli tesviye 

işlerinde kullandığımız 2 adet 4CX-SM kazıcı-yükleyici 

ve yer alt ı ulaşım aracı olarak yeni kullanmaya 

başladığımız 1 adet Workmax D800 bulunmaktadır.

JCB marka bu iş makinalarının tamamı, yer altı 

galerilerinde 3 vardiya boyunca sürekli çalışmaktadır.

JCB markasını tercih etmemizin ana nedenlerini 

özetlersek; üretim yelpazesinde spesifik işlerde 

kullanılabilecek modellerinin olması, iş makinalarının 

teknik özellikleri ve boyutlarının yer altı galerilerimize 

uygun olması, yakıt tüketim değerlerinin düşük olması,  

satış sonrası hizmet sürekliliği ve kalitesi, yedek parça 

temin sürelerinin kısa olması, oluşabilecek arıza 

sonrası değişen parçaların sökümü ve takımının 

rahat olması ve böylece zaman kaybını minimumda 

tutarak işine hızlı bir şekilde geri dönmesi olarak 

sıralayabiliriz.

TM320, JS145W TAB bom ekskavatör ve Workmax 
gibi bazı özel olarak tanımlanabilecek makina 
modellerini satın aldınız. Bu yatırımları yaparken 
önceliği JCB'den yana kullanmanızın nedenlerini 
anlatır mısınız?

Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük uluslar 
arası iş makinaları fuarı olan Bauma 2013 Fuarı'nda 
JCB standını ziyaret ettik. Yetkililere madenimizin 
kapasitesinden, çalışma koşullarından ve yerin 
altında çalıştırdığımız JCB makina parkından 
bahsettik. Makinaların çalışma performanslarının 
gayet başarılı olduklarını oradaki İngiliz yetkililer ile 
konuştuk.

3  y ı l  ö n c e  y ap t ı ğ ı m ı z  i l k  J C B  i ş  m a k i n a s ı  
yatırımından sonra elde edilen veriler neticesinde 
kalınan memnuniyet, daha sonraki alımlarda bu 
markaya yönelmemizi sağladı.

SİF İş Makinaları ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

3 yıl önce deneme amaçlı yaptığımız ilk makina 
yatırımından bugüne, farklı modellerde olmak üzere, 
toplam 10 adet makina aldık. Bu süre zarfında 
öncelikle karşı l ıkl ı güven i l işkisine ek olarak 
makinaların üretim verimliliğinin gayet iyi oluşu ve 
ihtiyaçlarımıza cevap vermelerinin yanında, satış 
sonrası hizmetlerinin düzgün oluşu, bu yatırımları 
yapmamızda etkili olmuştur. 

JCB'nin bir dünya markası olduğunu biliyoruz ve SİF 
İş Makinaları ile kurduğumuz ilişkilerin üretimimize 
katkılarının büyük etkisinin olduğunun bilincindeyiz. 
İş ortaklığımızın yeni yatırımlarla karşılıklı güven 
ilişkisine dayalı olarak devam etmesi en büyük 
temennimizdir.

Sayın Alper Özbay'a bu keyifli sohbet için teşekkür 

ederiz.

ECZACIBAŞI ESAN BALIKESİR BALYA TESİSLERİ 

KURŞUN ÇİNKO İŞLETMESİ
Serdar Çelik, Alper Özbay ile birlikte.
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İKİNCİ EL

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılından itibaren aktif 

olarak ikinci el hizmeti vermekte ve yukarıda 

bahsedilen hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır. 

Sınıfında en çok tercih edilen JCB markasının, her 

gün yüzlerce ziyaretçi alan ikinci el sitesinde yer 

almak sizlere makinanızı daha hızlı satma, güncel ve 

doğru ik inc i  e l  f iyat lar ın ı  tak ip 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 kanalı ile makinanın servis geçmişini 

incelemek tercih edilmelidir. Bu yöntemle satın alınan 

makinaların beklenmedik arızalara karşı riski daha az 

olacaktır. 

Ayrıca makinanın ruhsatının satıcı üzerine olması, 

üzerinde herhangi bir rehin bulunmaması, çalıntı 

olma riskini de azaltacaktır. 

