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Deðerli okuyucularýmýz,

Bu sayý ile dergimizin birinci yaþýný kutluyoruz. Ýlk sayýmýzý çýkartýrken 

yaptýðýmýz toplantýlar gözümün önüne geliyor; “Derginin içeriði ne 

olmalý?.. Hangi konulara deðinmeli?.. Kapak nasýl tasarlanmalý?.. Kaðýdýn 

gramajý, boyut, sayfa sayýsý ne olmalý?..”

Bu  so ru l a r ý n  cev ap l a r ý n ý  a r a rken  

benimsediðimiz temel prensip: “Biz 

kaliteli ürünler satýyoruz, dergimizde de 

ka l i teden  tav i z  ver i lmemel i . T ýpk ý  

kurucularýmýz Sezai Türkeþ ve Feyzi 

Akkaya'ýn dediði gibi; “Beton topraðýn 

a l t ý n d a  o l s a  b i l e , k a l i t e d e n  t av i z  

verilmeyecek...”.

Doðru ve kaliteli olmak, her zaman fark 

yaratýr. Kazýcý-yükleyici pazarýnda her 100 

müþteriden 40'ýnýn bizi tercih ederek 

liderliðimizi pekiþtirmesi, aðýr iþ makinalarýmýza olan talebin her geçen 

gün artmasý ve mini iþ makinalarýmýz ile teleskobik yükleyicilerimizin 

en çok aranan markalar arasýnda yer almasý, bunun en güzel 

göstergeleridir.

Bizlere duyduklarý güven ile, SÝF JCB Ýþ Makinalarý'ný %20'lik pazar 

payýna ve iþ makinlarý sektörünün liderliðine taþýyan müþterilerimize 

teþekkür ederiz. 

Dergimizin söyleþi bölümünde, Prof. Dr. Nuray Aydýnoðlu, deprem ile 

ilgili çeþitli konulardaki görüþ ve bilgilerini bizlerle paylaþtý. Ýlgi ile 

okuyacaðýnýza inanýyoruz.

JCB'nin ABD'de gerçekleþtirilen 60. yýl kutlamasýnda, SÝF JCB'nin "En 

Ýyi Kazýcý-Yükleyici Distribütörü" ve "Pazarlama Yeniliklerinde Üstün 

Baþarý" ödüllerine, Ýngiltere'deki törende ise, Satýþ Sonrasý Hizmetler 

Departmanýmýzýn  "JCB Partnership 2004" ödülüne layýk görülmesi 

bizler için birer gurur kaynaðý oldu.

On ilimizi kapsayan JCB Roadshow 2005, çok hareketli ve renkli 

geçerken, yaklaþýk 3000 kiþiye ulaþmanýn mutluluðunu yaþadýk.

Bu sayýda, "Müþteri Ziyareti"mizi, seracýlýk, sebze ihracatý ve 

mak inac ý l ý k  f aa l i ye t ler inde  bu lunan  Yazgan lar  L td . Þ t i . ' ne  

gerçekleþtirdik.

Ülkemizde iþ makinasý ithali talebine öncülük eden ve iþ makinalarýnýn 

yurt çapýnda kullanýmýnýn yayýlmasýna saðlayan Tokatlýlarýn ve Tokat'ýn 

kýsa bir öyküsünü "Tüm Türkiye'deyiz" sayfalarýmýzda bulacaksýnýz.

Bir sonraki sayýda yepyeni konular ve haberler ile birlikte olmak dileði 

ile...

I
I

I
I

Berna Tuðcu
Burçin Bilgin
Fatih Irwin
Hakan Ek
Kazým Apa
Nehir Turan
Sevgim Ahýskalý Öz
Sezgin Yüzgeçcioðlu
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JCB TELESKOBÝK YÜKLEYÝCÝ SERÝSÝ - Burçin Bilgin

JCB'DEN HER AMACA UYGUN ÜRÜNLER!

HER ZAMAN EN ÝYÝSÝ;HER ZAMAN EN ÝYÝSÝ;

JCB TELESKOBÝK YÜKLEYÝCÝ SERÝSÝ…JCB TELESKOBÝK YÜKLEYÝCÝ SERÝSÝ…

L
O

A
D

A
L

L

Dünyanýn amaca en uygun iþ makinalarýný üreten JCB, 
bilinen en iyi 'Kazýcý-Yükleyici'yi  üretme ünvanýný,
 Teleskobik Yükleyici serisi ürünlerinde de devam ettirme 
yolunda.

ataþman, diðer bir ataþman ile deðiþtirilebilir, farklý 

görevler yerine getirilebilir ve bu sayede iþçilik 

maliyetleri düþürülüp, inþaatýn hýzý arttýrýlarak, 

kayýplar ve artýk malzemeler minimum seviyeye 

indirilebilir.

Her þey bir yana, 4-tekerden çekiþli yürüyüþ 

sistemine, özellikle baðýmsýz salýnýma olanak veren 

yengeç yürüyüþü de eklendiðinde, makinanýn 

manevra kabiliyetinin ne kadar üstün olduðu 

anlaþýlmaktadýr.

Kýsacasý JCB Teleskobik Yükleyici, her zaman þantiyeye ilk giren ve en son terk edendir!

Bu sektörde kullanýlan modellerden bazýlarý þunlardýr:

3 ton max. kaldýrma kapasitesi, 7 metre max. kaldýrma yüksekliði, 82.5 HP motor

  3.5 ton max. kaldýrma kapasitesi, 12.5 metre max. kaldýrma yüksekliði, 82.5 HP motor

  4 ton max. kaldýrma kapasitesi, 17 metre max. kaldýrma yüksekliði, 100 HP motor

TARIM

Teleskobik Yükleyiciler, yýllardýr süregelen traktörlerin, endüstriyel yükleyicilerin ve forkliftlerin yaptýklarý iþi 

tek baþýna yapmayý baþarmýþtýr. Özellikle, daha önce de belirttiðimiz gibi, JCB'nin her amaca uygunluðu ve 

çok çeþitli ataþman serisi ile yüksek verimlilik alýnabilmektedir.

Günümüz modern tarým yöntemlerinin uygulanabilmesi, buna uygun makinalarýn çok amaçlý kullanýmlarýna 

baðlýdýr. Özellikle istenilen, minimum ekipman ile çok iþ yapabilmektir ki bu makinalar, büyük miktarlardaki 

balyalarý kullandýklarý ataþmanlar ile rahatça kavrayarak istifleyebilmekte veya Q-Fit sayesinde aparatý 

deðiþtirerek yükleyici kova vasýtasý ile yemleri veya gübreleri rahatça bir yerden bir yere taþýyabilmektedir.

Güçlü ve ekonomik motorlarý, güçlü JCB akslarý ve süspansiyonu sayesinde konforlu bir kullaným imkaný 

saðlayan bu makinalarý uzun yýllar sorunsuz kullanmak, hiç de zor deðil.

Bu sektörde kullanýlan modellerden bazýlarý þunlardýr:

2 ton max. kaldýrma kapasitesi, 4 metre max. kaldýrma yüksekliði

2.7 ton max. kaldýrma kapasitesi, 5.5 metre max. kaldýrma yüksekliði

2.8 ton max. kaldýrma kapasitesi, 6.75 metre max. kaldýrma yüksekliði

ENDÜSTRÝYEL

JCB Teleskobik Yükleyiciler'in sahip olduðu her amaca uygunluk, yüksek 

manevra kabiliyeti, ergonomik kullaným özelliði, kabin içi operatör 

rahatlýðý ve diðer birçok özellik, endüstriyel alanlarda çok çeþitli 

kullaným olanaklarý ortaya çýkarmaktadýr. Özellikle forklift amaçlý 

kullanýmlarda, normal bir forkliftten farklý olarak, yüksek noktalara yük 

kaldýrabilme özelliði ile, hem zamandan hem de iþçilikten  kazanç 

saðlanmaktadýr.

Çok çeþitli ataþman kullanabilme özelliði sayesinde, özellikle katý atýk-

geri dönüþüm sektöründe kullaným imkaný da sunmaktadýr.

Bu sektörde kullanýlan modellerden bazýlarý þunlardýr:

    3 ton max. kaldýrma kapasitesi, 7 metre max. kaldýrma 

yüksekliði, 82.5 HP motor

       2.8 ton max. kaldýrma kapasitesi, 6.75 metre max. kaldýrma 

yüksekliði

  4 ton max. kaldýrma kapasitesi, 17 metre max. kaldýrma 

yüksekliði, 100 HP motor

530-70    

535-125

540-170

520-40  

527-55  

528S     

530-70

528S

540-170

530-70    

535-125

540-170

520-40  

527-55  

528S     

530-70

528S

540-170

TARIM

ENDÜSTRÝYEL

Teleskobik Yükleyici Nedir?

Diðer bir adý 'Arazi Forklifti' olan bu makinalar, özellikle þantiyelerde, tarým arazilerinde ve fabrika ortamlarýnda, 

malzemelerin doðru istiflenmesi, depolanmasý ve yukarý-aþaðý taþýnmasý amacý ile üretilmiþ olup, yüksek tonajlara 

kadar her türlü malzemeyi  istenilen yüksekliklere ve uzaklýklara taþýyabilmektedir.

