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JCB LiveLink ile hep takipte kalın!

Taş Devri Şimdi Başlıyor: Powerscreen

JCB'den SİF İş Makinaları'na Birincilik Ödülü
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Merhaba,

2014 yılının ilk sayısında sizlerle yeniden buluşmaktan mutluyuz. Bu yılın bizim

açımızdan çok önemli bir yanı, dergimizin kapağında da görüldüğü gibi, SİF ile

JCB arasındaki başarılı ve uzun soluklu işbirliğinin 40. yılına ulaşıyor olması. Biz

bunu; zamanla, emekle, saygıyla ve sevgiyle kurulan “kırk yıllık dostluk” olarak

ifade ediyoruz. Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle , hep beraber 40. yılı

kutlayacağız.

JCB ile işbirliğimizin otuzuncu yılında halen hizmet verdiğimiz Maltepe'deki

Genel Müdürlük binamıza taşınmıştık. Nasıl bir tesadüftür ki 40. yılımızda da

bir taşınma hikayemiz olacak. Geçtiğimiz 10 yılda işlerimizin büyümesi ile

Maltepe'ye sığamaz olduk ve Orhanlı'da çok daha büyük bir tesise taşınma

hazırlığı içindeyiz.

2014 yılında yatırımlarımızı sürdürüyor olacağız. Diyarbakır ve Adana

bayilerimizin yapmakta olduğu yeni yatırımların haberlerini umuyorum bir

sonraki sayımızda sizinle paylaşacağız.

“Teknoloji” sayfalarımızda, bu yıl distribütörü olduğumuz Powerscreen marka

mobil paletli kırma ve eleme makinalarını tanıyacaksınız. SİF, Powerscreen ile

inşaat, madencilik ve geri dönüşüm sektörlerindeki müşterilerinin kırma ve

eleme ihtiyaçlarına cevap verebilecek.

Müşteriler ile ilişkiler, iş hayatının en önemli konularından biri. “Bilgi”

köşemizde bu konuyu ele alan yazımızı ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

“Söyleşi” konuğumuz Egekont Türkiye Ro-Ro Müdürü Ali Olcay Konuklu ile

şirketin faaliyetleri ve iş makinalarının nakliyesi üzerine bir söyleşi

gerçekleştirdik.

“Satış Sonrası Hizmetler” köşemizde, SİF ve JCB işbirliğinin 40. yılında çeşitli

modellerimizde standart olarak müşterilerimizin hizmetine sunmaya

başladığımız LiveLink Uydu Takip Sistemi'ni tanıyacaksınız.

Son dönem faaliyetlerimizin özetlerini her zaman olduğu gibi “Bizden

Haberler” bölümümüzde bulacaksınız.

Derg imizde yeni b ir bölüm baş lat ıyoruz : Makina lar ımız la b ir l ikte

müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin örneklerine yer vereceğimiz “Çözüm

Köşesi”. Bu sayıda döner elek ve kırma kovaları yer alıyor.

“Servis” köşemizde SİF JCB Ailesi’ne yeni katılan Denizli Yetkili Servisimiz

Konman ile tanışacaksınız.

“Müşteri Ziyareti”nde ESC İnşaat’a, “Tüm Türkiye’deyiz” bölümümüzde ise

Çanakkale’de Aydınlık İnşaat’a konuk olduk ve yaptıkları çalışmalar ve SİF JCB

hakkındaki görüşleri üzerine söyleşiler gerçekleştirdik.

Dergimizi beğenerek okuyacağınıza inanıyor, yeni sayımızda tekrar birlikte

olabilmek dileğiyle, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz.
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TEKNOLOJİ
Yazan: Mesut Grit

P O W E R S C R E E N

İş'te

SİF İş Makinaları, 2014 yılı itibariyle Powerscreen marka mobil paletli kırma ve eleme makinalarının Türkiye

distribütörü olmuştur. Bünyesinde bulundurduğu tüm JCB marka iş makinası ve ataşman çeşitleri ile müşterilerinin

ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu karşılayan SİF, Powerscreen ile artık inşaat, madencilik ve geri dönüşüm

sektörlerindeki müşterilerinin her kapasite ve türdeki kırma ve eleme faaliyetlerine de cevap verebilecektir.

Kırma eleme sektörünün köklü üreticilerinden 1830 yılında kurulmuş Pegson&Son ve 1836 yılında kurulmuş

Brown Lenox, 1997 yılında BL Pegson adıyla birleşmişlerdir. 1966 yılında kurulan ve 1970 yılında Powerscreen

adını alan dünyanın en önde gelen elek üreticilerinden biri olan firma,Terex grubu bünyesinde, 2007 yılında BL

Pegson ile satış ve pazarlama faaliyetlerini birleştirmiştir. 2009 yılından itibaren de bu iki firma, Powerscreen adı ile,

tek bir çatı altında toplanmıştır.

Bünyesinde mobil paletli çeneli, darbeli, dik milli ve konik kırıcıları bulunduran Powerscreen, ayrıca çok çeşitli

mobil elek tiplerini de müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Dünya çapındaki toplam 120 yerel temsilcisi aracılığı

ile sunduğu satış, danışmanlık, finans ve satış sonrası hizmetleri ile müşterilerine hep yakın olmuştur.

Hemen hemen tüm inşaat işlerinde, çeşitli tane büyüklüklerinde, özenle işlenmiş ve tasnif edilmiş agregalara ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu agrega talebi, çoğunlukla taş ocaklarında kurulmuş sabit kırma eleme tesislerinden

sağlanmaktadır. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda artan makineleşme ve buna bağlı olarak artan inşaat hızları

ve mevsimsel talep değişimleri, agrega ihtiyacının farklı kaynaklardan hızla temini ihtiyacını doğurmuştur.Yine artan

nakliye maliyetleri ve trafik sınırlamaları, geri dönüşüm faaliyetlerinin önemini artırmıştır. Mobil paletli kırma ve

eleme makinaları, gerek hızlı temin edilebilmeleri, gerekse üretim alanına ulaşır ulaşmaz çalışmaya başlayabilmeleri

gibi eşsiz özellikleri sayesinde, agrega üretiminde giderek daha da önem kazanan bir alternatif olamaya

başlamışlardır.Yine taşın kırıcıya taşınması yerine kırıcının taşa giderek tüvenan nakliye ihtiyacının ortadan kalkması

ve tek makina ile farklı üretim yerlerinde çalışabilme olanağı, mobil paletli kırma eleme makinalarının ilave

avantajlarındandır.

Ülkemizde özellikle mermer işletmelerinde çok miktarda 'pasa' olarak adlandırılan atık açığa çıkmaktadır. Çoğu

zaman atıkların depolanması önemli bir sorun olup, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Ayrıca, ocak içi

Taş Devri
Şimdi Başlıyor!
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Powerscreen Premiertrak Mobil Paletli Çeneli Kırıcılar

Powerscreen Maxtrak Mobil Paletli Konik Kırıcılar

Powerscreen Premiertrak Mobil Paletli Darbeli Kırıcılar
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Düşük yakıt tüketimleri ve 250 - 500 t/h arasında

değişen yüksek kapasiteleri ile öne çıkarlar.

Titreşimli besleyiciden bağımsız ön eleme sistemi

ve iki katlı eleği ile komple tesis performansı alınabilen

darbeli kırıcı ailesinde, özellikle aşındırıcı ve şekil

problemi olan malzemelerde kullanılan dik milli

darbeli kırıcı da mevcuttur.

Mobil Paletli Elek denildiğinde, ilk akla gelen marka

olan Powerscreen, Chieftain eğimli titreşimli elekleri,

Warior ön elekleri ve muazzam eleme verimleri sunan

H serisi yatay ürün elekleri ile, 800 t/h'lik kapasitelere

ulaşabilmektedir. Hemen hemen her tür malzemeye

uygun bir eleme çözümü sunabilen Powerscreen,

mevcut kırıcıları ile birlikte, gerektiğinde komple bir

sabit tesis verimliliği ve performansı sunabilmektedir.

SİF, 60 yıla yaklaşan tecrübesi, yaygın satış ve satış

son r a s ı a ğ ı i l e , s i z de ğe r l i mü ş t e r i l e r im i z e

Powerscreen Mobil Paletli Kırma ve Eleme Tesislerini

sunmanın heyecanını yaşamaktadır.

Taş devri şimdi başlıyor!!!

hareket alanı da kısıtlanmaktadır. Mobil paletli kırma

eleme makinaları, farklı ocaklarda açığa çıkan atık

malzemeler i agregaya dönüştürerek onlardan

ekonomik bir değer yaratmaktadır.

Madencilik faaliyetlerinde de mobil makinaların

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kömür ocaklarında ve

dağıtım depolarında sınıflandırma işlerinde mobil

paletli elekler yıllardır kullanılmaktadır. Metalik maden

ocaklarında mobil paletli çeneli ve konik kırıcılar

i ş l e t m e l e r e e s n e k l i k v e f o n k s i y o n e l l i k

kazandırmaktadır.

Özetle mobil paletli kırma eleme makinaları, mevcut

işletmeler için kolay değerlendirme ve adaptasyon

özellikleri, satın almadan önce neye sahip olunacağının

bilinmesi, kırıcının üretim yerine ulaşır ulaşmaz kırma

faaliyetine başlayabilmesi, taşın değil kırıcının taşa

gitmesi, olağanüstü esneklik sağlaması, çok kolay yer

değiştirebilmesi, yüksek ikinci el değerleri, tek

operatör ile hem besleme hem de kırma işleminin

yapılabilmesi ve kolayca nakledilebilmesi gibi çok

önemli avantajlar sunmaktadır
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200 t/h'den 750 t/h'ye kadar üretim kapasitesine

sahip olup, daha dik kavrama açısı ve yüksek stroklu

agresif çene hareketleri sayesinde yüksek performans

ve verimlilik sağlarlar.

Direkt tahrik sistemi, önemli ölçüde yakıt tasarrufu

sağlar.

Opsiyonel olarak eklenebi len besleyic iden

tamamen bağımsız ön eleme sistemi, yüksek verimlilik

sağlar ve malzeme kayıplarını minimuma indirerek

kırıcı performansını artırır.

Automax teknolojisini kullanmaktadırlar. Bu

teknoloji, daha yüksek kapasitede, daha büyük boyut

küçültme oranı ve mükemmel ürün şekli sağlar.

Kapasiteleri 230 t/h'den 950 t/h'e kadar değişen

Powerscreen Maxtrak Mobil Paletli Konik Kırıcılarına,

opsiyonel olarak, iki katlı elek takılabilir ve böylece tek

bir makinadan atık dahil 4 ayrı ürün elde edilebilir.

Bu kırıcılarda da kullanılan direkt tahrik sistemi,

yakıt tasarrufu sağlayarak işletme maliyetlerini aşağıya

çeker.

07

P
O

W
E

R
S

C
R

E
E

N

POWERSCREEN ÜRÜNLERİ
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Premiertrak Mobil Paletli Çeneli Kırıcılar

Tracpaktor Mobil Çeneli Darbeli Kırıcılar

XV Mobil Paletli Dik Milli Darbeli Kırıcılar

Maxtrak Mobil Paletli Konik Kırıcılar

Chieftain Mobil Paletli Elekler

H Serisi Mobil Paletli Ön Elekler

Warior Mobil Paletli Ön Elekler

Ayrıca mobil tromel elekler, bant tipi

elekler, bant konveyörler ve yığın konveyör

bantları gibi farklı amaçlar için kullanılabilen

tesis tamamlama ürünleri de mevcuttur.

İş'te

Powerscreen Premiertrak Mobil Paletli Çeneli Kırıcılar

Powerscreen Maxtrak Mobil Paletli Konik Kırıcılar

Powerscreen Premiertrak Mobil Paletli Darbeli Kırıcılar



BİLGİ
Yazan: Çetin Cinemre

M Ü Ş T E R İ İ L E İ L E T İ Ş İ M

İş'te

İnsanlar, sosyal hayat içinde farklı rollere girer ve farklı davranırlar. Her rolden beklenen belirli davranış kalıpları

vardır. Örneğin, bir babanın baba rolünde çocuğuna karşı davranışı ile kendi babasına karşı davranışı farklı olmak

zorundadır. Çocuğuna ilgi, sevgi ve şefkat göstermek, baba olmanın (babalık rolünün) gereğidir. Kişinin babalık

rolündeki performansı çevresi tarafından sürekli izlenir. Performans düşük ise babaya uyarı gelir. Çocuğun sadece

biyolojik yönden babası olmak yeterli değildir. Baba olmak başka, babalık yapmak ise başka bir şeydir.

Müşteri rolü ise, diğer tüm rollerden çok farklıdır. Bu rolde kişi, kendini olduğundan farklı hissedebilir. Müşteri

olmak, güzel bir duygudur. Bir ayrıcalıktır. İhtiyaç duyulan, istenilen, beklenilen, önemsenen, vazgeçilemeyen kişi olma

duygusu, insanın hoşuna gider. Cebinde parası olan her insan, birçok seçenek arasından dilediğini seçme, istediği

zaman satın alma kararını verme özgürlüğüne sahiptir. Son karar her zaman müşterinindir. Mal veya hizmet satan

kişiler, değişik pazarlama ve satış taktikleri ile müşterileri etkilemek, kendilerine çekmek, yönlendirmek ve satın

alma kararı vermesini sağlamak için ellerinden geleni yapabilirler. Satışı bağlayabilir ve aynı müşteriye tekrar satış

yapabilirlerse kendilerini başarılı görebilirler. Satış miktarı veya hacmi yanında, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı

ölçümlerinin de yapılması şarttır. Genellikle (müşterinin başka seçenek bulamadığı pazarlar dışında) satış miktarı ve

özellikle satışın tekrarlanması, müşteri memnuniyeti ile yöndeştir.Yani müşteri memnun ise, satın alır; memnuniyeti

sürdükçe tekrar satın alır.

MÜŞTERİ İLETİŞİMİLE
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Mal veya hizmet satan kişilerin müşteri ile iletişim

kurma becerileri çok önemlidir. Satışın yapılabilmesi ve

tekrarlanması, büyük ölçüde buna bağlıdır. Satıcılar işini

seven, sosyal yönü güçlü, dışa dönük, sempatik, aktif ve

yaratıcı insanlar olmak zorundadır. Müşteri, özel bir

insan olduğu duygusunu yaşamak ister. Ona bu duyguyu

vermesi gereken satıcıdır. İnsan, müşteri rolünde bir

ortama girdiği zaman gözlerin kendisine çevrilmesini,

güler yüz ve ilgi gösterilmesini bekler. Müşteriyi en çok

rahatsız eden yaklaşım, varlığının fark edilmemesi ve

önemsenmemesidir. İlişkinin ilk dört dakikası çok

önemlidir. Bu sürede yapılacak aşağıdaki tarzda hataların

daha sonra düzeltilmesi zordur:
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Otururken ayağa kalkmamak

Yanlış selam veya hitap şekilleri

Olumsuz yüz ifadeleri (somurtkan ve asık bir yüz)

Olumsuz beden duruşu (örnek: eller belde veya

cepte)

Göz teması kurmamak

Müşteriyi dinlememek

Kendini ifade edememek

Her iletişimde olduğu gibi, müşteri ile iletişimde de

çok önemlidir. İletişim sorunlarının temelinde

büyük ölçüde empati eksikliği vardır. Maalesef toplum

olarak insanlara ve olaylara sadece kendi açımızdan

bakarız. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak

ve onu anlamaya çalışmak yönünde çaba göstermeyiz,

fakat karşımızdaki kişiden bunu bekleriz. Herkes

empatiyi karşı taraftan beklediği için bir türlü empatik

iletişim kurulamaz. Ailede, okulda ve sosyal hayatın

farklı ortamlarında yaşadığımız gerçek budur.