Makinayı almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalışma saati göz önüne alınarak; motor, şanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüş takımı, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanılma halinde cebinizden çıkacak 

daha büyük masrafların önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası Alırken 

Nelere Dikkat Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı

ik
in

ci
el

@
si

f.c
o
m

.t
r

İş'te

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

Yazan: Tamer İsa Aktaş

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

MARKA
MODEL

YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ
ÇALIŞMA

SAATİ
İLAN
FİYATI

JCB 2005 JS330LC PALETLİ EKSKAVATÖR 10815 65.000 €

KOMATSU 2005 PC300-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 8080 82.000 €

JCB 2011 8055 ZTS PALETLİ EKSKAVATÖR 561 45.000 €

JCB 2010 JS360LC PALETLİ EKSKAVATÖR 10500 100.000 €

JCB 2007 JS330 PALETLİ EKSKAVATÖR 7498 71.000 €

JCB 2006 JS200LC PALETLİ EKSKAVATÖR 18477 49.000 €

CAT 2005 320 CL PALETLİ EKSKAVATÖR 15228 58.000 €

HYUNDAI 2005 290 LC PALETLİ EKSKAVATÖR 6533 53.000 €

KOMATSU 2007 PC200-8 T3A PALETLİ EKSKAVATÖR 7628 65.000 €

HYUNDAI 2006 R290LC-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 10600 53.500 €

HYUNDAI 2010 R110 PALETLİ EKSKAVATÖR 3700 42.000 €

HİDROMEK 2010 HMK220LC-3 PALETLİ EKSKAVATÖR 5800 67.000 €

JCB 2003 JS200LC PALETLİ EKSKAVATÖR 18000 32.500 €

JCB 2007 JS330LC PALETLİ EKSKAVATÖR 7115 62.500 €

HYUNDAI 2005 R360LC-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 12877 61.500 €

HYUNDAI 2005 R360LC-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 13574 61.500 €

JCB 2010 JS360LC PALETLİ EKSKAVATÖR 7341 100.000 €

CAT 2005 320CL PALETLİ EKSKAVATÖR 19103 55.000 €

VOLVO 2007 EC 360BLC PALETLİ EKSKAVATÖR 15700 75.000 €

JCB 2006 JS200LC PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO 2006 SH240-3 PALETLİ EKSKAVATÖR

KOBELCO 1993 SK200 PALETLİ EKSKAVATÖR 23.500 €

SAMSUNG 1996 SE210W LASTİKLİ EKSKAVATÖR 25500 23.000 €

JCB 2007 436Z YÜKLEYİCİ 6184 52.500 €

JCB 2012 426EZ YÜKLEYİCİ 268 83.000 €

KOMATSU 1986 WA450-1 YÜKLEYİCİ 15000 27.500 €

CAT 1992 966F YÜKLEYİCİ 36592 35.000 €

CAT 1993 966FII YÜKLEYİCİ 20329 35.000 €

VIBROMAX 2004 VM116 D SİLİNDİR 9514 27.000 €

HAMM 1996 2420D SİLİNDİR 22.500 €

JCB 2008 1CX BEKOLODER 3254 23.500 €

JCB 2006 4CX-4WS-SM BEKOLODER 10000 34.000 €

JCB 2005 4CX-4WS-SM BEKOLODER 12000 30.000 €

JCB 2012 3CX SM4TEC BEKOLODER 1500 56.000 €

JJCB 1997 4CX-SM BEKOLODER

JCB 2007 3CX SM4TEC BEKOLODER

KOMATSU 2006 WB93 S-5 BEKOLODER 580 25.000 €

KOMATSU 2010 WB93 S-5 BEKOLODER 4258 35.000 €

MANİTOU 2007 731 TELEHANDLER 31.000 €

MANİTOU 2006 732 TELEHANDLER 11699 27.500 €
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ADANA - ADA ÇORUM - EMRE GAZİANTEP - GAP İŞ İZMİT - ÇÖZÜMSAN MUĞLA - AVCILAR
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Küsget Halıcılar Sitesi 140 No’lu Sanayi Mah. Kumru Sk. Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
İncirlik  / Adana No: 63 Çorum Cad. No: 4 Şehitkamil / Gaziantep Çözüm İş Mrk. No:12 K:21 Tel: (0252) 513 51 45
Tel: (0322) 346 33 20 Tel: (0364) 234 52 04 Tel: (0342) 239 08 20 Kocaeli Faks: (0252) 513 58 97
Faks: (0322) 346 33 21 Faks: (0364) 234 52 04 Faks: (0342) 239 08 24 Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-posta: avcılar@sif.com.tr
E-posta: adamakina@sif.com.tr E-posta: emremakina@sif.com.tr E-posta: gapservis@sif.com.tr Faks: (0262) 335 27 75
Web: www.adaismakinalari.com E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr SAMSUN - EMİN İŞ

