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Deðerli okurlarýmýz, 

SÝF JCB Ailesi olarak, bir yandan dopdolu bir sayý ile yeniden sizlerle 

buluþmanýn mutluluðunu yaþarken diðer yandan da, kurucularýmýzdan 

Türk müteahhitl iðinin duayeni Feyzi 

Akkaya'yý kaybetmenin derin üzüntüsünü 

içindeyiz. Feyzi Akkaya'nýn vefatý nedeni ile 

basýnda kendisini ve Türk müteahhitliðine 

ve mühendislik bilinmine katkýlarýný içeren 

yazýlarý eminim ki takip ettiniz. Bizler, SÝF 

çalýþanlarý olarak, Sezai Türkeþ ile birlikte 

1956 yý l ýnda kurduklar ý  bu þ irkette 

çalýþmaktan gurur duyuyoruz ve O'nun 

yeniliklere önem veren, dürüst, ilkeli ve 

mütevazi kiþiliðini firmamýzýn bir kültürü 

olarak yaþatmaya çaba sarf ediyoruz.

Bu sayýmýzda, JCB'nin eþs iz ürün hatt ýnda önemli  yer i  olan 

ekskavatörlerin geçmiþten günümüze uzanan hikayesini sizlerle 

buluþturuyoruz.

Ýzmir'de hizmet veren Ege Bölge Müdürlüðümüz ile bu bölgede 

çizdiðimiz güzel tabloya etkin servis ve yedek parça hizmeti ile katkýda 

bulunan yetkili servisimiz Alperin Otomotiv'i, dergimizin sayfalarýna 

konu ediyoruz. 

“Müþteri Ziyareti” köþemizde, 1971 yýlýnda küçük bir makinayla 

taþeron olarak inþaat sektörüne adým atan ve bugün altý þirketli bir 

grup olarak yoluna devam eden Aydýn Inþaat'ýn kurucularýndan Hanifi 

Aydýn ile, Aydýn Kum Madencilik üzerine yaptýðýmýz röportaj yer alýyor.

SÝF JCB yöneticilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen 'Syndag Yapýsal Grup 

Dinamikleri' konulu oturum nedeniyle ülkemizi ziyaret eden Dr. Amir 

Kfir'i dergimizin sayfalarýna konuk ediyoruz. Adizes Metodolojisi 

hakkýnda yaptýðýmýz keyifli söyleþide, Dr. Amir Kfir'in renkli kiþiliðini de 

tanýma fýrsatý bulacaksýnýz.

Ülkemizdeki hýzlý nüfus artýþý ve kentleþme nedeni ile her geçen gün 

artan konut talebinin karþýlanmasý için 'Mortgage Sistemi'nin 

Türkiye'de kurulmasý ve sistemin Türkiye þartlarýna adaptasyonu bu 

sayýmýzda geniþ yer buluyor.  Ayrýca, konut üretiminin arttýrýlmasý 

amacýyla kurulan ve bu yolda baþarýlý iþlere imza atan Toplu Konut 

Ýdaresi'ni (TOKÝ) de ÝÞ'TE SÝF'in sayfalarýna taþýyoruz.

Bir kez daha ÝÞ'TE SÝF aracýlýðýyla sizlerle olan paylaþýmlarýmýzý 

arttýrmanýn mutluluðunu yaþarken, geride býraktýðýmýz yeni yýl ve 

Kurban Bayramý'ný da tekrar kutluyoruz.
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Berna Tuðcu
Burak Öztoygar
Burak Sýð
Erdoðan Özgürbüz
Hakan Ek
Halid Ek
Kazým Apa
Levent Þendurgut
Turan Özkapýcý

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Pazarlama Ltd. Þti.
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Yüksek Mühendis Feyzi Akkaya, 23 Aralýk 1907'de meþhur Osmanlý Paþalarýndan 
Tatar Osman Paþa'nýn torunu olarak Ýstanbul Üsküdar'da doðdu.

1926'da yüksek öðrenim için girdiði Ýstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'nden 
(þimdiki adý ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi), 1932 Haziran'ýnda Ýnþaat  Yüksek 
Mühendisi olarak birincilikle mezun oldu. ÝTÜ Ýnþaat Mühendisliði'nde okurken 
tanýdýðý Sezai Türkeþ ile baþlayan sýnýf arkadaþlýðý, aralarýnda büyük bir dostluk 
oluþturdu ve bu müstesna dostluk 1998'de Sezai Türkeþ ölene kadar ömür boyu 
sürecek fikir ve iþ ortaklýðýna dönüþtü.

Feyzi Akkaya, 1932-1935 yýllarý arasýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda çalýþtýktan sonra 
ilk askerliðini yaptý. Sezai Türkeþ ayný tarihlerde Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nda 
çalýþmaktaydý. 1934'de Sezai Türkeþ'in o zamanýn tanýnmýþ müteahhitlerinden 
Sadýk Diri-Halit Köprücü Ýnþaat Kollektif Þirketi'ne geçiþinin ardýndan, 1935'de Feyzi Akkaya 

da ayný firmaya Teknik Büro Mühendisi ve Þantiye Þefi olarak 
girdi. 1938'lerde her ikisi beraber ayný firmaya taþeronluk 
yapmaya baþladýlar. Böylece iþ ortaklýklarý da baþlamýþ oldu. 1943 
yýlýnda Feyzi Akkaya ikinci askerliðini yaptýktan sonra, bürokrasi 
gereði ortaklýklarýný kaðýt  üzerine  geçirdiler, isimlerinin  baþ 
harflerini  kullanarak  “ST-FA Ýnþaat Müteahhitliði” ünvanýný 
aldýlar ve 1976'da kurulan, zaman içinde çatýsý altýnda 43 þirket 
toplayan “STFA HOLDÝNG”in de temelini atmýþ oldular.

Bu þirketlerden biri olan SÝF Otomotiv, 1956 yýlýnda üç ortaklý 
(Sezai-Ýbrahim-Feyzi) olarak, Otocar kamyonlarýnýn Türkiye 
distribütörlüðünü yapmak üzere kurulmuþtu. 

1943-1973 döneminde, yurt sathýna yaygýn çeþitli köprü, iskele, 
liman, baraj, tünel ve yüksek gerilim hatlarý, Sezai Türkeþ Feyzi 
Akkaya tarafýndan inþa edildi. 

Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'nýn Türk müteahhitlerine en 
önemli katkýsý, o tarihlerde Türkiye'de genellikle yabancý firmalar 
eliyle yaptýrýlan aðýr inþaat sektörünün, yerli müteahhitlerimize 
açýlmasýdýr. Bu iki cesur ve müteþebbis müteahhidin ikinci önemli 
katkýlarý da, yurtdýþýna giden ilk müteahhitler olarak, Türk 
müteahhitlerine yabancý ülke kapýlarýný açmak olmuþtur. 

Örneðin Feyzi Akkaya'nýn, Erzincan Demiryolu inþaatýnda, 44 
no'lu köprüye keman telleri baðlayýp “la” sesine akort ederek çelik elemanlarýn fazla gerilip 
gerilmediðini izlemesi, bugün ayný iþ için kullanýlan “Meihak Gauge”lerin ilk habercisi olmuþtu. 
Akkaya, zemin inceleme sondajlarý ve kazýk çakýlmasý ile ilgilenmeye baþlayýnca, “Zorluk 
Emsali”ni ortaya attý ve uzun yýllar baþarý ile kullanýlan ve kazýk boyunun pratik olarak ve 
büyük bir isabetle tayinini saðlayan bir yöntem oluþturdu. 

Feyzi Akkaya, yurdun iyi yetiþmiþ elemanlara olan 
ihtiyacýna katkýda bulunmak amacý ile, 1978 yýlýnda FEYZÝ 
AKKAYA TEMEL EÐÝTÝM VAKFI'ný kurarak, servetinin 
tamamýna yakýn bir kýsmýný bu vakfa baðýþladý. Vakýf biri 
Bayramoðlu'nda, diðeri Malazgirt'te olmak üzere iki 
Endüstri Meslek Lisesi inþa edip, donatarak, Milli Eðitim 
Bakanlýðý 'na devretti . Halen, orta dereceli teknik 
okul larda eðit im gören 3000 dolayýndaki çocuða 
karþýlýksýz burs da, vakýf tarafýndan saðlamakta.  

Sezai Türkeþ-Feyzi Akkaya ikilisi, iþ hayatlarý boyunca 
mühendislik alanýna 500'ün üzerinde yeni buluþ getirdiler. 
Bu buluþlarýn bir kýsmý mühendislik literatürüne geçti, 
bazýlarý ise Türk tezi olarak tanýndý. 

Ülke ekonomisinin zor duruma düþmeye baþladýðý 70'li 
yýllarýn baþlarýnda, dýþ ülkelere açýlmanýn kaçýnýlmaz bir 
zorunluluk olduðunu görerek, 1972 yýlýnda Libya'da 
Trablus Limaný Ýnþaatý Ýhalesi'ne katýldýlar. Büyük uðraþlar 
sonucunda, 1973'te ilk yurt dýþý sözleþmesini imzalayarak, 
sektörümüzün yurt dýþýna açýlmasýnda öncülük görevini 
de yerine getirdiler. Bu tarihten sonra; Libya, Suudi 
Arabistan, Ýran ve Tunus'ta önemli iþler aldýlar.

1983'den itibaren kendi isteðiyle yarý emekli olan Feyzi 
Akkaya, ofise önceleri haftada iki gün, sonralarý sadece 
Perþembe günleri gelirdi. Ý. T.Ü., Akkaya'nýn mühendislik 
bilimlerine yaptýðý büyük katkýlarý, modern teknolojinin 
ülkemize getirilmesi, Türk Teknolojisi'nin yurt dýþýna 
tanýtýlmasý, böylece, teknik ve ekonomik gücümüzün 
uluslararasý sahaya açýlmasýndaki üstün hizmetleri nedeni 
ile, 25 Mart 1976 tarihinde kendisine “Doktor” ünvanýný 
verdi. 17 Haziran 1989 tarihinde ise, Akkaya'ya, Boðaziçi 
Üniversitesi tarafýndan “Fahri Doktor” ünvaný tevcih 
edildi. 

Türkiye'de ilk defa “Devlet Üstün Hizmet Madalyasý”, 18 
Nisan 1990'da Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'ya verildi. 

Feyzi Akkaya, Paris Eiffel Kulesi'nin 100.yýl Kutlama  
Töreni'ne, Türk Mühendisliðini temsilen katýldý. 

Feyzi Akkaya'nýn engin mühendislik birikimini genç 
kuþaklara nakleden ve "Þantiye El Kitabý" adý altýnda 
yay ýn lanan 11 c i l t l ik  ser i  eser i  ve “Ömrümüzün 
Kilometre Taþlarý” adý altýnda yayýnlanan, STFA'nýn 
hikayesini kaleme aldýðý bir kitabý bulunmakta.

F E Y Z Ý A K K A Y A

"Reis"in ardýndan..."Reis"in ardýndan...

Þirketimizin ve STFA Grubu'nun kurucularýndan
Feyzi Akkaya, 9 Aralýk 2004 tarihinde ebediyete intikal etti
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yine biraradalar...yine biraradalar...yine biraradalar...yine biraradalar...

Feyzi Akkaya
1907-2004

ÝKÝNCÝ DÝÞLÝ DE DURDU
1926 yýlýnda Yüksek Mühendis Mektebi'ne 120 kiþi olarak 
girdiler. Son sýnýfa 32 mevcutla ulaþtýlar ve 1932'nin Eylül 
ayýnda yüksek mühendis diplomasýný aldýlar.

STFA'nýn kurucularýnýn hayata 
atýldýðý 1932'nin Türkiyesi; nüfus 15 
milyon, Ankara yeni baþkent, para 
yok, fakirlik çok, yol, liman, baraj, 
a l t y a p ý  y o k .  T ü m  u l a þ ý m  
demir yol lar ý  i le  yap ý lab i l i yor. 
Ýstanbul'dan Ýzmit'e, ham yollardan, 
d e re l e rd e n  s a l l a r l a  g e ç m e k  
k ay d ý y l a , Þ i l e - A ð v a - K a n d ý r a  
üzerinden motorsikletle 12 saatte 
gidilebilen ulaþým þartlarý... Fakir 
ü l k e ,  t ü m  u l a þ ý m  ü m i d i n i  
demiryollarýna baðlamýþ, devlet 
kadrolarýnda Macar mühendisler 
çoðunlukta. Rum, Ermeni, Bulgar 
u s t a l a r l a  i þ l e r  y ü r ü t ü l m eye  
çalýþýlýyor. Demir, çimento, makina, 
a l t y ap ý , p a r a  yok . Mü teahh i t  
firmalarýn tamamý yabancý. Hayata 
atýlan iki genç mühendis, sazý elinde 
h a l k  þ a i r i  m i s a l i , k a r ý þ  k a r ý þ  
Anadolu'yu dolaþýyor, Anadolu'yu 
yaþýyor.

Sivas-Erzurum, Diyarbakýr-Cizre, Pýnarbaþý-Maraþ hattý 
köprüleri ile baþlayan etüdler, aplikasyonlar, sondajlar ve 
iskelelerle devam eden bu serüven, 2. Dünya Savaþý'nýn 
baþlamasýyla bir müddet kesiliyor. Sonra tekrar baþlýyor. 
Mevcut yoksul luða harbin getirdið i  yoksul luk da 
ekleniyor. Çalýþtýrdýklarý iþçilerin çoðunun giydiði elbise o 
derece yamalý ki, hangi kumaþtan dikildiðini kestirmek 
mümkün deðil. 

1947 yýlý geldiðinde, o güne kadar beþ kuruþ para birikimi 
olmayan ve fakat, zararlý olsa bile iþi zamanýnda ve 
kalitesinde (beton topraðýn altýnda kalsa da güzel 
olmalýdýr) bitirmeyi prensip edinmiþ bulunan bu iki 
müstesna insan, yazý l ý , hatta sözlü bi le olmayan, 
kendi l i ð inden o luþan b ir  söz leþme i le  STFA'n ýn 
temellerini atýyor ve kurduklarý 40 civarýnda þirketlerle, 
yüzlerce köprü, iskele, PTT-Enerji nakil hattý, limanlar, 
barajlar, tüneller, dolum tesisleri, alt yapýlar, tersaneler, 
enerji tesisleri, mümessillikler, sanayi kuruluþlarý, maden 
iþletmeleri, eðitim vakýflarý, mühendislik hizmetleri ile 
yurt içinde ve yurt dýþýnda hakettikleri saygýnlýða ulaþýyor 
ve bu saygýnlýk 1990 yýlýnda aldýklarý devlet ödülü ile 
tescil oluyor.

Cumhuriyet'in yokluk dönemlerinde kurulan ve iki 
diþliden ibaret olan çarkýn birinci diþlisi, 50 yýl sonra 
1998'in Aðustos ayýnda duruyor. Diðer diþli ise, 6 yýlý 
avare dönüyor, dönüyor ve 2004 yýlý Aralýk ayýnda 
duruyor; STFA ikinci defa dövünüyor.

ÝKÝNCÝ DÝÞLÝ DE DURDU - Halid Ek
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da ayný firmaya Teknik Büro Mühendisi ve Þantiye Þefi olarak 
girdi. 1938'lerde her ikisi beraber ayný firmaya taþeronluk 
yapmaya baþladýlar. Böylece iþ ortaklýklarý da baþlamýþ oldu. 1943 
yýlýnda Feyzi Akkaya ikinci askerliðini yaptýktan sonra, bürokrasi 
gereði ortaklýklarýný kaðýt  üzerine  geçirdiler, isimlerinin  baþ 
harflerini  kullanarak  “ST-FA Ýnþaat Müteahhitliði” ünvanýný 
aldýlar ve 1976'da kurulan, zaman içinde çatýsý altýnda 43 þirket 
toplayan “STFA HOLDÝNG”in de temelini atmýþ oldular.

Bu þirketlerden biri olan SÝF Otomotiv, 1956 yýlýnda üç ortaklý 
(Sezai-Ýbrahim-Feyzi) olarak, Otocar kamyonlarýnýn Türkiye 
distribütörlüðünü yapmak üzere kurulmuþtu. 

1943-1973 döneminde, yurt sathýna yaygýn çeþitli köprü, iskele, 
liman, baraj, tünel ve yüksek gerilim hatlarý, Sezai Türkeþ Feyzi 
Akkaya tarafýndan inþa edildi. 

Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'nýn Türk müteahhitlerine en 
önemli katkýsý, o tarihlerde Türkiye'de genellikle yabancý firmalar 
eliyle yaptýrýlan aðýr inþaat sektörünün, yerli müteahhitlerimize 
açýlmasýdýr. Bu iki cesur ve müteþebbis müteahhidin ikinci önemli 
katkýlarý da, yurtdýþýna giden ilk müteahhitler olarak, Türk 
müteahhitlerine yabancý ülke kapýlarýný açmak olmuþtur. 

Örneðin Feyzi Akkaya'nýn, Erzincan Demiryolu inþaatýnda, 44 
no'lu köprüye keman telleri baðlayýp “la” sesine akort ederek çelik elemanlarýn fazla gerilip 
gerilmediðini izlemesi, bugün ayný iþ için kullanýlan “Meihak Gauge”lerin ilk habercisi olmuþtu. 
Akkaya, zemin inceleme sondajlarý ve kazýk çakýlmasý ile ilgilenmeye baþlayýnca, “Zorluk 
Emsali”ni ortaya attý ve uzun yýllar baþarý ile kullanýlan ve kazýk boyunun pratik olarak ve 
büyük bir isabetle tayinini saðlayan bir yöntem oluþturdu. 