Bu gerçeğin müşteri ile iletişim kurma noktasında

değişmesi zorunludur. Müşteri ile iletişimde empati

“olmazsa olmaz”dır. Müşteriyi anlamak gerekir. Onun

psikolojisini, ihtiyaç, istek ve beklentilerini, satın alma

sürecindeki davranışlarının sebeplerini bilmek; onun

memnuniyetini sağlamanın temel koşullarıdır. Müşteri,

herhangi bir insan değildir. Bu bağlamda müşteri

ilişkileri, diğer sosyal ilişkilerden ayrı tutulmalı ve o

i l i ş k i l e re g ö s t e r i l m eye n ö z e n , b u i l i ş k i l e re

gösterilmelidir. Bu, aynı zamanda ve

gereğidir.

empati

kurumsal kimliğin

profesyonel olmanın

empati

kurumsal kimliğin

profesyonel olmanın

önyargılar

1. Aynı davranış, farklı müşteriler üzerinde farklı etkiler

yapar.

2. Farklı davranışlar, farklı müşteriler üzerinde aynı etkiyi

yapabilir.

pazarlama bileşenleri

3.Aynı davranış, aynı müşteri üzerinde farklı zamanlarda

farklı etkiler yapar.

4. Bir davranışın doğru veya yanlış olması, yaptığı etkiye

bağlı olarak değişir.

5.Davranışlar,davranışları doğurur.
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empati

kurumsal kimliğin

profesyonel olmanın

Müşteri ile iletişimi engelleyen bazı vardır:

Müşter iy i tanımaya çal ışmadan, onun hakkında

söylenenlere, kıyafetine, tipine, duruşuna bakarak

yargıya varmak çok yanlıştır. Önyargılar zararlıdır.

Müşteri hakkında olumsuz düşüncelere sahip kişiler,

müşteri i le sağlıklı i letişim kuramaz. Bu nedenle

önyargılar ile hareket etmemek gerekir.

İnsan ilişkilerinde olduğu gibi, müşteri ilişkilerinde de

genel kurallar vardır:

Müşterileri aynı kalıba sokmak, hepsinin birbirine

benzediğ in i düşünmek ve heps ine aynı şek i lde

davranmak büyük hatadır. Müşteriler, standart değildir.

Onların kültürleri, kafa yapıları, bakış açıları, algılamaları

b irb ir inden fark l ı o lduğu g ib i , iht iyaç , i s tek ve

bek lent i l e r i de fark l ıd ı r. Ayn ı davran ı ş ı f a rk l ı

yorumlamaları doğaldır. Örneğin, bir ürün veya hizmet

bir müşterinin beklentilerini karşılarken, başka bir

müşterinin beklentilerini karşılamada yetersiz kalabilir.

Müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentileri birbirinden

farklı olduğuna göre, farklı çözümler gerektirir. Farklı

çözümler i le farkl ı iht iyaç, istek ve beklenti ler

karşı lanabi l irse; tüm müşteri lerin memnuniyeti

sağlanabilir. Müşteriler farklı, çözümler farklı; ama

yaratılan etki (memnuniyet) aynıdır. Bu bağlamda

örneğin, müşterilere farklı şekilde hitap edilmeli ve

selam verilmelidir. Bazı şirketler kurumsal kimlikleri

gereği müşterilere “beyefendi”, “hanımefendi” şeklinde

önyargılar

1. Aynı davranış, farklı müşteriler üzerinde farklı etkiler

yapar.

2. Farklı davranışlar, farklı müşteriler üzerinde aynı etkiyi

yapabilir.
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Müşteri un çuvalı gibidir.Vurdukça toz çıkarır.

Müşteri saç teline benzer. Kestikçe uzar.

Müşteriye elini verirsin, kolunu alamazsın.

Müşter in in bütün derdi parad ır. Ondan para

istemezsen, en iyisi sensin.

Müşteriyi memnun etmek olanaksızdır.
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yapabilir.

h itap edi lmesini doğru bulabi l ir. Ancak Türkiye

coğrafyasında yaşayan farklı kültür yapısına sahip bazı

insanlar bundan memnuniyet değil, rahatsızlık duyabilir.

Doğrusu şudur : Müşteriler arasındaki farklılıkları

dikkate almak, birbirine benzer özellikteki müşterileri

gruplandırmak ve her müşteri grubu için farkl ı

oluşturmak.

Çünkü insan lar ın o lduğu g ib i müşter i ler in de

psikolojileri zaman boyutunda değişir. Aynı müşteri

herhangi bir olay nedeniyle olumsuz psikolojik ortama

girdiği zaman, daha önce rahatsız olmadığı söylem veya

eylemlere tepki gösterebilir. Bu tepki bazen çok sert ve

şaşırtıcı da olabilir. Çünkü iç dünyasında hissettiği baskı

(duyguların baskısı) onu daha duyarlı yapar ve böyle

davranmaya iter.Yapılması gereken şudur: Müşteriyi

kitap okur gibi okumak ve o anda içinde bulunduğu

psikolojiye göre davranmak.

Bu , çok öneml i b i r kura ld ı r. Müşter i i l e i l i şk i

noktalarında görev yapan kişilerin, davranışlarının

doğruluğu veya yanlışlığını öğrenmek için müşteri

üzerinde yaptığı etkiye bakmaları gerekir. Etki olumlu

i se davran ı ş doğru , o lumsuz i se yan l ı ş t ı r. K i ş i

davranışının doğru olduğuna inanabilir; ama geçerli olan

onun düşüncesi değil, müşterinin algılamasıdır. Bu

bakımdan algı yönetimi çok önemli bir konudur.

Müşterinin algıs ını yönetmek, hedeflenen algıyı

yaratmak için ciddi bir müşteri analizi gereklidir.

Bir insana nasıl davranırsanız, aynı şekilde karşılık

görürsünüz. Karşımızdaki kişinin davranışını, genellikle

ona karşı davranışımız belirler.

pazarlama bileşenleri
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farklı etkiler yapar.

4. Bir davranışın doğru veya yanlış olması, yaptığı etkiye

bağlı olarak değişir.

5.Davranışlar,davranışları doğurur.

pazarlama bileşenleri

3.Aynı davranış, aynı müşteri üzerinde farklı zamanlarda

farklı etkiler yapar.

4. Bir davranışın doğru veya yanlış olması, yaptığı etkiye

bağlı olarak değişir.
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1956 Trabzon doğumlu olan Çetin Cinemre, 1978 yılında

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezun

olmuştur. İş hayatına İŞ-KUR'da başlayan Cinemre, ardından

Brisa ve Koç Holding'de eğitim uzmanı olarak görev almıştır.

2003 yılında Servis Eğitim ve Danışmanlık firmasını kuran

Cinemre'nin uzmanlık alanı satış sonrası hizmetlerdir. Çetin

Cinemre'nin Serviste Davranış (1996), Serviste Kalite (2000)

ve Servis Yönetimi (2003) isimli kitapları bulunmaktadır.

www.servisegitim.com

Çetin Cinemre Kimdir?
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Bu sayımızda, Egekont Türkiye Ro-Ro Müdürü Ali Olcay Konuklu ile

bir söyleşi gerçekleştirdik.

Arkas Holding'ten bahseder misiniz?

1900'lü yıllar... Anadolu ekonomisinin belkemiği İzmir... Binlerce yıllık limanıyla, Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan

kapısı...Verimli topraklarında yetişen pamuğundan tütününe, üzümünden incirine her çeşit ürün sadece

doğuya gitmekle kalmıyor, batı ülkelerine de İzmir'den gönderiliyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun bu gözde kentinde, Gabriel J. B. Arcas tarafından 1902 yılında ithalatçı olarak

kurulan Arkas, 1944 yılında Lucien Gabriel Arcas'ın öncülüğüyle uluslararası taşımacılık alanında faaliyet

göstermeye başlar.

Ülkenin her zamankinden daha fazla iş kollarına gereksinim duyduğu günlerde Arkas, üç tarafı denizlerle

çevrili bu yarımadanın potansiyelini değerlendirmeye başlar. Arkas'ın, Türkiye'den yüklediği gemiler önce

Mısır'a doğru yol alır. Kısa bir süre sonra da yedi denize açılır... Denizyolunun kullanımı ve buna paralel olarak

ülke ekonomisinin hızlanan gelişiminde öncülük,ARKAS için artık ilk hedeftir...

At arabaları yerini motorlu taşıtlara, parke taşları asfalt zeminlere bırakırken,Arkas'ın gelişimi de halen Arkas

Yönetim Kurulu Başkanı olan Lucien Arkas'ın, 1964 yılında Lucien Arkas Vapur Acenteliği'ni kurması ile hız

kazanır. Dünya taşımacılık sektöründe başarıları ve güvenilirliğiyle tanınan armatörlere acentelik hizmeti veren

bu şirket, Türk Taşımacılık Sektörü'nü uluslararası pazarda başarıyla temsil eder. Arkas, 1978 yılında

Türkiye'den Avrupa'ya ilk konteyner yüklemesini yaparak ülkemizde bu taşımacılık sisteminin yerleşmesine

Arkas Holding'ten bahseder misiniz?

“Türkiye'deki iş makinaları
%50'si Grimaldi'nin gemileri
tarafından Egekont'un acenteliği
altında gerçekleşmektedir.”

hareketinin

Arkas Holding bünyesindeki Egekont şirketi ve faaliyetleri hakkında bilgi rica edebilir miyiz?

Arkas'ta ne zaman çalışmaya başladınız? Sektöre olan ilginiz nereden kaynaklandı?

Temsilcisi olduğunuz Grimaldi Lines maliyetleri düşürmek için ne gibi yatırımlar yapmıştır?
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öncülük eder.Yaşanan değişimler doğrultusunda büyümek zorunluluğu Arkas'ı 1979 yılında Anonim Şirket

oluşumuna yönlendirir ve "gelişim" Arkas Denizcilik ve Nakliyat adıyla bütünleşir.

2000'li yılların başında Arkas Holding'in kurulmasıyla yeni bir yapılanmaya yönelen Arkas, bugün uluslararası

taşımacılık ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 61 şirketi çatısı altında birleştiriyor. Arkas bayrağı,

Türkiye'de uluslararası taşımacılığın, özellikle de konteyner taşımacılığının simgesi.

Yolculuğuna bir asrı aşkın süredir emin adımlarla devam eden Arkas, lojistik hizmetlerinden acenteciliğe,

armatörlükten liman işletmeciliğine, gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden bilgi

sistemlerine ve kurvaziyer turizmine kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketleriyle yoluna devam ediyor.

Bu süre içinde yeni ofisler açarak hizmet ağını yurt içinde 13 şehirde, yurt dışında 19 ülkede yer alan toplam

50 ofisiyle genişleten Arkas, uluslararası taşımacılık alanında emin adımlarla rotasında ilerliyor.

Egekont Konteyner Taşımacılık A.Ş., 1990 yılında Arkas Holding çatısı altında faaliyete geçmiştir. 1995 yılından

bu yana Uzakdoğu'lu armatör Yang Ming'in; 1996 yılından itibaren ise, dünya çapında çok amaçlı Ro-Ro

taşımacılığı yapan Grimaldi Group'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 2009'da Yang Ming ve Arkas'ın yeni

bir ortaklığa girmesi ve Yang Ming Anadolu şirketinin kuruluşu ile birlikte, Egekont sadece Grimaldi'ye hizmet

vermeye devam etmektedir. Filosunda 120 adet Ro-Ro gemisi bulunan Grimaldi Group'un bünyesinde

Grimaldi Lines, ACL, Minoan, Finnlines ve Malta Motorways of the Sea hatları bulunmaktadır. Egekont,

Grimaldi Group'un farklı servisleri aracılığıyla İzmir, Mersin, Gemlik ve Derince limanlarından, Akdeniz,

Avrupa, Adriyatik, Baltık Denizi, Kuzey ve Batı Afrika, Kuzey ve Güney Amerika limanları arasında ithalat ve

ihracat müşterilerine tam kapsamlı hizmet vermektedir. 15 yılın deneyimi ve haftalık düzenli servis ile binek

ve ticari otomobiller (özellikle yeni araçlar), otobüs, kamyon, tır, treyler, iş makinaları ve her türlü yükün

taşınması ve elleçlenmesinde en uygun taşıma çözümlerini sunmaktadır.Türkiye'deki otomobil hareketinin

%40'ı, iş makinalarının ise %50'si Grimaldi'nin gemileri tarafından Egekont'un acenteliği altında

gerçekleşmektedir.

Arkas Holding bünyesindeki Egekont A.Ş.

firmasında 2000 yılında çalışmaya başladım.

1 9 9 7 y ı l ı n d a n b u y a n a d e n i z c i l i k

sektörünün içindeyim. Deniz, hayatımda

hep önemli bir yer tutmuştur. Kızımın

adını da bu tutkum yüzünden Deniz

koydum. Üniversite yıllarımda başlayan

sualtı tutkusu, 1988 yılından itibaren

Profesyonel Dalış Eğitmenliği'ne dönüştü.

1989-1997 yıl ları arasında, Kuzey ve

Güney Amerika'da bulunduğum süre

içersinde, iş yaşamının dışında çeşitli dalış

kulüpler i ve ünivers i te ler inde dal ış

eğitmenliği yaptım. Halen Türkiye'de

uluslararası bir organizasyonunun Türkiye temsilciliğini yapıyor ve fırsat buldukça dalış eğitimleri ve dalış

kazalarında ilkyardım eğitimleri veriyorum.

Grimaldi Lines filosuna katılan yeni gemiler, diğerlerine oranla düşük yakıt tüketimi sayesinde, daha iyi

sonuçlara ve çevresel performansa ulaştı. Bu duruma en açık olarak 2 adet Ro-Ro Hyundai gemisi örnek

verilebilir. M/V Eurocargo Malta ve M/V Eurocargo Genova adlı gemileri seferlere dahil edildi. Bu tipteki

gemiler, Salerno/Valensiya rotasında işlemeye başlayınca, araştırma, geliştirme, yenilik ve gelişmiş teknoloji

kapasitesi sayesinde, 1980 yılında inşa edilen Malta Express sınıfı geminin römork başına 2,500 kilo olan

karbondioksit salımı yüzde 70 azaltılarak 700 kiloya düşürülebildi. Rotaların ve tarifelerin en iyi duruma

getirilmesi, yenilikçi işletme prosedürleri ve filo modernleştirilmesi ile çevresel bakımdan da önemli

Arkas Holding bünyesindeki Egekont şirketi ve faaliyetleri hakkında bilgi rica edebilir miyiz?