DENİZLİ - KONMAN GEBZE - ATEŞSAN 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34
AFYON - EGE Sümer Mah. 2507 Sk. E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 KAHRAMANMARAŞ - BARITOĞLU Kutlukent / Samsun
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada No:45/D Denizli Gebze / Kocaeli Yavuz Selim Mah. Küçük San. Sit. Tel: (0362) 266 53 86
1. Blok No: 5 Afyonkarahisar Tel: (0258) 251 28 28 Tel: (0262) 644 58 66 Kaportacılar Cad. No:43 Faks: (0362) 266 53 91
Tel: (0272) 223 13 50 Faks: (0258) 251 28 28 Faks: (0262) 644 58 67 Kahramanmaraş E-posta: eminis@sif.com.tr
Faks: (0272) 223 13 51 E-posta: atessan@sif.com.tr Tel: (0344) 236 00 17
E-posta: egeis@sif.com.tr DİYARBAKIR - YÖN Faks: (0344) 236 00 18 SİİRT - DEM-MAK

Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir HATAY - İSKEN E-posta: gencmakina@sif.com.tr Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi
ALANYA - PAŞA Tel: (0412) 339 00 22 Sakarya Mah. Şehit Er Ali No: 49 Siirt
Mahmutlar Kasabası Yeni Mah. Faks: (0412) 339 00 23 Ermercan Cad. No:13/2 KARABÜK - GENÇ Tel: (0484) 224 34 38
Sanayi Sitesi K Blok No:34 E-posta: yonmakina@sif.com.tr İskenderun / Hatay Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Faks: (0484) 224 34 36
Alanya / Antalya Tel: (0326) 615 04 05 Kemaloyman Mevkii / Karabük E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Tel: (0242) 528 78 38 EDREMİT - GEZER-İŞ Faks: (0326) 615 01 04 Tel: (0370) 452 02 56
Faks: (0242) 528 78 38 Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Faks: (0370) 452 02 58 ŞANLIURFA - IŞIKYILDIZ

Sitesi 2.Ada B Blok No:41 IĞDIR - GÜNEŞ E-posta: gencmakina@sif.com.tr Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 
ANKARA - SERVİS Edremit / Balikesir Çevre Yolu Üzeri Sanayi No: 27 Şanlıurfa
İvedik Organize San. Melih Gökçek Tel: (0266) 392 14 90 Binası Karşısı No :167 Iğdır KAYSERİ - ELCE Tel: (0414) 357 52 67
Blv. 1524 Cd. No:59 Faks: (0266) 392 14 91 Tel: (0476) 210 16 63 Ambar Mah. Ağaç İşleri San. 38. Sok. Faks: (0414) 357 50 27
Yenimahalle / Ankara E-posta: gezeris@sif.com.tr Faks: (0476) 210 16 63 No:32 Melikgazi / Kayseri E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
Tel: (0312) 472 20 70 E-posta: gunes@sif.com.tr Tel: (0352) 220 19 19
Faks: (0312) 472 20 76 ELAZIĞ - COŞKUN KARDEŞLER Faks: (0352) 220 19 20 TOKAT - ÇÖZÜM
E-posta: sif@sif.com.tr Yeni Küçük San. Sit. K Blok İSTANBUL - GENPAR E-posta: jcbkayseri@sif.com.tr Yeniyurt Mah. Mehmet Şahin Cad.

No: 1-2-3-4-5 / Elazığ Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17 37.Blok No:99 Tokat 
ANKARA - SESA Tel: (0424) 255 57 50 Bağcılar - İstanbul KIRKLARELİ - AK İŞ Tel: (0356) 212 74 75
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 Faks : (0424) 255 57 71 Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45 Fax (0356) 214 93 29
İvedik Org. San. Ostim / Ankara E-posta: Faks: (0212) 432 39 39 Lüleburgaz / Kırklareli

coskunkardesler@sif.com.trTel: (0312) 395 24 72 - 73 E-posta: genparservis@sif.com.tr Tel: (0288) 412 88 70 TRABZON - YİĞİTER
      (0312) 395 22 88 - 99 Faks: (0288) 412 88 05 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı

ERZİNCAN - POLATLARFaks: (0312) 395 20 15 İSTANBUL - İNTER E-posta: akmakina@sif.com.tr Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok E-posta: sesaservis@sif.com.tr Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi Tel: (0462) 334 37 43
A/1 Blok Erzincan No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul KONYA - ELCE Faks: (0462) 334 37 21
Tel: (0446) 226 01 43ANTALYA - ANTMAK Tel : 444 68 37 Fevzi Çakmak Mahallesi, Astim Sanayi E-posta: yigiterservis@sif.com.tr
Faks: (0446) 226 01 14Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Faks : (0216) 471 30 00 Sitesi, 10753. Sokak No: 28H
E-posta: polatlar@sif.com.trNo:26 Antalya E-posta: interservis@sif.com.tr Karatay / Konya VAN - GÜVEN İŞ

Tel: (0242) 221 52 97 Tel: (0332) 233 24 04 Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van
ERZURUM - AKARFaks: (0242) 221 52 99 İSTANBUL - MERT Faks: (0332) 233 24 03 Tel: (0432) 223 27 49
Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah.E-posta: antmak@sif.com.tr İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. E-posta: makina@elce.com.tr Faks: (0432) 223 28 66
No : 59 Erzurum Sit. 15. Cad. No: 425-426 E-posta: guvenis@sif.com.tr
Tel: (0442) 242 66 90BURSA - ERALP Başakşehir / İstanbul MALATYA - ANKARA
Faks: (0442) 242 66 90Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok Tel: (0212) 407 03 58 Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70
E-posta: akar@sif.com.trNo: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Faks: (0212) 407 03 59 Malatya

Tel: (0224) 441 79 80 E-posta: mertmakina@sif.com.tr Tel: (0422) 238 27 14
ESKİŞEHİR - FERMAKFaks: (0224) 441 79 82 Faks: (0422) 238 27 99
Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2E-posta: eralpservis@sif.com.tr İZMİR - ALPERİN E-posta: ankara@sif.com.tr
Merkez / Eskişehir 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28
Tel: (0222) 228 01 74 Bornova-Işıkkent / İzmir
Faks: (0222) 228 15 65 Tel: (0232) 472 13 60-61-62
E-posta: fermak@sif.com.tr Faks: (0232) 472 13 71

E-posta: alperinservis@sif.com.tr

İş'te

İNŞAAT TARIM

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI - ANTALYA / AKDENİZ ADANA / LİBRA İZMİR / BÖLGE
Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44 ğDOĞU MARMARA Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak 6172 Sok. Karacao lan Mah. No: 28

 Sarıçam Mevkii / Adana Bornova-Işıkkent / İzmirE-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. No:26 07090 Antalya
Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40 Tel: (0232) 472 15 00Sakarya Sok. No: 40 Tel: (0242) 221 52 96
Faks: (0322) 346 03 70    Faks: (0232) 472 15 53Maltepe / İstanbul Faks: (0242) 221 52 99
E-posta: info@libramakina.com E-posta: sif@sif.com.trTel: (0216) 352 00 00 E-posta: antmak@sif.com.tr

Faks: (0216) 352 10 04
E-posta: sif@sif.com.tr BURSA / GÜNEY MARMARA ANKARA / BÖLGE KOCAELİ / KARATAŞ

Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İvedik Organize San. Melih Gökçek Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. 
İş Merkezi No:160 K:3 Blv. 1524 Cd. No:59İSTANBUL / AVRUPA YAKASI - No: 317 Çayırova / Kocaeli
Nilüfer / Bursa Yenimahalle / AnkaraTRAKYA Tel: (0262) 721 40 01
Tel : (0224) 451 37 43 Tel: (0312) 472 20 70Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza
Faks : (0224) 451 37 60 Faks: (0312) 472 20 76No: 57 K: 3 D: 13 / A KONYA / ŞAKİROĞLU
E-posta: sif@sif.com.tr E-posta: sif@sif.com.trBüyükçekmece / İstanbul F. Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu

Tel : 0212 886 44 34 Cad. No: 18 Karatay / Konya
ANTALYA / ANTMAKDİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU Faks : 0212 886 73 13 Tel: (0332) 242 49 72
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak E-posta : sif@sif.com.tr ANADOLU
No:26 07090 AntalyaElazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakır MANİSA / KARABULUT Tel: (0242) 221 52 96Tel: (0412) 339 00 22ADANA / GÜNEY Sanayi Sitesi 1. Blok No:5Faks: (0242) 221 52 99Faks: (0412) 339 00 23Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44 Akhisar / ManisaE-posta: antmak@sif.com.trE-posta: yonmakina@sif.com.trSarıçam Mevkii / Adana Tel: (0236) 414 12 70

Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40
DİYARBAKIR / YÖNİZMİR / EGEFaks: (0322) 346 03 70    