Feyzi Akkaya, yurdun iyi yetiþmiþ elemanlara olan 
ihtiyacýna katkýda bulunmak amacý ile, 1978 yýlýnda FEYZÝ 
AKKAYA TEMEL EÐÝTÝM VAKFI'ný kurarak, servetinin 
tamamýna yakýn bir kýsmýný bu vakfa baðýþladý. Vakýf biri 
Bayramoðlu'nda, diðeri Malazgirt'te olmak üzere iki 
Endüstri Meslek Lisesi inþa edip, donatarak, Milli Eðitim 
Bakanlýðý 'na devretti . Halen, orta dereceli teknik 
okul larda eðit im gören 3000 dolayýndaki çocuða 
karþýlýksýz burs da, vakýf tarafýndan saðlamakta.  

Sezai Türkeþ-Feyzi Akkaya ikilisi, iþ hayatlarý boyunca 
mühendislik alanýna 500'ün üzerinde yeni buluþ getirdiler. 
Bu buluþlarýn bir kýsmý mühendislik literatürüne geçti, 
bazýlarý ise Türk tezi olarak tanýndý. 

Ülke ekonomisinin zor duruma düþmeye baþladýðý 70'li 
yýllarýn baþlarýnda, dýþ ülkelere açýlmanýn kaçýnýlmaz bir 
zorunluluk olduðunu görerek, 1972 yýlýnda Libya'da 
Trablus Limaný Ýnþaatý Ýhalesi'ne katýldýlar. Büyük uðraþlar 
sonucunda, 1973'te ilk yurt dýþý sözleþmesini imzalayarak, 
sektörümüzün yurt dýþýna açýlmasýnda öncülük görevini 
de yerine getirdiler. Bu tarihten sonra; Libya, Suudi 
Arabistan, Ýran ve Tunus'ta önemli iþler aldýlar.

1983'den itibaren kendi isteðiyle yarý emekli olan Feyzi 
Akkaya, ofise önceleri haftada iki gün, sonralarý sadece 
Perþembe günleri gelirdi. Ý. T.Ü., Akkaya'nýn mühendislik 
bilimlerine yaptýðý büyük katkýlarý, modern teknolojinin 
ülkemize getirilmesi, Türk Teknolojisi'nin yurt dýþýna 
tanýtýlmasý, böylece, teknik ve ekonomik gücümüzün 
uluslararasý sahaya açýlmasýndaki üstün hizmetleri nedeni 
ile, 25 Mart 1976 tarihinde kendisine “Doktor” ünvanýný 
verdi. 17 Haziran 1989 tarihinde ise, Akkaya'ya, Boðaziçi 
Üniversitesi tarafýndan “Fahri Doktor” ünvaný tevcih 
edildi. 

Türkiye'de ilk defa “Devlet Üstün Hizmet Madalyasý”, 18 
Nisan 1990'da Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'ya verildi. 

Feyzi Akkaya, Paris Eiffel Kulesi'nin 100.yýl Kutlama  
Töreni'ne, Türk Mühendisliðini temsilen katýldý. 

Feyzi Akkaya'nýn engin mühendislik birikimini genç 
kuþaklara nakleden ve "Þantiye El Kitabý" adý altýnda 
yay ýn lanan 11 c i l t l ik  ser i  eser i  ve “Ömrümüzün 
Kilometre Taþlarý” adý altýnda yayýnlanan, STFA'nýn 
hikayesini kaleme aldýðý bir kitabý bulunmakta.

F E Y Z Ý A K K A Y A

"Reis"in ardýndan..."Reis"in ardýndan...

Þirketimizin ve STFA Grubu'nun kurucularýndan
Feyzi Akkaya, 9 Aralýk 2004 tarihinde ebediyete intikal etti
Þirketimizin ve STFA Grubu'nun kurucularýndan
Feyzi Akkaya, 9 Aralýk 2004 tarihinde ebediyete intikal etti

yine biraradalar...yine biraradalar...yine biraradalar...yine biraradalar...

Feyzi Akkaya
1907-2004

ÝKÝNCÝ DÝÞLÝ DE DURDU
1926 yýlýnda Yüksek Mühendis Mektebi'ne 120 kiþi olarak 
girdiler. Son sýnýfa 32 mevcutla ulaþtýlar ve 1932'nin Eylül 
ayýnda yüksek mühendis diplomasýný aldýlar.

STFA'nýn kurucularýnýn hayata 
atýldýðý 1932'nin Türkiyesi; nüfus 15 
milyon, Ankara yeni baþkent, para 
yok, fakirlik çok, yol, liman, baraj, 
a l t y a p ý  y o k .  T ü m  u l a þ ý m  
demir yol lar ý  i le  yap ý lab i l i yor. 
Ýstanbul'dan Ýzmit'e, ham yollardan, 
d e re l e rd e n  s a l l a r l a  g e ç m e k  
k ay d ý y l a , Þ i l e - A ð v a - K a n d ý r a  
üzerinden motorsikletle 12 saatte 
gidilebilen ulaþým þartlarý... Fakir 
ü l k e ,  t ü m  u l a þ ý m  ü m i d i n i  
demiryollarýna baðlamýþ, devlet 
kadrolarýnda Macar mühendisler 
çoðunlukta. Rum, Ermeni, Bulgar 
u s t a l a r l a  i þ l e r  y ü r ü t ü l m eye  
çalýþýlýyor. Demir, çimento, makina, 
a l t y ap ý , p a r a  yok . Mü teahh i t  
firmalarýn tamamý yabancý. Hayata 
atýlan iki genç mühendis, sazý elinde 
h a l k  þ a i r i  m i s a l i , k a r ý þ  k a r ý þ  
Anadolu'yu dolaþýyor, Anadolu'yu 
yaþýyor.

Sivas-Erzurum, Diyarbakýr-Cizre, Pýnarbaþý-Maraþ hattý 
köprüleri ile baþlayan etüdler, aplikasyonlar, sondajlar ve 
iskelelerle devam eden bu serüven, 2. Dünya Savaþý'nýn 
baþlamasýyla bir müddet kesiliyor. Sonra tekrar baþlýyor. 
Mevcut yoksul luða harbin getirdið i  yoksul luk da 
ekleniyor. Çalýþtýrdýklarý iþçilerin çoðunun giydiði elbise o 
derece yamalý ki, hangi kumaþtan dikildiðini kestirmek 
mümkün deðil. 

1947 yýlý geldiðinde, o güne kadar beþ kuruþ para birikimi 
olmayan ve fakat, zararlý olsa bile iþi zamanýnda ve 
kalitesinde (beton topraðýn altýnda kalsa da güzel 
olmalýdýr) bitirmeyi prensip edinmiþ bulunan bu iki 
müstesna insan, yazý l ý , hatta sözlü bi le olmayan, 
kendi l i ð inden o luþan b ir  söz leþme i le  STFA'n ýn 
temellerini atýyor ve kurduklarý 40 civarýnda þirketlerle, 
yüzlerce köprü, iskele, PTT-Enerji nakil hattý, limanlar, 
barajlar, tüneller, dolum tesisleri, alt yapýlar, tersaneler, 
enerji tesisleri, mümessillikler, sanayi kuruluþlarý, maden 
iþletmeleri, eðitim vakýflarý, mühendislik hizmetleri ile 
yurt içinde ve yurt dýþýnda hakettikleri saygýnlýða ulaþýyor 
ve bu saygýnlýk 1990 yýlýnda aldýklarý devlet ödülü ile 
tescil oluyor.

Cumhuriyet'in yokluk dönemlerinde kurulan ve iki 
diþliden ibaret olan çarkýn birinci diþlisi, 50 yýl sonra 
1998'in Aðustos ayýnda duruyor. Diðer diþli ise, 6 yýlý 
avare dönüyor, dönüyor ve 2004 yýlý Aralýk ayýnda 
duruyor; STFA ikinci defa dövünüyor.

ÝKÝNCÝ DÝÞLÝ DE DURDU - Halid Ek
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EKSKAVATÖRLER ve TEKNOLOJÝ

HÝDROLÝK EKSKAVATÖRLERÝN TARÝHÝ

Dünya, aðýr inþaat makinalarý arasýnda hidrolik 

ekskava tör l e r  i l e  i l k  o l a rak  1950  y ý l ý n ý n  

or ta l ar ýnda  tan ý þmýþ  ve  ge l i þen  inþaat  

teknikleri içinde hidrolik ekskavatörler 

hýzla popülerite kazanmýþtýr. JCB, 

yükselen bu akýma 1965 yýlýnda JCB 7 

serisi hidrolik paletli ekskavatörleri ile 

katýlmýþtýr.

Aðýr inþaat makinalar ý  pazarýnda 

ürünlerini hýzla geliþtiren JCB, 1991 

yýlýnda Sumitomo Construction  Machinery 

(SMC) ile 7 yýl sürecek bir evliliðe imza atmýþtýr. Bu süreç, 

merkezi Ýngiltere - Uttoxeter olan JCB fabrikalarýnda hidrolik sistemleri geliþtirilen, 

yeni seri JCB JS R3 hidrolik ekskavatörlerinin doðmasýna olanak saðlamýþtýr.

JCB, 40 yýlý aþkýn sektörel tecrübesi ile bugün, 7-46 ton arasý 11 çeþit paletli, 13-21 

ton arasý 5 çeþit lastikli olmak üzere, toplam 16 çeþit hidrolik ekskavatörü dünya 

pazarýna sunarak, müþterilerinin ihtiyaçlarýna uygun, en ideal makinalarý 

üretmektedir.

J C B ' n i n  g ü n ü m ü z e  k a d a r  

ü r e t m e k t e  o l d u ð u  t ü m  

ekskavatörlerin motor ve hidrolik 

sistem parçalarýný , güvenirl i l iði 

k a n ý t l a n m ý þ  J a p o n  f i r m a l a r ý  

s a ð l a m a k t a d ý r. Ü s t ü n  J a p o n  

teknolojisi, ekskavatörlerden en 

y ü k s e k  v e r i m i n  a l ý n m a s ý n ý  

sað lamas ýn ýn  yan ý  s ý ra , hassas  

kontrol ve operasyon kolaylýðý ile 

o p e r a t ö r l e r i n  h a y a t ý n ý  

kolaylaþtýrmaktadýr.

Tüm bu geliþmelere paralel olarak, 

ekskavatör lerden sürekl i  ayný  

verimi alabilmek, mevcut sistemin 

tamamýnýn sorunsuz çalýþmasýyla 

mümkün olmaktadýr. JCB, bu eþsiz hidrolik sistemini özel bir filtreleme sistemiyle 

koruyarak, hem müþterilerinin yatýrýmlarýný korumuþ hem de sektördeki 

güvenirliliðini bir kez daha ispatlamýþtýr.

HÝDROLÝK EKSKAVATÖRLERÝN TARÝHÝ

Plexus filtreleme sisteminin temel amacý, 10 mikrondan daha küçük parçacýklarý bile 

sistemden eleyerek, makinanýn deðerli komponentlerinin zarar görmesini 

engellemektir. Bu filtreleme, sistemdeki kullanýlmayan hidrolik yaðýn, yað tankýna 

dönüþü  e snas ý nda  ' by -pa s s '  y ap ý l a r ak  öze l  f i l t reden  geç i r i lmes i  i l e  

gerçekleþmektedir. 

Bu sistem için özel olarak dizayn edilen Plexus filtreler, hidrolik yaðý 1,5 mikron 

seviyesine kadar süzerek, sistemi zararlý olabilecek en ufak parçacýklardan bile 

arýndýrmaktadýr. Sistem, 4 saat içinde sadece hidrolik tankýndaki, 8 saat içinde de 

tüm hidrolik sistemdeki yaðýn temizlenmesini saðlamaktadýr.

Her gün mesaiye tamamen temizlenmiþ hidrolik yað ile baþlanýyor olmasýnýn yaný 

sýra, sistemin sunduðu bir diðer avantaj ise, hidrolik filtrenin 1000, hidrolik yaðýn ise 

5 bin saat gibi, birçok muadillerine göre daha uzun kullaným imkaný tanýmasýdýr.

Tüm JCB ekskavatörleri, geliþtirilmiþ ileri yönetim sistemi ile 

donatýlmýþtýr. Kýsaca AMS olarak adlandýrýlan sistem, makinanýn 

operasyonel fonksiyonlarýný maksimum verim ve minimum yakýt 

sarfiyatý saðlamasý için düzenli olarak kontrol etmektedir.

AMS, makinanýn performans verimini  saðlarken, 4 adet 

geliþtirilmiþ çalýþma modu ile yaþamý operatörler için daha kolay hale getirmektedir. 

Bu modlar:

AUTO

Zorlu çalýþma koþullarýnda ihtiyaca göre, maksimum hidrolik basýnç ve 

güç için programlanmýþtýr.

EKONOMÝ

Normal kazý þartlarýnda maksimum güç, minimum yakýt sarfiyatý 

saðlamaktadýr.

HASSAS

Hafif kazý ve düzeltme iþlerinde maksimum basýnç, minimum güç 

gerektiren durumlar ve ayný zamanda mükemmel kontrol için 

tasarlanmýþtýr.

TAÞIMA

Altyapý iþlerinde dar kanallarda çalýþma, taþýma ve yerleþtirme gibi hassas operasyon 

gerektiren ve ayný zamanda aðýr yükler altýnda makina kompanentlerinin 

korunmasýný amaçlayan bu mod, maksimum güç, minimum basýnç elde etmek için 

sisteme dahil edilmiþtir.

Tüm bu fonksiyonlarýnýn yanýnda AMS, herhangi bir problem esnasýnda operatörü 

görsel olarak uyarýr ve ayný zamanda makinanýn modunun çalýþma saati, ataþman 

kullaným süresi, yürüyüþ saati gibi daha birçok operasyonel faaliyeti ayrý ayrý 

kaydeder. Bu sistemden elde edilen veriler, makinanýn 2. el deðerinin korunmasýna 

olanak tanýmaktadýr.

AUTO

EKONOMÝ

HASSAS

TAÞIMA

AMS ( ÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ ): BASÝT ama ZEKÝCEAMS ( ÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ ): BASÝT ama ZEKÝCE

PLEXUS FÝLTRELEME SÝSTEMÝPLEXUS FÝLTRELEME SÝSTEMÝ

fark yaratan teknoloji

- Emre Öztürk
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HÝDROLÝK EKSKAVATÖRLERÝN TARÝHÝ

Dünya, aðýr inþaat makinalarý arasýnda hidrolik 

ekskava tör l e r  i l e  i l k  o l a rak  1950  y ý l ý n ý n  

or ta l ar ýnda  tan ý þmýþ  ve  ge l i þen  inþaat  

teknikleri içinde hidrolik ekskavatörler 

hýzla popülerite kazanmýþtýr. JCB, 

yükselen bu akýma 1965 yýlýnda JCB 7 

serisi hidrolik paletli ekskavatörleri ile 

katýlmýþtýr.

Aðýr inþaat makinalar ý  pazarýnda 

ürünlerini hýzla geliþtiren JCB, 1991 

yýlýnda Sumitomo Construction  Machinery 

(SMC) ile 7 yýl sürecek bir evliliðe imza atmýþtýr. Bu süreç, 

merkezi Ýngiltere - Uttoxeter olan JCB fabrikalarýnda hidrolik sistemleri geliþtirilen, 

yeni seri JCB JS R3 hidrolik ekskavatörlerinin doðmasýna olanak saðlamýþtýr.

JCB, 40 yýlý aþkýn sektörel tecrübesi ile bugün, 7-46 ton arasý 11 çeþit paletli, 13-21 

ton arasý 5 çeþit lastikli olmak üzere, toplam 16 çeþit hidrolik ekskavatörü dünya 

pazarýna sunarak, müþterilerinin ihtiyaçlarýna uygun, en ideal makinalarý 

üretmektedir.

J C B ' n i n  g ü n ü m ü z e  k a d a r  

ü r e t m e k t e  o l d u ð u  t ü m  

ekskavatörlerin motor ve hidrolik 

sistem parçalarýný , güvenirl i l iði 

k a n ý t l a n m ý þ  J a p o n  f i r m a l a r ý  

s a ð l a m a k t a d ý r. Ü s t ü n  J a p o n  

teknolojisi, ekskavatörlerden en 

y ü k s e k  v e r i m i n  a l ý n m a s ý n ý  

sað lamas ýn ýn  yan ý  s ý ra , hassas  

kontrol ve operasyon kolaylýðý ile 

o p e r a t ö r l e r i n  h a y a t ý n ý  

kolaylaþtýrmaktadýr.

Tüm bu geliþmelere paralel olarak, 

ekskavatör lerden sürekl i  ayný  

verimi alabilmek, mevcut sistemin 

tamamýnýn sorunsuz çalýþmasýyla 

mümkün olmaktadýr. JCB, bu eþsiz hidrolik sistemini özel bir filtreleme sistemiyle 

koruyarak, hem müþterilerinin yatýrýmlarýný korumuþ hem de sektördeki 

güvenirliliðini bir kez daha ispatlamýþtýr.