Öncü JCB…

Teleskobik Yükleyici veya diðer bir deyiþ ile Arazi Forklifti olarak nitelendirilen bu çok amaçlý makinanýn öncülüðünü 

1977 yýlýnda ilk kez JCB yapmýþtýr. O zamandan günümüze JCB tarafýndan geliþtirilerek ürün çeþitliliði arttýrýlmýþ olan 

bu makina, çeþitli sektörlerde çok daha geniþ kullaným alanlarý bulmuþtur. Özellikle inþaat, tarým ve endüstri alanlarý 

bunlarýn en önemlileridir.

ÝNÞAAT

1500 kg aðýrlýðý 4 metreye kadar kaldýrabilen 515-40 

modelinden tutun da, 4000 kg aðýrlýðý 17 metreye kadar 

kaldýrabilen 540-170 modeline kadar JCB Teleskobik 

Yükleyici'lerin ortak özelliði, her þeyden önce güvenilir bir 

markaya sahip olmasý, amaca uygun dizayn edilmesi, yüksek 

kalitedeki üretim standardý ve üretimin her aþamasýndaki 

kalite kontrol testleridir.

JCB marka makinalarýn bu kadar iddialý olmasýnýn en önemli 

sebebi, amaca uygun iþlevselliðe sahip olmasýdýr. Dünyanýn 

dört bir yanýndaki þantiyelerde kullaným oranýnýn artmasý da, 

bunun en büyük göstergesidir.

Çok amaçlý bu makinalara forklift çatalý takýlmak sureti ile 

forklift, kepçe takýlmak sureti ile de yükleyici özelliði 

kazandýrýlabilir.

Makinalarýn ucunda bulunan Çabuk Ataþman Deðiþtirme 

aparatý ile (JCB Q-Fit), çok kýsa bir zamanda, takýlý olan 

Teleskobik Yükleyici Nedir?

Öncü JCB…

ÝNÞAAT

Teleskobik Yükleyici, "yükseðe kaldýrma" kapasitesi yanýnda, eþsiz bir 

"ileriye uzatma" özelliðine de sahiptir.

Teleskobik Yükleyici ile, yükler kolayca yüksek noktalara 

yerleþtirilebilir.
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1977 yýlýnda ilk kez JCB yapmýþtýr. O zamandan günümüze JCB tarafýndan geliþtirilerek ürün çeþitliliði arttýrýlmýþ olan 

bu makina, çeþitli sektörlerde çok daha geniþ kullaným alanlarý bulmuþtur. Özellikle inþaat, tarým ve endüstri alanlarý 

bunlarýn en önemlileridir.

ÝNÞAAT

1500 kg aðýrlýðý 4 metreye kadar kaldýrabilen 515-40 

modelinden tutun da, 4000 kg aðýrlýðý 17 metreye kadar 

kaldýrabilen 540-170 modeline kadar JCB Teleskobik 

Yükleyici'lerin ortak özelliði, her þeyden önce güvenilir bir 

markaya sahip olmasý, amaca uygun dizayn edilmesi, yüksek 

kalitedeki üretim standardý ve üretimin her aþamasýndaki 

kalite kontrol testleridir.

JCB marka makinalarýn bu kadar iddialý olmasýnýn en önemli 

sebebi, amaca uygun iþlevselliðe sahip olmasýdýr. Dünyanýn 

dört bir yanýndaki þantiyelerde kullaným oranýnýn artmasý da, 

bunun en büyük göstergesidir.

Çok amaçlý bu makinalara forklift çatalý takýlmak sureti ile 

forklift, kepçe takýlmak sureti ile de yükleyici özelliði 

kazandýrýlabilir.

Makinalarýn ucunda bulunan Çabuk Ataþman Deðiþtirme 

aparatý ile (JCB Q-Fit), çok kýsa bir zamanda, takýlý olan 

Teleskobik Yükleyici Nedir?

Öncü JCB…

ÝNÞAAT

Teleskobik Yükleyici, "yükseðe kaldýrma" kapasitesi yanýnda, eþsiz bir 

"ileriye uzatma" özelliðine de sahiptir.

Teleskobik Yükleyici ile, yükler kolayca yüksek noktalara 

yerleþtirilebilir.
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- Hakan EkDOLAYLI VERGÝLERÝN AB ÝLE UYUMLAÞTIRILMASI

Gümrük Vergileri

AB'nin uyumlaþtýrmada en fazla önem verdiði konu 

olan gümrük vergileri, AB anlaþmasýnýn temelini 

oluþturmaktadýr.

Yapýlan düzenlemeler sonucunda, Gümrük vergileri 

üye devletler arasýnda kaldýrý lmýþ ve AB içinde 

Gümrük Birliði'nin kurulmasýnýn ikinci aþamasý olarak 

ortak bir gümrük tarifesi kabul edilmiþtir.

Katma Deðer Vergisi

AB'nin gümrük birliði hedefini gerçekleþtirmek için, 

üye devletler arasýnda gümrük vergilerinin kaldýrýlmasý 

ve ortak gümrük tari fesi oluþturulmasý yeterl i  

olmamýþtýr. Üye devletlerdeki farklý dolaylý vergi 

uygulamalarý, serbest mal ve hizmet ticaretinin 

önündeki en büyük engellerden biridir.

AB'nin, 6. Direktif 12/3a maddesi uyarýnca, normal 

KDV oranýnýn, her üye devlet taraf ýndan vergi 

matrahýnýn belirli bir yüzdesi olarak tespit edileceði ve 

mal ve hizmet teslimleri için ayný oran uygulanacaðý 

belirtilmiþtir. Normal oran 1.1.2001- 31.12. 2005 arasý 

% 15'ten az olmayacaktýr. 31.12.2005'ten sonra 

uygulanacak oran ise, oybirliði ile karara baðlanacaktýr.

Öte yandan, üye devletler bir veya iki indirilmiþ oran 

uygulayabilmektedir. Bu oran ise, % 5'ten aþaðý olamaz 

ve  be l i r l enen  ma l  ve  h i zme t  k a t e gor i l e r i ne  

uygulanabilir.

Yazýmýzda yer alan tabloda da görüleceði üzere, KDV 

oranlarýnýn uyumlaþtýrýlmasýnda AB'de henüz tam bir 

baþarý saðlanamamýþtýr. Uygulamada, ayný ülkede bile 

birden fazla KDV oraný bulunmaktadýr. Normal 

oranlar arasýnda, en düþük ile en yüksek arasýnda 10 

puanlýk bir fark görülmektedir. Ýndiri lmiþ oran 

uygulamasý da benzer niteliktedir.

Dolaylý vergilerin farklýlýklarýnýn rekabeti bozucu 

etkilerinin önlenmesine iliþkin uygulamalarýn birisi 

varýþ ülkesi ilkesinin uygulanmasýdýr. Bir mal, üretildiði 

ülkeden ihracat için çýkarken, söz konusu malda 

bulunan dolaylý vergi yükü vergi iadesi ile sýfýrlanmakta, 

ihraç edildiði ülkeye girdiði anda ise, o ülkedeki benzer 

ürünlere uygulanan dolaylý vergiye tabi olmaktadýr. Bu 

uygulama her ne kadar ülkelerdeki geçerli farklý dolaylý 

vergi oranlarýnýn ticareti saptýrýcý özelliðini ortadan 

kaldýrmakta ise de, yoðun bir bürokratik süreci de 

beraberinde getirmektedir. Bu durumun tek pazar 

mantýðý ile baðdaþtýrýlmasý kolay olmamaktadýr. Bu 

ilkenin tercih edilmesinin sebebi, üye devletlerin 

vergileme alanýnda ulusal egemenlik kavramýna baðlý 

kalmalarýdýr.

Çýkýþ ülkesi ilkesi, sýnýr formalitelerini kaldýrdýðýndan ve 

ayný zamanda tek pazar mantýðýna daha yatkýn bir 

yöntem olduðundan AB'ye daha uygundur. Bu yöntem 

üye devletlerin vergileme alanýnda ulusal yetkilerini 

son derece azaltmaktadýr. 

Özel Tüketim Vergisi

Ekonomik sürecin üretim ve daðýtým aþamalarýnda 

veya sadece bunlarýn birinde, istisna ve muafiyetler 

dýþýndaki bütün mal ve hizmetlerden genel olarak 

alýnan muamele vergisine karþýlýk, ayrý ayrý belirtilen 

bazý mal ve hizmetlerden alýnan vergilere “Özel 

Tüketim Vergisi (ÖTV)” adý verilmektedir. 

ÖTV'nin uyumlaþtýrma çalýþmalarý KDV'ye oranla daha 

yavaþ i lerlemektedir. Bunun baþl ýca sebebi , bu 

vergilerin, mali amacý ön planda yüksek oranlý vergi 

olmasý ve bu vergilerin sayýlarý ve oranlarý bakýmýndan 

farklýlýk göstermesidir.