TRABZON / YİĞİTERElazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakır6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28E-posta: info@libramakina.com
Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı Tel: (0412) 339 00 22Bornova-Işıkkent / İzmir
Anavatan Cad. No: 176/A TrabzonFaks: (0412) 339 00 23Tel: (0232) 472 15 00ANKARA / İÇ ANADOLU
Tel: (0462) 334 37 43E-posta: yonmakina@sif.com.trFaks: (0232) 472 15 53İvedik Organize San. Melih Gökçek 
Faks: (0462) 334 37 21E-posta: sif@sif.com.trBlv. 1524 Cd. No:59
E-posta: yigiterservis@sif.com.trİSTANBUL / MERKEZ Yenimahalle / Ankara

E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Tel: (0312) 472 20 70 TRABZON / D. KARADENİZ
Sakarya Sok. No: 40Faks: (0312) 472 20 76 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
Maltepe / İstanbulE-posta: sif@sif.com.tr Anavatan Cad. No: 176/A  Trabzon
Tel: (0216) 352 00 00Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0216) 352 10 04Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: sif@sif.com.trE-posta: yigiterservis@sif.com.tr
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üzerinde herhangi bir rehin bulunmaması, çalıntı 

olma riskini de azaltacaktır. 

Makinayı almadan önce; tercihen bir yetkili servisten, 

çalışma saati göz önüne alınarak; motor, şanzuman, 

hidrolik pompa, yürüyüş takımı, bom ve arm gibi 

tamiri yüksek maliyetli ana komponentlerin mutlaka 

ekspertizinin yapılması istenmelidir. Burada verilecek 

cüzi bir ücret, yanılma halinde cebinizden çıkacak 

daha büyük masrafların önünü kesecektir.

İkinci El İş Makinası Alırken 

Nelere Dikkat Edilmelidir? 

SİF JCB İkinci El 

Departmanı

ik
in
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@
si

f.c
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m

.t
r

İş'te

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

Yazan: Tamer İsa Aktaş

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

MARKA
MODEL

YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ
ÇALIŞMA

SAATİ
İLAN
FİYATI

JCB 2005 JS330LC PALETLİ EKSKAVATÖR 10815 65.000 €

KOMATSU 2005 PC300-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 8080 82.000 €

JCB 2011 8055 ZTS PALETLİ EKSKAVATÖR 561 45.000 €

JCB 2010 JS360LC PALETLİ EKSKAVATÖR 10500 100.000 €

JCB 2007 JS330 PALETLİ EKSKAVATÖR 7498 71.000 €

JCB 2006 JS200LC PALETLİ EKSKAVATÖR 18477 49.000 €

CAT 2005 320 CL PALETLİ EKSKAVATÖR 15228 58.000 €

HYUNDAI 2005 290 LC PALETLİ EKSKAVATÖR 6533 53.000 €

KOMATSU 2007 PC200-8 T3A PALETLİ EKSKAVATÖR 7628 65.000 €

HYUNDAI 2006 R290LC-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 10600 53.500 €

HYUNDAI 2010 R110 PALETLİ EKSKAVATÖR 3700 42.000 €

HİDROMEK 2010 HMK220LC-3 PALETLİ EKSKAVATÖR 5800 67.000 €

JCB 2003 JS200LC PALETLİ EKSKAVATÖR 18000 32.500 €

JCB 2007 JS330LC PALETLİ EKSKAVATÖR 7115 62.500 €

HYUNDAI 2005 R360LC-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 12877 61.500 €