HÝDROLÝK EKSKAVATÖRLERÝN TARÝHÝ

Plexus filtreleme sisteminin temel amacý, 10 mikrondan daha küçük parçacýklarý bile 

sistemden eleyerek, makinanýn deðerli komponentlerinin zarar görmesini 

engellemektir. Bu filtreleme, sistemdeki kullanýlmayan hidrolik yaðýn, yað tankýna 

dönüþü  e snas ý nda  ' by -pa s s '  y ap ý l a r ak  öze l  f i l t reden  geç i r i lmes i  i l e  

gerçekleþmektedir. 

Bu sistem için özel olarak dizayn edilen Plexus filtreler, hidrolik yaðý 1,5 mikron 

seviyesine kadar süzerek, sistemi zararlý olabilecek en ufak parçacýklardan bile 

arýndýrmaktadýr. Sistem, 4 saat içinde sadece hidrolik tankýndaki, 8 saat içinde de 

tüm hidrolik sistemdeki yaðýn temizlenmesini saðlamaktadýr.

Her gün mesaiye tamamen temizlenmiþ hidrolik yað ile baþlanýyor olmasýnýn yaný 

sýra, sistemin sunduðu bir diðer avantaj ise, hidrolik filtrenin 1000, hidrolik yaðýn ise 

5 bin saat gibi, birçok muadillerine göre daha uzun kullaným imkaný tanýmasýdýr.

Tüm JCB ekskavatörleri, geliþtirilmiþ ileri yönetim sistemi ile 

donatýlmýþtýr. Kýsaca AMS olarak adlandýrýlan sistem, makinanýn 

operasyonel fonksiyonlarýný maksimum verim ve minimum yakýt 

sarfiyatý saðlamasý için düzenli olarak kontrol etmektedir.

AMS, makinanýn performans verimini  saðlarken, 4 adet 

geliþtirilmiþ çalýþma modu ile yaþamý operatörler için daha kolay hale getirmektedir. 

Bu modlar:

AUTO

Zorlu çalýþma koþullarýnda ihtiyaca göre, maksimum hidrolik basýnç ve 

güç için programlanmýþtýr.

EKONOMÝ

Normal kazý þartlarýnda maksimum güç, minimum yakýt sarfiyatý 

saðlamaktadýr.

HASSAS

Hafif kazý ve düzeltme iþlerinde maksimum basýnç, minimum güç 

gerektiren durumlar ve ayný zamanda mükemmel kontrol için 

tasarlanmýþtýr.

TAÞIMA

Altyapý iþlerinde dar kanallarda çalýþma, taþýma ve yerleþtirme gibi hassas operasyon 

gerektiren ve ayný zamanda aðýr yükler altýnda makina kompanentlerinin 

korunmasýný amaçlayan bu mod, maksimum güç, minimum basýnç elde etmek için 

sisteme dahil edilmiþtir.

Tüm bu fonksiyonlarýnýn yanýnda AMS, herhangi bir problem esnasýnda operatörü 

görsel olarak uyarýr ve ayný zamanda makinanýn modunun çalýþma saati, ataþman 
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Türkiye, gayrimenkul piyasasýnýn son derece canlý olduðu ülkelerden biri olmasýna raðmen, tasarruf ve sermaye 

birikiminin yetersiz olmasý nedeniyle, bu alandaki yatýrýmcý sayýsý sýnýrlý kalmýþtýr. Türk insanýnýn yaþam kalitesinin 

yükselmesi ve konut talebinin karþýlanmasý, uzun vadeli finansman sisteminin kurulmasýna baðlýdýr. 

Bir çok geliþmiþ ülke, yýllardýr “Mortgage sistemi” olarak bilinen uzun vadeli finansman modelini uygulamakta ve bu 

sayede bireyler, 20-30 yýllýk vadelere yayýlan taksitlerle ev sahibi olmaktadýr. Mortgage sistemi, dünya finans piyasalarýna 

hareket getirdiði gibi, reel ekonomiyi  canlandýran nadir enstrümanlardan biridir.

Ýngilizce "Mortgage" olarak ifade edilen finansman modelini daha iyi analiz edebilmek için, yurt dýþýndaki uygulama 

tekniðini bilmek gerekir. ABD'de uygulanan sistemde, ikincil pazardaki kurumlar, "Federal National Mortgage 

Association" (FNMA) ve "Government National Mortgage Association" (GNMA) gibi kamu kuruluþlarýyla birlikte bir 

havuz oluþturarak yatýrýmcýlara hisse satarlar. Orta sýnýf tüketiciyi hedef alan, 20-30 yýla yayýlan, kira öder gibi düþük 

taksitler sunan bu sistemle,  Amerikalýlar'ýn yaklaþýk %65'i ev sahibi olmuþtur.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý'nýn 17 Aralýk 2004 tarihinde açýkladýðý veriler uyarýnca, toplam tüketici kredileri 9 

milyar USD, konut kredileri ise 1,8 milyar USD mertebesindedir. Tüketici kredileri toplamý, Gayri Safi Milli Hasýla'nýn 

%3,4'ünü oluþturmaktadýr. Konut kredileri ise, tüketici kredilerinin %20'si seviyesindedir. 

Türkiye'de konut kredilerinin az olmasýnýn temel sebepleri, bireylerin ödeme güçlüðü çekmesi, kredilerin kýsa vadeli 

olmasý, faizlerin yüksek seyretmesi ve diðer yüksek getirili finansal enstrümanlarýn bulunmasýdýr. Ancak, faizlerin ve 

enflasyonun düþmesiyle baþlayan olumlu hava sayesinde, tüketici kredilerinde ciddi bir artýþ gözlenmiþ ve vadeler 

uzamýþtýr. Ýnþaat piyasasýný canlandýran bu geliþmeleri takiben, sadece Ýstanbul Riva bölgesinde, yaklaþýk 15,000 konutluk 

projenin hayata geçirilmesi için, ipotekli konut finasman sisteminin harekete geçirilmesi beklenmektedir.

Türkiye için uygun bir finansman modelinin bulunmasýnda, mevcut Bankalar Kanunu ve uygulamasý, "Mortgage" 

açýsýndan gerçek bir engel oluþturmaktadýr. Zira, Mortgage kredisi bir banka kredisi olarak kabul edildiðinde, taksidini 

ödemekte güçlük çeken kiþi veya kuruluþun bütün kredisinin faiziyle birlikte geri çaðrýlmasý, kaçýnýlmaz hale 

gelmektedir. Ýpoteðe dayalý finansman modelinde, bu tür kredi problemlerinin yaþanmamasý için krediler sigorta 

ettirilmektedir.

Mortgage sisteminin Türkiye'deki uygulamasýnda karþýlaþýlacak problemleri aþmak için, özel ihtisas mahkemeleri 

kurulmalý, yargý ve ipoteðin paraya çevrilmesi süreci hýzlandýrýlmalý ve ipoteðe dayalý finansmanla ilgili kanunlarda gerekli 

düzenlemeler yapýlmalýdýr. Mortgage sisteminin Türkiye þartlarýna adapte edilmesi için, Maliye Bakanlýðý ve Sermaye 

Piyasasý Kurulu tarafýndan ortak yürütülen çalýþmalar tamamlanmýþ ve tasarý, Hükümet'in incelemesine sunulmuþtur. 

Söz konusu Kanun Tasarý Taslaðý'nda, Konut Finansmaný Fonu; konut alýmý, konutlarýn yenilenmesi ve geliþtirilmesi 

amacýyla kredi kullanýmý, finansal kiralama ve benzeri finansal iþlemlerden kaynaklanan alacaklarýn menkul 

kýymetleþtirilmesi amacýyla çýkarýlan katýlma belgeleri karþýlýðýnda toplanan paralarla, belge sahipleri hesabýna inançlý 

mülkiyet esaslarýna göre oluþturulan bir malvarlýðý olarak tanýmlanmýþtýr. 

Yurt dýþýnda Mortgage'e Bakýþ

Türkiye'de Konut Kredileri

Türkiye Piyasa Yapýsý ve Mortgage

Konut Finansmaný Fonu

Yurt dýþýnda Mortgage'e Bakýþ

Türkiye'de Konut Kredileri

Türkiye Piyasa Yapýsý ve Mortgage

Konut Finansmaný Fonu

Fon, ipotek finansmaný kuruluþlarý ile bankalar, özel finans kurumlarý, finansal kiralama þirketleri veya tüketici finansman 

þirketleri tarafýndan kurulabilir ve kurucular, konut finansmaný fonlarýnýn, katýlma belgelerinin anapara ve faiz 

ödemelerine yönelik garanti verebilirler. Fon, bu kanunda yer alan amaçlar dýþýnda kullanýlamaz ve kurulamaz.

Ayrýca, Kanun Tasarý Taslaðý'nda ipotek finansmaný kuruluþlarý da tanýmlanmýþtýr. Ýpotek finansmaný kuruluþlarý, ülke 

genelinde konut alýmý, konutlarýn yenilenmesi ve geliþtirilmesi konularýnda finansman imkanlarýnýn artýrýlmasý ve 

vadelerin uzamasý yoluyla, bireylerin konut sahipliðinin desteklenmesi amacýyla kurulan, sermaye piyasasý kurumu 

niteliðine haiz anonim ortaklýklardýr.  

Ýpotek finansmaný kuruluþlarýnýn faaliyet konularý aþaðýda yer almaktadýr:

a) Konut finansmaný kuruluþlarýna kaynak temini

b) Konut finansmanýndan kaynaklanan alacaklarýn devralýnmasý ve devredilmesi

c) Devralýnan alacaklardan oluþan portföyün yönetilmesi

d) Konut finansmaný fonu kurulmasý ve bu yolla konut finansmanýndan kaynaklanan alacaklarýn menkul 

kýymetleþtirilmesi

e) Varlýða dayalý menkul kýymetler de dahil olmak üzere, her türlü sermaye piyasasý aracýnýn ihracý

f) Diðer ihracatçýlarýn konut finansmanýndan kaynaklanan alacaklarýna dayalý sermaye piyasasý araçlarýna garanti 

verilmesi

g) Konut finansmanýndan kaynaklanan borçlarýn geri ödemelerinin kýsmen veya tamamen garanti edilmesi, ya da garanti 

edilmesine aracýlýk edilmesi

h) Faaliyetlerinin gerektirdiði risk yönetimi amaçlý iþlemlerin yürütülmesi

i) Kurulca uygun görülen diðer faaliyet konularý

Konut finansmaný sözleþmelerinin yazýlý olarak yapýlmasý ve bu sözleþmenin bir nüshasýnýn tüketiciye (finansmaný 

kullanana) verilmesi zorunludur. Taraflar arasýnda akdedilen sözleþmede öngörülen þartlar, sözleþme süresi içerisinde 

tüketici aleyhine deðiþtirilemez.

Konut finansmanýna yönelik finansal kiralama iþlemlerinde, sözleþmenin konut finansmaný kuruluþu tarafýndan feshi 

halinde tüketici, konutu iade yükümlülüðü altýndadýr. Bu durumda, konut finansmaný kuruluþu konutu satýþa çýkarmakla 

yükümlüdür. Tüketici, konut finansmaný saðlayan kuruluþun konutun satýþýndan elde edilen bedeli aþan zararýndan 

sorumludur. Malýn satýþýndan elde edilen bedelin kalan borcu aþmasý halinde, aþan kýsým tüketiciye iade edilir. 

Konut finansmaný kuruluþunun, ödemeleri bir kýymetli evraka baðlamasý, ya da, kýymetli evrak kabul etmek suretiyle 

teminat altýna almasý yasaktýr. Bu yasaða raðmen, tüketiciden bir kýymetli evrak alýnacak olursa, tüketici bu kýymetli 

evraký konut finansmaný kuruluþundan geri isteme hakkýna sahiptir. 

Sözleþmede belirtilmek suretiyle, konut finansmanýna yönelik kredilerde faiz oraný, finansal kiralama iþlemlerinde ise, 

kira bedellerinin anaparayý aþan kýsmýnýn hesaplanma oraný, sabit veya deðiþken olarak belirlenebilir. 

Tüketici, konut finansmaný kuruluþuna borçlandýðý toplam miktarý önceden ödeyebileceði gibi, ayný zamanda bir ya da 

birden çok ödemeyi vadesinden önce de yapabilir. Bu durumda, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon ve kâr payý 

indiriminin ne þekilde yapýlacaðý, Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenecektir.

Konut kredisi sözleþmelerinde asgari olarak bulunmasý gereken unsurlar, Sermaye Piyasasý Kurulu'nca açýklanacaktýr. 

Konut finansmaný fonlarýný teþvik etmek ve yaygýn olarak kullanýlmasýný saðlamak amacýyla, söz konusu fonlarýn 

kazançlarýnýn Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi stopajýndan istisna edilmesi doðru olacaktýr. Buna ilaveten, söz konusu 

fonlarýn katýlma belgelerine de ayný þekilde gelir vergisi istisnasý getirilmesi yerinde olacaktýr. Bir diðer düzenleme de, 

konut fonu katýlma belgelerinin de menkul kýymet olarak deðerlendirilmesi ve söz konusu vergilendirmenin bu hususa 

dikkat ederek yapýlmasýdýr.

Ýlgili fonlarýn yürürlüðe girmesi ve SPK'ca gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný takiben, Maliye Bakanlýðý'nýn yukarýda 

anýlan düzenlemeleri yapacaðý beklenmektedir.

Ýpotek Finansmaný Kuruluþlarý

Konut Finansmaný Sözleþmesi

Vergi Mevzuatý yönünden Konut Finansmaný Fonlarýnýn Deðerlendirmesi

Ýpotek Finansmaný Kuruluþlarý

Konut Finansmaný Sözleþmesi

Vergi Mevzuatý yönünden Konut Finansmaný Fonlarýnýn Deðerlendirmesi
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Adizes Enstitüsü'nde fahri baþkan olarak görev 

yapmakta olan Dr. Kfir, yýllarýn kazandýrdýðý 

organizasyonel transformasyon deneyimi kadar, 

karizmatik ve enerjik yaklaþýmýný da sunumlarýna 

yansýtmayý baþaran bir isimdir.

Adizes Metodolojisi uygulamalarýnda 15 yýllýk 

tecrübesi ve 20'den fazla ülkede þirketler, 

h ü k ü m e t l e r  v e  k a r  a m a c ý  g ü d m e y e n  

organizasyonlarla yürüttüðü çalýþmalarý ile Dr. 

Kfir, baþarýlý organizasyonel kültürler yaratmanýn 

neler gerektirdiði konusunda engin bilgiye 

sahiptir. 

Dr. Kfir, “Varlýðýn Anlamý” kavramýný geliþtirmiþtir. 

Satýþ elemanlarý ile ilgili bir konuda düzenlediði 

oturumlar sonucunda, satýþlarda dikkate deðer 

bir artýþ gözlenmiþtir.

Dr. K f i r, dünya  gene l i ndek i  YPO Forum 

çalýþmalarýnda resmi yönlendirici olarak görev 

yapmaktadýr. Hayli i lgi gören forumlarý ve 

moderatör eðitim programlarýný yönetmektedir. 

Eþlerle i lgi l i  forumlarýn düzenlenmesinde 

uzmanlaþmýþtýr. 

söyleyecektir ve bu öneri, büyük olasýlýkla, fos çýkacaktýr. Çünkü 

yapýsý karman çorman olmuþ bir þirket, ne amacýný ne de stratejisini 

tam olarak belirleyebilir. Danýþmanlar genel olarak stratejinin, yapýyý 

oluþturduðunu baz alýrlar. Oysa, öyle deðildir. Gerçek þu ki, yapý, 

stratejiyi oluþturur.

Bir danýþmanlýk þirketine baþvurarak yeniden yapýlanmaya giden 

iþletmeler, çoðunlukla personel problemleri ile karþý karþýya kalýrlar. 

Bu da, sendikalarla uðraþmak için baþka danýþmana baþvurmalarýna 

yol açar. Sonrasýnda da, yeniden finansal yapýlanma için bir diðer 

danýþmana gitmek zorunda kalýrlar ki, bu son danýþmanýn stratejik 

önerisi ile ilk danýþmanýn önerisi arasýnda alaka yoktur.

Bizim organizasyon için önerdiðimiz yöntemler ise bütünseldir. 

Öncelikle, bütün iþletmeyi mercek altýna yatýrýrýz, çalýþmamýz uzman 

gerektiriyorsa, müþterimizin de rýzasýyla, onlarý da bünyemize katar 

ve koordineli bir þekilde çalýþmalarýmýzý yürütürüz. 

Biraz da sizden söz edelim. Ýstanbul ve Türkiye'yi tanýyor musunuz? 

Bu, ülkenize beþinci kez geliþim ve her defasýnda yeniden aþýk 

oluyorum Türkiye'ye.

Türk insaný ve yaþantýsý hakkýnda bilgi ve düþünceleriniz nelerdir? 

Türkler, geçmiþten gelen deðerlerine baðlý kalýrken, geliþme 

yönünde öðrenme ve baþarý için büyük hýrsa sahip. Aile odaklý ve 

neþeli insanlar.

Ýstanbul'un ve Türkiye'nin, global iþ dünyasýnda, sizin disiplinleriniz 

açýsýndan yeri nedir? 