Arkas'ta ne zaman çalışmaya başladınız? Sektöre olan ilginiz nereden kaynaklandı?

Temsilcisi olduğunuz Grimaldi Lines maliyetleri düşürmek için ne gibi yatırımlar yapmıştır?

Arkas Holding bünyesindeki Egekont şirketi ve faaliyetleri hakkında bilgi rica edebilir miyiz?

Arkas'ta ne zaman çalışmaya başladınız? Sektöre olan ilginiz nereden kaynaklandı?

Temsilcisi olduğunuz Grimaldi Lines maliyetleri düşürmek için ne gibi yatırımlar yapmıştır?
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ilerlemeler kaydedildi. Bunun yanı sıra, eski gemileri söküme gönderdiler ve kiralık gemiler iade edildi.

Tüm bunlar masrafların düşürülmesi için yapılan başlıca çalışmalar oldu.

Grimaldi Lines özellikle Akdeniz içi Short Sea servisi ile Yunanistan-İtalya-İspanya ve Kuzey Afrika

limanları arasında yüklü tır taşımacılığı yaparak, karayolu taşımacılığının süresi ile mesafesini kısaltmak

suretiyle, tırların çevreye saldığı egzoz gazı miktarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Grimaldi'nin bu

servisi, Avrupa Birliği'nin yük taşımacılığını, karayolu taşımacılığından denizyolu, demiryolu ve iç su

taşımacılığına yönlendiren projeler için finansman sağladığı Marco Polo programı kapsamı içerisindedir.

Bu programın uygulanması sayesinde, karayolunda daha az kamyon ve bu sayede daha az tıkanıklık ve

kirlilik ile daha güvenilir ve etkin taşımacılık sağlanmaktadır.

Malum olduğu üzere, Ro-Ro gemileri yapıları itibari ile tekerlekli araç taşımacılığı esası ile

üretilmektedir. İş makinaları, genelinde konteyner ölçüleri üzerinde, tekerlekli ve kendi imkanları ile

yürüyebilen araçlar olmaları sebebiyle, Ro-Ro gemileri için uygun yüklerdir. Navlun ve liman

maliyetleri Ro-Ro gemileri sayesinde azalmaktadır. Zira Ro-Ro gemilerine iş makinaları yüklenirken

herhangi bir yükleme ekipmanına (vinç, forklift, vb.) ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca, bu tarz yükleme

ekipmanlarının kullanımı esnasında iş makinalarına gelebilecek hasarlar da en aza inmektedir. Öte

yandan, Ro-Ro gemi ler in in operasyonu konteyner gemi ler ine göre daha kısa sürede

tamamlanabildiğinden, müşteriler yüklerini limandan daha çabuk çekebilmektedir. Her yük grubunda

olduğu gibi, iş makinalarının elleçlenmesi esnasında da çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Zaman zaman,

uzun süren seferler sonunda, çalışmayan makinelere ihtiyaç duyulan teknik desteğin verilmesi, fiziki

şartlara (liman izinleri, gece operasyonları, vb.) takılmaktadır. Bu da ister istemez operasyonu olumsuz

etkileyen bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır.

1966 yılında Bismil, Diyarbakır'da doğdum. Babamın devlet memuru olması sebebiyle, yurdumuzun

birçok bölgesinde yaşadım. ODTÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Bir kız çocuğu

babasıyım. Daha önce de bahsettiğim üzere, sualtı dalış merakım nedeniyle, hayatımın büyük

bölümünü sualtında geçirdim diyebilirim. Deniz tutkumun dışında başka bir tutkum da motosiklet;

yurt içindeki iş seyahatlerime fırsat buldukça motosiklet ile gidiyorum.

Egekont A.Ş.'de Türkiye Ro-Ro Müdürü olarak görev yapmaktayım. Görevim, temsilcisi olduğumuz

Grimaldi armatörünün Türkiye'deki ticari ve operasyonel faaliyetlerini yürütmek ve koordine

etmektir. Bu bağlamda Türkiye ve yurt dışındaki müşterilerin standartlarını dikkate alarak pazarlama,

hukuk, muhasebe ve operasyon faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

Yapılan çalışmalar maliyet düşürmenin dışında çevreye de katkı sağlamış gibi görünüyor. Bu konu ile ilgili

eklemek istedikleriniz var mı?

İş makinası nakliyesinde Ro-Ro kullanımının gerekliliği,avantajları ve zorlukları nelerdir?

Arkas ve Egekont hakkında yeterli bilgiyi aldığımızı düşünüyoruz.Bize biraz da şirketteki konumunuzdan

ve kendinizden bahseder misiniz?

Sayın Ali Olcay Konuklu’ya teşekkür ediyoruz.
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İş makinası nakliyesinde Ro-Ro kullanımının gerekliliği,avantajları ve zorlukları nelerdir?
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SİF İş Makinaları olarak JCB ile işbirliğimizin 40. yılında tüm ekskavatörlerde, lastik tekerlekli

yükleyicilerde, 3CX ve 4CX model kazıcı-yükleyicilerde standart olarak müşterilerimizin

hizmetine sunmaya başladığımız JCB LiveLink, makinanın içine entegre bir beyin ünitesinin

makinadan aldığı dataları ve uydudan aldığı lokasyon sinyalini GPRS üzerinden İngiltere'de

bulunan JCB merkezine, merkez üzerinden de bölgelere gönderilmesiyle çalışan bir uydu takip

sistemi.

JCB'nin kendi tasarlayıp ürettiği yeni Anahtar Tip Immobilizer Sistemi de, LiveLink bulunan tüm

makinalarla birlikte sunuluyor. Bu sistem ile birlikle JCB LiveLink makinanın çalınma riskini

minimize etmeyi ve bu tür bir teşebbüste erken müdahale şansını ortaya koyuyor. Bu yıl dünya

genelinde 100 binin üzerinde makinaya takılması planlanan JCB LiveLink sayesinde, geçen yıl

Avrupa'da çalınan 52 makinadan 37'si bulunmuş. Bu da LiveLink sisteminin çalıntı makinaya

ulaşma olasılığının yüzde 71 olduğunu gösteriyor.

JCB LiveLink Uydu Takip Sistemi, makina ile ilgili, aşağıdaki tüm önemli bilgileri toplayarak

kullanıcıların bilgisine sunuyor ve Filo Yönetimi, Güvenlik ve Makinanın Ömrünün Uzaması

konularında büyük avantajlar sağlıyor:

�

�

�

�

Makina güvenliği

Düzenli bakımlar ve makinanın sağlık durumu

Makinanın üretkenlik ve verimlilik durumu

Makinayla ilgili gerçek zamanlı veri akışı

SATIŞ

SONRASI

HİZMETLERSSH
Yazan: Ozan Özer

İş'te

JCB LiveLink

JCB LiveLink
takipte kalın!

ile

hep
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Filo Yönetimi

Makina Ömrüne Faydaları

Güvenlik
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JCB LiveLink ile makinaların yönetimi çok kolay hale gelmiştir. Sistem, gerçek zamanlı bilgiler ile

tam kontrolü sağlar ve internet bağlantısı olan herhangi bir yerden makinaları uzaktan izleme

ve yönetme şansı verir.

Online bilgi akışı sayesinde, yakıt seviyesi, rölanti süresi ve motor çalışma durumuyla ilgili

detaylı bilgi sağlanır.

JCB LiveLink, makinanın verimli çalışıp çalışmadığından emin olur. Gün içinde gelen veriler ve

istenmeyen sorunların anlık izlenmesi, verimlilik için gerekli altyapıyı oluşturur.

Yakıt Raporlama Sistemi sayesinde, makina sahibi, gün içerisinde makinaya yapılan yakıt ikmal

aralıklarını, günlük çalışma esnasında alınan yakıt saatlerine göre ayarlayabilir, yakıt aktarmaları

için boşa geçen süreler kazanılmış olur.

Tam Zamanlı Makina Çalışma Saati Bilgisi, günlük çalışma koşullarına göre tahmini bakım

zamanının ayarlanıp, iş yoğunluğuna göre bakım programının oluşturulmasına imkan sağlar.

Günlük Makina Çalışma Durumu ile makinadan gün içinde gelen, ilk ve son çalışma saati ve

motorun durdurulma sayısı bilgileriyle, günlük çalışma ile ilgili genel bilgi sahibi olunur.

Makinanın anlık olarak yerini ve güvende olduğunu biliyor olmak, filo yönetimi için en önemli

bilgilerden biridir. JCB LiveLink ile, makinanın çalışma güzergahı ve bu sayede güvende olup

olmadığı net şekilde görülebilir.

Sistem üzerinden gelen makinanın yeri, hareket güzergahı ve kullanımı ile ilgili bilgilerle birlikte

JCB LiveLink, makinanın doğru çalışma bölgesinde ve saatlerinde kullanılıp kullanılmadığı

konusunda bilgi aktarabilmektedir.

Makinanın belirlenen 'çalışma alanı' dışında çalışması durumunda gelen Bölge Uyarıları ile

kullanıcılar, makinaları konusunda üst seviyede kontrol sahibi olurlar.

Gerçek Zamanlı Konum Bilgisi ile, makinaların kullanılmadığı zamanlarda daha güvenli bölgelere

çekilmesi kolayca sağlanabilmektedir.

Gerçek Zamanlı Çalışma Saatleri Uyarıları, makinanın önceden belirlenmiş 'iş saatleri' dışında

çalışması durumunda devreye girerek, kullanıcılara, e-posta, SMS veya internet sitesi üzerinden,

makinanın çalıştırıldığı saat ve yer ile ilgili bilgi akışı sağlamaktadır.

JCB LiveLink, makinalara doğru zamanda ve doğru şekilde bakım yapılıp yapılmadığı, makinada

herhangi bir sorun olup olmadığı hakkında, makinanın yanına gitmeden bilgi verebilir. Bu da,

hayatımızı kolaylaştıran ve makinayla ilgili bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlayan önemli bir

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

JCB LiveLink'in sağladığı verilerle birlikte, filolar daha etkili yönetilebilir, bakımlar

programlanabilir, sistem yaklaşan bakımlarla ve makinadaki mekanik ve elektriksel sorunlarla

ilgili kritik uyarılar gönderir. Bunun anlamı, makinadaki sorunların çözüldüğünden, makinanın

faal olarak işinin başında olduğundan emin olmak demektir.

Anlık Makina Çalışma Saati ve Uyarılar - Makina çalışma saatinin bilinmesi ile sistem, makina

bakımlarının takibini net bir şekilde yapabilir. Bakım bildirimlerinin kolay anlaşılır bir formatta

olması da, bakım takibini kolaylaştıran farklı bir unsurdur.

Geçmiş Bakım Kayıtları Makinanın olası satışı sırasında bakım kayıtlarının rahatça görülebiliyor

ve alacak müşterilere gösterilebiliyor olması, satış aşamasında kolaylık sağlayacaktır.

Acil Makina Uyarıları - Makina ile ilgili bir uyarı oluştuğunda JCB LiveLink, internet sitesi, SMS

veya e-posta yoluyla, anlık bildirimi sistem üzerinden göndererek kullanıcıların o anda bilgi

sahibi olmalarını sağlamaktadır.

-
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Bir gün, 1937 senesi yaz başlangıcında, Sadık Bey, bana

talimat verdi:

- Erzincan'a git ve Sezai'yle buluş. “Sivas-Erzurum”

arasında üç betonarme köprü yapacağız. Sezai ters

taraftan,Ağrı'dan gelecek. Köprülerin yerlerini beraber

görün… Başmüdürlük ve Simeryol ' la projeler

üzerinde anlaşın.

- Hangi otelde buluşacağız?

- Palas Otel'inde… Her memlekette bir Palas Oteli

vardır.

Bu habere çok sevindim. Sezai de artık bizlere, şirkete,

Saferha' ya katılıyordu.

Sezai ordudan tezkere alıp ayrıldıktan sonra, bir buçuk

seneden fazla serbest çalışmayı tercih etmişti.Askerde

akrabalığımızı keşfettiğimiz, Kolejli Raşit Tuğrul'la

birlikte, az sermayeyle çevrilebilen şehir haritaları ve

yol etütleri (*) taahhütleriyle uğraşıyorlardı. Sezai'yle

yeniden ayrı düşmüştük. Bir aralık, sesleri Mersin'den

çıktı. Mersin şehir haritasını yapıyorlarmış. Bir ara da

Bolvadin'de olduklarını duyduk. Bu arada Bolvadin,

Balıkesir, Beypazarı, Gemlik şehir haritalarını yapmak

için çalışmışlar. Son olarak da Sezai, bizim ofise

uğramış, Artin tarafından teçhiz edilip, çadır ve

varyozundan çuvaldızına kadar bütün malzemesi

tedarik edilmiş ve onu Ağrı-Şehbab yol etüdüne

uğurlamıştık… O akşam, Artin'i hatırlarım, ayaklarını

uzatıp sırtını duvara dayamış, iftiharla: “Tabım kesildi…

Ama tamam yolladık!” demişti.

Sevgili Artin! Yüzünün sol tarafı, ağzı ve gözü sık sık tik

yapar çarpılırdı. Bir gün enstantane çektiğim bir resim

o kadar hoşuna gitti ki:

- Bilirsin Feyzi Bey!... Ne zaman ki fotoğrafhaneye

giderim… “Kıpırdama” derler, kendimi sıkarım…

" " '

'

İ

"

"

" "

Ömrümüzün Kilometre Taşları , 1926 dan 1932'ye okul

hayatı; 1932 den bugüne kadar iş hayatı olarak,SezaiTürkeş ve

FeyziAkkaya adında ikiTürk mühendisinin birlikte geçirdikleri

bir ömrün, kendine has lisanıyla, hikâyesidir. ki 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

Bütün resimlerimde ağzım çarpık çıkmıştır!

Sezai Ağrı-Şehbab etüdünü bitirmiş, Tahir geçidinde

çalışırken bitlenmiş, fakat Erzincan'a bitlerinden

temizlenip öyle gelmişti.

Ben, Sivas'a trenle gelmiş ve oradan Erzincan'a kadar

da bir kamyonun şoför mahallinde seyahat etmiştim.

Akşam çökerken Erzincan'da o meşhur “Palas”

otelinin merdiven başındaki musluklarında, yüzümün

tozlarını akıtırken merdiveni tırmanan Sezai'nin

kafasını görmüştüm. Erzincan'a iki ayrı ucundan hemen

hemen aynı anda girmiştik.

S i v a s - E r zu rum ha t t ı i n ş a a t ı , b ü t ün Türk i ye

mühendisleri için bir mektep vazifesi görmüştür.