HYUNDAI 2005 R360LC-7 PALETLİ EKSKAVATÖR 13574 61.500 €

JCB 2010 JS360LC PALETLİ EKSKAVATÖR 7341 100.000 €

CAT 2005 320CL PALETLİ EKSKAVATÖR 19103 55.000 €

VOLVO 2007 EC 360BLC PALETLİ EKSKAVATÖR 15700 75.000 €

JCB 2006 JS200LC PALETLİ EKSKAVATÖR

SUMITOMO 2006 SH240-3 PALETLİ EKSKAVATÖR

KOBELCO 1993 SK200 PALETLİ EKSKAVATÖR 23.500 €

SAMSUNG 1996 SE210W LASTİKLİ EKSKAVATÖR 25500 23.000 €

JCB 2007 436Z YÜKLEYİCİ 6184 52.500 €

JCB 2012 426EZ YÜKLEYİCİ 268 83.000 €

KOMATSU 1986 WA450-1 YÜKLEYİCİ 15000 27.500 €

CAT 1992 966F YÜKLEYİCİ 36592 35.000 €

CAT 1993 966FII YÜKLEYİCİ 20329 35.000 €

VIBROMAX 2004 VM116 D SİLİNDİR 9514 27.000 €

HAMM 1996 2420D SİLİNDİR 22.500 €

JCB 2008 1CX BEKOLODER 3254 23.500 €

JCB 2006 4CX-4WS-SM BEKOLODER 10000 34.000 €

JCB 2005 4CX-4WS-SM BEKOLODER 12000 30.000 €

JCB 2012 3CX SM4TEC BEKOLODER 1500 56.000 €

JJCB 1997 4CX-SM BEKOLODER

JCB 2007 3CX SM4TEC BEKOLODER

KOMATSU 2006 WB93 S-5 BEKOLODER 580 25.000 €

KOMATSU 2010 WB93 S-5 BEKOLODER 4258 35.000 €

MANİTOU 2007 731 TELEHANDLER 31.000 €

MANİTOU 2006 732 TELEHANDLER 11699 27.500 €
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ADANA - ADA ÇORUM - EMRE GAZİANTEP - GAP İŞ İZMİT - ÇÖZÜMSAN MUĞLA - AVCILAR
CeyhanYolu 8. km Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde Küsget Halıcılar Sitesi 140 No’lu Sanayi Mah. Kumru Sk. Labranda Yolu No: 20 Milas / Muğla
İncirlik  / Adana No: 63 Çorum Cad. No: 4 Şehitkamil / Gaziantep Çözüm İş Mrk. No:12 K:21 Tel: (0252) 513 51 45
Tel: (0322) 346 33 20 Tel: (0364) 234 52 04 Tel: (0342) 239 08 20 Kocaeli Faks: (0252) 513 58 97
Faks: (0322) 346 33 21 Faks: (0364) 234 52 04 Faks: (0342) 239 08 24 Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34 E-posta: avcılar@sif.com.tr
E-posta: adamakina@sif.com.tr E-posta: emremakina@sif.com.tr E-posta: gapservis@sif.com.tr Faks: (0262) 335 27 75
Web: www.adaismakinalari.com E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr SAMSUN - EMİN İŞ

DENİZLİ - KONMAN GEBZE - ATEŞSAN 19 Mayıs Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34
AFYON - EGE Sümer Mah. 2507 Sk. E-5 Yanyol Üzeri İstanbul Cad. No:13 KAHRAMANMARAŞ - BARITOĞLU Kutlukent / Samsun
2. Küçük Sanayi Sitesi 4. Ada No:45/D Denizli Gebze / Kocaeli Yavuz Selim Mah. Küçük San. Sit. Tel: (0362) 266 53 86
1. Blok No: 5 Afyonkarahisar Tel: (0258) 251 28 28 Tel: (0262) 644 58 66 Kaportacılar Cad. No:43 Faks: (0362) 266 53 91
Tel: (0272) 223 13 50 Faks: (0258) 251 28 28 Faks: (0262) 644 58 67 Kahramanmaraş E-posta: eminis@sif.com.tr
Faks: (0272) 223 13 51 E-posta: atessan@sif.com.tr Tel: (0344) 236 00 17
E-posta: egeis@sif.com.tr DİYARBAKIR - YÖN Faks: (0344) 236 00 18 SİİRT - DEM-MAK

Elazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakir HATAY - İSKEN E-posta: gencmakina@sif.com.tr Kurtalan Yolu Küçük San Sitesi
ALANYA - PAŞA Tel: (0412) 339 00 22 Sakarya Mah. Şehit Er Ali No: 49 Siirt
Mahmutlar Kasabası Yeni Mah. Faks: (0412) 339 00 23 Ermercan Cad. No:13/2 KARABÜK - GENÇ Tel: (0484) 224 34 38
Sanayi Sitesi K Blok No:34 E-posta: yonmakina@sif.com.tr İskenderun / Hatay Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2 Faks: (0484) 224 34 36
Alanya / Antalya Tel: (0326) 615 04 05 Kemaloyman Mevkii / Karabük E-posta: dem-mak@sif.com.tr
Tel: (0242) 528 78 38 EDREMİT - GEZER-İŞ Faks: (0326) 615 01 04 Tel: (0370) 452 02 56
Faks: (0242) 528 78 38 Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar Faks: (0370) 452 02 58 ŞANLIURFA - IŞIKYILDIZ