Türkiye, Avrupa'nýn da geliþim ve ilerlemesine katký saðlayabilecek 

ölçüde büyük fýrsatlarla dolu bir pazar.

Türk insanýnýn yapýsý, duygularý ve hayata bakýþý, bu disiplinler ile 

nasýl bir uyum gösterebilir?

Ýnsanlarýn birlikte çalýþmasý ve karar almasý, yeni profesyonel 

yönetim anlayýþýný ortaya çýkarýyor. Büyüyen Türk þirketlerinin 

geleceði, aile yapýsýndan profesyonel kurumsal yapýya dönüþtükçe, 

b ü y ü k  b a þ a r ý y ý  d a  

beraberinde getirecektir. 

K e n d i n i z e  z a m a n  

ayýrabiliyor musunuz ve 

b u  z a m a n ý  n a s ý l  

deðerlendiriyorsunuz? 

E v i m d e  o l d u ð u m  

z a m a n l a r d a  y o g a  v e  

f i z i k s e l  a k t i v i t e l e r l e  

i l g i l e n m e y i  ç o k  

sev i yorum.  A i l em ve  

dostlarýmla birlikte vakit 

geçiriyorum. Dolaþtýðým 

bütün ülkelerdeki insanlarla kurduðum iliþkilerle, karþýlýklý bir 

bütünleþme yaþamaktan mutluluk duyuyorum.

Bu keyifli söyleþi için teþekkür ederiz.
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K e n d i n i z e  z a m a n  

ayýrabiliyor musunuz ve 

b u  z a m a n ý  n a s ý l  

deðerlendiriyorsunuz? 

Bu keyifli söyleþi için teþekkür ederiz.

- Esra Temel

Amir Kfir kimdir?
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O r g a n i z a s y o n e l  p r o b l e m l e r i  n a s ý l  

tanýmlýyorsunuz?

Çoðu þirketin kendi problemleri hakkýnda 

net  b i r  f i k r i  yok . Öy le  o l sayd ý , za ten  

problemlerini kendileri çözerlerdi. Biz, 

müþterimizin yaptýðý problem tarifini pek 

olduðu gibi kabul etmeyiz. Küçük ölçekli 

iþletmelerden çokuluslu þirketlere kadar, 

neredeyse bütün endüstrileri içeren, dünya 

çapýnda binlerce þirketin üzerinde 30 yýldýr 

test edilmiþ bir metodolojiyi kullanýyoruz. Bu 

organizasyonlardan her birinin kendine özgü 

bir yaþam döngüsü var ve bu döngünün her 

aþamasýnda olaðan bir takým problemlerle 

karþýlaþýyorlar. Bazen, anormal hatta patalojik 

olarak deðerlendirebileceðimiz problemlerle 

karþýlaþtýklarý da oluyor. Bizim araþtýrmalara 

d a y a l ý  t e o r i m i z , m ü þ t e r i l e r i m i z i n  

prob lem ler in i  be l i r l eme ler in i , h ang i  

problemlere odaklanýp hangileri üzerinde 

durmamalarý gerektiði konusunda karara 

v a rma l a r ý n ý  ve  i þ l e r l i ð i  o l a n  p l a n l a r  

oluþturabilmelerini saðlýyor. 

Bir doktor, bir çocukla bir yetiþkine ayný ilacý 

v e re m e z . B i z i m  re ç e t e m i z , a k s i yo n  

planýmýzdýr ve bu, organizasyonel hastamýzýn 

yaþam döngüsü içinde nerede olduðuna 

baðlýdýr. Böylece, ilacýmýz uygun olduðu için, 

çok daha iyi ve hýzlý bir tedavi saðlýyor. Bunun 

yanýs ýra , þ irket bünyesinde sözkonusu 

problemle ilgili olan kiþilikler, yönetim þekli, 

þirketin yapýsý, finansal iliþkiler vb. bütün 

faktör ler i  de  ince l i yoruz . Bun lar  b iz i  

hastalýðýn asýl nedenlerine ulaþtýrýyor ki, 

genelde bu nedenler müþterilerimizin baþta 

sancýnýn nerede olduðuna dair 

i þ a r e t  e t t i ð i n d e n  f a r k l ý  

olabiliyor. Müþteriler genelde 

p r o b l e m i n  v a r l ý ð ý n a  

odaklanýyor, nedenlerine deðil.

P rob lem çözümünde  tek  

d i s i p l i n l i  y a k l a þ ý m  

uygulamasýnýn yarattýðý asýl 

t e h l i k e ,  e s k i  d e y i m l e ,  

elinizdeki tek aletin bir çekiç 

o l m a s ý  h a l i n d e ,  t ü m  

problemler in b ir  ç iv i  g ib i  

g ö z ü ke c e ð i d i r. Ya n i , b i r  

dan ý þman s t ra te j i k  p l an l ama üzer ine  

eðitilmiþse, hemen hemen her konuda tüm 

þirketlere birþey yapmadan önce, amaçlarýný 

ve stratejilerini belirlemeleri gerektiðini 

O r g a n i z a s y o n e l  p r o b l e m l e r i  n a s ý l  

tanýmlýyorsunuz?

A M Ý R   K F Ý R

Adizes uygulamasýnýn danýþmanlýk mesleðinden farký nedir?

Dr. Adizes, 2004 yýlýnda Executive Excellence Dergisi tarafýndan "Dünyanýn 

En Ýyi Otuz Liderlik Danýþmaný"ndan biri seçilmiþtir. Adizes Metodolojisi, 

yardýmcý  o lduðu kurum ve hükümetler in sorunlar ýn ý  çözme ve 

deðiþikliklere adapte etme konusunda kullandýðý bütüncül yaklaþým 

yöntemiyle tanýnmaktadýr.

Müþterileriniz, Adizes Metodolojisi'nin daha önce denedikleri danýþmanlýk 

disiplinlerinden tamamen farklý olduðunu söylüyorlar. Adizes Metodolojisi'ni 

böylesine ayrýcalýklý kýlan þeyin ne olduðunu biraz açýklayabilir misiniz?

Aslýnda, birçok þey bu farký yaratýyor. Öncelikle, çoklu disiplin içeren bir 

yapý söz konusu. Danýþmanlýk þirketleri, tipik olarak tek bir alanda ya da 

görevde uzmanlaþmýþ kiþilerden oluþur. Bunlar finans, enformasyon 

teknolojileri ve benzeri gibi belirli konulara odaklanýr. Ýcraata odaklý olanlar, 

iþin içeriðini anlama konusunda genelde pek baþarýlý olamazlar. Bunlar ya 

örgütsel psikologlardýr, ya da insan davranýþlarý ve grup dinamikleri üzerine 

yetiþtirilmiþlerdir.

Bizim ise, hep birlikte etkin bir þekilde çalýþabilmemizin temel nedeni, ortak 

bir dile sahip olmamýzdýr. Adizes Metodolojisi sayesinde, yýkýcý görüþ 

ayr ý l ý k l ar ýna  meydan vermeks iz in , h ý z l ý  ve  gerek l i  deð i þ imler i  

gerçekleþtirebiliyoruz. Bir benzetme yapmak gerekirse, farklý iþletim 

sistemleri nedeniyle, bilgisayarlarýnýn birbiriyle baðlantý kuramadýðý bir 

þirket düþünelim. Bizim yaptýðýmýz, tüm bu farklý iþletim sistemlerinin kendi 

aralarýnda iletiþim kurmasýný saðlayan “software”in iþlevini üstlenmek. Bu 

sayede, doðal rekabet avantajýný saðlýyoruz ve sonuç olarak, bu bütünsellik, 

daha güçlü olmak anlamýna geliyor.

Birey olarak tek baþýna organizasyonu deðiþtiremezsiniz, ancak organize 

olarak bunu baþarabilirsiniz. Anlamlý organizasyonel deðiþimi saðlayacak bu 

bütünsellik öðesini oluþturmak için, birçok disiplini ayný anda içinde 

barýndýran bir takým çalýþmasý gerekir.

Adizes uygulamasýnýn danýþmanlýk mesleðinden farký nedir?

Müþterileriniz, Adizes Metodolojisi'nin daha önce denedikleri danýþmanlýk 

disiplinlerinden tamamen farklý olduðunu söylüyorlar. Adizes Metodolojisi'ni 

böylesine ayrýcalýklý kýlan þeyin ne olduðunu biraz açýklayabilir misiniz?

"Müþteriler genelde problemin 

varlýðýna odaklanýyor, 

nedenlerine deðil."

"Müþteriler genelde problemin 

varlýðýna odaklanýyor, 

nedenlerine deðil."
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planýmýzdýr ve bu, organizasyonel hastamýzýn 

yaþam döngüsü içinde nerede olduðuna 

baðlýdýr. Böylece, ilacýmýz uygun olduðu için, 
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A M Ý R   K F Ý R
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Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn iþlevi, Türkiye'de konut 

üretim sektörünün teþvik edilerek hýzlý artan konut 

talebinin planlý bir þekilde karþýlanmasýný saðlamak 

yönünde belirlenmiþtir. 2985 sayýlý Toplu Konut Kanunu 

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'na özerk ve esnek hareket 

etme imkaný saðlamýþtýr. Ayný zamanda, Genel Bütçe 

d ý þ ýndak i  Top lu  Konut  Fonu i l e  de  Ýdare , konut  

uygulamalarý için sürekli ve yeterli kaynaða sahip olmuþtur. 

1990 yý l ýnda 412 ve 414 sayý l ý  Kanun Hükmünde 

Kararnameler ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ve Kamu 

Ortaklýðý Ýdaresi Baþkanlýðý þeklinde iki ayrý idare olarak 

örgütlenmiþtir. 1993 yýlýndan itibaren de Toplu Konut 

Fonu'nun Genel Bütçe kapsamýna alýnmasýyla Ýdare 

kaynaklarýnýn azalmasý, Ýdareyi konut üretiminden 

uzaklaþtýrmýþtýr. Ýdare, son yýllarda gittikçe azalan sayýlarda 

konutun üretimine destek verebilmiþtir. Dolayýsýyla, dar ve 

orta gel ir l i  vatandaþlarýmýzýn 

nitelikl i konut ihtiyacý da tam 

olarak karþýlanamamýþtýr.

Toplu Konu Fonu, 20.6.2001 tarih 

v e  4 6 8 4  s a y ý l ý  K a n u n l a  d a  

t a m a m e n  y ü r ü r l ü k t e n  

kaldýrýlmýþtýr. Fonun kaldýrýlmasý, 

Toplu Konut Ýdaresi kaynaklarýný 

b ü y ü k  ö l ç ü d e  a z a l t m ý þ  v e  

bütçeden aktarýlan ödeneklere 

b a ð ý m l ý  h a l e  g e t i r m i þ t i r .  

Halihazýrda, Toplu Konut Ýdaresi 

gelirleri, gayrimenkul satýþ ve kira 

g e l i r l e r i n d e n ,  k r e d i  g e r i  

dönüþlerinden, faiz gelirlerinden 

v e  b ü t ç e  ö d e n e k l e r i n d e n  

oluþmaktadýr.

Kuruluþundan itibaren, Toplu Konut Fonu'nun da saðladýðý 

imkanlarla, ülkemizde yerleþim ve konut politikalarýnýn 

belirlenmesi ve uygulanmasýnda en önemli kurum olan 

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, kuruluþundan günümüze 

kadar yaklaþýk 1,1 milyon konuta finansman desteði 

saðlamýþ, ayný zamanda kendi arsalarý üzerinde 43.145 

konutun inþaatýný da tamamlamýþtýr.

Devlet garantili ve garantisiz iç ve dýþ tahviller ile her 

türlü menkul kýymetler çýkarmak; yurt içinden ve yurt 

dýþýndan Toplu Konut Ýdaresi'nce kullanma alanlarýnda 

ER
KLA
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- Turan ÖzkapýcýTO P L U KO N U T Ý DA R E S Ý

Ülkemizin yaþadýðý hýzlý nüfus artýþý ve hýzlý kentleþme sebebiyle oluþan konut ve kentleþme sorunlarýnýn çözülmesi ve 

üretimin artýrýlarak iþsizliðin azaltýlmasý amacýyla, 1984 yýlýnda, Genel Ýdare dýþýnda Toplu Konut ve Kamu Ortaklýðý Ýdaresi 

Baþkanlýðý kurulmuþtur. Bu tarihte yürürlüðe giren 2985 sayýlý Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu 

oluþturulmuþtur.

yarar laný lmak üzere kredi a lmaya karar vermek; 

konutlarýn finansmaný için bankalarýn iþtirakini saðlayacak 

tedb ir ler  a lmak ;  konut  inþaat ý  i l e  i l g i l i  sanay iy i  

desteklemek; özellikle kalkýnma öncelikli yörelerde 

bulunan konut inþaatýyla ilgili þirketlere iþtirak etmek; 

konut sektörüyle ilgili þirketler kurmak veya kurulmuþ 

þirketlere iþtirak etmek; ferdi ve toplu konut kredisi 

vermek ;  doðal afet meydana gelen bölgelerde gerek 

görüldüðü takdirde konut ve sosyal donatýlarý; altyapýlarý 

ile birlikte inþa etmek; teþvik etmek ve desteklemek;  

Toplu Konut Ýdaresi'nin 2985 sayýlý kanunla belirlenen 

görevleri arasýnda yer almaktadýr.

Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da ekonominin 

dinamo görevini üstlenecek inþaat sektöründe ve bu 

konuda büyük adýmlar atan TOKÝ'nin ve iþtiraklerinin en 

büyük “güç”lerinden biri de, SÝF JCB Ýþ Makinalarý ve JCB 

olacaktýr. Kurulduðu 1984 yýlýndan 2003 yýlý baþýna kadar 

geçen 19 yýl içinde kendi arsalarý üzerinde 43.145 konut 

üretmiþ ayný zamanda kredi vererek yaklaþýk 1,1 milyon 

konutun da üretimine katký saðlamýþtýr., Toplu Konut 

Ýdaresi (TOKÝ), 58. ve 59. Hükümetlerin Acil Eylem 

P lan ýnda  yera l an  konut  se ferber l i ð i  ve  modern  

kentleþmenin saðlanmasý hedefleri doðrultusunda en 

önemli görevleri üstlenmiþ ve 2003-2004 yýllarý içinde 

100.000 konutun ihalesini yapmayý hedeflemiþtir. Sadece 

2004 yýlýndan örnek verecek olursak, Canberk, Kontaþ, 

Tisan, Martaþ gibi büyük inþaat  firmalarý, Toplu Konut 

Ýdaresi  (TOKÝ) ortakl ýð ý  i le yaptýklarý  konutlarýn 

altyapýlarýnýn saðlam olmasý için “JCB”yi tercih etmiþlerdir. 

2004  sonu  i t i b a r ý  i l e  84 .000  konutun  i ha l e l e r i  

tamamlanmýþtýr ve ihale aþamasýnda olan 27.500 konutla 

birlikte 112.500 konuta ulaþýlacaktýr.

Bugün olduðu gibi bugünden sonra da, konutta saðlamlýk 

ve güvence isteyenler, TOKÝ'yi tercih edeceklerdir. Hiç 

þüphesiz TOKÝ'nin projelerini gerçekleþtirirken en büyük 

güvencesi de, SÝF JCB Ýþ Makinalarý ve JCB olacaktýr.

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

I
I

Bunlara  i l ave o larak , s i s tem 

yazýlýmýnda yapýlabilecek olasý 

geliþtirmeler, mevcut elektronik 

að üzerinden elektronik kontrol 

ünitelerine yeniden yüklenebilmektedir.

Üretici firmalara ait özel yazýlýmlarla servis 

elemanlarý, bilgisayar kullanarak makinaya özgü 

fonksiyonlarý eþ zamanlý olarak ekrandan 

izleyebilmektedir. Bu imkan, arýzalarýn teþhis 

edilmesinde geçen süreyi kýsaltmakta ve 

dolayýsýyla en önemli faktör olan iþletme 

maliyetlerini düþürmektedir.

Bir iþ makinasýndan maksimum fayda saðlamak, ancak gerekli bakýmlarýn 

aksatýlmamasý ve arýza durumunda operatör veya servis elemaný 

tarafýndan kapsamlý, kolay ve güvenilir arýza teþhisi yapýlmasý ile mümkündür. Bu 

durum, makinalara bakým ve servis verebilecek yetiþmiþ eleman ihtiyacýný ortaya 

çýkarmaktadýr.

Teknoloji, onu kullanacak eðitimli elemanlar ve ona uygun cihazlar 

olmadýðý sürece bir anlam ifade etmemektedir. Yüksek teknoloji seviyesi, 

daha iyi eðitim ve daha yüksek teknolojiye yatýrýmý gündeme getirmektedir. 

Üreticiler, artýk bu unsurlarý da dikkate alarak, satýþ sonrasý hizmet politikalarýna 

þekil vermektedir.

Teknoloji, onu kullanacak eðitimli elemanlar ve ona uygun cihazlar 

olmadýðý sürece bir anlam ifade etmemektedir.

iþ
makinalarý

ve
elektronik

-  Levent Þendurgut

Makinalarda bulunan gösterge ve algýlayýcýlar yoluyla saðlanan güvenli ve kontrol edilebilir 

çalýþma þartlarý, yanlýþ kullanýmdan doðabilecek hasarlarýn önüne geçilmesinde büyük fayda 

saðlamaktadýr.