Kilometrelerce uzayan inşaatın her tarafına mektep

arkadaşlarımız yayılmıştı. Bizim işlerimiz, ovadan

sonraki Sansa Boğazı'nda, km. 374 ile km. 389 ve km.

441'de olmak üzere üç betonarme Fırat köprüsüydü.

Sonradan bunlara bir de km. 386'da şosa köprüsü ilave

edildi. Köprü yerlerini bize kimlerin gösterdiğini pek

hatırlayamıyorum. O ilk günler, doğunun heybetli

güzelliğine kapılmıştım.

“S imeryol” un kuruluşunu Ankara günler inde

anlatmıştım. Büyük bir müteahhitler topluluğuydu.

İdare meclis başkanı olarak meşhur Tatar İzzet Bey'i

seçmişlerdi.Yapılı ve yaşlı bir mühendisti. Okuduğu

devirde, betonarme henüz tanınmadığından; “Benim

diplomamda Simanarme yok!” diye, bar bar bağırır ve

bizim köprülere sempati göstermezdi.

Seferha bu köprüleri ikinci müteahhit olarak yapıyor,

Sezai de Saferha hesabına, bu üç köprünün şantiye şefi

olarak pursantajla çalışıyordu. Kendisi merkez olarak;

ortada, Boğaz'ın en dar yerinde, sonradan adını

“Fujiyama” koyduğumuz Bağır Dağı dibindeki km. 389

şantiyesini seçmiş, tümü kerpiç olan binalarını oraya

Erzincan Demiryolu Köprüleri
“Mühendisler İçin Bir Mektep”

(*) Etüt:Yol veya demiryolunun, şartnamesine göre güzergahını tayin etme ve bu güzergahı içine alan 300m. genişlikte bir arazi haritasını çıkartma işi.
İş'te
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kurmuştu.Ayrıca “Musa Kayası”nı (*) sıyırıp geçen 389

köprüsüne de bakmayı kendisi üstlenmiş, “Çaykom”

daki 374 köprüsüne askerden ve harita işlerinden

arkadaşı olan Raşit Tuğrul'u, 60 kilometre ötede

“Erbaş” taki 441 köprüsüne de, bizden 5 sene sonra

çıkanlardan, topaç yapı l ı , sporcu, Kopi l Mitat ' ı

koymuştu. Kontrolumuz pek sevdiğimiz Kubas Ferit'ti.

Bana tabii evvela, İstanbul'da projelerin başına çökmek

düşmüştü. Sezai'nin hızına yetişebilmek için çok ter

döktüm. Aramızdaki telgraflı “1 nisan” şakaları bile

projeler üzerineydi. Saferha'nın diğer işlerini yoluna

koyduğum zamanlar, Sezai'ye gizli haberler gönderir,

bir şeyler uydurup beni oraya çağırmasını isterdim.

Bir sonbahar sonu, çalışmaya başlamış olan şantiyeye

ilk gidişimi unutamam… Hat inşaatında ilk defa

gördüm ki devlet, mühendislerine, at yerine bir

otomobil, seyis yerine de bir şoför vermiştir. Sezai de

altına tenteli lenduha bir Buick çekmiş, krediyle

Trabzon'dan 1350'şer liraya üç tane de kamyon almıştı.

Akşam loşluğunda şantiyeye yaklaşırken tek farlarıyla

ilk karşılaştığımız bu kamyonlar olmuştu.

Gemici fenerleri ve petrol lambalarıyla

aydınlanmış olan şantiyeye, sarmaş dolaş

girdikten sonra ilk sorduğum şey “00 numara”

oldu. Beni salonun yanındaki dar bir aralığın

kapısından içeri itelediler. Kapı kapanınca

büsbütün zifirleştiği için, bu gibi mekanların

alıştığımız insani ölçülerine uygun bir yerde

bulunduğumu farz ederek, bir buçuk adım

sonra işe başladım. Çıkan sesten gerekli yeri

henüz bulamadığımı anlayıp mini adımlarla işe

devam ettim. Beş metrenin sonunda, o gerekli

yeri bulduğum anda işim zaten bitmişti. (Yüz

numaraya kitaksi… Kabahat bende mi?)

Ertesi gün, komşularımızı ziyarete çıktık.

A l t ı m ı z d a , i s t i n a t d u v a r l a r ı n ı y a p a n

Murtazaoğulları'nın babası Dursun Bey, onun

altında Fırat kenarlarını tahkim eden Malatyalı

Yaşar, daha altta hattın balast ocağını işleten

Kırmızı Ayhan vardı. Bizden de; Gobi Rıza,

Muzaffer Binici, Papaz Salih… Papaz Salih, o nişanlısıyla

evlenmiş, doğum yeri olan Sörperen'de iş almış ve

artık ful bahtiyarlık tünelini deliyordu… Üstümüzde

pek sevdiğimiz kibar, hukuk diplomalı, 49 numara fötr

şapkasıyla tünelci Avni Bey ve kıymetli köpeği Sansalı

Karabaş (müstakbel arkadaşım); daha yukarıda, Hazık

bey'in 20. kısmında Sarı Refik, fen memuru Ekrem…

Hitler ve Mussolini isimleri sık sık duyulmaya ve

yaklaşan savaşın kokularının etrafa savrulmaya başladığı

devirlerdeydik. Bütün hat boyunca, hummalı bir

çalışma vardı. Buna rağmen, derin temellerdeki

s a n t r i f ü j p o m p a l a r d a n v e m a l z e m e ç e ke n

kamyonlardan başka, inşaata makine görünmüyordu:

Ne kompresör ne de bir ekskavatör (**)… Bunlar

Simeryol ambarlarında duruyor, fakat makinelerle

güreşmeyi kimsenin gözü yemiyordu. Bütün bu 300

küsur kilometre tutan hat, tamamen elle, kazma, kürek,

varyoz ve baramınayla yapılmıştır.

Sezai, yine bir kış gelişimde yalvardı:

- Şu adamlara yüzüm kalmadı… Şunlarla sen konuş…

Üç aydır paralarını veremiyoruz. Her ay İstanbul'a avuç

dolusu sitüasyon yolluyoruz. Dörtte birini gönderseler

rahat edeceğiz, bıktım!...

Demek buras ın ı da o müzmin para s ık ınt ıs ına

bulaştırmışlar!... Kapıya çıktığımda, karşımda on beş

kişi vardı. Hepsi bağırıyor, her kafadan bir ses çıkıyor,

441 Köprüsünün Hikayesi….

(*) Fırat ortasında sivri bir kaya.Musa burada pusu kurar,yol kesermiş.Gider gitmez Cemil,Musa'yı çavuş olarak işe almış,kendisine işçi tedarik görevini
vermişti. Çok sadık,sırım gibi,pırasa bıyıklı bir eşkiyaydı.

(**) Buldozer ve diğer toprak makineleri 2.Dünya Savaşı sonrası meydana çıktı.Türkiye'ye ilk defa 1948 sonunda geldi.Biz daha 1937'lerdeyiz.

Hikayenin konusu olan 441 betonarme köprüsü...

En alttaki demir kısmın çaprazları bağlanmadığı için laynından kaçmış vaziyette iken.
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ama bir şey anlaşılamıyordu. İçlerinden birisi bağıra

çağıra hepsini susturdu, avukatlığı ele aldı! “Bey!...” diye

başladı; fakat arkasını getiremedi. Arkamdan fırın

küreği gibi bir kol uzandı, kol bana, şaplağı avukatın

kellesine indi. Ne olduğumu şaşırdım… On beş kişi

yan verdi… Önde çil yavrusu gibi kaçanlar, arkalarında

postallarıyla Sezai, barakalarına kadar kaçtılar. Şaşkın,

sırıtık dondum kaldım.

Sezai geri dönerken hem gülüyor hem de bana ders

veriyordu:

- Avukatlarını tepelersen hepsi kaçar…

Ertesi sabah, işçinin işbaşı yapmadığı haberi geldi. Bu

problemi, nasıl halledeceklerini merak ettim…

Sezai'nin, Raşit'in ve Sırrı Çavuş'un, ellerindeki kauçuk

hortumlarla, koğuşun bir kapısından girmeleriyle, öbür

ucundaki kapısından makineli tüfek gibi işçi ler

fırlamaya başladı.

Günler bu sıkıntılarla geçerken, zannedersem Sezai'nin

teşebbüsüyle Simeryol, 20.kısım eliyle ücretleri

ödemeye karar verdi (Bizler hariç!). İlk ödemelerin

yapıldığı gece, 20. kısma gidip “Biz ne olacağız!” diye,

Hazık Bey'in önünde dizilip boyun büktüğümüzde,

Hazık Bey'in attığı kahkahalar hala kulaklarımda çınlar.

Yaz ortasında Sivas'ta Başmüdürlükte işleri takiple

meşgul olurken İstanbul'dan bir yıldırım telgraf geldi:

“Ayrılma stop. Sezai, kitaplarını alsın gelsin diyor stop.

Akşama araba orada seni bulacak stop. Sadık.”

Bu acele çağırışa çok meraklandım. Akşamı zor ettim.

Hava kararırken araba geldi. Şoför İbrahim fazla bir

şey bilmiyor, yalnız, “441'deki köprüde çarpılma

olmuş” diyordu. Derhal yola çıktık. Gün ağarırken

Çardaklı'dan ovaya iniyorduk. Saat 10'da 389'da

merkeze vardık. Kontrol Kubas Ferit'le Sezai beni

karşıladılar, hiç telaşları yok, gülüyorlar:

- Vah vah… Seni boşuna getirttik. Biz başka karar

verdikti, sana lüzum kalmadı.

- Buraya kadar get ir t ip bir 60 ki lometreyi mi

kıskanıyorsunuz? 441'e kadar gitmeyelim mi?

- Madem ki bu kadar istiyorsun, gidelim!

Öğle vakti, Kopil Mitat'ın 441'deki köprüsündeydik.

Köprüye i lk bak ı ş ta görünen , on lar ın “başka

karar”larının imkansız olduğuydu.Tek ve mümkün olan

çare; hiçbir şeyi ellemeden, gerekli yerlerinden

çekiştirerek, kemeri olduğu gibi düzeltmekti. 45

metrelik kemerin altındaki çelik iskelenin çaprazlama

elemanları yerlerine bağlanmadığı için, blok blok

atlanarak betonlanan kemerin, yarısı bir tarafa, öbür

yarısı da diğer tarafa 70'şer santim çarpılmış ve büyük

bir “S” çizmişti.

Dili tutulmuş olan Mitat'a sebebini sordum, boşaldı:

- Ağabey, demir kemeri monte ederken, çapraz

parçaları eksik çıktı. Ölçülerini alıp Sezai ağabeye

sipariş ettik. Bunlar gelinceye kadar da boş durmamak

için üstündeki ahşap kemeri tamamladık, sonra kalıbı

yaptık, sonra yuvarlak demirleri döşedik… Sonra

çoktan gelmiş olan çapraz parçaları yerlerine monte

etmeyi unutarak betona başladık, başımıza bu hal

geldi!...

Sezai, Kubas Ferit ve Mitat, köprünün altına girip

tartışmaya başladık. Ben işi kolay gösterip, moral

vermeye başladım:

- Bu kemer düzelir… İki baştan sağa sola çekilir, köprü

laynına geldikçe çaprazlar üzengiden başlayıp yerlerine

takılır!...

- Hayır, anahtardan başlayıp takılır…

- Olmaz! Üzengiden başlamak şart… Başka türlü

düzeltemezsiniz…

Arabanın yanına gelmiştik ki Kubas bana döndü:

- Demek sen, tarif ettiğin şekilde düzelti lebil ir

diyorsun?

- Evet.

- Kal da yap öyleyse!...

Arabaya atlayıp kapıları çektiler ve gaza bastılar…

İş'te

Erzincan Demiryolu Köprüleri
“Mühendisler İçin Bir Mektep”
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devam edecek...

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

Arkadan koşup pencerelere tutundum, parmaklarımı

tekmelediler. Biraz ötede de valizimi savurdular.

Arkalarından bakakaldım! Ben, sırtında salon kıyafeti

olan sersem, sonuna kadar bu komplonun farkına

varmamıştım. Mitat'a döndüm, yüzünde korkulu bir

sırıtış vardı.

- Bilmiyordun değil mi?...

Kemerin aksına alınması, bir aya yakın sürdü. Komplo

heyetini 441'e davet edip, elimde valizim, selamı

bastım:

- 2 , 5 s an t im ha tay l a kemer, be tona haz ı rd ı r

komutanım. Ben gidiyorum!...

-Yağma yok!... Betonu da dökeceksin!...

komutunu verdiler. (İşin doğrusu da buydu.)

Bir günlük hazırlıktan sonra, geri kalan 6 blokun

betonlanması da iki gün sürdü. Kemer iskeleyi tel

halatlarla deli bağlar gibi, kayalara 12 yerden 5 tonluk

çektirmelerle bağlamış, iki de 20 ton kapasiteli makara

bloku kullanmıştım.

Düzeltme sırasında intizamından çıkmış olan demir

kafes iskeleye güvenemiyordum. Betondan evvel

bunun kritik elemanlarına paralel olarak getirdiğim

telleri ağız mızıkasıyla “la” sesine akord edip, kontrol

altına almıştım. Betonun döküldüğü iki gün, ben

kemerin altından hiç çıkamadım. Ömrüm, örümcek

g ib i t ı rman ıp bu te l l e r i t ı n g ı rda tmak , Kadr i

Veziroğlu'nun (*) her yarım saatte bir getirdiği,

kemerin hareketlerini gösteren listeyi tetkik edip,

bağlantıların gerekenlerini boşaltıp, gerekenlerini

gerdirmek ve tepemdeki betonculara, hangi bloka

yüklenmeleri gerektiğini bağırmakla, geçti.

Beton bittiği akşam, Sansa'ya (389'a) yine salon

kıyafetimle döndüm; fakat yeni kalan ceketimin

altındaki pantolonumun diz kapaklarında ve dibinde

dört pencere açılmıştı!...

Sezai bana Erzincan'a bir pantolon ısmarladı. Açık gri

ceketin altında, koyu kahverengi bir pantolonla

İstanbul'a döndüm. Bir ay sonra, şirket muhasebecisi,

hesabıma geçirdiği bir faturayı elime tutuşturdu:

“Feyzi Akkaya adına bir adet şayak pantolon.

Kumaş maa terzilik.. Şu kadar kuruş..”

Köprüler bitmek üzereyken yaz ortasında, bir bayram

ertesi yine Erzincan'a gitmiştim. Tünelci Avni Bey'in

köpeği Karabaş'ın bize katılmış olduğunu gördüm:

-Yahu,Avni Bey kıymetli köpeğini bize nasıl verebildi?

- O vermedi ki, köpek, kendisi geldi. Bayram günü,Avni

Bey Samsun'a ısmarladığı yeni bayramlıklarını giymiş,

barakasından çıkınca Karabaş, Avni Bey'i tanıyamamış,

alaşağı etmiş, üstünü başını paralamış… Yediği sopalar

dolayısıyla bize kapılandı.