ÖTV'de uyum saðlanmasý gerekliliði KDV'den daha 

fazladýr. Çünkü alkol, madeni yaðlar, þeker gibi özel 

tüketim vergisine tabi mallarýn bir kýsmý hem özel 

tüketime konu olmakta, hem de sanayi hammaddesi 

olarak kullanýlmaktadýr. Sanayide kullanýldýklarý zaman 

bu mallar üzerindeki vergi tüketim vergisi olmaktan 

ç ý k ýp  üre t im verg i s i ne  dönüþmekted i r. ÖTV 

oranlarýnýn farklýlýðý, fiyatlarýn da farklý oluþmasýna 

neden olacaðýndan, mallar arasýndaki rekabet eþitsizliði 

bozulmaktadýr. KDV'dekinin aksine, bu eþitsizliði 

mallarýn ihracý sýrasýnda vergi iadesi ile gidermek 

imkansýzdýr. 

Türk Vergi Sistemi Açýsýndan Deðerlendirme

Dolayl ý  verg i lerde uyum sað lamanýn amacýn ýn 

temelinde Roma Anlaþmasý yer almaktadýr. Öngörülen 

gerçek bir ortak pazara ulaþýlabilmesi ve kiþilerin, 

h i zmet ler in , ma l l a r ýn  ve  sermayen in  serbest  

dolaþýmýnýn saðlanmasý için vergi uyumlaþtýrýlmasýna 

g id i lmesi  önem arz etmektedir. AB taraf ýndan 

direktiflerin yayýmýndan sonra, üye ülkeler kendi ulusal 

mevzuatlarýný direktiflere uygun hale getirmekte 

yükümlüdürler. Ortaklýk Konseyi Kararý'nýn 48. 

maddesi, dolaylý vergilere il iþkin düzenlemeleri 

içermektedir.

Söz konusu madde uyarýnca;

Taraflar, birbirlerinin ürünlerine benzer yerli 

ü r ü n l e r d e ,  d a h a  y ü k s e k  d o l a y l ý  v e r g i  

uygulamayacaklardýr.

Taraflar, dolaylý vergi uygulamalarýnda, birbirlerinin 

ürünlerine, diðer yerli ürünler lehine dolaylý bir 

n

n

korumacýlýk yaratacak uygulamalar yapmayacaktýr.

Taraflar arasýnda ticarette, dolaylý vergilerde ihracat 

nedeniyle yapýlan vergi iadeleri ödenen vergiyi 

aþamayacaktýr.

Katma Deðer Vergisi

Avrupa Birliði'nin en geniþ ve ciddi uyumlaþtýrma 

çalýþmasý KDV alanýnda olmuþtur. AB'de tüketim tipi 

KDV modeli benimsenmiþtir. Türkiye'de ise, 1998 

y ý l ý ndan  i t i b a ren  bu  mode l  ben imsenmi þ  ve  

uygulamaya geçmiþtir. Söz konusu model uyarýnca 

yatýrým mallarý için ödenen KDV'nin tamamýnýn bir 

defada indirilmesine izin verilmiþtir.

Türkiye'deki KDV ile AB arasýndaki temel farklardan 

birisi de vergi oranlarý konusudur. KDV Kanunun 28. 

madde s i n e  gö re , KDV  

oraný % 10'dur. Bakanlar 

Kuru l u  bu  o r an ý  %  1 ' e  

indirmeye ve 4 katý kadar 

attýrmaya yetkilidir. Bazý 

lüks mallarda bu oran % 26 

v e  h a t t a  %  4 0 ' a  

yükseltilmiþtir. AB'nin KDV 

rejiminde yükseltilmiþ oran 

u y g u l a m a s ý  y o k t u r .  

Türkiye'nin yüksek oran 

u y g u l a m a s ý  Ko m i s yo n  

R a p o r l a r ý n d a  d a  y e r  

almýþtýr. ÖTVnin baþlamasý ile beraber, KDV'deki % 26 

ve % 40'lýk oranlar, ÖTV içine alýnmýþ ve böylelikle 

yükseltilmiþ oran uygulamasýna son verilmiþtir.

Türkiye'de normal uygulanan oran % 18'dir. AB 

sistemindeki asgari oran %15 dikkate alýndýðýnda, bu 

oran uygundur. Ýndirilmiþ oran uygulamalarýnda ise, 

Türkiye'de uygulanan % 1'lik oran AB tarafýndan 

öngörülen asgari % 5'lik oranýn altýndadýr.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖTV,  AB'de uyumlaþtýrma kapsamýna alýnan ikinci 

vergi türüdür. Bu alandaki çalýþmalar tütün, bira , þarap 

ve  maden i  yað l a r ý  i çermekted i r.  Türk i ye 'de  

“ÖTV”12.06.2002 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. 

Ülkemizde ÖTV'ye geçiþin sebebi, AB mevzuatýna 

bütünlük saðlamak, devlet gelirlerinde oluþan kaybý 

telafi etmek ve mevzuattaki daðýnýklýðý gidermektir.

ÖTV oranlarýnýn belirlenmesinde, Bakanlar Kurulu'na, 

AB yasalarý paralelinde birtakým yetkiler verilmiþtir. 

Ancak, þunu da belirtmek gerekir ki, bu geniþ yetki, 

vergide yasallýk ilkesini bozmaktadýr ve AB tarafýndan 

ayrýmcý vergilendirme yapýldýðý eleþtirisine maruz 

kalabilir. ÖTV mevzuatýnýn uyumu ve vergi oranlarý 

konusundaki AB'ye uyum, AB'ye tam üye olduktan 

sonra söz konusu olacaktýr.

n

Dolaylý Vergiler

Uyumlaþtýrýlmasý

 Açýsýndan, 

'nin 

ile 

Türk Vergi Sistemi
Avrupa Birliði Vergi Sistemi
Türk Vergi Sistemi
Avrupa Birliði Vergi Sistemi

Avrupa Birliði'nde Dolaylý Vergilerin Uyumlaþtýrýlmasý

Avrupa Birliði, vergi politikasýný, vergi uyumlaþtýrýlmasý düzenlemeleri ile uygulamaktadýr. Vergi 

uyumlaþtýrýlmasýnýn saðlýklý temele dayanmasý, hukuki altyapýsýnýn olmasýna, yani Avrupa Birliði 

Konseyi'nin bu konuda direktif çýkarmasýna baðlýdýr. Direktifler açýsýndan en anlamlý uyumlaþtýrma, 

Katma Deðer Vergisi (“KDV”) alanýnda gerçekleþtirilmiþtir. Direktiflerin büyük bir aðýrlýðý KDV gibi 

dolaylý vergiler grubunu kapsamaktadýr. Bunun nedeni, Avrupa Birliði'nin oluþmasýndaki temel etkenin, 

mal ve hizmetlerin serbestçe dolaþýmýnýn saðlanmasýdýr ki; bu husustaki vergisel engeller, dolaylý vergiler 

ile ilgilidir. 

Roma Anlaþmasý'nýn hükümleri incelendiðinde, vergi hükümlerinin, "Avrupa Birliði Topluluðu'nun 

Temelleri" baþlýðýnda deðil, "Topluluðun Politikasý" baþlýðý adý altýnda düzenlendiði görülmektedir. Bu 

düzenleme þeklinde vergi uyumlaþtýrýlmasý, AB için ulaþýlmasý gereken bir amaç deðil, anlaþmada 

belirlenen amaçlara ulaþmak için kullanýlacak bir araç olarak düþünülmektedir. 

10 I
I
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- Hakan EkDOLAYLI VERGÝLERÝN AB ÝLE UYUMLAÞTIRILMASI

Gümrük Vergileri

AB'nin uyumlaþtýrmada en fazla önem verdiði konu 

olan gümrük vergileri, AB anlaþmasýnýn temelini 

oluþturmaktadýr.

Yapýlan düzenlemeler sonucunda, Gümrük vergileri 

üye devletler arasýnda kaldýrý lmýþ ve AB içinde 

Gümrük Birliði'nin kurulmasýnýn ikinci aþamasý olarak 

ortak bir gümrük tarifesi kabul edilmiþtir.

Katma Deðer Vergisi

AB'nin gümrük birliði hedefini gerçekleþtirmek için, 

üye devletler arasýnda gümrük vergilerinin kaldýrýlmasý 

ve ortak gümrük tari fesi oluþturulmasý yeterl i  

olmamýþtýr. Üye devletlerdeki farklý dolaylý vergi 

uygulamalarý, serbest mal ve hizmet ticaretinin 

önündeki en büyük engellerden biridir.

AB'nin, 6. Direktif 12/3a maddesi uyarýnca, normal 

KDV oranýnýn, her üye devlet taraf ýndan vergi 

matrahýnýn belirli bir yüzdesi olarak tespit edileceði ve 

mal ve hizmet teslimleri için ayný oran uygulanacaðý 

belirtilmiþtir. Normal oran 1.1.2001- 31.12. 2005 arasý 

% 15'ten az olmayacaktýr. 31.12.2005'ten sonra 

uygulanacak oran ise, oybirliði ile karara baðlanacaktýr.