Çalýþma ve sistemlerin durumuyla ilgili istatiksel bilgiler, elektronik kontrol ünitelerinin 

içinde saklanmakta ve bu bilgiler istenildiði zaman analiz amaçlý kullanýlabilmektedir.

Motorun harareti, yað basýncý ve deviri gibi bilgiler, müþir ve sensörler 

vasýtasýyla algýlanmakta ve  kontrol ünitesine sinyal olarak iletilmektedir. Bu 

sinyallerin saniyenin milyonda biri gibi bir zaman dilimi içerisinde 

iþlenmesiyle, en verimli ve ekonomik çalýþmayý saðlayan motor deviri ve 

hidrolik pompa debi deðerleri otomatik olarak ayarlanmaktadýr.

Þanzýman kontrol ünitesi, sensörlerle sürekli vites devirlerini kontrol 

ederek, motor ve þanzýman için en uygun vitesin seçilmesini saðlamaktadýr. 

Operatör hatalarýndan kaynaklanabilecek þanzýman hasarlarý, kontrol ünitesi 

tarafýndan uygun vitesin otomatik seçilmesi ile engellenmektedir. 

Elektronik að sistemleri sayesinde, merkezi tek bir ünite yerine farklý 

amaçlara hizmet eden birden fazla elektronik kontrol ünitesinin makinanýn 

deðiþik yerlerinde, birbirlerinden ayrý þekilde kullanýlmasý mümkün hale gelmiþtir.

Elektrik tesisatlarýnýn sadeleþtirilmesini saðlayan bu uygulamada, üniteler arasýndaki veri alýþ 

v e r i þ i  e l e k t r o n i k  a ð  ü z e r i n d e n  

gerçekleþtirilmektedir. Að üzerinde uygun 

bir yazýl ým ve donaným ile yapýlacak 

baðlantý, makinanýn çalýþma þartlarý, bakým 

kayýtlarý ve mevcut arýzalar hakkýnda bilgi 

vermektedir.

G ü n ü m ü z d e ,  m o d e r n  i þ  

m a k i n a l a r ý  y a y g ý n  o l a r a k  

e l ek t ron i k  s i s t em le r  ku l l anmak t ad ý r. 

Elektronik sistemler, makinanýn kullanýldýðý 

alana göre çok sayýda ek özellik 

kullanýmýna olanak saðlamaktadýr. 

Elektronik beyin sayesinde 

ekskavatörler, ekstra 

koparma iþlevini 8 saniye 

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

diðerlerinden büyük olmasý dikkat çekiciydi.

Derek Prime, boþ zamanlarýnda hep dizayný üzerine 

çalýþýyordu. Bay Bamford ve araþtýrma direktörü 

Alec Kelly ise, "knock off ekskavatör end"i içeren 

daha fark l ý  konsepteki  b ir  d izayn üzer inde 

duruyorlardý . Bu makina JCB 4C i le benzer 

özellikte, ancak daha küçük ebatlarda idi. Dizayn 

konusunda tartýþma aþamasýna gelindiðinde ise, 

Derek kendi dizaynýný  çekmeceden çýkardý . 

Derek'in baþarýlý sunumunun ardýndan Bay Bamford 

potansiyeli farkederek kendi dizaynýnýn yerine 

Derek'in dizaynýnýn üretimine baþlanmasýna karar 

verdi. 

Geri kalaný, inþaat sektöründeki herkesin bileceði 

gibi, efsane olmuþtur. 3C þahlandý ve bu þirketin de 

þahlanmasýný saðladý.

1962'de 1,519 adet makina olan üretim kapasitesi , 

3C'nin üretimi ile 1963'te 2,355'i, 1964'te ise 3,182 

adedi buldu.

Ama 1967'de, 3C'nin daha geliþmiþ bir versiyonu 

olan 3D, daha uzun bir dipper, önde daha büyük bir 

kova ve 3C'yi etkilemeden 4C'nin satýþlarýný kapma 

görevi ile, JCB serisindeki yerini aldý. 

Bir Cumartesi sabahý Bay Bamford üst düzey 

elemanlarýný arayarak, Pazartesi sabahý her birinin 

3D üzerine yeni fikirlerle gelmesini istedi. Pazartesi 

sabahý bütün fikirleri dinleyen Bay Bamford, 

yüzünde büyük bir gülümsemeyle arkasýna yaslandý.

Alan Cooper bütün bunlarý dün gibi hatýrlýyor: “Hiç 

kimseden gerçekten parlak bir fikir çýkmadý ve Bay 

Bamford cevabýn kendis inde olduðunu ima 

edercesine sadece gülümseyerek dinledi. Sonra 

operatörün kabinde çay yapabilmesinin harika 

olacaðýný söyledi. Operatör kabinde kendini mutlu 

hissederse, daha uzun süre kabinde kalabilir ve bu 

da onun daha fazla çalýþmasýný saðlar.” 

Fabrika iþleyiþinde önemli bir yere sahip olan Alan 

Cooper, 12 voltluk kettle bulmakla görevlendirildi.  

Avrupa çapýndaki geniþ bir araþtýrma süreci 

sonucunda Ýsveçli bir üretici bulundu. 12 voltluk 

Ýsveç kettle'ýnýn makinaya monte edilmesiyle, sýk sýk 

bahsedilen pazarlama efsanesi doðmuþ oldu. Çünkü 

3D ile, JCB sadece bir kazýcý satmakla kalmýyor, bir 

kettle ve Joe Bamford'tan bir ziyaret de satýyordu.

Bütün  i l an l a rda , i l k  100  adet  3D i ç in , Bay  

Bamford' ýn her operatöre kiþ ise l  z iyarette 

bulunarak kettle'larý elden vereceði duyuruldu. 

Cooper : “Ýnanýlmazdý. Ýnsanlar, Rolls-Royce'u 

içindeki Joe'nun kendilerini ziyaret etmesi ve 

kettle'ý hediye ederken onlarla ayný fotoðraf 

karesine girmesi için adeta yarýþýyorlardý.”

Böylece, kettle ile 3D, önemli bir baþarýya imza attý.

Ýhracatýn
önemi

Yukarýdaki fotoðrafta, 1962'de Japonya'da çalýþan bir 
JCB 4 görülüyor. Ýhracat, her zaman JCB tarihinin önemli 
bir parçasý olmuþtur. 1962 yýlýnda, teslimatý yapýlan 5,688 adet 
makinanýn 974 adedi ihrac edilmiþti.

JCB, daha üstün bir kabin ve kare þeklindeki koruyucu 
dizayný ile 1962 yýlýnda 4C olarak yenilendi. Bu 
makinalarda hidra þase kullanýldý, ancak bu henüz her þeyin  
bütünüyle tamamlandýðý anlamýna gelmiyordu; arka “A” tipi 
stabilizörler hala traktörün þasesine baðlýydý. 4C'nin bu fotografý 
1965 yýlýnda Güney Afrika'da çekildi. Adamýn ise, niye flüt çaldýðýný 
tahmin etmek size kalmýþ.

4C'ye 
flüt
eþliði

18 Derece Yatay

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .     ( 3 . b ö l ü m )

JCB logosu günümüzde evrensel  b ir  boyut 

kazanmýþtýr. Ýlk defa 25 Ocak 1958'de, 1938 Ticari 

Markalar Hareketi 'ne dayanarak tesci l lenen 

markanýn korunmasýna büyük önem verilmektedir.  

Þirket, distribütörlere, logonun hiç bir þekilde 

deðiþtirilmemesi ya da saptýrýlmamasý konusunda 

oldukça katý kurallar dayatmaktadýr.  Talimatlar, 

logonun nasýl ve hangi renkte kullanýlacaðýný açýkça 

anlatýyor. Her yönüyle korunan bu kurallar içinde 

en çok bahsedilen "sarkma açýsý" ise, en alt köþe ile 

hayali bir ufuk çizgisi arasýndaki açýyý ifade ediyor. 

Bay Bamford'un, yetki l i ler in "sarkma açýs ý"  

hakkýndaki bilgilerini aniden yokladýðýna dair pek 

çok hikaye vardýr.  Herkes 18 derece yatay kuralýný 

ezbere bilirdi. 

JCB logosu orjinal olarak tasarlanmýþtý, çünkü Bay 

Bamford, Uttoexer yakýnlarýndaki eski aile þirketi 

Bamfords Ltd. i le  kar ýþ ýk l ýk  yaþanmasýndan 

çekiniyordu. Logo, Wolverhampton'daki küçük bir 

ajans tarafýndan, 1951 model "hay mower"ýn yan 

tarafýndaki J. C. Bamford iþareti baz alýnarak  

tasarlandý. 1954 yýlýnda Mk1 Ekskavatörlerdeki 

patlamanýn ardýndan logoyu taþýyan ilk ürün,1953 

model Loadover oldu. 

60'lar, JCB'de yenilik ve yoðunluk yýllarý oldu.

Kýsa sürede fabrikada geniþ çaplý mimari yenilikler 

yapýldý. Bu aslýnda, JCB'deki en büyük yenilik olan, 

iþin kendi mimarisinde yapýlan deðiþimin bir 

gereðiydi. 

60'lar, dizayn mantelitesini tamamen deðiþtiren JCB 

3C'yi getirdi. Ama 60'lar ayný zamanda, þirketin 

zorluklara karþý direncini maksimum seviyeye 

çýkardýðý yýllar oldu. 1962 yýlýnda bir imalatçýnýn 

hidrolik mühürleme hatasý yüzünden, JCB 4C'nin 

üretimine son vermek zorunda kalýnmýþtý. Ford, 

Dagenhom'daki  sorunlar ý  nedeniy le  "sk id"  

ünitelerini karþýlayamaz duruma gelmiþti. Bu 

yüzden, tüm kazýcý-yükleyici serisi yeniden dizayn 

edilmek zorunda kaldý. Ayrýca, Britanya'daki tüm 

satýcý aðý neredeyse bir gecede gözden geçirilip 

yeniden yapýlandýrýldý.

Fabr ika  baz ýnda  büyük a t ý l ým lara  g i r i þ i ld i . 

Amerika'ya ilk makina yollandý. Warner Swasey ile 

onlarýn Hopto makinalarý üzerine yapýlan anlaþma 

ile JCB7 üretilmiþ oldu. Böylece þirket hidrolik 

paletli ekskavatör iþine girdi. Chaseside Engineering 

þirketi 823.000£'a satýn alýndý. Tüm bu yoðunluk 

içerisinde Joe Bamford'un aklýnda bambaþka bir 

fikir vardý; elektrikli kettle üretmek!  

1964'te yönetici olarak atanan Alan Cooper, o 

zamanlarý þöyle anlatýyor: “Joe Bamford'un bir adým 

sonra ne yapacaðýný asla bilemezdik. Burada 

çalýþmayý zevkli kýlan þeylerden biri de buydu 

zaten.”

1963 Mart'ýnda fabrika JCB 3C'nin üretimine 

baþladý. JCB 3C, açýlan hendeðin her zaman rahatça 

görülmesini saðlayan raylý sistem gibi yenilikleri 

ekskavatörlere kazandýran þef tasarýmcý Derek 

Prime'ýn parlak zekasýnýn bir ürünüydü. 

JCB 3C, Ford skid ünitesini bulunduran entegre 

þasiye sahip ilk makina olma özelliðini de taþýyordu. 

Bu bolt-ons'dan traktöre atýlan ilk adýmdý. Bu 

yüzden bunu, dizaynda bir dönüm noktasý olarak da 

1963'deki logo, gölgelendirilmiþ üç boyutlu bir formda 
idi. Reklam Departmaný, 1972'de logoda revizyona gitti. 80'li yýllarýn 
ortalarýnda logodaki gölge kaldýrýldý. Bir sonraki revizyon 1995 
yýlýnda, daha kesin hatlar kazandýrma amacýyla, B harfinin içi nispeten 
daha az doldurularak yapýldý. Sarkma açýsý dahil olmak üzere, çeþitli 
alternatifler önerildi. Büyük sürpriz, 18 derecenin aynen kalýyor 
olmasýydý…

Logonun
evrimi

Daha çok beklenti,
daha çok baþarý
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Logonun
evrimi

Daha çok beklenti,
daha çok baþarý
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Bay Bamford'a göre, daha güvenli bir gelecek için 

yeni bir konsepte ihtiyaç vardý. Bir "skid ünitesi" 

tamamý ile güç kaynaðý iþlevine sahipti. Üstelik 

deðiþtirilebilir bir parça niteliði de taþýmaktaydý. 

Tüm bunlar, JCB'yi bu konuda bir kumar oynamaya 

itti. Böylece JCB, kendini tarýmsal bir güç ünitesi 

olan Nuffield'a geçiþ yaparken buldu. 

Üretimin baþladýðý gün, Rocester'da satýþ elemanlarý 

yeni kazýcý-yükleyicilerin üretim hattýna ev sahipliði 

yapacak olan inþaat halindeki dev fabrikanýn içinde 

tahta bir kulübede toplandýlar.

Cooper; “Bay Bamford, bütün satýcýlarýn kendi 

ürünlerimize inandýðýmýzý bilmesini istiyordu. Her 

þey im iz i  yen i  üre t im imkan l ar ý  yara tmaya  

yatýrmýþtýk. Ne Ford'un problemleri, ne de herhangi 

biri bizi durduramayacaktý. Bizim inancýmýz buydu 

ve onun yapmak istediði, bu inancýmýzýn sürekli 

olduðunu karþý tarafa kesinlikle benimsetmekti.”

Cooper : “O gün gerçekten eðlenmiþtik. Ford 

oldukça kýzgýndý. Hatta bu olay yüzünden bizi dava 

açmakla bile tehdit ettiler. Fakat asla böyle bir þey 

yapmadýlar.”

Satýcýlar büyük bir sorunla karþý karþýya kalmýþlardý. 

Hang i  yo ldan  g idecek ler ine  karar  vermek 

durumundaydýlar. Bazýlarý Ford'un yeni kazýcý-

yükleyicisini görmek için ABD'ye uçtu. Bu JCB için 

açýk bir yarýþ demekti. Bir yanda Ford ve diðer 

Fordist iþ iliþkilerine tamamen uyumlu Ford kazýcý, 

diðer yanda ise, Fordist iþ anlayýþýna tamamen aykýrý 

Nuffield güç üniteli JCB vardý.

Yine de hemen hemen bütün satýcýlar, ayrý ayrý 

þirketler kurarak JCB'yi tercih etti. Bu nedenle 

JCB, Ford'a baðýmlý kalmaksýzýn, yedek parça 

desteði ve  %100 kontrol gücü avantajý saðladý.  

Fabrikada kazýcý-yükleyicinin yeni motoru için gece 

gündüz yoðun bir çalýþma baþladý. JCB 4, 3, 4C, 3C, 

2  ve  2B ' n i n  yen i den  ü ze r i nde  ç a l ý þ ý lma s ý  

gerekiyordu. Fabrikadaki mühendisler ve ilgili 

departmanlardaki herkes ellerinden gelenin en 

iyisini yapýyorlardý.

Distribütör kontratlarýnýn bir parçasý olarak, JCB 

logosunun her bir distributor þirketin ismiyle 

birlikte kullanýlma zorunluluðu vardý. JCB hýzla 

büyüyordu.

Bathgate fabrikasý, Rocester'a 1982 kýþýndaki greve 

kadar ihtiyacý olan stoku saðlýyordu. O yýl en büyük 

müþterisi olan JCB ile 98 serisi motordan 5500 

adet için 5 milyon pound'un üzerinde bir fiyata 

anlaþt ý lar. Oysa, Bathgate' in çal ýþanlarý  hala 

d ý þ a r d a y d ý  v e  J C B  i l e  y a p t ý k l a r ý  i þ i   

k ay b e d e c e k l e r i n e  d a i r  u y a r ý l a r ý  d i k k a t e  

almýyorlardý. 22 Þubat haftasýnda Rocester'da 

yetersiz yedek parça nedeniyle üretimin durmasý 

sözkonusu idi. JCB'nin ise buna tahamülü yoktu. 

Böylece 12 Þubat günü JCB, Peterborough'taki 

Perkins ile anlaþtýðýný duyurdu.

1992 yý l ýna kadar yönetic i l ik yapan Gilbert 

Johnson, þirkete girdikten sadece iki yýl sonra, 1966 

yýlýndaki Ford deneyimini yaþamýþtý. Ýngiliz Leyland 

ile yaþanan problemler, 1982'de JCB'yi vurduðunda 

ise, JCB çok daha hazýrlýklýydý. Alternatif motorlar 

üzerinde, Perkins de dahil olmak üzere, birçok 

teknik çalýþma yapýlmýþtý. 

Johnson: “70'lerin sonlarýna doðru Wrexham'daki 

yen i  JCB t ransmisyon  tes i s l e r inde   kend i  

akslarýmýzý geliþtirdik. Bu önemliydi, çünkü artýk 

skid üreticilerine baðlý olmak zorunda deðildik. 

Bathgate'e iþlerine geri dönmedikleri taktirde 

onlarla çalýþmayý býrakacaðýmýzý söylediðimizde blöf 

yapmýyorduk. Gerçekten baþka alternatiflerimiz 

vardý."

Bugün JCB, ihtiyaçlarýný Perkins, Cummins, Peugeot 

ve Isuzu gibi motor tedarikçilerinden, transmiyonu 

ise, JCB Transmisyon ve ZF'den saðlýyor.