Karabaş'la çok yakın arkadaş olmuştuk. Beraber avlara

çıkmış, kış ın karda ben önde , o benim izimde ,

yüzükoyun kayaklar yapmıştık.

Bir buçuk sene sonra, demiryolu köprüleri bitmiş,

yalnız kilometre 386'daki şosa köprüsü kalmıştı. Sezai,

Maraş köprülerine gitmiş, şantiye dağılmıştı. Kemerin

tepesindeyken Kuru Usta seslendi:

- Bey.. Senin Karabaş geçiyor!...

Derhal indim. Karabaş'ı bir öküz arabasına, 2 metrelik

bir sopanın ucuna bağlamışlar; ancak bir

daire çizebiliyor. O kadar vahşileşmiş ki, sahibi kendini

korumak için bu tertibatı almış. Ben yaklaşırken pos

bıyıklı arabacı köpeğin gözlerini elleriyle kapayıp:

- Sokulma Bey… Sokulma Bey! Diyor.

Yalnızca bir kere, “Karabaş” dedim.Yırtınıp sahibini

silkeledi, bu eski dostla hemen sarmaş dolaş olduk. O

gün Karabaş'ın yüzümü gözümü yalamasına müsaade

ettim.

Bu köpeğe o gün neden sahip çıkmadığıma şu gün bile

hala üzülürüm. Onun vefasına, ben insanoğlu, demek

karşılık verememiştim!

(*) KadriVeziroğlu, son sınıftaydı ve bizde stajdaydı. Büyük patron olduktan sonra, Bafra yolu için elinden bir buldozer alamamıştım. Genç yaşta öldü, hepimiz çok üzüldük…
Tanrı rahmet etsin.
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JCB'den SİF İş Makinaları'na

Birincilik Ödülü 2013 yılında, JCB'den gerçekleştirdiği yedek parça

al ımında bir önceki seneye göre %35 büyüme

gösteren SİF İş Makinaları, dünya çapındaki 250'nin

üzerindeki distribütör arasında birinci oldu.

Bu hedefin yanı sıra, 2013 yılı içerisindeki makina satış

adedinin % 21'lik kısmı kadar uzatılmış garanti satışı

gerçekleştiren SİF, müşterilerinden gelen yedek parça

taleplerinin %80'ini de raftan hemen karşılayabildi ve

y ı l i ç e r i s i n d e h e d e f l e n e n ü ç y e d e k p a r ç a

kampanyasında başarı sağladı.

Goal Programme adı verilen, JCB'nin dünya çapındaki

distribütörlerinin satış sonrası hizmetler alanındaki

performanslarını ölçmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan

bu sistem dahilinde SİF İş Makinaları, bir önceki yıl

4.lük ödülüne layık görülmüştü.

JCB'nin Dubai tesislerinde gerçekleştirilen bu yılki

ödül töreninde SİF İş Makinaları Satış Sonrası

Hizmetler Departmanı adına birincilik ödülünü SİF

Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Cengiz Gürdal ve

Yedek Parça Lojistik Uzmanı Battal Şirin teslim aldı

SİF İş Makinaları, 14 Nisan Pazartesi günü

Birleşik Krallık Büyükelçilik Rezidansı'nda

düzenlenen imza törenine sponsor oldu.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore'un

ev sahipl iğinde düzenlenen organizasyon

kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir,

İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin Ticaret Odaları

ile İngiliz Ticaret Odası arasında mutabakat

bildirisi imzalandı.

Mutabakat bildirisinin kapsamına göre; ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla her iki ülke ticaret odalarının

üyelerine yönelik seminer, konferans ve eğitim programları düzenlenecek, fuar ve sergilere katılım

desteklenecek. Ticaret odaları heyetlerinin ziyaretleri kolaylaştırılacak, üyeler arasında teknik ve mesleki

deneyim alışverişi teşvik edilecek.

İngiliz Ticaret Odası İmza Töreni'ne
Sponsor Olduk



Komatek 2013'teydik!
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SİF İş Makinaları, Diyarbakır İnşaat Fuarı'na katıldı. 17-

20 Nisan 2014 tarihleri arasında Diyarbakır Tüyap'ta

gerçekleşen fuara Güneydoğu Anadolu Bayii Yön

Makina ile birlikte katılan SİF, 250 metrekarelik açık

alan standında, inşaat sektörüne yönelik 4CXSM

Kazıcı-Yükleyici, JS360 Paletli Ekskavatör, VM132

Toprak Silindiri ve 456eZX Lastik Tekerlekli Yükleyici

modellerini sergiledi.

Diyarbakır İnşaat

Fuarı'ndaydık

Adana İnşaat Fuarı'na Katıldık
SİF İş Makinaları, Adana Tüyap'ta 12-16 Şubat 2014

tarihleri arasında gerçekleşen Adana İnşaat Fuarı'na,

Güney Bayii Libra Makina ile katıldı. İnşaat sektörüne

yönelik olarak 3CXSM ve 4CXSM Kazıcı-Yükleyici,

JS130 Paletli Ekskavatör, VM132 Toprak Silindiri,

Powerboom 260 Min i Yük ley ic i ve 8055 Min i

Ekskavatör modellerinin sergilendiği açık alan standı

200'e yakın katılımcı ziyaret etti.

2-6 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa

Tüyap'ta gerçekleşen Bursa Kent Fuarı'nda

JCB marka ataşmanların ve güç ünitelerinin

sergilendiği SİF İş Makinaları standına ilgi

oldukça yoğundu. Özellikle inşaat firmaları,

belediyelere hizmet veren alt yapı ve taşeron

firmaları JCB ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Bursa

Kent Fuarı
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SİF İş Makinaları , Kocael i Tarım Bayi Karataş

Tarımcılık ile birlikte, 22-25 Ocak 2014 tarihleri

arasında Beylikdüzü Tüyap'ta gerçekleşen Avrasya

Tarım Fuarı'na katıldı.

Fuarda SİF Tarım ürünlerinden 531-70 AG Teleskobik

Yükleyici sergilendi.

Avrasya Tarım

Fuarı'ndaydık

Aksaray Tarım Bayii Şakiroğlu, 27 Şubat-2 Mart

2014 tarihleri arasında Konya Tüyap'ta gerçekleşen

Konya Tarım Fuarı'na katıldı. SİF İş Makinaları

fuarda 531-70 AG Teleskob ik Yük ley ic i ve

Powerboom 155 MiniYükleyici'yi sergiledi.

Konya Tarım

Fuarı’na Katıldık

2014 yılı, SİF İş Makinaları ve JCB işbirliğinin 40. yılına

imza atıyor. Sektörde böylesine uzun bir işbirliği

yaş ı yor o lman ın verd iğ i gurur ve mut lu luğu

müşterileri ile paylaşmak isteyen SİF İş Makinaları,

şirketin Facebook sayfası üzerinde bir yarışma

başlattı. “İlk Bilen Kazanır” isimli yarışmada, her hafta

Çarşamba günü Facebook'ta takipçilere JCB ile ilgili

bir soru soruluyor ve ilk bilen kişiye çeşitli hediyeler

ver i l i yor. Sene sonuna kadar devam edecek

yarışmanın detayları SİF JCB Facebook sayfasında yer

alıyor.

www.facebook.com/sifjcb

İlk Bilen Kazanıyor

40. Yılda
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Sektörde bir ilke imza atarak, SİF İş Makinaları tarafından AKUT işbirliği

ile gerçekleştirilen Umut Sarının İçinde eğitimlerinin 3. Kuru, Sakarya

Be led i ye le r inde görev yapan 20 i ş mak inas ı opera törüy le

gerçekleştirildi. Kursiyer operatörler, bir hafta süre ile almış oldukları

teorik eğitimin ardından, 16 Şubat Pazar günü yapılan uygulama

eğitiminde, JCB 3CXSM Kazıcı-Yükleyici ile enkaz simülasyon alanında

depremde ve selde iş makinası

kullanma pratiği yaptılar.

Eğitimin sonunda kursiyerler,

Birleşmiş Milletler tarafından

verilen Afet Lojistik Uzmanı

s e r t i f i k a s ı n ı a l m ay a h a k

kazandılar.

SİF İş Makinaları'nın JCB ile işbirliğinin 40.

Yılında müşterilere standart olarak sunulacak

LiveLink Uydu Takip Sistemi, 21 Şubat 2014

Cuma günü,The Point Hotel'de gerçekleştirilen

lansman kokteyli ile iş ortaklarına tanıtıldı.

Leasing, sigorta ve nakliye firmalarından yaklaşık

60 davetlinin katıldığı kokteylde, LiveLink Uydu

Takip Sistemi'nin teknik özellikleri ve avantajları

anlatıldı.

Umut Sarının İçinde

3. Kur Eğitimleri Tamamlandı

Livelink Uydu Takip Sistemi

İş Ortaklarımıza Tanıtıldı
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26 İş'te

HABERLERHABERLERHABERLER
İş'te

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

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da SİF İş Makinaları İnsan

Kaynakları Ekibi, çeşitli üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen “Kariyer

Günleri”ne katılmaya devam ediyor. Bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi,Yıldız

Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’ndeki etkinliklerde SİF JCB standını ziyaret

eden öğrencilere şirket tanıtıldı, staj başvuruları toplandı ve SİF'de doğabilecek

kariyer olanakları anlatıldı. STFA, JCB ve SİF hakkında 5 sorudan oluşan bir

bilgi testi uygulanarak, katılan öğrencilere çeşitli hediyeler armağan edildi.

Işık Üniversitesi

Kariyer Günleri

İTÜ Kariyer Günleri

YTÜ Kariyer Panayırı

Kariyer Günleri

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü

9 Nisan 2014

Avrasya'nın En Büyük Kariyer

Zirvesi İKZ'14

İTÜ GümüşsuyuYerleşkesi

Makina Fakültesi

26 Şubat 2014

Davutpaşa Kampüsü

26 Mart 2014



25İş'te



28 İş'te

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

Eğitim ve Servis Geliştirme Yönetmeni Halil Yakar tarafından, yetkili servislerden gelen teknik ekiplere

muhtelif teorik ve uygulamalı eğitimler veridi.

27-28 Ocak 2014 ve 29-30 Ocak 2014 tarihleri arasında,

19 kişilik teknik ekibe, ikişer gün JS130-240 eğitimi verildi.

Eğitimde; makinanın genel komponentlerini ve hidrolik

devreleri tanıma, elektrik devrelerini tanıma, makinadaki

menüleri tanıma ve kullanma, laptop bağlama ve uygulama

konuları üzerinde duruldu ve makine üzerinde uygulamalı

test gerçekleştirildi.

İzmir Bölge Binası'nda 12-13 Şubat 2014 tarihleri arasında,

8 kişilik bir ekibe, AWLS 427-436 eğitimi verildi. İki gün

süren eğitimde; bakımlar, hidrolik devreler, makina üzerinde uygulamalı hidrolik testler, makina

komponentleri tanıma, elektrik şeması, devre takibi, şanzıman testleri, EMS menü kontrolleri,

kalibrasyonları, laptop bağlama konuları üzerinde durularak, makinada uygulamalı test gerçekleştirildi.

17-18 Şubat 2014 tarihlerinde, İstanbul Merkez Ofis Binası'nda JS130-160-200 eğitimi verildi. 7 kişilik

bir ekibin katıldığı eğitimde; bakımlar, hidrolik devreler, makina üzerinde

uygulamalı hidrolik testler, makina komponentleri tanıma, elektrik şeması,

devre takibi, EMS menü kontrolleri, kalibrasyonları, laptop bağlama

konularında eğitim ve testler yapıldı.

SİF Ankara Bölge Binası'nda 24-25 Şubat 2014 tarihleri arasında 427 EZX ve

437 EZX eğitimi verildi. Eğitimde; bakımlar, hidrolik devreler, makina

üzerinde uygulamalı hidrolik testler, makina komponentleri tanıma, elektrik

şeması, devre takibi, EMS menü kontrolleri, kalibrasyonları, laptop bağlama

konular ı üzer inde duru ldu ve makina üzer inde uygu lamal ı test

gerçekleştirildi.

SİF Merkez Ofisi'nde 18-19-20 Mart 2014 tarihlerinde, 13 kişilik bir ekibe, hidrolik,

şanzıman, joystick devrelerin elektriksel kontrolleri, Livelink ve anahtar tip

immobilizer konularında Kazıcı-Yükleyici eğitimi verildi.

25-26-27 Mart 2014 tarihlerinde, SİF Merkez Ofisi'nde Manuel ve Easy Control

ECO Kazıcı-Yükleyici eğitimi verildi. Hidrolik, şanzıman, joystick devrelerin

elektriksel kontrolleri, LiveLink, anahtar tip immobilizer konularında bilgi verilen

eğitime 13 kişilik teknik ekip katıldı.

3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara Bölge Binası'nda, yetkili servislerden oluşan 7 kişilik bir ekibe

AWLS 427-437 eğitimi verildi. Eğitimde; hidrolik devre ve testleri, şanzıman ve elektirik devreleri

konularında teorik ve pratik eğitim verildi.

Servisler Birimi’nden
Yetkili Servislere Ürün Eğitimleri

E
Ğ

İT
İM
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SİF JCB yetkili servislerinin müşterilerle

i letişimini gel iştirmek amacı i le , servis

çalışanlarına 2-3 Ocak 2014 tarihlerinde APA

Makina Operatör Eğitim Merkezi'nde, 9-10

Ocak 2014 tarihleri arasında SİF Ankara

Bölge Binası'nda, 5-6 Nisan 2014 tarihlerinde

ise SİF Merkez Ofisi'nde “Servis Davranış

Eğitimi” verildi. Çetin Cinemre tarafından

verilen eğitimlerde;

konuları ele

alındı.

APA Makina Operatör Eğitim Merkezi'nde

düzenlenen eğitime 16 kişilik, SİF Ankara

Bölge Binası'nda düzenlenen eğitime 14

kişilik, SİF Merkez Ofisi'ndeki eğitime ise 10

kişilik bir ekip katıldı.

�

�

�

Servis içinde ve dışında müşteriye nasıl

davranılması gerektiği,

Yüz yüze ve telefonda iletişim,

Zor müşteriler ile başa çıkma

S İF İ ş Mak ina lar ı 10-11 Nisan tar ih ler i aras ında

Sütlüce'deki Hilton Golden Horn Otel'de gerçekleşen 3.

Annual Port & Rail Expansion Summit'e sponsor oldu. SİF

İş Makinaları'nın standı ile yer aldığı organizasyonda JCB

Teletruk 30D 4x4 teleskobik forklift iki gün boyunca otel

girişinde sergilendi.

Servis Davranış Eğitimleri

3. Annual Port & Rail Expansion

Summit'e sponsor olduk

21 Mart 2014 tarihinde, SİF JCB Eğitim ve Servis

Geliştirme Yönetmeni Halil Yakar tarafından Servis

mühendisleri ve teknisyenlerden oluşan 4 kişilik bir

ekibe 1700 Elek eğitimi verildi. Eğitim kapsamında;

makina kumandaları, komponentlerinin tanıtımı,

uygulama, hidrolik testler ve PDI kontrolleri

üzerinde duruldu.