Öte yandan, üye devletler bir veya iki indirilmiþ oran 

uygulayabilmektedir. Bu oran ise, % 5'ten aþaðý olamaz 

ve  be l i r l enen  ma l  ve  h i zme t  k a t e gor i l e r i ne  

uygulanabilir.

Yazýmýzda yer alan tabloda da görüleceði üzere, KDV 

oranlarýnýn uyumlaþtýrýlmasýnda AB'de henüz tam bir 

baþarý saðlanamamýþtýr. Uygulamada, ayný ülkede bile 

birden fazla KDV oraný bulunmaktadýr. Normal 

oranlar arasýnda, en düþük ile en yüksek arasýnda 10 

puanlýk bir fark görülmektedir. Ýndiri lmiþ oran 

uygulamasý da benzer niteliktedir.

Dolaylý vergilerin farklýlýklarýnýn rekabeti bozucu 

etkilerinin önlenmesine iliþkin uygulamalarýn birisi 

varýþ ülkesi ilkesinin uygulanmasýdýr. Bir mal, üretildiði 

ülkeden ihracat için çýkarken, söz konusu malda 

bulunan dolaylý vergi yükü vergi iadesi ile sýfýrlanmakta, 

ihraç edildiði ülkeye girdiði anda ise, o ülkedeki benzer 

ürünlere uygulanan dolaylý vergiye tabi olmaktadýr. Bu 

uygulama her ne kadar ülkelerdeki geçerli farklý dolaylý 

vergi oranlarýnýn ticareti saptýrýcý özelliðini ortadan 

kaldýrmakta ise de, yoðun bir bürokratik süreci de 

beraberinde getirmektedir. Bu durumun tek pazar 

mantýðý ile baðdaþtýrýlmasý kolay olmamaktadýr. Bu 

ilkenin tercih edilmesinin sebebi, üye devletlerin 

vergileme alanýnda ulusal egemenlik kavramýna baðlý 

kalmalarýdýr.

Çýkýþ ülkesi ilkesi, sýnýr formalitelerini kaldýrdýðýndan ve 

ayný zamanda tek pazar mantýðýna daha yatkýn bir 

yöntem olduðundan AB'ye daha uygundur. Bu yöntem 

üye devletlerin vergileme alanýnda ulusal yetkilerini 

son derece azaltmaktadýr. 

Özel Tüketim Vergisi

Ekonomik sürecin üretim ve daðýtým aþamalarýnda 

veya sadece bunlarýn birinde, istisna ve muafiyetler 

dýþýndaki bütün mal ve hizmetlerden genel olarak 

alýnan muamele vergisine karþýlýk, ayrý ayrý belirtilen 

bazý mal ve hizmetlerden alýnan vergilere “Özel 

Tüketim Vergisi (ÖTV)” adý verilmektedir. 

ÖTV'nin uyumlaþtýrma çalýþmalarý KDV'ye oranla daha 

yavaþ i lerlemektedir. Bunun baþl ýca sebebi , bu 

vergilerin, mali amacý ön planda yüksek oranlý vergi 

olmasý ve bu vergilerin sayýlarý ve oranlarý bakýmýndan 

farklýlýk göstermesidir.

ÖTV'de uyum saðlanmasý gerekliliði KDV'den daha 

fazladýr. Çünkü alkol, madeni yaðlar, þeker gibi özel 

tüketim vergisine tabi mallarýn bir kýsmý hem özel 

tüketime konu olmakta, hem de sanayi hammaddesi 

olarak kullanýlmaktadýr. Sanayide kullanýldýklarý zaman 

bu mallar üzerindeki vergi tüketim vergisi olmaktan 

ç ý k ýp  üre t im verg i s i ne  dönüþmekted i r. ÖTV 

oranlarýnýn farklýlýðý, fiyatlarýn da farklý oluþmasýna 

neden olacaðýndan, mallar arasýndaki rekabet eþitsizliði 

bozulmaktadýr. KDV'dekinin aksine, bu eþitsizliði 

mallarýn ihracý sýrasýnda vergi iadesi ile gidermek 

imkansýzdýr. 

Türk Vergi Sistemi Açýsýndan Deðerlendirme

Dolayl ý  verg i lerde uyum sað lamanýn amacýn ýn 

temelinde Roma Anlaþmasý yer almaktadýr. Öngörülen 

gerçek bir ortak pazara ulaþýlabilmesi ve kiþilerin, 

h i zmet ler in , ma l l a r ýn  ve  sermayen in  serbest  

dolaþýmýnýn saðlanmasý için vergi uyumlaþtýrýlmasýna 

g id i lmesi  önem arz etmektedir. AB taraf ýndan 

direktiflerin yayýmýndan sonra, üye ülkeler kendi ulusal 

mevzuatlarýný direktiflere uygun hale getirmekte 

yükümlüdürler. Ortaklýk Konseyi Kararý'nýn 48. 

maddesi, dolaylý vergilere il iþkin düzenlemeleri 

içermektedir.

Söz konusu madde uyarýnca;

Taraflar, birbirlerinin ürünlerine benzer yerli 

ü r ü n l e r d e ,  d a h a  y ü k s e k  d o l a y l ý  v e r g i  

uygulamayacaklardýr.

Taraflar, dolaylý vergi uygulamalarýnda, birbirlerinin 

ürünlerine, diðer yerli ürünler lehine dolaylý bir 

n

n

korumacýlýk yaratacak uygulamalar yapmayacaktýr.

Taraflar arasýnda ticarette, dolaylý vergilerde ihracat 

nedeniyle yapýlan vergi iadeleri ödenen vergiyi 

aþamayacaktýr.

Katma Deðer Vergisi

Avrupa Birliði'nin en geniþ ve ciddi uyumlaþtýrma 

çalýþmasý KDV alanýnda olmuþtur. AB'de tüketim tipi 

KDV modeli benimsenmiþtir. Türkiye'de ise, 1998 

y ý l ý ndan  i t i b a ren  bu  mode l  ben imsenmi þ  ve  

uygulamaya geçmiþtir. Söz konusu model uyarýnca 

yatýrým mallarý için ödenen KDV'nin tamamýnýn bir 

defada indirilmesine izin verilmiþtir.

Türkiye'deki KDV ile AB arasýndaki temel farklardan 

birisi de vergi oranlarý konusudur. KDV Kanunun 28. 

madde s i n e  gö re , KDV  

oraný % 10'dur. Bakanlar 

Kuru l u  bu  o r an ý  %  1 ' e  

indirmeye ve 4 katý kadar 

attýrmaya yetkilidir. Bazý 

lüks mallarda bu oran % 26 

v e  h a t t a  %  4 0 ' a  

yükseltilmiþtir. AB'nin KDV 

rejiminde yükseltilmiþ oran 

u y g u l a m a s ý  y o k t u r .  

Türkiye'nin yüksek oran 

u y g u l a m a s ý  Ko m i s yo n  

R a p o r l a r ý n d a  d a  y e r  

almýþtýr. ÖTVnin baþlamasý ile beraber, KDV'deki % 26 

ve % 40'lýk oranlar, ÖTV içine alýnmýþ ve böylelikle 

yükseltilmiþ oran uygulamasýna son verilmiþtir.

Türkiye'de normal uygulanan oran % 18'dir. AB 

sistemindeki asgari oran %15 dikkate alýndýðýnda, bu 

oran uygundur. Ýndirilmiþ oran uygulamalarýnda ise, 

Türkiye'de uygulanan % 1'lik oran AB tarafýndan 

öngörülen asgari % 5'lik oranýn altýndadýr.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖTV,  AB'de uyumlaþtýrma kapsamýna alýnan ikinci 

vergi türüdür. Bu alandaki çalýþmalar tütün, bira , þarap 

ve  maden i  yað l a r ý  i çermekted i r.  Türk i ye 'de  

“ÖTV”12.06.2002 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. 

Ülkemizde ÖTV'ye geçiþin sebebi, AB mevzuatýna 

bütünlük saðlamak, devlet gelirlerinde oluþan kaybý 

telafi etmek ve mevzuattaki daðýnýklýðý gidermektir.

ÖTV oranlarýnýn belirlenmesinde, Bakanlar Kurulu'na, 

AB yasalarý paralelinde birtakým yetkiler verilmiþtir. 

Ancak, þunu da belirtmek gerekir ki, bu geniþ yetki, 

vergide yasallýk ilkesini bozmaktadýr ve AB tarafýndan 

ayrýmcý vergilendirme yapýldýðý eleþtirisine maruz 

kalabilir. ÖTV mevzuatýnýn uyumu ve vergi oranlarý 

konusundaki AB'ye uyum, AB'ye tam üye olduktan 

sonra söz konusu olacaktýr.

n

Dolaylý Vergiler

Uyumlaþtýrýlmasý

 Açýsýndan, 

'nin 

ile 

Türk Vergi Sistemi
Avrupa Birliði Vergi Sistemi
Türk Vergi Sistemi
Avrupa Birliði Vergi Sistemi

Avrupa Birliði'nde Dolaylý Vergilerin Uyumlaþtýrýlmasý

Avrupa Birliði, vergi politikasýný, vergi uyumlaþtýrýlmasý düzenlemeleri ile uygulamaktadýr. Vergi 

uyumlaþtýrýlmasýnýn saðlýklý temele dayanmasý, hukuki altyapýsýnýn olmasýna, yani Avrupa Birliði 

Konseyi'nin bu konuda direktif çýkarmasýna baðlýdýr. Direktifler açýsýndan en anlamlý uyumlaþtýrma, 

Katma Deðer Vergisi (“KDV”) alanýnda gerçekleþtirilmiþtir. Direktiflerin büyük bir aðýrlýðý KDV gibi 

dolaylý vergiler grubunu kapsamaktadýr. Bunun nedeni, Avrupa Birliði'nin oluþmasýndaki temel etkenin, 

mal ve hizmetlerin serbestçe dolaþýmýnýn saðlanmasýdýr ki; bu husustaki vergisel engeller, dolaylý vergiler 

ile ilgilidir. 