BMC
Nuffield
skid ünitesi

Henry Ford'un Joe Bamford'la yüzyüze bir görüþmede 
güvence vermiþ olmasýna raðmen, Ford'un yedek parça 
saðlamadaki baþarýsýzlýðý üzerine, Bathgate Fabrikasý'nda JCB için 
üretilen 1965 yapýmý yeni BMC Nuffield skid ünitesi görülüyor.

Ýlk
Hydraslide'lý
Ekskavatör

1962 yýlýnda bir 57bhp Fordson Major Skid'e 
indirgenmiþ tam bir JCB 3 þasesi... JCB 3, JCB 
Hydraslide'a sahip ilk makina oldu ve bu özellik, ekskavatörün iþe 
ve opertörün kullanýmýna uygun olarak konuþlandýrýlmasýna 
olanak saðlýyordu.

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .   ( 3 . b ö l ü m )

Ýlk
Amerika
yolcusu

Bay Bamford ABD'ye ihraç edilen ilk makina ile, 1964 
yýlýnda bir 4C fabrikadan ayrýlýrken… Amerika'da bir yan 
kuruluþ olarak JCB Inc., 1970 yýlýnda Maryland, Baltimore 
yakýnlarýndaki White Marsh'ta kuruldu.
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Bunlar Bay JCB için eðlenceliydi. O korkusuz biri 

idi ve aslýnda böyle olmak için de iyi nedenleri 

vardý. Son 12 ay boyunca Bay JCB, Ford skid 

birimlerinin arzýna baðlý olarak ortaya çýkan büyük 

bir krizin ortasýna düþmüþ, ancak ayakta kalmayý 

baþarmýþtý.

50'lerin baþlarýndaki yükleyiciden beri, JCB Ford ile 

iþbirliði içindeydi. Ancak bu durumun Ford'ta 

yaþanan deð iþ im ak ýmýndan etk i lenmemesi  

düþünülemezdi. Ford, traktör skid ünitesi üretimini 

Dagenham'dan Basildon'a taþýdý. Ürünün kendisi 

bile deðiþtirildi. Ýkisinin ayný anda üstesinden 

gelmekte zorlanan Ford'da üret im s ýk ýnt ýs ý  

baþlayýnca, o dönemde Ford'un en büyük Ýngiliz 

müþterisi olan JCB için kriz kaçýnýlmaz oldu.

Cooper bir anda kendini Joe Bamford ile Detroit 

yolunda buldu. Görev oldukça basitti,  Henry 

Ford'un ofisinden garanti almadan dönülmeyecekti.

Alan Cooper: “Sadece üçümüz masaya oturduk; 

ben, Joe ve Ýngiltere'de ne olduðu hakkýnda hiç bir 

fikri olmayan Henry Ford. 

Henry Ford, Bay Bamford'a döndü ve þöyle dedi: 

“Hiç endiþelenme Joe, ihtiyacýn olan parçayý 

saðlayacaðýz.”

Ford'un Ýngiltere'deki en büyük müþterisi olmamýza 

raðmen hala küçük bir þirkettik. Yüklü ücret 

ödemelerimiz vardý. Ancak, gerekli parçalarý 

saðlayamadýðýmýz için üretim durma noktasýna 

gelmiþti.

Ford, Basildom'da iþleri öyle zora sokmuþtu ki, 

Cooper kendini Ford'un Brezilya'daki  tesislerinde 

ne bulursa onu alýr halde bulmuþtu. Ayný amaçla 

Ýspanya'ya da gitmiþti. Rocester, Ford traktörler 

tamamen ulaþtýðýnda hayal kýrýklýðýna uðramýþtý. 

Gerçekten çaresiz durumdaydý. Gerekli olan 

parçalarý Ford traktörlerden söküp, kalanlarý 

Brezilya'ya geri yollamak durumunda bile kaldý.

Ama onlarý bundan daha kötüsü bekliyordu.

JCB temel parçalarý tek bir kaynaktan elde etme 

karar ý  a ld ý  ve BMC Nuf f ie ld tar ýmsa l  "sk id 

ünitesi"ni test etti. Bu parça, Edinburg yakýnlarýnda 

bulunan Bathgate'deki Ýngiliz Leyland bölgesinde 

üretiliyordu.
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Ýþ makinalarý devi JCB, Güney Asya'daki deprem felaketi 

bölgesindeki enkaz kaldýrma çalýþmalarýna destek olmak için, 

1 milyon USD deðerinde aðýr iþ makinasý baðýþladý.

JCB'nin bu baðýþý, yüzbinlerce insanýn evsiz kaldýðý deprem 

bölgelerindeki enkazýn kaldýrýlýp yaþama alanlarýnýn yeniden 

düzenlenmesine büyük katký saðlayacak.  

JCB Yönetim Kurulu Baþkaný Sir Anthony Bamford, konuyla 

ilgili olarak yaptýðý açýklamada, “Bölgedeki felaketin sonuçlarýný 

gördüðümüzde, felaket sonrasý için acil yardýmýn gerekliliðini 

daha iyi anladýk. JCB, enkaz temizleme çalýþmalarýnda 

gerekecek iþ makinalarýný saðlamaya hazýr.  Ýlk etapta 1 milyon 

USD deðerinde iþ makinasý bölgeye sevk edilecek, ancak 

gerekirse, bu rakam arttýrýlabilecek. JCB'nin felaket sonrasý 

normal hayata dönüþ çalýþmalarýna uygun iþ makinalarý var. 

Deprem ve tsunami felaketi sonrasý zarar gören ülkelere elimizden gelen yardýmý yapabilmek, bizim için çok 

önemli” dedi.

JCB, Güney Asya depreminden önce de, doðal afetlerde iþ makinasý baðýþýnda bulunmuþtu. 2001 yýlýnda 

Hindistan'ýn Gujarat þehrinde meydana gelen, 20.000'den fazla insanýn yaþamýný yitirdiði depremde ve 1999'da 

Türkiye'de binlerce insanýn öldüðü, 60.000 kiþinin evsiz kaldýðý Ýzmit depreminde de enkaz kaldýrma 

çalýþmalarýnda JCB'nin baðýþladýðý iþ makinalarý kullanýlmýþtý.
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Tüm dünyada sarý renk kazýcý-yükleyicileri ile tanýnan 

JCB, hayýrsever bir giriþim adýna ilk kez pembe renkte 

bir makina üretti. 

Ýngiltere'de Prens Charles tarafýndan kurulan "Göðüs 

Kanserlileri Vakfý" için yapýlan yardým kampanyasýna 

destek vermek amacý ile pembeye boyanan bir mini 

ekskavatör, hem amacýndan, hem de renginden dolayý 

hayli ilgi çekti. Kampanya için tercih edilen pembe renk, 

1992 yý l ýndan beri göðüs kanseri bi l inçlendirme 

programý dahilinde dikkat çekmek amacý ile kullanýlýyor. 

Göðüs kanserinin özellikle kadýnlarda görülmesi nedeni ile bu renk, göðüs kanserinin sembolü olarak 

bilinmektedir. Önümüzdeki aylarda, 1,5 tonluk pembe JCB mini ekskavatör, Ýngiltere'nin kuzey batýsýndaki 

inþaat firmalarýna kiraya verilecek ve kira geliri göðüs kanserlilerine yardým vakfýna ödenecek. Bu ilginç fikri 

ortaya atan ise, Blackburn'deki Queen Elizabeth Grammer Okulu'ndaki Cath Woods adlý bir öðretmen. Cath  

Woods, 1997 yýlýnda yakalandýðý göðüs kanserinden azmi sayesinde kurtulmuþ ve o günden bu yana 

Breakthrough Vakfý için bu tür yardým kampanyalarý sayesinde toplam 19200 pound'luk  yardým toplamýþ. Cath 

bu ilginç fikrini, samimi olduðu Lancahire'deki Anderton and Kitchen'in firmasý yetkililerine, onlar da 

çalýþmakta olduklarý JCB'nin kuzey batý distribütörü Gunn JCB'ye aktarmýþlar. Ýki firma bu konuda anlaþma 

saðlayýp Gunn JCB makinayý tedarik etmeyi, Anderton and Kitchen da makinanýn kiralama süresince tüm 

nakliye masraflarýný karþýlamayý kabul etmiþ. JCB yetkilileri, böyle bir yardým kampanyasý için iþbirliðinde 

bulunmaktan gurur duyduklarýný belirterek, bu makinanýn  þimdiye kadar ürettikleri makinalar içinde en 

deðerlisi  olduðunu söylüyorlar.
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Hürriyet Gazetesi, SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn yeni Genel Müdürlük 

binasýnýn açýlýþý ile birlikte gerçekleþtirilen SÝF JCB iþbirliðinin 30. yýl 

kutlamasý için Ýstanbul'a gelen John Patterson'la gerçekleþtirdiði 

röportaja geniþ yer verdi. 

JCB'nin Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson, JCB'nin dünya genelinde 

belirlediði %10'luk pazar payý hedefinde Türkiye'nin kilit rol oynadýðýný 

söyledi ve Türkiye'yi nüfus yoðunluðu gibi yapýsal özellikleri nedeniyle, inþaat 

sektöründe süreklilik arz eden ve müthiþ iþ fýrsatlarý olan bir ülke olarak 

deðerlendirdi. Türk ekonomisindeki geliþmeleri yakýndan takip ettiðine 

deðinen Patterson, Ýngiltere'de gerçekleþtirdikleri üretimlerde kullanýlan 

birçok ürünü Türkiye'den aldýklarýný ve Türk ekonomisine bu anlamda 

katkýlarýnýn devam edeceðini belirtti.

Bugün SÝF JCB Ýþ Makinalarý, JCB'nin en büyük kazýcý-yükleyici satýcýsý ve 

JCB'nin ihracat pazarýndaki en büyük distribütörü konumunda. Türkiye kazýcý-yükleyici pazarýndaki 

liderliðini, uzun vadeli stratejilerine uygun olarak, piyasaya sürdükleri kompakt ürün hattýyla pekiþtiren 

SÝF JCB, Türkiye'de inþaat sektörünün yanýsýra endüstri alanýný da hedefliyor.
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SÝF JCB olarak, þirket içerisinde karþýlýklý güven ve saygýyý 

hedeflediðimiz þekilde arttýrmak amacýyla, 10-12 Ocak tarihleri 

arasýnda Dr. Amir Kfir'in katýlýmý ile Green Park Oteli'nde 

gerçekleþtirilen oturuma katýldýk. Dr. Ichak Adizes'in geliþtirdiði, 

“Syndag” olarak adlandýrýlan yapýsal grup dinamiklerinin konusunu 

oluþturduðu oturum, takýmýmýzý geliþtirme yolunda faydalý bir 

sürecin yaþanmasýnda etkili oldu.

Danýþmanlýkta büyük bir deðiþimi temsil eden Adizes, kendi 

metodolojisi ile organizasyonel sorunlara etkin çözümler 

sunuyor. Bugün Adizes Metodolojisi, uluslararasý platformda 

yardýmcý olduklarý kurum ve hükümetlerin sorunlarýný çözme ve 

deðiþikliklere adapte olma konusunda kullandýklarý bütüncül 

yaklaþým yöntemiyle tanýnmakta. 

Adizes'ten SÝF JCB'ye
Organizasyonel Geliþim
Önerileri 

Adizes'ten SÝF JCB'ye
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Önerileri 

Geçen sayýmýzdan bu yana yeni bir yýla "merhaba" derken, mutlu bir 
Kurban Bayramý'ný da geride býraktýk.  SÝF JCB Ailesi olarak, bundan 
sonraki yaþantýnýzda da, bayram sevinci ile dolu, saðlýklý ve mutlu günler 
diliyoruz.
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Kurban Bayramý'ný da geride býraktýk.  SÝF JCB Ailesi olarak, bundan 
sonraki yaþantýnýzda da, bayram sevinci ile dolu, saðlýklý ve mutlu günler 
diliyoruz.
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Ýþ makinalarý devi JCB, Güney Asya'daki deprem felaketi 

bölgesindeki enkaz kaldýrma çalýþmalarýna destek olmak için, 
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SÝF JCB, herkesin www.kardesinisec.com adlý site aracýlýðý ile kendine bir kardeþ seçerek, 

para dýþýnda her türlü yardýmý yapabildiði projeye tam destek veriyor. Kardeþten kardeþe 

uzanan gönül birliðinin bir parçasý olan SÝF JCB çalýþanlarý, kardeþlerine defter, kalem, 

yiyecek, giyecek yardýmýnda bulunma imkanýný yakalarken, bu malzemelerin gönderim 

bedeli de, çalýþanlar adýna SÝF JCB Ýþ Makinalarý tarafýndan karþýlanýyor.

Sevgiye muhtaç kardeþlere gönderilen mektuplarýn, en az hediyeler kadar deðerli olduðu 

vurgulanan bu örnek kampanyaya dahil olmak için yapýlmasý gereken tek þey, KARDEÞ 

SEÇ'e týklamak ve karþýnýza gelen formu doldurduktan sonra, GÖNDER diyerek 

kardeþinizi otomatik olarak seçmek. SÝF JCB olarak, sizleri de bu güzel projeye destek 

vermeye davet ediyoruz… 

Ýnþaat sektörünün vazgeçilmez yatýrým araçlarý olan iþ makinalarý, gerek görüntüleri 

gerekse iþlevleri açýsýndan her zaman dikkat çeker. Çalýþýr durumdaki bir iþ 

makinasýnýn mutlaka bir grup seyircisi olduðunu düþünürsek, baþta erkek çocuklar 

olmak üzere, iþ makinasý hayranlarýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu 

söyleyebiliriz.  

JCB, iþ makinasý tutkusunu oyuncak reyonlarýndan gerçek hayata taþýmayý baþaran 

küçük bir hayraný ile ilginç bir þekilde tanýþma imkaný buldu. Gerçek bir JCB hayraný 

olan 4 yaþýndaki Doðukan Akyýldýz, yetiþkin bir yatýrýmcý gibi, internet aracýlýðýyla JCB 

sipariþ formunu doldurarak, çeþitli JCB modellerini talep etti. JCB'nin talebi üzerine, 

SÝF JCB Bölge Müdürlerimizden Burak Sýð durumu araþtýrdý. Sonuçta, JCB'nin gizemli 

müþterisinin 4 yaþýndaki minik Doðukan olduðu ortaya çýktý. 

JCB'nin en küçük müþteri adayýnýn öyküsünde ilginç olanýn, JCB hayranlýðýnýn boyutu 

mu, yoksa minik Doðukan'ýn parlak zekasý mý olduðu konusunda karar sizin! 

Sadece 7'den 70'e deðil 

4 yaþýnda da JCB Tutkusu…
Sadece 7'den 70'e deðil 

4 yaþýnda da JCB Tutkusu…

Yeni servisin açýlýþý, SÝF JCB  Yönetim Kurulu Üyesi Alp 
Taþkent tarafýndan gerçekleþtirildi.

www.sif-jcb.com.tr
SÝF JCB, müþterilerinin kendisine ulaþmasýný kolaylaþtýrmak ve kendisiyle ilgili 

en son geliþmelerden müþterilerini haberdar etmek için kendisine ait

www.sif-jcb.com.tr internet sitesini yeniledi.

Hakkýmýzda, ürünler, ikinci el, satýþ sonrasý, satýþ&servis noktalarý, insan 

kaynaklarý ve iletiþim baþlýklarý altýnda yer alan sayfalarda SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý i le ürün ve servisleri hakkýnda merak edilen her bilgiye 

ulaþýlabiliyor, ürün broþürleri ve ÝÞ'TE SÝF Dergisi talebinde bulunulabiliyor.

SÝF JCB'den güncel haberler ve kampanya duyurularýnýn da yer aldýðý sitede, 

güzel bir de filmimiz var.

www.sif-jcb.com.tr

Ýnternet Sitemiz Yenilendi!Ýnternet Sitemiz Yenilendi!
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SÝF JCB Yetkili Servisleri arasýnda bulunan Ýnter, Pendik'teki 

merkezini Dudullu'ya taþýdý. SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürlüðü 

ile Maltepe'de ayný mekaný paylaþan þubesi ile Ýstanbul Anadolu 

Yakasý'nda iki ayrý noktada müþterilerine servis ve yedek parça 

hizmeti veren Ýnter'in Ýmes Sanayi Sitesi'ndeki yeni servisinin 8 

Ocak 2005 tarihindeki açýlýþý, SÝF JCB Yönetim Kurulu Üyesi Alp 

Taþkent tarafýndan gerçekleþtirildi.

SÝF JCB'nin Ýstanbul Anadolu Yakasý Yetkili ServisiSÝF JCB'nin Ýstanbul Anadolu Yakasý Yetkili Servisi

INTER, ARTIK ÝMES'TE DE HÝZMETÝNÝZDEINTER, ARTIK ÝMES'TE DE HÝZMETÝNÝZDE

Ankara Çetin Emeç Bulvarý üzerindeki JCB kazýcý-

yükleyici duraðýnda bulunan hafriyatçýlar için 

firmamýz tarafýndan tasarlanan konteyner, Aralýk ayý 

içinde duraktaki yerini aldý. Ýki bölümden oluþan 

konteynerin giriþ bölümünde, evyesi olan ufak bir 

m u t f a k ,  d i ð e r  

b ö l ü m ü n d e  i s e ,  

oturma gruplarý yer 

a l ý y o r .  A y r ý c a  

konteynerin iç inde 

elektrik ve su tesisatý 

da bulunuyor.