PowerScreen Chieftain 1700 Elek Eğitimi
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Doğduğumuz günden bu yana hep bir eğitim içindeyiz.

İlk yıllarda tüm eğitimimizi ailemizden, çoğunlukla da annelerimizden alırız.

Daha sonra okul yılları başlar. Artık eğitimin adı konmuştur. Belirli bir müfredatı,

eğitimcileri ve sınavları vardır.Ama ailemizin ve çevremizin okul dışı eğitimi biz fark

etmesek de sürer gider.

Okul yılları biter, çalışmaya başlarız. İşimizi gereken yetkinlikte ve bağlı olduğumuz

kurumun ilkelerine uyumlu bir biçimde yapmak için genellikle bir eğitime tabi

tutuluruz. Zaman içinde de çalıştığımız kurumun sağladığı çeşitli eğitimler ile, sürekli

olarak bir gelişim programı içinde oluruz. Ama aynı okul yıllarında olduğu gibi, asıl

eğitimi iş ortamından ve kurumun genetik kodlarından alırız.

Her sektörde çalışanını yetiştiren ve muhtelif yetkinliklerle donatan, sektörün okulu

denilen şirketler vardır.Ve bu şirketlerin çalışanları sektördeki diğer şirketler için

kaynak teşkil eder.

STFA, inşaat sektöründe bu misyonu uzun yıllar sürdürmüş bir kuruluştur. Bugün

STFA'da yetişmiş birçok kişi, ülkemizde ve dünyada pek çok başarılı projeye

imzalarını atıyorlar.

Ne mutlu ki, SİF de aynı özelliği taşıyor. Sektörümüzdeki birçok firmada SİF'in

yetiştirdiği profesyoneller bulunuyor. SİF'de belli bir süre geçiren ve şu an başka

firmalarda çalışan bu arkadaşlarımızın birçoğunun kalplerini bizimle bıraktığını

düşünüyoruz. Bunun nedeni de, SİF çalışanlarının kendilerini bir ailenin parçası gibi

hissetmeleri, iyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de birbirlerinin yanında

olmaları ve destek vermeleri.Ve tabii, sadece birlikteyken değil, ayrılırken de kaliteli

bir duruş sergilediğimiz, dostluğumuzu devam ettirmeyi başarabildiğimiz için.

Biliyoruz ki, kurumsal hafızamız sadece arşivlerimizde veya mevcut çalışanlarımızda

değil, şu an bizimle birlikte olmayan dostlarımızın da anılarında ve hikâyelerinde

saklı. Bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Ekol Olabilmek
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YoncaYağ | Manisa

CP Standart Gıda | Sakarya

Arslan Hafriyat | Muğla

Doğru İnşaat | Ordu

ArslanlarYapı | İstanbul



Hayırlı Olsun...
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Altın Hafriyat | Ordu

Temel Hafriyat | Muğla

Talaylar İnşaat | Muğla

Temel Hafriyat | Muğla

Sefer Pala | Samsun



SİF İş Makinaları'nın bu konuda size sunmuş olduğu

çözümden memnun kaldınız mı?

Bu ihtiyacınızla ilgili, SİF İş Makinaları

olarak size ne gibi bir fayda sağlamış olduk?



ÇÖZÜM KÖŞESİ
Söyle :şi Ahmet Karagöz

İş'te

DÖNER ELEK VE KIRMA KOVALARI

DÖNER ELEK
ve KIRMA KOVALARI
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Bize biraz Atasoy Hafriyat'tan bahsedebilir misiniz?

Şu anda İstanbul,Kartal'da bulunan Ulu Park'ın yenilenme

çalışmalarını yürütüyorsunuz. Bu proje kapsamında almış

olduğunuz JCB JS290 paletli ekskavatör için özel bir

ataşman talebiniz oldu.Konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Atasoy Hafriyat, 1989 yılında babam Mustafa Atasoy

tarafından kuruldu ve hafriyat alanında hizmet

vermeye başladı. İlk kurulduğu yıllarda özellikle

konutların temel kazı ve hafriyatı ile ilgili çalışmalar

yaptık. Ben şu anda firmada Genel Koordinatör

olarak görev yapıyorum. Babam firmayı kurduğunda

ben henüz okul çağındaydım. Babama yardım

ederken iş makinası kullanmayı öğrendim. O

g ü n l e r d e n b u y a n a d a h a f r i y a t a l a n ı n d a

çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Eskiden

büyük hafriyat çal ışmaları yapmazdık; ancak

teknolojinin gelişmesi ile birlikte, çalışmalarımız da

daha kapsaml ı ha le ge lmeye baş lad ı , zaman

içerisinde çalışmalarımızı büyütmeye başladık.

Kumcular Beton, Saray Halı Royal İstanbul Park

projesi ve Tırsan'ın Kuğuevler projesinin hafriyat ve

altyapı çalışmalarını yaptık.Akabinde yaklaşık 30 km

kadar PTT altyapısı ve bununla birlikte Kartal-Kadıköy

metro hattında Avrasya Grubu'na iş makinası kiralama

işini üstlendik.Yaklaşık 35 civarında makinamız var, bir o

kadar da dışarıdan kiralayarak destek sunuyoruz.

Kartal'da devam eden projede JCB 8045 ZTS mini

ekskavatör ve JCB 1CX mini kazıcı-yükleyici gibi

kompakt iş makinalarının yanı sıra, JCB JS290 paletli

ekskavatör de kullanıyoruz. Mini iş makinalarının

yanında büyük tonajlı makinaya da ihtiyaç duyuyoruz.

Projede çıkan toprağın geri dönüşümünü sağlayarak

tekrar kullanmayı ve bu sayede verimli toprak kaybını

önlemeyi istiyoruz. Bu işlem için de ekskavatör

Bize biraz Atasoy Hafriyat'tan bahsedebilir misiniz?

Şu anda İstanbul,Kartal'da bulunan Ulu Park'ın yenilenme

çalışmalarını yürütüyorsunuz. Bu proje kapsamında almış

olduğunuz JCB JS290 paletli ekskavatör için özel bir

ataşman talebiniz oldu.Konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

JCB döner elek ve kırma kovalarının 5 ton ile

40 ton arasındaki tüm ekskavatörlerde

k u l l a n ı m a u y g u n 4 f a r k l ı m o d e l i

bulunmaktadır. Ayrıca döner elekler in

JCB'nin en çok satan modeli olan 3CX ve

4CX Kazıcı - Yükleyiciler üzerinde kullanılan

modeli de bulunmaktadır.

JCB Döner Elek ve Kırma Kovaları

bomunun ucuna toprak eleme ataşmanı takmamız

gerekiyor. Bu işlemi yapmaktaki temel amacımız, toprak

sarfiyatının önüne geçmek ve verimli toprağı korumak.

Aslında, verimli toprakların dökülmesi yurt dışında

yasak, çünkü bir toprak ancak 200 yılda verimli haline

gelebiliyor.Türkiye'de çok fazla bilinmediği için toprak

komple alınıyor, hafriyat diye atılıyor. Biz de bunun

elimizden geldiğince önüne geçmeye çalışıyoruz.

SİF'in performans ve projeye kattığı katma değerden

dolayı oldukça memnunum. Ayrıca, JCB JS290 paletli

ekskavatör ve eleme ataşmanını i lk

kullanan firma olarak çok iyi bir reklam

yapmış olduk. Birçok büyük projeden bu

yönde teklifler almaktayız.

Eleği almaya karar verdiğimizde, JS290

kombinasyonları ve ataşman uyumluluğu

araştırmalarında SİF satış ve satış sonrası

hizmetler ekibinin büyük yardımları oldu.

S t o k t a b u l u n a n J S 2 9 0 k ı s a a r m l ı

olduğundan, uzun arm ile arasındaki

mesafeyi kapatabilmek için, SİF tarafından Qhitch

kullanılması önerildi. Proje bu haliyle başarıya ulaştı.

Projemize ve firmamıza sağladıkları katma değerden

dolayı SİF JCB Ailesi'ne teşekkür ederim.

SİF İş Makinaları'nın bu konuda size sunmuş olduğu

çözümden memnun kaldınız mı?

Bu ihtiyacınızla ilgili, SİF İş Makinaları

olarak size ne gibi bir fayda sağlamış olduk?

SİF İş Makinaları'nın bu konuda size sunmuş olduğu

çözümden memnun kaldınız mı?

Bu ihtiyacınızla ilgili, SİF İş Makinaları

olarak size ne gibi bir fayda sağlamış olduk?

Hamza Atasoy
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SERVİS NOKTASI
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Yazan: Levent Şendurgut

DENİZLİ YETKİLİ SERVİSİ

SİF İş Makinaları Yetkili Servis organizasyonun son üyesi Konman,Aralık 2013 tarihinden itibaren Denizli, Muğla

Merkez, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris ve Datça bölgelerinde servis ve yedek parça hizmeti vermeye başlamıştır.

Genç ve tecrübeli kadrosuyla bölgesindeki müşterilerimizin kaliteli ve hızlı hizmet beklentilerini karşılamaya

başlayan yeni servisimizin kısa süre içerisinde müşteri memnuniyetini arttıracağına inanıyoruz.

Konman, 3. Sanayi Sitesi 65. Sokak No:14'de yer alan 460 m²'lik atölye ve 90 m²'lik idari binasında 8 servis

çalışanı ve 2 servis aracıyla faaliyet göstermektedir.

Konman'ın kurucuları Abdullah Ünlü ve Kamil İnal'ın iş makinası sektöründe 19 yılı aşkın tecrübeleri

bulunmaktadır. Bu süre zarfında yetkili servis ve özel servis olarak Denizli'de faaliyet göstermişler.

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

yetkililerinden kısa süre içerisinde almışlardır.Ayrıca, JCB ve Rubblemaster için gerekli olan özel takım ve arıza

teşhis cihazlarıyla da bölgede ihtiyaç duyulan hızlı ve kaliteli servis hizmetini vermeye hazır hale gelmişlerdir.

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

tercih edilen bir servis olmaktır. Konman'ın hizmetlerinin bölgedeki makina adedini de artıracağına inanıyoruz.

Yeni yetkili servisimiz Konman'a başarılar diliyor ve 'SİF JCB Ailesi'ne hoş geldin' diyoruz.

DENİZLİ
YETKİLİ SERVİSİ

KONMAN HİZMETE GİRDİ

KONMAN
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Söyleşi: Hilmi Battal

E S C İ N Ş AAT

Kendinizden ve ESC İnşaat'tan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Genel olarak hizmet verdiğiniz sektör hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Alt yapı sektörüne ilk olarak ağabeyim Erdal Çınar ile, 1984 yılında kazma kürekler ile girdik. Alt yapı

projelerinde taşeron olarak çalışmaktaydık. 1991 yılında ilk vergi numarımızı alarak Alarko A.Ş.'nin

doğalgaz projelerinde çalışmaya başladık ve Alarko'nun birçok projesinde yer aldık. 1995 yılında

bugünkü firmamızın temellerini atarak ESC İnşaat'ı kurduk ve Epsilo A.Ş firmasına taşeron olarak

Eskişehir'de ilk doğalgaz projemizi bitirdik. İlk makinamız olan FAY marka kazıcı-yükleyiciyi de bu

projede kullanmak üzere satın aldık.

Daha sonraları, doğalgaz alt yapı projelerinde uzmanlaşarak, İstanbul'un hemen hemen her

bölgesindeki İGDAŞ şantiyelerinde rol aldık.

2004 yılından itibaren, Çorumgaz, Kargaz, Sürmeligaz firmalarının alt yapı projelerinde çalışmaya devam

ettik. 2013 yılı içerisinde Zorlu Enerji'nin Lüleburgaz'daki doğalgaz ihalesini kazanarak 8 ay gibi kısa bir

sürede bu projeyi teslim ettik.

Firmamız bünyesinde, aynı zamanda, hafriyat ve üst yapı müteahhitlik hizmetlerini de vermekteyiz. Şu

anda Karabük, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Gerede il ve ilçelerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

2014 yılı itibari ile, şantiyelerin tam kapasitede çalışması halinde, şirketimiz 150 kişilik bir ekip ile

hizmet vermektedir. Bu kadronun 14 kişisi iş makinası operatörüdür.

Biz ağırlıklı olarak alt yapı projelerinin doğalgaz kısmında çalışmaktayız. Doğalgaz projeleri diğer

şantiyelere nazaran çok daha dikkatli olmanızı gerektiren, üzerinde titizlikle çalışmalar yapmanız

gereken alanlardır. Bu yüzden, işinde uzman kadrolarla çalışmak adına, personelimize sık sık eğitimler

düzenlemekteyiz.

Kendinizden ve ESC İnşaat'tan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Genel olarak hizmet verdiğiniz sektör hakkında neler söyleyebilirsiniz?

MÜŞTERİ ZİYARETİ
İş'te

ESC İnşaat firma sahibi Sadık Çınar:

Çalışmakta olduğunuz alanlarda İş makinalarını nasıl kullanıyorsunuz, makina parkınız hakkında bilgi verir

misiniz?

İlk olarak JCB markası ile nasıl tanıştınız,neden JCB markasını tercih ettiniz?

SİF İş Makinaları ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Sayın Sadık Çınar'a teşekkür ediyoruz.

“SİF İş Makinaları ile uzun

yıllardır çalıştığımızdan,

onları bir satıcı firmadan

öte bir iş ortağı, bir paydaş

olarak görmekteyiz. "
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Kendinizden ve ESC İnşaat'tan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Genel olarak hizmet verdiğiniz sektör hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çalışmakta olduğunuz alanlarda İş makinalarını nasıl kullanıyorsunuz, makina parkınız hakkında bilgi verir

misiniz?

İlk olarak JCB markası ile nasıl tanıştınız,neden JCB markasını tercih ettiniz?

SİF İş Makinaları ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Sayın Sadık Çınar'a teşekkür ediyoruz.

Bizim için doğru makinayı, doğru şekilde kullanmak çok önemli. Özellikle taahhüt işi yaptığımız ve

sözleşmeli çalıştığımızdan, genel olarak projeleri bitirmemiz gereken süreler sözleşmelerde belirtilmiş

oluyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, doğalgaz projelerinde güvenli ve titiz çalışma gerektiğinden, en

güvenli ve doğru makinayı tercih etmekteyiz. Kazı işlerimizi genel olarak JCB marka kazıcı-yükleyiciler,

dolgu işlerini de mini yükleyicilerimizle yapmaktayız. Kompakt ürünleri tercih etmemizin sebebi, hem

temiz hem de hızlı çalışmamıza olanak sağlamalarıdır. Makina parkımızda 9 adet JCB marka kazıcı-

yükleyici, 1 adet JCB JS130 paletli ekskavatör, 3 adet JCB Powerboom mini yükleyici, 1 adet JCB 1CX

mini kazıcı-yükleyici ve 1 adet Hyundai 17 tonluk lastik tekerlekli ekskvatör mevcuttur.