Roma Anlaþmasý'nýn hükümleri incelendiðinde, vergi hükümlerinin, "Avrupa Birliði Topluluðu'nun 

Temelleri" baþlýðýnda deðil, "Topluluðun Politikasý" baþlýðý adý altýnda düzenlendiði görülmektedir. Bu 

düzenleme þeklinde vergi uyumlaþtýrýlmasý, AB için ulaþýlmasý gereken bir amaç deðil, anlaþmada 

belirlenen amaçlara ulaþmak için kullanýlacak bir araç olarak düþünülmektedir. 

10 I
I



- Esra Temel, Oya Fýrat

I
I

M . N U R AY AY D I N O Ð L U

I
I

S
Ö

Y
L

E
Þ

Ý

17 Aðustos'un inþaat sektörü açýsýndan nasýl bir tablo 

o r t a y a  ç ý k a r d ý ð ý n ý  k ý s a c a  a n a  h a t l a r ý  i l e  

deðerlendirebilir misiniz?

17 Aðustos depremi, inþaat sektörüne ciddi anlamda 

sekte vurmuþtur.  Þunu da unutmamamýz lazým, 

1999'un koþullarýnda ülkenin ekonomik durumu da 

inþaat sektörü açýsýndan pek elveriþli deðildi. Bunun 

üzerine bir de 99 depreminin olmasý, çok büyük 

olumsuz etki yaptý ve krizden ancak daha yeni yeni 

çýkýyoruz diyebiliriz.

Mevcut yönetmelik, bundan sonrasý için beklenen 

depremlere karþý koruyucu vasýflara tam olarak sahip 

mi sizce?

Tabi, þu anda geçerli olan deprem yönetmeliði 1998 

yýlýnda yürürlüðe girdi.  Yani 1999 depreminden önce 

hazýrlanmýþtý. Ben de kiþisel olarak o yönetmeliðin 

hazýrlanmasýna önemli katkýda bulundum ve hazýrlayan 

komisyonun yürütücülüðünü yaptým. Yönetmelik 4 

senelik bir çalýþmanýn ürünüdür ve çalýþmalar Erzincan 

depreminden sonra, 1994'de baþlamýþtýr.  Geçtiðimiz 

1,5 yýl içinde, benim de içinde bulunduðum bir komite, 

yönetmeliði revize etmek ve geliþtirmek için yoðun bir 

çalýþma gerçekleþtirdi.  Yönetmelik taslaðý þu anda 

h a z ý r  d u r u m d a . Ta s l a k , b u  ay  i ç i n d e  ç e þ i t l i  

platformlarda tartýþýlacak ve muhtemelen Temmuz ayý 

içinde, revize edilmiþ biçimi Bakanlýk tarafýndan 

yayýnlanacak. Bir yýl sonra da yürürlüðe girecek. Revize 

tas lað ýn , mevcut yönetmel ið in baz ý  u fak tefek 

17 Aðustos'un inþaat sektörü açýsýndan nasýl bir tablo 

o r t a y a  ç ý k a r d ý ð ý n ý  k ý s a c a  a n a  h a t l a r ý  i l e  

deðerlendirebilir misiniz?

Mevcut yönetmelik, bundan sonrasý için beklenen 

depremlere karþý koruyucu vasýflara tam olarak sahip 

mi sizce?

eksikliklerini gidermek dýþýndaki en önemli özelliði, 

eklenen yeni bir bölüm. Bu, mevcut yapýlarýn deprem 

güvenliklerinin belirlenmesi ve gereði durumunda 

güçlendirilmesi ile ilgili özel bir bölüm. 

Kýsaca toparlarsak, halen yürürlükte olan deprem 

yönetmeliði, aslýnda iyi bir yönetmeliktir.  Eksiði, 

mevcut yapýlarýn güvenliði ve güçlendirilmesi ile ilgili 

bir bölümün olmayýþýdýr. O eksiklik de, yeni hazýrlanan 

düzenleme ile gideriliyor.  Ancak söylediðim gibi, yeni 

konseptlere uyumun saðlanabilmesi için, yürürlüðe 

giriþi bir yýl sonra olacak. 

Tabi bu noktada þunu da unutmamamýz lazým ki, 

sadece yönetmelik yaparak sorunu çözemeyiz. Bu iþ 

bir uygulama meselesidir. Bunun için iki tane temel 

koþul var. Birincisi, deprem yönetmeliðini uygulayacak 

mühendis kalitesi var mý Türkiye'de? Ýkincisi ise, devlet 

bu yönetmeliðin uygulanmasýný saðlayabiliyor mu, bu 

kararlýl ýða sahip mi? Bizim eksiðimiz burada. Ýyi 

yönetmelik yazmak önemli bir iþ ama, tek baþýna 

problemin çözümü deðil.

Getirilen yeni kontrol sistemi, bundan sonra yapýlacak 

binalar için kesin güvence saðlýyor mu, yoksa bu 

sistemin de eksik ya da açýklarý var mý?

Bu konuda 1999'dan sonra  iy i  n iyet l i  çabalar 

gösterildi, kanun hükmünde kararname ile yeni bir 

sistem kuruldu fakat Anayasa Mahkemesi hukuka aykýrý 

yönler bulduðu için bunu iptal etti. Þu andaki Yapý 

Denetim Kanunu ile bir sistem getirildi ama bu sistem 

iyi iþlemiyor. Çünkü mevcut kanun, probleme çözüm 

getirecek bir kanun deðil. Þu anda bu kanunun da 

deðiþmesi gündemde. 

Yaþanan acý tecrübelerin ardýndan, mevcut binalarýný 

güvenli bulmayan bina sakinleri takviye çalýþmalarý 

yaptýrarak önlem almaya çalýþýyorlar. Sizin kiþisel 

gözlemlerinizden yola çýkarsak, yapýlan bu çalýþmalarýn 

genel olarak bilimsel ve tutarlý çalýþmalar olduðunu 

söyleyebilir miyiz? Yoksa daha çok 

psikolojik rahatlama saðlayan ama bir 

deprem anýnda i þe yaramayacak 

giriþimler mi bunlar?

Bu konuda birþey söylemek çok zor. 

Öncelikle þu söylemeliyim, bugüne 

kadar deðerlendirme ve güçlendirme 

ile ilgili bir yönetmeliðimiz yoktu. 

Yapýlan çal ýþmalar içinde baþarý l ý  

olanlar da var, olmayanlar da. Ama 

g e n e l d e  b a k t ý ð ý m ý z d a  y a n l ý þ  

uygulamalarýn aðýr bastýðýný görüyoruz. 

Burada devletin çok büyük eksikliði 

var. 

Binalarýn saðlamlýðýný gerçekten test 

edebilmek için hangi yöntemlerin 

mutlaka uygulanmasý gerekmektedir?

Binalarýn saðlamlýðýnýn test edilmesi 

çok zor bir iþlemdir. Ortalýkta bir sürü kötü niyetli 

insan var. "Betonuna bakarýz, beton kötüyse, bina 

kötüdür." Bu iþ bu kadar basit deðil. En baþta binanýn 

projesine bakacaksýnýz. Nasýl yapýlmýþ, doðru mu? 

Taþýyýcý sistem, projesine uygun yapýlmýþ mý? Ama bunu 

nasýl bileceksiniz? Binalarýn denetim kayýtlarý yok ki. 

Sizden oturduðunuz bina ile ilgili kayýtlarý istesem, 

getirebilir misiniz? Yok ki böyle birþey. 

Peki bu þartlarda ne yapmak lazým?

Çok zor birþey bu.  Türkiye'de her iþte olduðu gibi, bir 

Getirilen yeni kontrol sistemi, bundan sonra yapýlacak 

binalar için kesin güvence saðlýyor mu, yoksa bu 

sistemin de eksik ya da açýklarý var mý?

Yaþanan acý tecrübelerin ardýndan, mevcut binalarýný 

güvenli bulmayan bina sakinleri takviye çalýþmalarý 

yaptýrarak önlem almaya çalýþýyorlar. Sizin kiþisel 

gözlemlerinizden yola çýkarsak, yapýlan bu çalýþmalarýn 

genel olarak bilimsel ve tutarlý çalýþmalar olduðunu 

söyleyebilir miyiz? Yoksa daha çok 

psikolojik rahatlama saðlayan ama bir 

deprem anýnda i þe yaramayacak 

giriþimler mi bunlar?