Sitesi 2.Ada B Blok No:41 IĞDIR - GÜNEŞ E-posta: gencmakina@sif.com.tr Evren Sanayi Sitesi 2 Cad. 15 Sok. 
ANKARA - SERVİS Edremit / Balikesir Çevre Yolu Üzeri Sanayi No: 27 Şanlıurfa
İvedik Organize San. Melih Gökçek Tel: (0266) 392 14 90 Binası Karşısı No :167 Iğdır KAYSERİ - ELCE Tel: (0414) 357 52 67
Blv. 1524 Cd. No:59 Faks: (0266) 392 14 91 Tel: (0476) 210 16 63 Ambar Mah. Ağaç İşleri San. 38. Sok. Faks: (0414) 357 50 27
Yenimahalle / Ankara E-posta: gezeris@sif.com.tr Faks: (0476) 210 16 63 No:32 Melikgazi / Kayseri E-posta: isikyildiz@sif.com.tr
Tel: (0312) 472 20 70 E-posta: gunes@sif.com.tr Tel: (0352) 220 19 19
Faks: (0312) 472 20 76 ELAZIĞ - COŞKUN KARDEŞLER Faks: (0352) 220 19 20 TOKAT - ÇÖZÜM
E-posta: sif@sif.com.tr Yeni Küçük San. Sit. K Blok İSTANBUL - GENPAR E-posta: jcbkayseri@sif.com.tr Yeniyurt Mah. Mehmet Şahin Cad.

No: 1-2-3-4-5 / Elazığ Kemalpaşa Mah. 24/4 Sok. No: 15-17 37.Blok No:99 Tokat 
ANKARA - SESA Tel: (0424) 255 57 50 Bağcılar - İstanbul KIRKLARELİ - AK İŞ Tel: (0356) 212 74 75
Arı San. Sit.1474. Sokak No:50-52 Faks : (0424) 255 57 71 Tel: (0212) 430 73 00 (pbx) Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45 Fax (0356) 214 93 29
İvedik Org. San. Ostim / Ankara E-posta: Faks: (0212) 432 39 39 Lüleburgaz / Kırklareli

coskunkardesler@sif.com.trTel: (0312) 395 24 72 - 73 E-posta: genparservis@sif.com.tr Tel: (0288) 412 88 70 TRABZON - YİĞİTER
      (0312) 395 22 88 - 99 Faks: (0288) 412 88 05 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı

ERZİNCAN - POLATLARFaks: (0312) 395 20 15 İSTANBUL - İNTER E-posta: akmakina@sif.com.tr Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok E-posta: sesaservis@sif.com.tr Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Caddesi Tel: (0462) 334 37 43
A/1 Blok Erzincan No: 79 Ferhatpaşa Ataşehir / Istanbul KONYA - ELCE Faks: (0462) 334 37 21
Tel: (0446) 226 01 43ANTALYA - ANTMAK Tel : 444 68 37 Fevzi Çakmak Mahallesi, Astim Sanayi E-posta: yigiterservis@sif.com.tr
Faks: (0446) 226 01 14Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak Faks : (0216) 471 30 00 Sitesi, 10753. Sokak No: 28H
E-posta: polatlar@sif.com.trNo:26 Antalya E-posta: interservis@sif.com.tr Karatay / Konya VAN - GÜVEN İŞ

Tel: (0242) 221 52 97 Tel: (0332) 233 24 04 Yeni San. Sitesi T Blok No:15 Van
ERZURUM - AKARFaks: (0242) 221 52 99 İSTANBUL - MERT Faks: (0332) 233 24 03 Tel: (0432) 223 27 49
Sanayi Sitesi Karşısı Şükrü Paşa Mah.E-posta: antmak@sif.com.tr İkitelli Org. San Bölgesi Atatürk San. E-posta: makina@elce.com.tr Faks: (0432) 223 28 66
No : 59 Erzurum Sit. 15. Cad. No: 425-426 E-posta: guvenis@sif.com.tr
Tel: (0442) 242 66 90BURSA - ERALP Başakşehir / İstanbul MALATYA - ANKARA
Faks: (0442) 242 66 90Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok Tel: (0212) 407 03 58 Özsan Sanayi Sitesi 34 Blok No: 70
E-posta: akar@sif.com.trNo: 41-42-43 Nilüfer / Bursa Faks: (0212) 407 03 59 Malatya