1995 yılında almış olduğumuz ilk makinamız FAY marka kazıcı-yükleyiciden istediğimiz verimi

alamadığımızdan, 1997 yılında bu makinayı satarak, piyasada ismini sıklıkla duyduğumuz, JCB 3CX

kazıcı-yükleyiciyi satın aldık ve bu sayede JCB ile tanışmış olduk. JCB 3CX, o dönemde de yine bu

dönemde olduğu gibi, en çok tercih edilen ürün idi. JCB, kullanmış olduğu komponentler ve yüksek

teknolojisi ile bizim için her zaman ilk tercih olmuştur. Özellikle yakıt tasarrufu, makinanın dayanıklılığı,

parça bulunabilirliği ve ikinci el değeri ile JCB, müşterileri için değer yaratan bir marka olmuştur. Bu

makinadan sonra, bütün projelerimizde kullanılacak makinalarda marka tercihimizi JCB'den yana

kullandık. En son 2013 yılında 7 adet 3CXSM, 1 adet JS130 paletli ekskavatör ve 1 adet Powerboom

225 mini yükleyici alarak makina parkımızı yeniledik ve büyüttük.

Firmamız için markanın arkasındaki distribütör veya firmanın çok büyük önemi vardır. En iyi ürünü

bulabilirsiniz, fakat ürünün servisi, servis hızı, yedek parça bulunabilirliği iyi değilse o ürünü almazsınız.

Biz SİF İş Makinaları ile uzun yıllardır çalıştığımızdan, onları bir satıcı firmadan öte bir iş ortağı, bir

paydaş olarak görmekteyiz. SİF, sektördeki ilkeli duruşu, değerleri ve yenilikçi kampanyaları ile sektörde

her zaman öncü bir kuruluş olmuştur. Ülkemizdeki yaygın servis ağı, çeşitl i bölgelerdeki

şantiyelerimizdeki servis kalitesini arttırmakta, parça konusunda da herhangi bir problem yaşamamızı

sağlamaktadır. Satış ekibi ile de diyaloglarımız çok iyidir. Satış aktiviteleri ile bize her zaman fayda

sağlamaya çalışırlar ve problemlerimizi çözmek için destek olurlar. SİF ile çalışmaktan çok memnunuz

ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Çalışmakta olduğunuz alanlarda İş makinalarını nasıl kullanıyorsunuz, makina parkınız hakkında bilgi verir

misiniz?

İlk olarak JCB markası ile nasıl tanıştınız,neden JCB markasını tercih ettiniz?

SİF İş Makinaları ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Sayın Sadık Çınar'a teşekkür ediyoruz.
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ÇANAKKALE

TÜM 'DEYİZTÜRKİYE
Söyleşi: Tarık Yılmaz

Ç A N A K K A L E ’ D E Y İ Z

söyleşi

İş'te

Kahramanlık ve doğal güzellikler diyarı ilin

ekonomisinde, JCB marka makinalar farklı

alanlarda verimli çalışmaları ile sanayi ve

tarıma destek oluyor.

Ramazan Bey, firma ortağı olarak bize kısaca

firmanızdan bahseder misiniz?

Bize bitirdiğiniz ya da devam etmekte olduğunuz

projelerinizden bahseder misiniz?

İşletmelerinizde kullandığınız makina çeşitlerinizden

bahseder misiniz?

Şirket merkezimiz, şehir merkezinde 60 dönümlük

arazi üzerine kurulmuştur. Burada beton santrali,

ana bakım atölyemiz ve idari bina bulunmaktadır.

Ben 40 yıldır madencilik sektörü içerisindeyim. Bu

deneyimlerimizle yola çıkarak ağabeylerim ile 1990

yılında şirketimizi kurarak madencilik alanında

faaliyetlerimize başladık. Firmamız Çanakkale'de

kurulmuş olan ilk hazır beton firmasıdır. 4 adet

hazır beton ve 3 adet taş ocağı işletme tesisimize

ek olarak; yıkım-hafriyat işleri ve kamu taahhüt

işleri işletmemizin başlıca iş kollarıdır.

Akçansa Ezine Doğalgaz Dönüşüm Santrali beton

ve agrega temini, Karayolları 14. bölge asfalt mıcırı

agrega temini ve nakliyesi, Çan Termik Santrali

agrega ve kireç taşı temini vb. gibi büyük projeler

aklıma gelen belli başlı işlerimizdir. Ancak genel

olarak Çanakkale bölgesinde tüm yıl ciddi bir

performansla çalışarak çeşitli işler yapmaktayız.

6 adet ekskavatör, 4 adet yükleyici, 2 adet kazıcı-

yükleyici, 37 adet kamyon, 1 adet greyder, 1 adet

silindir, 2 adet yol sulama aracı, 3 adet seyyar

konkasör, 1 adet sabit konkasör kullanmaktayız.

Ramazan Bey, firma ortağı olarak bize kısaca

firmanızdan bahseder misiniz?

Bize bitirdiğiniz ya da devam etmekte olduğunuz

projelerinizden bahseder misiniz?

İşletmelerinizde kullandığınız makina çeşitlerinizden

bahseder misiniz?
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Çanakkale, insanlık tarihinde büyük önem taşıyan

Anadolu’nun kuzeybatısında; Avrupa ve Asya kıtalarını

birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan boğazın iki

yanına kurulmuş benzersiz coğrafyası, binlerce yıllık

tarihi zenginliği ile efsanelere ve mitolojiye ev sahipliği

yapmış Türkiye'nin ve Dünya'nın nadide illerinden

biridir.

Şehir, 1915 senesinde Osmanlı Devleti i le İtilaf

Devletleri arasında Çanakkale Savaşları'na sahne

olmuştur. İtilaf Devletlerinin birleşmiş orduları deniz

savaşında araç ve personel zaiyatı vererek mağlup

olmuş ve boğazları geçememiştir. Daha sonra İtilaf

kuvvetleri karadan çıkartma yapmış, kara savaşlarında

Yarbay Mustafa Kemal'in başarıları sayesinde iki kuvvet

birbirine üstünlük sağlayamamış ve karadan taarruz da

başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Bol balık veren temiz sahilleri ve Helenik Mitoloji ile

Türkmen efsanelerinin birbirine karıştığı; Zeus'un

Troia Savaşları'nı izleyip müdahale ettiği Kaz Dağları,

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada, turizm merkezi

Bozcaada (Tenedos), Asos ve Gelibolu Milli Parkı ile

bir deniz ve turizm merkezidir.

Çanakka le ’n in toplam nüfusu 2013 Adrese Dayalı

Nüfus Kayıt sonuçlarına göre

502.328 dir. İl ekonomisinde

tar ım en öneml i f a a l i ye t

o l m a k l a b e r a b e r s o n

y ı l l a rda t a r ıma daya l ı

sanay i ko l l ar ı ge l i şme

göstermekte ve buna

bağ l ı o l a rak

e ko n o m i d e

sanayinin payı

artmaktadır.

Kaynak:

canakkale.bel.tr

tr.wikipedia.org

canakkale.gov.tr

Çanakkale’yi ziyaretimizde, Aydınlık İnşaat

Firma Ortağı Ramazan Aydın ile bir söyleşi

gerçekleştirdik.

Asos

CAT ve HITACHI'den oluşan makina parkınıza 2014

yılı başında JCB marka 2 adet ekskavatör ve 2 adet

yükleyici yatırımı yaptınız. Yatırım deneyiminizi

bizimle paylaşır mısınız?

Satın almış olduğunuz JCB marka makinalar ile ilgili

ilk izlenimleriniz nelerdir?

Sayın RamazanAydın’a teşekkür ediyoruz.

Çanakkale Şehitliği, Gelibolu



Ramazan Bey, firma ortağı olarak bize kısaca

firmanızdan bahseder misiniz?

Bize bitirdiğiniz ya da devam etmekte olduğunuz

projelerinizden bahseder misiniz?

İşletmelerinizde kullandığınız makina çeşitlerinizden

bahseder misiniz?
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CAT ve HITACHI'den oluşan makina parkınıza 2014

yılı başında JCB marka 2 adet ekskavatör ve 2 adet

yükleyici yatırımı yaptınız. Yatırım deneyiminizi

bizimle paylaşır mısınız?

JCB'nin kazıcı-yükleyici ürününde dünyanın en iyisi

olduğunu düşünüyorum. 1998 yılında ikinci el 4

adet JCB kazıcı-yükleyici satın alarak uzun süre

kullandık ve bu makinalar markaya duyduğumuz

güvenin ilk adımlarını oluşturdu. Buradan yola

çıkarak, JCB markasına duyduğumuz güven ve

diğer ürünlerinin de kaliteli olacağı inancı ile bu

yatırımı yaptık.

CAT ve HITACHI'den oluşan makina parkınıza 2014

yılı başında JCB marka 2 adet ekskavatör ve 2 adet

yükleyici yatırımı yaptınız. Yatırım deneyiminizi

bizimle paylaşır mısınız?

AYDINLIK
İNŞAAT

(Soldan) TarıkYılmaz, Ramazan Aydın ve Serdar Çelik

Satın almış olduğunuz JCB marka makinalar ile ilgili

ilk izlenimleriniz nelerdir?

Sayın RamazanAydın’a teşekkür ediyoruz.

2014 yılında 2 adet JCB JS290 paletli ekskavatör ve

2 adet JCB 437 lastik tekerlekli yükleyici yatırımı

yaptık. Makinalar hafriyat ve agrega tesislerimizde

çalışmaktadır. Ekskavatörlerin yakıt performansı ve

sökü gücünden oldukça memnunuz.Yükleyicilerin

yükleme performansı ve seri oluşu, yeni olmasına

rağmen yakıt verimliliği, bizi oldukça memnun etti.

Biz uzun yıl lar Cat ve Hitachi gibi markalar

kullandık. JCB yatırımını yaparken makinalardan ilk

çalışmaya başladığı andan itibaren beklediğimiz

performansın üzerinde bir performans aldık. Bunun

yanında, SİF personellerinin sürekli ziyareti ve ilgisi

de bizi çok memnun etti. Satışın başlangıcından

makinaların teslimatına ve teslimat sonrasına kadar

yaşadığım memnuniyetin her zaman sürmesini

diliyorum.

Satın almış olduğunuz JCB marka makinalar ile ilgili

ilk izlenimleriniz nelerdir?

Sayın RamazanAydın’a teşekkür ediyoruz.



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

İKİNCİ EL

SİF JCB İş Makinaları, 2011 yılından itibaren aktif

olarak ikinci el hizmeti vermekte ve yukarıda

bahsedilen hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır.

Sınıfında en çok tercih edilen JCB markasının, her

gün yüzlerce ziyaretçi alan ikinci el sitesinde yer

almak sizlere makinanızı daha hızlı satma, güncel ve

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

Yazan: Tamer İsa Aktaş

Güncel liste için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz - www.sifikinciel.com

MARKA

MODEL

YILI MODEL MAKİNA TÜRÜ

ÇALIŞMA

SAATİ

İLAN

FİYATI
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ADANA ADA

ANKARA SE

ANKARA SESA

ANTALYA ANTMAK

BURSA ERALP

ÇORUM EMRE

D

D YARBAKIR YÖN

EDREM T GEZER-

ELAZI CO KUN KARDE LER

ERZ NCAN POLATLAR

ERZURUM AKAR

ESK EH R FERMAK

GAZİANTEP - GAP İŞ

GEBZE ATE SAN

I DIR GÜNE

GENPAR

MERT

ALPER N

ÇÖZÜM

K

KARABÜK GENÇ

KAYSER

KIRKLAREL AK

KONYA ELCE

SAMSUN EMİN İŞ

S RT DEM MAK

TOKAT - ÇÖZÜM

TRABZON -Y TER

VAN - GÜVEN

-

ALANYA - PAŞA

- RVİS

-

-

-

-

ENİZLİ - KONMAN

İ -

İ - İŞ

Ğ - Ş Ş

İ - ÖZ

-

İŞ İ -

- Ş

HATAY - İSKEN

Ğ - Ş

İSTANBUL -

İSTANBUL - İNTER

İSTANBUL -

İZMİR - İ

İZMİT - SAN

AHRAMANMARAŞ - BARITOĞLU

-

İ - ELCE

İ - İŞ

-

MALATYA - USEM

-

İİ - -

ŞANLIURFA - ASFAR

İĞİ

İŞ

İSTANBUL / ANADOLUYAKASI -
DOĞU MARMARA

İSTANBUL / AVRUPAYAKASI -
TRAKYA

İ

İ

İ Ğ

İZMİR / EGE

D. İ

LİBRA

BÖLGE

NTMAK

DENİZLİ DEMİRBAKAN

İ YÖN

İSTANBUL / MERKEZ

İZMİR / BÖLGE

YİĞİTER

ADANA / GÜNEY

ANKARA / Ç ANADOLU

ANTALYA / AKDEN Z

BURSA / GÜNEY MARMARA

D YARBAKIR / GÜNEYDO U
ANADOLU

TRABZON / KARADEN Z

ADANA /

ANKARA /

ANTALYA / A

/

D YARBAKIR / TRABZON /

KOCAELİ / K Ş

KONYA / İ Ğ

MANİSA /

ARATA

KARABULUT

ŞAK RO LU

2005

2005

2011

2010

2007

2005

2007

2007

2006

2010

2003

2007

2005

2005

2010

2005

2007

2006

2005

2007

2006

2002

2008

1993

2006

1996

2007

2012

1986

2004

1997

2005

2005

2000

1996

2011

2007

2011

1999

2010

2004

2008

2010

2006

2004

2007

2005

2006

2008

2007

2007

2006

2010

2010

2007

2006

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

PALETLİ EKSKAVATÖR

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

YÜKLEYİCİ

YÜKLEYİCİ

YÜKLEYİCİ

SİLİNDİR

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

BEKOLODER

TELEHANDLER

TELEHANDLER

TELEHANDLER

JCB

KOMATSU

JCB

JCB

JCB

CAT

JCB

KOMATSU

HYUNDAI

HİDROMEK

JCB

JCB

HYUNDAI

HYUNDAI

JCB

CAT

VOLVO

JCB

JCB

CAT

JCB

KOBELCO

JCB

KOBELCO

JCB

SAMSUNG

CAT

JCB

KOMATSU

VIBROMAX

JCB

CASE

VOLVO

JCB

JCB

MST

CAT

JCB

JCB

JCB

JCB

VOLVO

VOLVO

JCB

JCB

HİDROMEK

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

KOMATSU

KOMATSU

JCB

MANİTOU

MANİTOU

JS330LC

PC300-7

8055 ZTS

JS360LC

JS330

320 CL

330 LC

PC200-8 T3A

R290LC-7

HMK220LC-3

JS200LC

JS330LC

R360LC-7

R360LC-7

JS360LC

320CL

EC 360BLC

JS240LC

JS200LC

324

JS200LC

SK330 KTVI

JS200LC

SK200

JS175W

SE210W

950H

426EZ

WA450-1

VM116 D

4CX-SM

695

BL61

4CX-4WS-SM

4CX

544PLUS

432

4CX-4WS-SM

3CX

3CX-SM-4T

3CX

BL71PLUS

BL61PLUS

3CXSUPERSM

4CX-4WS-SM

102S

4CX-4WS-SM

3CX

1CX

4CX-4WS-SM

4CX-4WS-SM

WB93 S-5

WB93 S-5

531-70

731

732

10815

8080

561

10500

7498

15228

5983

7628

10600

5800

16000

7115

12877

13574

7341

19103

15700

8141

8836

7303

25000

5400

35000

13268

25500

8950

268

15000

9514

27000

12650

12837

25000

14000

1173

7900

5300

12000

5600

0

8534

7146

11240

10000

7000

17000

9681

2750

13000

13000

5800

4258

5765

0

11699

50.000 €

65.000 €

38.000 €

83.000 €

64.000 €

46.500 €

60.000 €

59.000 €

49.000 €

59.000 €

29.000 €

65.000 €

55.000 €

55.000 €

88.000 €

49.000 €

69.000 €

49.000 €

35.000 €

65.000 €

43.000 €

19.000 €

49.000 €

16.500 €

41.000 €

29.000 €

62.000 €

82.000 €

20.000 €

27.000 €

16.500 €

19.000 €

19.000 €

16.000 €

15.000 €

32.000 €

0 €

0 €

0 €

39.000 €

22.000 €

27.500 €

25.000 €

28.000 €

26.000 €

25.500 €

27.000 €

28.000 €

22.500 €

33.000 €

33.000 €

23.000 €

31.000 €

27.000 €

25.000 €
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İLETİŞİM
SAT IŞ NOKTALAR I ve SERV İSLER