Binalarýn saðlamlýðýný gerçekten test 

edebilmek için hangi yöntemlerin 

mutlaka uygulanmasý gerekmektedir?

Peki bu þartlarda ne yapmak lazým?

takým üçkaðýtçýlar, kendilerini çok profesyonel gibi 

göster ip  para  kazan ýyor lar. Mi l le t  fena  ha lde 

kandýrýlýyor.  Türkiye'de, binalarýn bilgisi yoktur. 

Belediyede bir proje vardýr.  Usulen verilmiþtir.  Ona 

belediye projesi adý verilir. Uygulama projesi baþka 

birþeydir. Belediye projesi kurallarý saðlar. Ama 

uygulamada baþka birþey yapýlýr. Kimse kontrol 

etmediði için bugüne kadar, bu iþler böyle gide 

gelmiþtir.  Yürürlüðe girecek olan yeni yönetmelikte 

bunlar yazýyor. 

Yeni bir binaya taþýnacak kiþi için, binanýn depreme 

karþý güvenilirliðini belirleyen göstergeler nelerdir? 

Saðlam bir bina ile, malzemeden çalýnmýþ bir bina 

arasýndaki farký gösterecek basit ipuçlarý var mýdýr, 

varsa nelerdir?

Keþke olabilse de, vatandaþ bakýp, bu bina iyi ya da 

deðil diyebilse. Zannediliyor ki, böyle basit reçetelerle 

çözüm bulunabilir.  Kötü yapýlmýþ bir binayý gayet güzel 

allayýp pullayýp bana gösterirseniz, "güzel görünüyor" 

derim ama "garanti veriyor musunuz?" derseniz, 

veremem. Ýçinde ne olduðunu bilemem. Ýçinde ne 

olduðunu bilmek bayaðý ciddi araþtýrma iþidir. Bir araba 

alýrken, "bu araba usulüne uygun yapýldý mý?", "kaynaðý 

düzgün yapýlmýþ mý?" diye sorabilir misiniz? Bunu 

anlayabilir misiniz arabaya bakarak? Bunu size devlet 

garanti eder. Devlet bunun kontrol mekanizmalarýný 

kurar. Ýnþaat iþi de böyledir. Bunu anlayamazsýnýz. 

Ancak  ve  anc ak  y ap ým  s ý r a s ý nda  kon t ro l  ve  

serti f ikasyonla bunu saðlarsýnýz. Bu kontrol ve 

güvenceyi de devlet saðlar. Baþka türlü vatandaþ bunu 

anlayamaz. Bunun basit bir yöntemi de yoktur.

Kamu kesiminde alýnan tedbirleri, özellikle Ýstanbul 

açýsýndan nasýl görüyorsunuz? Beklenen deprem 

Yeni bir binaya taþýnacak kiþi için, binanýn depreme 

karþý güvenilirliðini belirleyen göstergeler nelerdir? 

Saðlam bir bina ile, malzemeden çalýnmýþ bir bina 

arasýndaki farký gösterecek basit ipuçlarý var mýdýr, 

varsa nelerdir?

Kamu kesiminde alýnan tedbirleri, özellikle Ýstanbul 

açýsýndan nasýl görüyorsunuz? Beklenen deprem 

Boðaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma 

Enstitüsü, Deprem Mühendisliði Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. 

M. Nuray Aydýnoðlu, "söyleþi" sayfalarýmýza konuk oldu. Kendisi ile, 

deprem gerçeðinin ortaya çýkardýðý sorunlar, çözüm önerileri ve 

çoðumuzun cevabýný merak ettiði sorular üzerine bir söyleþi yaptýk.

Boðaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma 

Enstitüsü, Deprem Mühendisliði Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. 

M. Nuray Aydýnoðlu, "söyleþi" sayfalarýmýza konuk oldu. Kendisi ile, 

deprem gerçeðinin ortaya çýkardýðý sorunlar, çözüm önerileri ve 

çoðumuzun cevabýný merak ettiði sorular üzerine bir söyleþi yaptýk.

"Sorunu sadece iyi yönetmelik 

hazýrlayarak çözemeyiz,

bu iþ uygulama meselesidir."

"Sorunu sadece iyi yönetmelik 

hazýrlayarak çözemeyiz,

bu iþ uygulama meselesidir."

Prof.Dr. Mehmet Nuray Aydýnoðlu
kimdir?
1965 yýlýnda ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi'nden mezun 
olmuþtur. Bir süre tasarým mühendisi olarak 
çalýþtýktan sonra 1972'de asistan olarak 
g i rd ið i  ÝTÜ'den , 1977 y ý l ýnda  doktora  
derecesini almýþ, 1981'de doçent olmuþtur. 
1982 yýlýnda girdiði STFA Grubu'nda, STFA 

Ýnþaat A.Þ.'de Teknik Müdür, Temel Mühendislik A.Þ.'de (sonradan 
STFA Mühendislik A.Þ.) Genel Müdür Yardýmcýsý ve muhtelif 
þirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmýþtýr. 1992 
yýlýndan bu yana Boðaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araþtýrma Enstitüsü, Deprem Mühendisliði Anabilim 
Dalý'nda öðretim üyesi olarak görev yapmaktadýr. Türkiye Deprem 
Mühendisliði Milli Komitesi Genel Sekreteri ve Ulusal Deprem 
Konseyi üyesidir.
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17 Aðustos'un inþaat sektörü açýsýndan nasýl bir tablo 

o r t a y a  ç ý k a r d ý ð ý n ý  k ý s a c a  a n a  h a t l a r ý  i l e  

deðerlendirebilir misiniz?

17 Aðustos depremi, inþaat sektörüne ciddi anlamda 

sekte vurmuþtur.  Þunu da unutmamamýz lazým, 

1999'un koþullarýnda ülkenin ekonomik durumu da 

inþaat sektörü açýsýndan pek elveriþli deðildi. Bunun 

üzerine bir de 99 depreminin olmasý, çok büyük 

olumsuz etki yaptý ve krizden ancak daha yeni yeni 

çýkýyoruz diyebiliriz.

Mevcut yönetmelik, bundan sonrasý için beklenen 

depremlere karþý koruyucu vasýflara tam olarak sahip 

mi sizce?

Tabi, þu anda geçerli olan deprem yönetmeliði 1998 

yýlýnda yürürlüðe girdi.  Yani 1999 depreminden önce 

hazýrlanmýþtý. Ben de kiþisel olarak o yönetmeliðin 

hazýrlanmasýna önemli katkýda bulundum ve hazýrlayan 

komisyonun yürütücülüðünü yaptým. Yönetmelik 4 

senelik bir çalýþmanýn ürünüdür ve çalýþmalar Erzincan 

depreminden sonra, 1994'de baþlamýþtýr.  Geçtiðimiz 

1,5 yýl içinde, benim de içinde bulunduðum bir komite, 

yönetmeliði revize etmek ve geliþtirmek için yoðun bir 

çalýþma gerçekleþtirdi.  Yönetmelik taslaðý þu anda 

h a z ý r  d u r u m d a . Ta s l a k , b u  ay  i ç i n d e  ç e þ i t l i  

platformlarda tartýþýlacak ve muhtemelen Temmuz ayý 

içinde, revize edilmiþ biçimi Bakanlýk tarafýndan 

yayýnlanacak. Bir yýl sonra da yürürlüðe girecek. Revize 

tas lað ýn , mevcut yönetmel ið in baz ý  u fak tefek 

17 Aðustos'un inþaat sektörü açýsýndan nasýl bir tablo 

o r t a y a  ç ý k a r d ý ð ý n ý  k ý s a c a  a n a  h a t l a r ý  i l e  

deðerlendirebilir misiniz?

Mevcut yönetmelik, bundan sonrasý için beklenen 

depremlere karþý koruyucu vasýflara tam olarak sahip 

mi sizce?

eksikliklerini gidermek dýþýndaki en önemli özelliði, 

eklenen yeni bir bölüm. Bu, mevcut yapýlarýn deprem 

güvenliklerinin belirlenmesi ve gereði durumunda 

güçlendirilmesi ile ilgili özel bir bölüm. 

Kýsaca toparlarsak, halen yürürlükte olan deprem 

yönetmeliði, aslýnda iyi bir yönetmeliktir.  Eksiði, 

mevcut yapýlarýn güvenliði ve güçlendirilmesi ile ilgili 

bir bölümün olmayýþýdýr. O eksiklik de, yeni hazýrlanan 

düzenleme ile gideriliyor.  Ancak söylediðim gibi, yeni 

konseptlere uyumun saðlanabilmesi için, yürürlüðe 

giriþi bir yýl sonra olacak. 

Tabi bu noktada þunu da unutmamamýz lazým ki, 

sadece yönetmelik yaparak sorunu çözemeyiz. Bu iþ 

bir uygulama meselesidir. Bunun için iki tane temel 

koþul var. Birincisi, deprem yönetmeliðini uygulayacak 

mühendis kalitesi var mý Türkiye'de? Ýkincisi ise, devlet 

bu yönetmeliðin uygulanmasýný saðlayabiliyor mu, bu 

kararlýl ýða sahip mi? Bizim eksiðimiz burada. Ýyi 

yönetmelik yazmak önemli bir iþ ama, tek baþýna 

problemin çözümü deðil.