D u r a k t a  b u l u n a n  

h a f r i y a t ç ý l a r  

memnun i ye t l e r i n i  

i f a d e  e d e re k , h e r  

zaman olduðu gibi SÝF 

JCB'nin farklýlýðýný bir 

kez daha gösterdiðini 

belirttiler. Tüm Türkiye için planlanan bu projenin, 

önümüzdeki günlerde diðer duraklarda da hayata 

geçmesi dileðiyle…
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BÝR ÝLK, BÝR YENÝLÝK DAHA
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SÝF JCB satýþ ekibi, 17-18 Ocak tarihlerinde Ýngiltere Rocester'daki JCB Merkezi'nde 

verilen Loadall Konferansý'na katýldý. Almanya, Portekiz ve Ýspanya JCB distribütörlerinin 

de katýlýmcýlar arasýnda olduðu eðitimde ekibimiz, JCB Loadall'ý 

diðer markalardan üstün kýlan özellikler hakkýnda detaylý sahibi 

oldu.

Makinalar üzerinde uygulamalý eðitim, organizasyonun baþarýsýný 

arttýrýrken, üretimin gerçekleþtirildiði fabrika gezisi de, katýlýmcýlarýn 

sadece faydalý bilgiler edinmekle kalmayýp keyifli anlar yaþamasýna 

neden oldu.  

SÝF JCB  Konferansý'nda...LoadallSÝF JCB  Konferansý'nda...Loadall

Annesi ile birlikte, arkadaþlarýmýz Esra Temel ve 
Emre Öztürk ile Ýzmir'de buluþan küçük Doðukan, 
JCB 3CX'i de yakýndan inceleme imkaný buldu.

Konferansa katýlan SÝF JCB Ekibi'nden
bir grup, JCB Yönetim Kurulu Baþkaný 

Sir Anthony Bamford ile birlikte.

Kuzualan Köyü Derneði'ne

SÝF JCB'den Destek

Kuzualan Köyü Derneði'ne

SÝF JCB'den Destek
SÝF JCB Ýþ Makinlarý, 'Tokat-Zile Kuzualan Köyü Kültür 

Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði 'n in 29 Ocak 

tarihinde Avcýlar Bener 

R e s t a u r a n t ' t a  

düzenlediði yemeðin 

sponsorluðunu Ýstanbul 

Avrupa Yakasý Yetkil i 

Bayi Cermak ile birlikte 

üstlendi. Ýkitelli, Avcýlar 

ve Esenyurt Belediye 

Baþkanlarýnýn da davetli 

olduðu  yemek, oldukça 

keyifli geçti.
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SÝF JCB, herkesin www.kardesinisec.com adlý site aracýlýðý ile kendine bir kardeþ seçerek, 

para dýþýnda her türlü yardýmý yapabildiði projeye tam destek veriyor. Kardeþten kardeþe 
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olmak üzere, iþ makinasý hayranlarýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu 

söyleyebiliriz.  
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müþterisinin 4 yaþýndaki minik Doðukan olduðu ortaya çýktý. 
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Günümüzde en çok satan olmaktan ziyade, satýþ 

karlýlýðýný arttýrarak pazar payýný korumak ana 

hedef olacak gibi görünüyor. Pazarýn doyduðu 

veya daraldýðý yerlerde satýþý artýrarak dikey 

büyüme, yerini müþteri deðerini artýrarak yatay 

büyümeye býrakacak. Bu nedenle, þirketler deðer 

y a r a t an  müþ t e r i  k i t l e s i n i  h ede f l emeye  

baþlayacaklar ve müþteri ihtiyaçlarýný etkin bir 

þekilde karþýlayan, çeþitlilik sunan, çözüm üreten 

þirketler öne geçecektir. Çünkü enflasyonun 

düþmesi ve sektördeki daralma, fiyatlandýrma 

konusundaki esneklikleri azaltýrken, müþterinin 

kaliteli hizmet ve fiyat duyarlýlýðýný sürekli artýyor. 

Önümüzdeki dönemde rekabet ve maliyet bazlý 

geleneksel fiyatlandýrma tekniklerinin yaný sýra, 

müþteri algýsý ve deðerine dayalý çözümlerin 

oluþturduðu yeni yaklaþýmlar söz konusu olacak. 

Artýk f iyat avantaj ýna dayal ý  bir rekabetin 

sürdürülebilir olmasý çok zor. Bu nedenle, 

müþteri gözünde satýlan ürünün kalitesinin yaný 

sýra, verilen hizmet ve müþteri taleplerini 

anlayarak alýnacak kararlar açýsýndan da üstün 

o lmak  ve  f a rk l ý l a þmak  hede f  o lma l ý .  Bu  

farklýlaþmanýn yolu da, ciddi bir pazarlama 

v i z y o n u  o l u þ t u r m a k t a n  v e  b u n u  

gerçekleþt irmeye yönel ik yeterl i  kaynaðý  

bulmaktan ve bunu kullanma becerisinden 

geçiyor. Bunun için de rekabet gereklerini 

k av r am ý þ , dünyaya  a ç ý k , e snek , y a r a t ý c ý  

yöneticelere sahip þirketler ön plana çýkacak.

Kýsacasý, gerçek rekabet ve pazarlama þimdi 

baþ l ýyor. Baþar ýn ýn s ýrr ý  ar t ýk  sat ý þ  deð i l , 

pazarlama olmalý.

Pazarlama hakkýnda bu yazý benzeri bir çok 

maka le  okumuþsunuzdur. B i z  S ÝF  JCB Ý þ  

Makinalarý olarak, en çok satmayý hedeflemedik, 

ama müþterilerimizin ihtiyaçlarýný etkin þekilde 

karþýladýk, çeþitler sunduk, çözümler ürettik. 

Sonunda da, en fazla satan þirket olduk. Tabii siz 

müþterilerimiz sayesinde…

ÝSTANBUL
Ayþegül Çetinel (Endüstriyel Ürünler Satýþ Temsilcisi)

Turgay Gürsu (Depo Elemaný)

ÝSTANBUL

SÝF JCB Ýþ Makinalar ý , 2004 y ý l ýnda düzenledið i  caz ip 

kampanyalarý, 2005 yýlýnda da, tüm yedek parça ve iþçiliðe 

uyguladýðý %15 oranýndaki indirimle devam ettiriyor...

Yaygýn yetkili servis aðý ve uzman personeli ile yedek parça ve 

profesyonel iþçilik hizmeti veren SÝF JCB Ýþ Makinalarý, satýþ 

sonrasýnda da müþterilerinin en iyi dostu. 

En son teknolo j i  ku l l an ý l arak üret i len JCB marka i þ  

makinalarýnýn, uygun periyodik bakým yapýldýðýnda ve orijinal 

yedek parça kullanýldýðýnda, yýllarca sorunsuz ve karlý bir 

yatýrým olmaya devam ettiðinin bilincinde olan SÝF JCB, 

müþterilerine bu konuda destek vermek amacý ile, 15 Þubat-31 

Mart 2005 tarihleri arasýnda yine cazip bir kampanya 

düzenliyor. Orijinal yedek parça ve iþçilikte %15 indirimin 

uygulanacaðý bu kampanya hakkýndaki detaylý bilgi SÝF JCB 

Yetkili Servisleri ve Genel Müdürlüðü'nden (0216 352 00 00) 

alýnabilir...

ÞAPKA ÇIKARILACAK
KAMPANYA
ÞAPKA ÇIKARILACAK
KAMPANYA

JCB'nin büyük makinalarýndan oluþan bir fi lo, Güney 

Amerika'nýn en büyük maden þirketlerinden bir ine , 

Venezuela'nýn uzak bölgelerinde altýn arama çalýþmalarýnda 

yardýmcý oluyor.

Zengin hazineleriyle ünlü olan ve adýný 16. yüzyýl Ýspanya 

kaþiflerince bulunan efsanevi Güney Amerika þehriyle 

paylaþan Venezuela köyü El Dorado yakýnlarýndaki açýk ocak 

madeninde, JCB'nin on adet aðýr iþ makinasý kilit rol oynuyor.

Mineria MS tarafýndan iþletilen La Emilia madeni, zengin altýn 

rezervleri ile ünlü bölgenin kalbinde, Venezüella'nýn baþkenti 

Caracas'ýn 800 mil güney doðusunda yer alýyor. Nüfusu yerli 

insanlardan oluþan bölge, en yakýn sanayi bölgesi olan Puerta 

Ordaz'a beþbuçuk saatlik mesafede bulunuyor. Madenin 

hazýrlanarak, yüksek kalitedeki altýn rezervlerine ulaþýlmasý 

ve 100 metre derinliðin kazýlmasý için 18 ay gibi süren uzun 
3

bir çalýþma yapýldý. Þimdi ise, 3 m 'lük kepçeye sahip 2 adet 

46 tonluk JS 460 model JCB ekskavatör, günde 8.000 ton 

topraðý kazarken, bir JCB 456 ZX tekerlekli yükleyici de, bu 

topraðý beþ adet 22 tonluk JCB 722 

damperli kamyona yükleyerek faaliyetlere 

yardýmcý oluyor.  Kamyonlar, 600 metre 
3

yol alarak, 3.5 m  kepçe kapasiteli iki JCB 

456 ZX tekerlekli yükleyicinin daha yer 

aldýðý ve topraðýn saat yönünde besleme 

gözlerine doldurulduðu %15 eðime sahip 

iþleme bölgesine ulaþýyorlar. Madendeki 

JCB makinelerin her biri, üç ayda toplam 

1.500 saate ulaþtý. Bir ton topraktan 2 ile 

20 gr arasýnda deðiþen miktarda altýn elde 

edilen yüksek güvenlikli tesiste, yýlda yaklaþýk 

1.000 kg altýn üretimi gerçekleþtiriliyor. 

Madenin uzaklýðý nedeni ile, mükemmel hizmet desteði 

saðlayabilmek, anlaþmanýn oldukça kritik bir noktasýný teþkil 

ediyordu. Bunun için, JCB'nin Venezuela distribütörü, 

madenden bir saatlik mesafedeki Tumaremo'da bir uydu 

servis destek istasyonu kurdu. Tesis, bir atölye, arazi servis 

kamyonlarý ve maden ile satýcýnýn Caracas'taki 

merkez bürosu arasýnda haberleþmeyi saðlayacak 

o l a n  b i r  t e l s i z  k u l e s i  i l e  d o n a t ý l d ý . J C B  

mühendislerinden proje alanýnda eðitim alan altý 

kabiliyetli teknisyen aracýlýðý ile, 24 saat servis 

desteði verilmeye baþlandý.

Baþarýnýn sýrrý
artýk yalnýz satýþta deðil,

pazarlamada da...
JCB sözcüsünün sözleri , destek konusunun 

önemini vurguluyordu: “Medeniyetten bu kadar 

uzakta yürütülen bir projede yol almamýzý saðlayan 

hayati unsurlar, sadece zorlu ve çetin bir çevrede 

çalýþmasý için seçilen JCB makinelerinin kalitesi ve 

dayanýklýlýðý deðil, ayný zamanda hizmet desteðimizin 

güçlü olmasýdýr.”

JCB makinelerinin güçlü mühendislik yapýlarý, 
0sýcaklýðýn sýk sýk 40 C'yi aþtýðý, nem oranýnýn 

oldukça yüksek seviyede olduðu zorlu 

maden or tamlar ý  i ç in  idea l  ürün ler  

o lma s ý n ý n  z em in i n i  o l u þ t u ru yo r. 

Koþullara ayak uydurmak ve gerekli 

yüksek  ü re t im  oran l a r ý n ý  t u t tu rmak  i ç i n , 

makinalarýn tamamýna, operatörlerin optimum 

rahatlýðýný saðlamak üzere, klimalý kabinler, yüksek 

sýcaklýk soðutma paketleri ve otomatik transmisyon 

donanýmlarý eklendi. Makinelerdeki elektrikli 

sistemler, nem ve toz giriþini önlemek amacýyla, 

tüm açýklýklar kapatýlarak, elektrik standardý IP67'ye 

uygun olarak tasarlandý. Bunlara ek olarak, JCB 722 

damperli kamyon ve JCB 456 tekerlekli yükleyiciler, 

Elektronik Gözlem Sistemi (EMS) ünitesi i le 

donatýldý. Bu ünite, makinenin performansýný sürekli 

olarak kontrol ederek, herhangi  b ir s istem 

hatasýnýn meydana gelmesi durumunda, makineyi 

otomatik olarak kapatýyor.

Mineria MS, büyük bir yatýrým programýnýn birinci 

safhasý olarak, altýn madenine 30 Milyon dolarlýk 

yatýrým yaptý. 400 kiþiye doðrudan ve 800 kiþiye 

dolaylý iþ imkaný yaratmasýnýn yaný sýra, maden 

þirketi, La Emilia madeni yakýnlarýndaki yerli halka 

olan taahhüdünün bir bölümü olarak, bir okul ve 

saðlýk kuruluþlarý da inþa ettirdi.

JCB, GÜNEY AMERÝKA MADENLERÝNDE

 ÇALIÞMALARINDAALTIN ARAMA

JCB, GÜNEY AMERÝKA MADENLERÝNDE

 ÇALIÞMALARINDAALTIN ARAMA
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ÝSTANBUL
Ayþegül Çetinel (Endüstriyel Ürünler Satýþ Temsilcisi)

Turgay Gürsu (Depo Elemaný)

ÝSTANBUL
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3

bir çalýþma yapýldý. Þimdi ise, 3 m 'lük kepçeye sahip 2 adet 
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3

yol alarak, 3.5 m  kepçe kapasiteli iki JCB 
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o l a n  b i r  t e l s i z  k u l e s i  i l e  d o n a t ý l d ý . J C B  
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Baþarýnýn sýrrý
artýk yalnýz satýþta deðil,
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JCB sözcüsünün sözleri , destek konusunun 
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0sýcaklýðýn sýk sýk 40 C'yi aþtýðý, nem oranýnýn 

oldukça yüksek seviyede olduðu zorlu 
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Bu yýl SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile iþbirliðinin 15. yýlýný kutlayacak olan Yetkili Servisimiz Alperin 

Otomotiv, 1990 yýlýndan bugüne, Ege Bölgesi'nde 500'e 

yakýn müþteriye Satýþ Sonrasý Hizmetler (servis ve yedek 

parça) alanýnda  hizmet veriyor.

Alper in  Otomot iv ' in  kurucu or tak lar ýndan Þaban 

G ü n d o ð a n , A b d u l l a h  H a c ý þ a b a n o ð l u  v e  E r m a n  

Karahasanoðlu, iþ hayatlarýna 1984 yýlýnda Sif Otomotiv A.Þ. 

bünyesinde baþlamýþlar. 

Ege Bölgesi için servis ve yedek parça hizmeti veren Alperin 

Otomotiv, profesyonellikten ödün vermeyen 35 kiþilik ekibi 

ile, SÝF JCB Ýþ Makinalarý'na ait 2900 m²'lik binanýn 1500 

m²'lik bölümünde, Ýzmir Bölge Müdürlüðü satýþ ekibi ile 

birlikte hizmet veriyor. Böylece, makina alýmý için satýþ 

departmanýna gelen müþteriler, servis ekibi ile de tanýþýp, 

S a t ý þ  S o n r a s ý  H i z m e t l e r  ko nu s u n d a  

bilgi lendiril iyor.  Alperin Otomotiv, Ege 

Bölgesi'nde Afyon, Uþak, Denizli, Muðla, Aydýn 

ve Manisa'ya gezici servisi ile de ulaþarak, 

müþterileri yerinde ziyaret ediyor.

Kurulduðu yýldan bugüne dek profesyonellik 

ve  müþ t e r i  memnun i ye t i  b i l i n c i nden  

vazgeçmeyen ve  müþter i ler imiz i  sa t ý þ  

sonrasýnda da kazanmamýza destek veren 

A lper in  Otomot i v ' e  teþekkür  ed iyor, 

iþbirliðimizin 15. yýldönümünü kutluyoruz.

Bazý lezzetler ait olduklarý bölgeler ile özdeþleþir, onlarla birlikte anýlýr 

olur. Ýzmir denince, aðýz tadýna dair ilk akla gelenler arasýnda Ýzmir 

Lokmasý yer alýr.

Lokma, Ýzmir'e has bir damak zevki olmakla birlikte, baþka þehirlerde 

de ‘Ýzmir Lokmasý' adý altýnda yapýlýr ve satýl ýr.  Ancak lokma 

düþkünlerinin, baþka þehirlerde yapýlan lokmanýn, Ýzmirli ustalarýn 

yaptýðý lokmanýn yerini tutamadýðýný ifade ettiklerini de 

belirtmek lazým. Ýzmirliler, sünnet mevsiminde, üç 

aylarda ve Ramazan ayýnda geleneksel olarak bol 

bol hayýr lokmasý döktürürler. Ýzmir'e yolu 

d ü þ e n l e r e , Ý z m i r  L o k m a s ý ' n ý  t a d m ay ý  

unutmamalarýný tavsiye ediyoruz.