Tel: (0224) 441 79 80 E-posta: mertmakina@sif.com.tr Tel: (0422) 238 27 14
ESKİŞEHİR - FERMAKFaks: (0224) 441 79 82 Faks: (0422) 238 27 99
Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2E-posta: eralpservis@sif.com.tr İZMİR - ALPERİN E-posta: ankara@sif.com.tr
Merkez / Eskişehir 6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28
Tel: (0222) 228 01 74 Bornova-Işıkkent / İzmir
Faks: (0222) 228 15 65 Tel: (0232) 472 13 60-61-62
E-posta: fermak@sif.com.tr Faks: (0232) 472 13 71

E-posta: alperinservis@sif.com.tr

İş'te

İNŞAAT TARIM

İSTANBUL / ANADOLU YAKASI - ANTALYA / AKDENİZ ADANA / LİBRA İZMİR / BÖLGE
Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44 ğDOĞU MARMARA Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak 6172 Sok. Karacao lan Mah. No: 28

 Sarıçam Mevkii / Adana Bornova-Işıkkent / İzmirE-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. No:26 07090 Antalya
Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40 Tel: (0232) 472 15 00Sakarya Sok. No: 40 Tel: (0242) 221 52 96
Faks: (0322) 346 03 70    Faks: (0232) 472 15 53Maltepe / İstanbul Faks: (0242) 221 52 99
E-posta: info@libramakina.com E-posta: sif@sif.com.trTel: (0216) 352 00 00 E-posta: antmak@sif.com.tr

Faks: (0216) 352 10 04
E-posta: sif@sif.com.tr BURSA / GÜNEY MARMARA ANKARA / BÖLGE KOCAELİ / KARATAŞ

Barış Mah. İzmir Yolu Cad. Arıkanlar İvedik Organize San. Melih Gökçek Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. 
İş Merkezi No:160 K:3 Blv. 1524 Cd. No:59İSTANBUL / AVRUPA YAKASI - No: 317 Çayırova / Kocaeli
Nilüfer / Bursa Yenimahalle / AnkaraTRAKYA Tel: (0262) 721 40 01
Tel : (0224) 451 37 43 Tel: (0312) 472 20 70Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza
Faks : (0224) 451 37 60 Faks: (0312) 472 20 76No: 57 K: 3 D: 13 / A KONYA / ŞAKİROĞLU
E-posta: sif@sif.com.tr E-posta: sif@sif.com.trBüyükçekmece / İstanbul F. Çakmak Mah. Adana Çevre Yolu

Tel : 0212 886 44 34 Cad. No: 18 Karatay / Konya
ANTALYA / ANTMAKDİYARBAKIR / GÜNEYDOĞU Faks : 0212 886 73 13 Tel: (0332) 242 49 72
Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak E-posta : sif@sif.com.tr ANADOLU
No:26 07090 AntalyaElazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakır MANİSA / KARABULUT Tel: (0242) 221 52 96Tel: (0412) 339 00 22ADANA / GÜNEY Sanayi Sitesi 1. Blok No:5Faks: (0242) 221 52 99Faks: (0412) 339 00 23Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44 Akhisar / ManisaE-posta: antmak@sif.com.trE-posta: yonmakina@sif.com.trSarıçam Mevkii / Adana Tel: (0236) 414 12 70

Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40
DİYARBAKIR / YÖNİZMİR / EGEFaks: (0322) 346 03 70    

TRABZON / YİĞİTERElazığ Karayolu 4. Km.  Diyarbakır6172 Sok. Karacaoğlan Mah. No: 28E-posta: info@libramakina.com
Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı Tel: (0412) 339 00 22Bornova-Işıkkent / İzmir
Anavatan Cad. No: 176/A TrabzonFaks: (0412) 339 00 23Tel: (0232) 472 15 00ANKARA / İÇ ANADOLU
Tel: (0462) 334 37 43E-posta: yonmakina@sif.com.trFaks: (0232) 472 15 53İvedik Organize San. Melih Gökçek 
Faks: (0462) 334 37 21E-posta: sif@sif.com.trBlv. 1524 Cd. No:59
E-posta: yigiterservis@sif.com.trİSTANBUL / MERKEZ Yenimahalle / Ankara

E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad. Tel: (0312) 472 20 70 TRABZON / D. KARADENİZ
Sakarya Sok. No: 40Faks: (0312) 472 20 76 Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı 
Maltepe / İstanbulE-posta: sif@sif.com.tr Anavatan Cad. No: 176/A  Trabzon
Tel: (0216) 352 00 00Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0216) 352 10 04Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: sif@sif.com.trE-posta: yigiterservis@sif.com.tr