Getirilen yeni kontrol sistemi, bundan sonra yapýlacak 

binalar için kesin güvence saðlýyor mu, yoksa bu 
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senaryolarý gerçekleþirse, devlet en azýndan hayati 

konularda kontrolü saðlayabilecek konumda mý?

Devlet birþeyler yapmaya çabalýyor ama yetersiz. 

Kamu binalarýnýn durumu konusunda hala yüzde yüz 

emin deðiliz. Ýki gün önce Dünya Bankasý'ndan yeni bir 

kredi alýndý kamu binalarýnýn güçlendirilmesi için. Bir 

takým çabalar olmasýna raðmen, Ýstanbul'da hala 

hastanelerin büyük çoðunluðu risk altýnda. Bir kýsmý 

güçlendirildi ama bu çok sýnýrlý. Bir kýsmý ise daha yeni 

elden geçiriliyor, aradan geçen onca süreye raðmen. 

Sonuç olarak birþeyler yapýlýyor ama tatminkar deðil.

Bu konularda üniversite-devlet iþbirliði nasýl yürüyor 

ve ciddi projeler gerçekleþtirilebiliyor mu?

Üniversite-devlet iþbirliðinin sözkonusu olduðu bazý 

projeler oldu. Örneðin, Ýstanbul için bir deprem makro 

planý hazýrlandý. Dört üniversitenin katkýda bulunduðu 

bu çalýþma, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile birlikte 

gerçekleþtirildi. Bu iþ sadece teknik bir konu deðil. 

Ýdari, mali, hukuki, sosyal birçok yönü olan karmaþýk 

bir konu. Milyarlarca dolarlýk bütçe gerektiren bir iþ. 

Buna çözüm bulunmasý, vatandaþýn inandýrýlmasý, 

güveninin saðlanmasý lazým. Doðrudan uygulamaya 

geçilecek bir iþ deðil. Ön hazýrlýk çok önemli. Boðaziçi 

Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yýldýz Teknik 

Üniversitesi ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi bu 

konuda çok yoðun bir çalýþma yaptýk, binlerce sayfalýk 

döküman ortaya çýktý. Bu bir yol haritasýydý ve ilk defa 

yapýlan bir çalýþmaydý. Belediye bunlarý yavaþ yavaþ 

pilot projeler þeklinde uygulamaya geçiriyor. Ortaya 

senaryolarý gerçekleþirse, devlet en azýndan hayati 

konularda kontrolü saðlayabilecek konumda mý?

Bu konularda üniversite-devlet iþbirliði nasýl yürüyor 

ve ciddi projeler gerçekleþtirilebiliyor mu?

k o n u l a n  f i k i r l e r, 

k ü ç ü k  b ö l g e l e r  

ölçeðinde uygulamaya 

k o n m a  i m k a n ý n a  

k a v u þ u n c a ,  e n  

azýndan test edilmiþ 

oluyor. Tabi konu çok 

z o r  b i r  k o n u ,  

özellikle Ýstanbul gibi 

b i r  m i l yona  yak ýn  

binanýn olduðu bir 

þehirde, bu daha da zor. Ýstanbul, Türkiyenin en önemli 

ama ayný zamanda belki de en kötü kentleþen þehri. 

Ýstanbul'u çözersek, Türkiye'yi de çözeriz zaten.

Siz de Ýstanbul'da yaþýyorsunuz, oturduðunuz evde 

deprem açýsýndan kendinizi güvende hissediyor 

musunuz?

Ediyorum ama benim burada bir þansým var. STFA'da 

çal ýþt ýðým yý l larda, Kozyataðý 'nda yapý lan STFA 

bloklarýndan bir daire almýþtým. Bu binalar 80'li yýllarýn 

ortalarýnda yapý ldý  ve o yý l larda ben 

STFA'nýn bütün dizayn iþlerinden sorumlu 

kiþiydim, teknik müdürdüm, dolayýsýyla 

projesini ben hazýrlatmýþtým. STFA orada 

hazýr beton tesisi kurdu, çok ciddi kalite 

kontrolü yapýldý ve çok saðlam binalar inþa 

edildi yani güvendeyim.

Son olarak sizin ilave temek istediðiniz bir 

konu ya da vermek istediðiniz bir mesajýnýz 

var mý?

Türkiye'de yapý lmasý gereken bir iki  

önemli þey var. Birincisi, baþtan da sözünü 

ettiðimiz, mesleki nitelik sistemini mutlaka 

h ay a t a  g e ç i r m e k  ve  þ a r t n a m e l e r i  

uygulayacak bir mekanizmayý iþletmek. 

Bunun  i ç i nde  s i y a se t  v a r, r ü þ ve t i n  

önlenmesi var. Devletin ciddi kararlýlýk göstermesi 

lazým. Bu iþin rüþvet mekanizmasý olmaktan çýkarýlmasý 

lazým. Þu anda gündemde olan imar kanun tasarýsý çok 

yetersiz, yeniden ele alýnmasý lazým. Bu konunun siyasi 

rant olmaktan çýkarýlmasý gerekiyor. Vatandaþýn da 

hakkýný aramayý öðrenmesi lazým. Yani konu teknik bir 

konu gibi görünüyor ama çözümü demokraside.

Bu keyifli söyleþi için teþekkür ederiz.

Siz de Ýstanbul'da yaþýyorsunuz, oturduðunuz evde 

deprem açýsýndan kendinizi güvende hissediyor 

musunuz?

Son olarak sizin ilave temek istediðiniz bir 

konu ya da vermek istediðiniz bir mesajýnýz 

var mý?

Bu keyifli söyleþi için teþekkür ederiz.

M . N U R AY AY D I N O Ð L U
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. . . lojistik, asl ýnda bir yedek parça 

ihtiyacýnýn ortaya çýkma ihtimalinin 

baþladýðý andan yedek parçanýn 

kullanýcýnýn eline geçmesine kadar 

yapýlan tüm iþlemleri içerir ...

-  Fatih Irwin

I
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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
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Günümüzde bir markanýn veya bir firmanýn baþarýlý olmasý, müþteri memnuniyetine baðlýdýr. 

Özellikle, otomotiv sektörünün iþ makinalarý kolunda zaman, para ile eþ deðer tutulmaktadýr. 

Müþterilerimize doðru zamanda, doðru yerde ve doðru yedek parça ile ulaþmayý baþardýðýmýz 

takdirde, firmamýzýn müþteri memnuniyeti artacak ve baþarýsý buna paralel olarak 

yükselecektir. Çünkü müþterilerimiz, zamandan kazanmaya 

baþladýklarýnda, parasal kazançlarý da artacaktýr.

Yedek parça depomuzda hazýr bulunan yedek parçayý, bazý 

istisnai þartlar dýþýnda, Türkiye'nin her yerine bir iþ günü 

içerisinde ulaþtýrmak mümkün olmaktadýr. Bunun dýþýndaki 

istisnai durumlarda ise, en fazla iki iþ günü içerisinde, 

yedek parçalarýmýzý Türkiye'nin her yerine daðýtmayý 

baþarabilmekteyiz.    

Depomuzda bulunmayan bir yedek parçanýn kullanýcýya 

ulaþmasý ise , maalesef bu süre içerisinde mümkün 

olamamaktadýr. Özellikle, ithal edilen orijinal yedek 

parçanýn yolda geçirdiði süre ile Türkiye gümrüklerinde geçen süre dikkate alýndýðýnda, müþteri 

Yedek parçada lojistik, aslýnda bir yedek 

parça ihtiyacýnýn ortaya çýkma ihtimalinin 

b a þ l a d ý ð ý  a n d a n , ye d e k  p a r ç a n ý n  

kul lanýcýnýn el ine geçmesine kadar 

yapýlan tüm iþlemleri içerir. Bu iþlemlerde 

baþarýyý yakalayabilmemiz için en 

önemli anahtar ise, zamandýr.

zamana karþý

yarýþ memnuniyetinde en önemli anahtarýmýz olan zaman, bu 

kez tersine iþlemeye baþlayacak ve tam tersi bir müþteri 

memnuniyetsizliði ortaya çýkacaktýr. Bunu önlemenin tek 

yolu, baþlangýçta bahsettiðimiz yedek parça ihtiyacýnýn 

önceden tespit edilerek, doðru parçanýn doðru zamanda 

depomuza ulaþmasýný saðlamaktýr.

Hedefimiz, zamaný kendi ve müþterilerimiz lehine çalýþýr 

hale getirmek, bu sayede müþteri memnuniyetini 

arttýrmak ve firmamýzýn liderliðini devam ettirmektir. 

Bunun için gerekli bütün yatýrýmlar yapýlmýþ ve sistemler 

kurulmuþtur. Art ýk daha iy iye g itmemiz iç in tüm 

ihtiyacýmýz, zamaný doðru kullanmaktýr.