ADANA ADA

ANKARA SE

ANKARA SESA

ANTALYA ANTMAK

BURSA ERALP

ÇORUM EMRE

D

D YARBAKIR YÖN

EDREM T GEZER-

ELAZI CO KUN KARDE LER

ERZ NCAN POLATLAR

ERZURUM AKAR

ESK EH R FERMAK

GAZİANTEP - GAP İŞ

GEBZE ATE SAN

I DIR GÜNE

GENPAR

MERT

ALPER N

ÇÖZÜM

K

KARABÜK GENÇ

KAYSER

KIRKLAREL AK

KONYA ELCE

SAMSUN EMİN İŞ

S RT DEM MAK

TOKAT - ÇÖZÜM

TRABZON -Y TER

VAN - GÜVEN

-

ALANYA - PAŞA

- RVİS

-

-

-

-

ENİZLİ - KONMAN

İ -

İ - İŞ

Ğ - Ş Ş

İ - ÖZ

-

İŞ İ -

- Ş

HATAY - İSKEN

Ğ - Ş

İSTANBUL -

İSTANBUL - İNTER

İSTANBUL -

İZMİR - İ

İZMİT - SAN

AHRAMANMARAŞ - BARITOĞLU

-

İ - ELCE

İ - İŞ

-

MALATYA - USEM

-

İİ - -

ŞANLIURFA - ASFAR

İĞİ

İŞ

CeyhanYolu 8. kmYüre ir
ncirlik Adana
Tel: (0322) 346 33 20
Faks: (0322) 346 33 21
E-posta: adamakina@sif.com.tr
Web: www.adaismakinalari.com

Tel: ( )
Faks: ( )

/ Ankara
Tel: (0312) 472 20 70
Faks: (0312) 472 20 76
E-posta: sif@sif.com.tr

Ar San. Sit.1474. Sokak No:50-52
vedik Org. San. Ostim / Ankara
Tel: (0312) 395 24 72 - 73

(0312) 395 22 88 - 99
Faks: (0312) 395 20 15
E-posta: sesaservis@sif.com.tr

Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak
No:26 Antalya
Tel: (0242) 221 52 97
Faks: (0242) 221 52 99
E-posta: antmak@sif.com.tr

Küçük Sanayi Sitesi 21.Cadde
No: 63 Çorum
Tel: ( 364) 234 52 04
Faks: ( 364) 234 52 04
E-posta: emremakina@sif.com.tr

Tel: (0 ) 2
Faks: (0 ) 2

Elaz Karayolu 4. Km. Diyarbakir
Tel: (0412) 339 00 22
Faks: (0412) 339 00 23
E-posta: yonmakina@sif.com.tr

Kuruçay Mevkii Oto Sanatkarlar
Sitesi 2.Ada B Blok No:41
Edremit / Balikesir
Tel: ( 266) 392 14 90
Faks: ( 266) 392 14 91
E-posta: gezeris@sif.com.tr

Yeni Küçük San. Sit. K Blok
No: 1-2-3-4-5 / Elaz
Tel: 0424 255 57 50
Faks : 0424 255 57 71
E-posta: coskunkardesler@sif.com.tr

Tel: ( 446)
Faks: ( 446) 226 01 14

Sanayi Sitesi Kar s ükrü Pa a Mah.
No : 59 Erzurum
Tel: ( 442) 242 66 90
Faks: ( 442) 242 66 90
E-posta: akar@sif.com.tr

Teksan Sanayi Sitesi B-5 Blok No: 2
Merkez / Eski ehir
Tel: 0222 228 01 74
Faks: 0222 228 15 65
E-posta: fermak@sif.com.tr

E-5Yanyol Üzeri stanbul Cad. No:13
Gebze / Kocaeli
Tel: ( 262) 644 58 66
Faks: ( 262) 644 58 67
E-posta: atessan@sif.com.tr

/
Tel: 03 6
Faks: 03 6

ÇevreYolu Üzeri Sanayi
Binas Kar s No :167 I d r
Tel: ( 476) 210 16 63
Faks: ( 476) 210 16 63
E-posta: gunes@sif.com.tr

Kemalpa a Mah. 24/4 Sok. No: 15-17
Ba c lar - stanbul
Tel: (0212) 430 73 00 (pbx)
Faks: (0212) 432 39 39
E-posta: genparservis@sif.com.tr

rg. San Bölgesi Atatürk San.
Sit. 15. Cad. No: 425-426
Ba ak ehir /
Tel: 0212 407 03 58
Faks: 0212 407 03 59
E-posta: mertmakina@sif.com.tr

6172 Sok. Karacao lan Mah. No: 28
Bornova-I kkent / zmir
Tel: (0232) 472 13 60-61-62
Faks: (0232) 472 13 71
E-posta: alperinservis@sif.com.tr

Tel: ( 3 )
Faks: ( 3 )
E-posta: gencmakina@sif.com.tr

No: Kayseri
Tel: ( 352)
Faks: ( 352)
E-posta: @sif.com.tr

Yeni Sanayi Sitesi G-4 Blok No:45
Lüleburgaz / K rklareli
Tel: ( 288) 412 88 70
Faks: 288) 412 88 05
E-posta: akmakina@sif.com.tr

Fevzi Çakmak Mahallesi,Astim San
Sitesi, 10753. Sokak No: 28H
Karatay / Konya
Tel: (0332) 233 24 04
Faks: (0332) 233 24 03
E-posta: makina@elce.com.tr

/
Tel: (0 ) 23
Faks: (0 )

KurtalanYolu Küçük San Sitesi
No: 49 Siirt
Tel: 0484 224 34 38
Faks: 0484 224 34 36
E-posta: dem-mak@sif.com.tr

Tel:
Faks:

Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvar
Anavatan Cad. No: 176/A / Trabzon
Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: yigiterservis@sif.com.tr

Yeni San. Sitesi T Blok No:15Van
Tel: ( 432) 223 27 49
Faks: ( 432) 223 28 66
E-posta: guvenis@sif.com.tr

ğ
İ /

Mahmutlar KasabasıYeni Mah.
Sanayi Sitesi K Blok No:34
Alanya / Antalya

0242 528 78 38
0242 528 78 38

İvedik Organize San. Melih Gökçek
Blv. 1524 Cd. No:59
Yenimahalle

ı
İ

0
0

Sümer Mah. 2507 Sk.
No:45/D Denizli

258 251 28 8
258 251 28 8

ığ

0
0

ığ
( )

( )

ErzurumYolu Üzeri
S.S. İmalatçılar Küçük S.S.
7. Sok. No:24/26 Blok Erzincan

0 226 01 43
0

şı ı Ş ş

0
0

ş
( )

( )

İ

0
0

Sakarya Mah. Şehit Er Ali
Ermercan Cad. No:13/2
İskenderun Hatay

( 2 ) 615 04 05
( 2 ) 615 01 04

ı şı ı ğ ı
0

0

ş
ğ ı İ

İkitelli O

ş ş İstanbul
( )

( )

ğ
şı İ

Yavuz Selim Mah. Küçük San. Sit.
Kaportacılar Cad. No:43
Kahramanmaraş

0 44 236 00 17
0 44 236 00 18

Ambar Mah.Ağaç İşleri San. 38. Sok.
32 Melikgazi /
0 220 19 19

0 220 19 20
jcbkayseri

ı
0
(0

ayi

Özcan Sanayi Sitesi 29. Blok No:12
Yeşilyurt Malatya

422 8 45 35
422 238 45 26

( )
( )

Evren San. Sitesi 1.cad. 7.Sok.
No:3 Şanlıurfa

(0414) 357 68 65
(0414) 357 68 67

ı

0
0

Be evler Küçük Sanayi Sitesi 2 Blok
No: 41-42-43 Nilüfer / Bursa
Tel: (0224) 441 79 80
Faks: (0224) 441 79 82
E-posta: eralpservis@sif.com.tr

Küsget Hal c lar Sitesi 140 No lu
Cad. No: 4 ehitkamil / Gaziantep
Tel: (0342) 239 08 20
Faks: (0342) 239 08 24
E-posta: gapservis@sif.com.tr

Ferhatpa a Mah. Gazipa a Caddesi
No: 79 Ferhatpa a Ata ehir / Istanbul
Tel : 444 68 37
Faks : (0216) 471 30 00
E-posta: interservis@sif.com.tr

Kocaeli
Tel: (0262) 335 23 53 - 335 45 34
Faks: (0262) 335 27 75
E-posta: cozummakina@ttnet.net.tr

Büyük Sanayi Sitesi K Blok No: 2
Kemaloyman Mevkii Karabük
Tel: ( 370) 452 02 56
Faks: ( 370) 452 02 58
E-posta: gencmakina@sif.com.tr

19 May s Sanayi Sitesi 70. Sok. No:34
Kutlukent / Samsun
Tel: ( 362) 266 53 86
Faks: ( 362) 266 53 91
E-posta: eminis@sif.com.tr

Yeniyurt Mah. Mehmet ahin Cad.
37.Blok No:99
Tel: 0356 212 74 75
Fax 0356 214 93 29

ş

ı ı ’
Ş

ş ş
ş ş

Sanayi Mah. Kumru Sk.
Çözüm İş Mrk. No:12 K:21

/
0

0

ı

0
0

Ş
Tokat

( )
( )
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İNŞAAT TARIM
İSTANBUL / ANADOLUYAKASI -
DOĞU MARMARA

İSTANBUL / AVRUPAYAKASI -
TRAKYA

İ

İ

İ Ğ

İZMİR / EGE

D. İ

LİBRA

BÖLGE

NTMAK

DENİZLİ DEMİRBAKAN

İ YÖN

İSTANBUL / MERKEZ

İZMİR / BÖLGE

YİĞİTER

E-5 Maltepe Kav a Atatürk Cad.
Sakarya Sok. No: 40
Maltepe
Tel: (0216) 352 00 00
Faks: (0216) 352 10 04
E-posta: sif@sif.com.tr

Tel :
Faks :
E-posta : sif@sif.com.tr

/ Adana
Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40
Faks: (0322) 346 03 70
E-posta: info@libramakina.com

/ Ankara
Tel: (0312) 472 20 70
Faks: (0312) 472 20 76
E-posta: sif@sif.com.tr

Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak
No:26 07090 Antalya
Tel: (0242) 221 52 96
Faks: (0242) 221 52 99
E-posta: antmak@sif.com.tr

Bar Mah. zmirYolu Cad.Ar kanlar
Merkezi No:160 K:3

Nilüfer / Bursa
Tel : (0224) 451 37 43
Faks : (0224) 451 37 60
E-posta: sif@sif.com.tr

Elaz Karayolu 4. Km. Diyarbak r
Tel: (0412) 339 00 22
Faks: (0412) 339 00 23
E-posta: yonmakina@sif.com.tr

6172 Sok. Karacao lan Mah. No: 28
Bornova-I kkent / zmir
Tel: (0232) 472 15 00
Faks: (0232) 472 15 53
E-posta: sif@sif.com.tr

Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvar
Anavatan Cad. No: 176/A Trabzon
Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: yigiterservis@sif.com.tr

/ Adana
Tel: (0322) 346 33 30 / 45 40
Faks: (0322) 346 03 70
E-posta: info@libramakina.com

/ Ankara
Tel: (0312) 472 20 70
Faks: (0312) 472 20 76
E-posta: sif@sif.com.tr

Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak
No:26 07090 Antalya
Tel: (0242) 221 52 96
Faks: (0242) 221 52 99
E-posta: antmak@sif.com.tr

Turan Mah. Mescit Bendi Sok. No:16
Sarayköy / Denizli
Tel: (02 )
Faks: (02 )

Elaz Karayolu 4. Km. Diyarbak r
Tel: (0412) 339 00 22
Faks: (0412) 339 00 23
E-posta: yonmakina@sif.com.tr

E-5 Maltepe Kav a Atatürk Cad.
Sakarya Sok. No: 40
Maltepe
Tel: (0216) 352 00 00
Faks: (0216) 352 10 04
E-posta: sif@sif.com.tr

6172 Sok. Karacao lan Mah. No: 28
Bornova-I kkent / zmir
Tel: (0232) 472 15 00
Faks: (0232) 472 15 53
E-posta: sif@sif.com.tr

Akse Mah. Rahmi Dibek Cad.
No: 317 Çay rova / Kocaeli
Tel: 262 721 40 01

F. Çakmak Mah.Adana ÇevreYolu
Cad. No: 18 Karatay / Konya
Tel: 332 242 49 72

Sanayi Sitesi 1. Blok o:5
Akhisar / Manisa
Tel: 236 414 12 70

Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Bulvar
Anavatan Cad. No: 176/A Trabzon
Tel: (0462) 334 37 43
Faks: (0462) 334 37 21
E-posta: yigiterservis@sif.com.tr

ş ğı

/ İstanbul

Kıraç Çakmaklı Mah. Ufuk Plaza
No: 57 K: 3 D: 13 / A
Büyükçekmece / İstanbul

0212 886 44 34
0212 886 73 13

Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44
Sarıçam Mevkii

İvedik Organize San. Melih Gökçek
Blv. 1524 Cd. No:59
Yenimahalle
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Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:44
Sarıçam Mevkii

İvedik Organize San. Melih Gökçek
Blv. 1524 Cd. No:59
Yenimahalle

58 415 12 53 - 415 53 23
58 415 51 43
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