Meþhur Ýzmir LokmasýMeþhur Ýzmir Lokmasý

1984 yýlýnda kurulan ve Ýzmir Bornova'da bulunan SÝF JCB Ýþ Makinalarý Ýzmir Bölge 

Müdürlüðü, JCB marka iþ makinalarýnýn Ege Bölgesi'nde önemli bir satýþ potansiyeli 

elde etmesini saðlamýþ.

Bölgesel olarak aralýksýz müþteri ziyaretlerini sürdüren ve müþteri memnuniyetinin 

geleceðe yapýlan en önemli yatýrým olduðuna inanan bölge ekibi, profesyonel 

çalýþmalarýyla kýsa zamanda büyük yol katetmiþ. 

Bölgede görevli personel, SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn en yeni kadrosunu oluþturmakta ve bundan 

duyduklarý heyecan ve azimle bölgedeki faaliyetlerini sürdürmekte. SÝF JCB'nin çalýþma prensip ve 

etiðine son derece uyum saðlayan ekip, ihtiyaç duyduðunda müþteriye en hýzlý þekilde ulaþmak, 

çözüm üretmek ve sonrasýnda da takibini yapmak þeklindeki temel ilkeler doðrultusunda hareket 

etmekte. Görüþülen her müþteri ile zaman içerisinde dostluk iliþkileri kurmayý ilke edinen ekip 

üyeleri, böylece müþteri ile karþýlýklý 

b i r b i r l e r i n i  a n l a m a n ý n  ç o k  d a h a  

kolaylaþtýðýný düþünmekteler. 

Bölge yetkilileri, Ege Bölgesi'nde hýzla 

geliþen altyapý ve inþaat sektörünün en 

çok tercih ettiði marka olan JCB'nin 

k a z ý c ý - y ü k l e y i c i , e k s k a v a t ö r  v e  

yükleyicilerinin en aðýr þartlarda, en 

yüksek performansla çalýþtýðýný, bunun 

karþýlýðýný da, müþterilerin geri dönüþümü 

ve kullandýklarý makinalarý çevre firmalara 

önermeleriyle aldýklarýný belirtiyorlar.

SÝF JCB ÝZMÝR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜSÝF JCB ÝZMÝR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

2001 yýlýnda JCB 456B yükleyici satýn alarak, SÝF JCB Ailesi'nin bir parçasý olduk. 

Makinanýn performansýndan, kalitesinden, gücünden ve yakýt sarfiyatýndaki tasarrufundan 

çok memnun kaldýðýmýz için, 2002 yýlýnda da JCB 456ZX'imizi satýn aldýk.

JCB dýþýnda baþka marka iþ makinasi kullandýnýz mý?

Evet, kullandým. 1959 yýlýnda makina yaðlama iþi ile baþladýðým çalýþma serüvenime, 1963 

yýlýnda operatörlük yaparak devam ettiðim için, birçok marka makina kullandým. Bu iþin 

çekirdeðinden yetiþmiþ biri olarak, makinanýn kalitesini rahatlýkla anlayabilirim. Çok çeþitli 

makinalara sahip olmamýza raðmen, serilikte aldýðýmýz verim ve yakýt sarfiyatýndan 

saðladýðýmýz tasarruf nedeniyle, JCB her zaman ilk tercihimiz olmuþtur.

Bu satýrlarý okuyan müþteri lerimize , bir JCB kullanýcýsý olarak,  makinanýzýn 

deðerlendirmesini nasýl yaparsýnýz?

Makinalarýmýz durmaksýzýn çalýþtýðý için, 2002 yýlýnda aldýðýmýz JCB 456ZX þu anda 17.000 

saate gelmiþ durumda ve aldýðýmýz günden beri çalýþma sesinde dahi bir deðiþiklik olmadý. 

Makinamýzý hala orijinal parçalarýyla kullanýyoruz, tek bir civatayý bile deðiþtirme gereði 

duymadýk. Bundan sonraki yedek parça ihtiyacýmýzý, JCB'nin “Orijinali Koru” ilkesine baðlý 

kalarak karþýlamayý düþünüyoruz. Çünkü, orijinali korumanýn, makinayý korumayla eþ 

anlamlý olduðunu biliyoruz. Ayrýca, SÝF JCB Satýþ Sonrasý Hizmetler Departmaný ile Yetkili 

Servisi'nin ilgisinden de son derece memnun olduðumuzu söylemeliyim.

Ýçinde bulunduðunuz sektörü, 2005 yýlý için nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Elimizde yapýmýna 2000 yýlýnda baþladýðýmýz Karadeniz sahil yolu ve Sivas yolu 

projelerimiz olduðu için, bu yýl bizim açýmýzdan hayli yoðun olacak. Ege Bölgesi'nde ise, 

2004-2005 kýþ sezonunun çok aðýr geçmemesi nedeni ile, geçmiþ yýllarda yaþanan 

durgunluk, bu yýl görülmedi. 2005-2006 yýllarýndan itibaren, Mortgage Sistemi'nin 

Türkiye'de hayata geçmesi ile birlikte, inþaat ve konut sektöründe büyük bir hareketlilik 

olacaðýný bekliyoruz. Bu da, daha çok iþ, çalýþma ve yatýrým gerektirecektir. Biz, bu 

yatýrýmlara, SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile kurduðumuz iþbirliði çerçevesinde, makina parkýmýza 

yeni JCB'ler ekleyerek baþlayacaðýz.

Bu güzel söyleþi için Sayýn Hanifi Aydýn'a teþekkür ediyoruz.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB dýþýnda baþka marka iþ makinasi kullandýnýz mý?

Bu satýrlarý okuyan müþteri lerimize , bir JCB kullanýcýsý olarak,  makinanýzýn 

deðerlendirmesini nasýl yaparsýnýz?

Ýçinde bulunduðunuz sektörü, 2005 yýlý için nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Bu güzel söyleþi için Sayýn Hanifi Aydýn'a teþekkür ediyoruz.

Þirket yöneticilerinden Ýrfan Aydýn,
Ýzmir Bölge Müdürümüz Burak Sýð 
ile birlikte, madende çalýþan 
JCB'lerden birinin önünde 
görülüyor.

AYDIN KUM ÇAKIL MADENCÝLÝK -  Burak Sýð

A y d ý n  K u m  Ç a k ý l  M a d e n c i l i k  

kurucularýndan Sayýn Hanif i  Aydýn, 

dergimizin bu sayýsýnda sayfalarýmýza 

konuk oluyor.

Ýþ hayatýna baþlamanýzý ve geliþimini kýsaca 

anlatýr mýsýnýz?

1971 yýlýnda, küçük bir makinayla taþeron 

olarak inþaat  alanýna adým attýk. 1985 yýlýnda 

Ýzmir'de Aydýn Ýnþaat'ý kurduk. Karayollarý ve 

DSÝ ile ilgili çalýþmalarý, deniz dolgu, liman ve 

b a r ý n a k l a r  ü z e r i n e  f a a l i y e t l e r i m i z i  

sürdürüyoruz.

Grubunuza baðlý kaç þirketiniz var?

Altý þirketten oluþan bir grup olarak yolumuza 

devam ediyoruz. Bunlar; Aydýn Ýnþaat, Aydýn Yol, 

Kýzýlkaya Enerji,  Aydýn Yapý Malzemeleri,  Ak 

Otomotiv ve Aydýn Madencilik.

Madencilik alanýndaki çalýþmalarýnýza ne zaman 

ve hagi bölgemizde baþladýnýz?

1995 yý l ýnda, Manisa i l ine baðl ý  Turgutlu 

ilçesi'nde, 1200 dönümlük arazimiz üzerinde 

kurduðumuz ocakta çalýþmalara baþlayarak 

madencilik ile tanýþtýk. Burada halen kum-çakýl 

çýkarma, iþleme, yýkama ve eleme çalýþmalarýný 

sürdürmekteyiz. 

Yýllýk üretiminiz yaklaþýk ne kadar?

2004 yýlý yaklaþýk üretimimiz 600.000 ton. Bu 

ü r e t i m i n  t a m a m ý n ý  J C B  y ü k l e y i c i  

makinalarýmýzla yapmaktayýz.
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý ile ne zaman tanýþtýnýz?
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-  Burak Öztoygar

JCB, 25 yýl önce Teleskobik Yükleyici konseptini 

geliþtirmeye baþladý...

O günden itibaren JCB, bu konseptin öncülerinden 

oldu ve bu ürünlerde devrim niteliðinde geliþtirmeler 

yaparak dünya pazarýnda liderlik koltuðuna oturdu.

Bu ürünlerin geliþtirilmesindeki temel amaç, tarým 

alanlarýnda, özellikle de yetiþtirme ve süt üretimi 

çiftliklerinde, entegre çözümler  üretmek, verimliliði ve 

karlýlýðý arttýrmak idi. 1970' lerde makinalaþmaya giden 

Avrupa tarým sektörü, Tarým Reformu'nu bu sayede 

gerçekleþtirdi.

Kurulduðu günden beri, Ýngiltere ve Avrupa'daki tarým 

sektörüne maksimum fayda saðlamak amacýyla, sürekli 

yenilediði ve geliþtirdiði ürünlerle hizmet veren JCB, 

artýk Türk çiftçisine de SÝF JCB güvencesi ile hizmet 

veriyor.

JCB, geniþ ürün gamý ve yapýlan iþe özel ekipman ile, 

verimliliði maksimum düzeye taþýmayý hedefliyor. Bu 

ürün grubunda bulunan FASTRAC, dünyanýn en geliþmiþ 

traktörü olarak tanýnýyor.

JCB'ye özel ROBOT ve TELESKOBÝK YÜKLEYÝCÝ serisi, 

offset bom yapýlarý sayesinde mükemmel görüþ saðlýyor. 

Belden kýrma özelliðine sahip eþsiz TELEMASTER ve 

yüksek yükleme kapasiteli FARMMASTER grubun 

abileri sayýlabilir. 

Örnek verecek olursak; 

Ýngi l tere , bu sayede toplam 

yiyeceðinin %66,5' in i  kendi 

üretimiyle karþýlamaya baþladý. 

1950'lerde yiyecek maddeleri, 

toplam ithalatýn %40'ý iken, 

günümüzde bu rakam, %10 

seviyelerine geriledi. Yine ayný 

dönemde , 5  k i þ i n i n  y ap t ý ð ý  

üretimi bugün 2 kiþi rahatlýkla gerçekleþtirmekte. O 

yýllarda bir çiftçinin gýda ihtiyacýný karþýlamak için 88 

gün çalýþmasý gerekirken, bu gün bu rakam yarý yarýya 

düþmüþ durumda. 

Özellikle yetiþtiricilik ve süt üretimi yapan çiftliklerde 

kullanýlan ekipmanlar sayesinde, kendi hayvanlarýný 

beslemek amaçlý tahýl ekimi yapan bu iþletmeler, ot 

biçme, saman balyasý istifleme, silaj sýkýþtýrma-kesme ve 

isti f leme, römork çekme ve hatta ahýr temizl iði 

konusunda dahi makina kullanmaktadýrlar. Sadece 

ataþman deðiþtirerek, tek bir makinayý çok amaçlý 

kullandýklarý içinse hem yatýrým, hem dönen sermaye, 

h e m  d e  ç a l ý þ a n  p e r s o n e l  s ay ý s ý n d a n  k a z a n ç  

saðlamaktadýrlar.

Örnek verecek olursak; 1000 hektar bir arazi, insan 

gücü ve standart 65 beygirlik bir traktörle 1,5 ay bir 

zamanda sürülüp ekilebiliyorken, ayný iþ, 150 beygir 

gücünde bir traktörle 1 hafta gibi kýsa bir sürede 

tamamlanabiliyor. Tüm bunlara ek olarak, JCB ailesinin, 

Ýngiltere'nin en büyük çiftçi ve yetiþtirici ailelerinden 

olmasý, bu sayede ürettiði makinalarý ilk önce kendi 

arazilerinde deneme ve geliþtirme þansýný yaratmaktadýr. 

Diðer bir deyiþle, JCB'nin tarým sektörünün hizmetine 

sunduðu her ürünün en yüksek performansa ve 

iþlevselliðe sahip olduðundan emin olunabilir.

Tüm bu ürünlerin ortak özelliði,

MÝNÝMUM MALÝYET,

MAKSÝMUM FAYDA...

Tüm bu ürünlerin ortak özelliði,

MÝNÝMUM MALÝYET,

MAKSÝMUM FAYDA...

FASTRAC

· 155-220 beygir gücünde 4 farklý model
· Rakipsiz ful süspansiyon sistemi
· ABS (opsiyonel)
· Hem ön, hem arka Kuyruk Mili (opsiyonel)

FASTRAC

FARM SPECIAL LOADALL SERÝSÝ

· 10 farklý modelden oluþan 2 ton ila 4 ton 
arasýnda, 
4 ile 9,5 metre yükseðe kaldýrma kapasitesi

· Tüm modellerde 4 tekerlekten çekiþ ve dönüþ
· Geri üfleme faný sayesinde radyatörde biriken 

tozlarýn dýþarý atýlmasý
· Yüksek kavrama amaçlý özel tarým lastikleri
· JCB Smooth Ride System (opsiyonel) sayesinde 

sarsýntýsýz sürüþ
· Sýnýfýnda lider kabin standartlarý
· Çok geniþ bir ataþman seçeneði

FARM SPECIAL LOADALL SERÝSÝ

FARMMASTER YÜKLEYÝCÝ SERÝSÝ

· 4 farklý model
· Rakipsiz yükleme kapasitesi
· Yüksek kaldýrma ve koparma gücü sayesinde 

dökme yüklerde çok yüksek performans

FARMMASTER YÜKLEYÝCÝ SERÝSÝ

TELEMASTER

· Sýnýfýnda rakipsiz 3 tonu 5,2 metreye kaldýrma 
kapasitesi

· Belden kýrma özelliði sayesinde, dar alanlarda 
mükemmel manevra kabiliyeti

· Tek kumanda kolu sayesinde kullaným kolaylýðý
· Ortada oturma konumu sayesinde her açýdan 

mükemmel görüþ

TELEMASTER
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Makina Cinsi Model Yýl Yer
JCB 4CX STD 1996 Ýstanbul
JCB 4CX STD 1998 Diyarbakýr
JCB 4CX SM 1997 K.Maraþ
JCB 4CX SM 1998 Diyarbakýr
Hyundai R 170 (Lastikli) 1999 Ýstanbul
Hyundai R 210 LC-3 1997 Ýstanbul
Amman B37V 1999 Adana
Case 580 1999 Ýstanbul
CAT 428 C 1999 Diyarbakýr
CAT 955 L 1981 Bursa
Fermec 960 1998 Ýstanbul
Gehlmax 1.5 ton 1999 Adana
Komatsu PC-200 1994 Adana
Komatsu WB 93R 1999 Adana
Mastaþ 442 2000 Diyarbakýr
Volvo BM-4400 1986 Adana
Volvo BM 641 LM Adana
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ÝÞ MAKÝNALARINDA

SÝF JCB GÜVENCESÝ...

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

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

Makina lar ýn ýz ýn , ku l l an ý rken ve 
sonrasýnda satarken, performans ve 
deðer  o larak  daha  f az l a  get i r i  

saðlamasý için, aþaðýdaki iki noktaya 
özellikle dikkat edilmelidir:

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

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

 

SÝF JCB'de satýþa sunulan 2. el makinalarSÝF JCB'de satýþa sunulan 2. el makinalar

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

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

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

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

I
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I
I

ÝSTANBUL-MALTEPE ÝNTER
E-5 Maltepe Kavþaðý Atatürk Cad.
Sakarya Sok. No: 30
34844 Maltepe / ÝSTANBUL
Tel : (0216) 352 90 92
Faks : (0216) 352 95 62
E-mail: interservis@sif.com.tr

ÝSTANBUL-MALTEPE ÝNTER

KONYA-ELCE MAKÝNA
Karatay Sanayi Sitesi Beykent Sokak 
No: 9-11 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 233 24 04 
FaKS : (0332) 233 24 03
E-mail: makina@elce.com.tr

KONYA-ELCE MAKÝNA

BURSA

671 57 48

221 52 96

E-mail: sif@sif.com.tr
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ÝSTANBUL-ÝMES ÝNTERÝSTANBUL-ÝMES ÝNTER
Ýmes Sanayi Sitesi B Blok No: 204/7
Dudullu / ÝSTANBUL

ANTALYA-APAANTALYA-APA

E-mail: apamakina@apamakina.com.tr

E-mail: apaservis@apaservis.com

E-mail: antalyaservis@apaservis.com.tr

540 46 57
540 49 75

E-mail: apamakina@apamakina.com.tr

E-mail: teknoart@sif.com.tr

Ýzmir Yolu Ýhsaniye Mah. Eser Ýþ Merkezi

E-mail: sif@sif.com.tr

Adnan Kahveci Mahallesi
Anavatan Caddesi No: 194/B

Adnan Kahveci Mahallesi
Anavatan Caddesi No: 194/B
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ÝZMÝT-ÇÖZÜM
Sefa Sirmen Bulvarý Körfez Mah.
Sanayi Sitesi Güney Kapýsý Yaný 
KOCAELÝ
Tel : (0262) 335 23 53-335 45 34
FaKS : (0262) 335 27 75
E-mail: cozummakina@sif.com.tr

ÝZMÝT-ÇÖZÜM

Ceyhan Yolu 8. km  Yüreðir

Ceyhan Yolu 8. km  Yüreðir
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