Ye d e k  p a r ç a  d e p o m u z d a  h a z ý r  

bulunan yedek parçayý, bazý istisnai 

þartlar dýþýnda, Türkiye'nin her yerine 

bir iþ günü içerisinde ulaþtýrmak 

mümkün olmaktadýr. 
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JCB iþ makinalarýnda yüksek teknoloji ürünü, Avrupa 
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Birkaç yýllýk çalýþmanýn getirdiði birikim sonucu 

JCB7 üretilince, 1964'de artýk yeni bir hedefe 

yönelinmiþti. Amerikan Hopto tasarýmý ve Ford 

motoru ile bu araç, firmanýn ilk 360 derecelik 

paletli kazýcýsýydý ve 1966'da üç modelin daha  

JCB6, 6C ve 7B- üretilmesiyle ürün yelpazesi 

kýsa sürede geniþledi.

6 ve 6C, pek de etkili olmayan düz paletlere 

sahipti. 7B ise, þimdi artýk bilinen diþli ve tarak 

itiþli tasarýma sahip ilk JCB kazýcýsý oldu.

Bir yandan da inþaat medyasýnda söz sahibi 

olabilmek için reklam yoluyla tanýtýma büyük 

aðýrlýk verilmiþti. JCB logosu, halkýn gözünde 

giderek inþaat makinalarýnýn sembolü haline 

geliyordu.

JCB, artýk yalnýzca yüksek kaliteli ve yaratýcý 

ürünleriyle deðil, kendine özgü pazarlama 

yöntemiyle de tanýnýr olmuþtu. Yeni stil kabinli 

3 C  v e  4 C ' n i n  y e n i l e n m i þ  M a r k  I I  

ve r s i yon l a r ý n ý n  a rd ý ndan , JCB  3D 'n i n  

tanýtýmýnda bu pazarlama özelliði daha da 

belirgin hale gelmiþti.
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JCB bu tanýtým sýrasýnda, 3D gibi aðýr ve büyük 

bir makinayý bir yüzme havuzundan çýkarýp 

havada asýlý tutarak akýllarda kalýcý bir görüntü 

yaratmayý baþardý.

JCB, uzmanlýk gerektiren bir pazarda engin 

d e n ey i m i y l e  ve  A n t h o ny  B a m fo rd ' u n  

önder l i ð inde , Ýng i l tere 'dek i  teker lek l i  

kepçelerin öncüsü olarak, Blackburn'deki 

Chase s i de  ü re t im  te s i s l e r i n i  1968 ' de  

gerçekleþtirmeyi baþardý. Aslýnda bu alanda 

JCB , 1960 ' ý n  o r t a l a r ý nd a  p ro to t i p l e r  

geliþtirmiþti, ancak hiçbir zaman üretime 

geçmemiþti. Chaseside, yedi deðiþik modeliyle, 

Ýngiltere pazarýnda yüzde 15'lik pay alarak söz 

sahibi olmaya baþladý.

JCB'nin çehresi yine deðiþiyordu. 1968'e 

gelindiðinde, fabrikanýn büyütülmesiyle ilgili 

olarak yoðun bir çalýþma vardý. 3 milyon pound 

harcanarak yeni bir montaj hattý faaliyete 

geçirilmiþti ve bir yandan da araþtýrma ve 

s e r v i s  ü n i t e l e r i  y ü k s e l i yo rd u . K ý r s a l  

Staffordshire yöresinde çevreyle uyumlu bir 

fabrika yaratýlýyordu.

1950'de 4500 ft² alan üzerinde kurulan fabrika, 

1970'e gelindiðinde 622,900 ft² alana ulaþmýþtý. 

Öte yandan bu çarpýcý  büyüme, gelecek 

yýllarda Rocester fabrikasýnýn kaplayacaðý alanýn 

ancak yarýsýný oluþturuyordu.

Atýlýmlarla dolu bu on yýl, paletli kazýcýlara 

getirilen yenilikler, Toronto'da bir JCB ofisinin 

açýlmasý ve JCB 700'ün üretimiyle noktalandý.

1969'da üretimin yarýsýndan fazlasý ihraç edildi 

ve Mr. Bamford'un bu üstün baþarýsý, ihracata 

yaptðý katkýlar nedeniyle, bir CBE ödülüyle 

onurlandýrýldý.

1970 yýlý daha güçlü motorlu JCB 2D ve JCB 

1250'nin üretimine geçilmesiyle baþladý ve 

1971'de de hýz kesmedi. JCB'nin en büyük 

paletli kazýcýsý 8C'nin yerini 8D ve yükleme 

kepçesi 900'ün yerini de JCB 902 aldý. 2D, 6C 

ve 7C'nin de üretimine son verildi.

JCB, 1970'de JCB Credit'in kurulmasýyla finans 

dünyasýna girdi. 1995'te gümüþ yýlýný kutlayan 

JCB Credit, JCB ve diðer rakipsiz cihazlara 

finans saðlamakta Ýngiltere'de pazar lideridir. 

Churnet Nehri'nin kýyýsýnda restore edilmiþ 

Rocester Fabrikasý'nda elli beþ çalýþanýyla 

faaliyetini sürdürmektedir. Lombard, Ulster 

Bank ve JCB'nin sahip olduðu kurumun ana 

hissedarý, Lombard ve Ulster'dir.

Bu, Gilbert Johnston'ýn fikriydi ve yerindeydi, 

çünkü tamamýyla JCB üretimine ve pazarlama 

aðýna yönelikti ve JCB'nin tekrar üretime 

y a t ý r m a y ý  d ü þ ü n d ü ð ü  n a k i t  p a r a y ý  

baðlamýyordu.

Gilbert Johnston için bu ortak projenin püf 

noktasýnýn üreticinin yönlendirdiði kredi olmasý 

çok anlamlýydý: 'Yüzde yüz kendi iþimize 

yönelik ve üstelik nakti baðlamýyor. Bu yüzden 

tüm taraflarý tatmin eden bir formül.'

17 Þubat 1970'de Baltimore'da bir Amerikan 

daðýtým merkezinin açýlmasýyla, JCB yeni bir 

pazara cesur bir adým atmýþ oldu.

JCB Fransa'nýn, tamamýyla sahip olunan bir yan 

kuruluþ olarak, 1972'de faaliyete geçmesi, 

Rocester için geleceðe yönelik önemli bir 

dönüm noktasýydý ve bunu Almanya, Hollanda, 

Amerika, Ýtalya ve Ýspanya izledi.

Yasal nedenler gereði, Anthony Bamford ve 

Gilbert Johnston'un tüm bunlarý yapabilmesi 

için dört aylarý vardý. 1971'in Ekim ayýnda iþe 

koyuldular ve Þubat ayýnda tüm tesis, satýcý, 

makina parký iþleri bitmiþti.

Johnston, 'Bu dört ay boyunca sýký bir çalýþma 

yaptýk ve sonunda baþardýk ki, önemli olan da 

buydu' diyerek  olayý özetledi.

O yýl satýþlar tüm eski 

rekorlarý geçerek JCB'yi 

Fransa'da pazar lideri 

yaptý.

Ý þ e  d ö r t  k i þ i l i k  

personelle baþlanmýþtý. 

Patr ick Massardy, i lk  

G e n e l  M ü d ü r ' d ü  ve  

Pierre Leboucher da, 

S e r v i s  A m i r i  i d i .  

Françoise Rauch, idari 

i þ l e re  b a k ý yo rd u  ve  

Pierre Mouries, pazarlamadan sorumluydu.

Daðýtým aðý, 1960'dan beri JCB satýcýsý olan 

Lyomat'ýn önderliðinde, eski JCB acentalarýnca 

kýsa zamanda organize edildi. Pierre Leboucher, 

daha sonra Genel Müdür olarak atandý ve 

1 9 8 3 ' t e  Ý n g i l t e r e  i h r a c a t ý n a  y a p t ý ð ý  

hizmetlerden dolayý OBE ödülünü aldý. Böylece 

Birçok fikir üretime girmeden önce prototip olarak 
devamlý test edilir. Ýþte bunlardan birisi, fabrikadaki 
inþaatta çalýþan 1968 model vinç kollu  6C. (saðda)
1965'in terkedilen,  fütürist yuvarlak kabin fikri. (solda)

Deðiþik
fikirler

Çalýþma, servis ve araþtýrma alanlarýnda 1968'in Mart ayýnda 
baþladý. Birinci aþama, bilgisayar sisteminin kurulmasý iþlemi 
Mayýs 1969'da ve son aþama iþlemi de Mayýs 1970'de 
gerçekleþtirildi.

Yeni
fabrika

Gilbert Johnston
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JCB
413

Kabin ve yükleyiciyi ön modülde, motoru ise 
arka modülde bulunduran ve merkez mil ile 
yenilikçi özelliðe sahip 1972 model JCB 413.  
Mil, JCB hidrolik ekskavatörlerdeki gibi dikey 
monte edilmiþ çapraz silindir halkadan 
oluþturuldu. Bu da Bay JCB tarafýndan 
yenilikçi nitelikteki dizayn çalýþmalarýna yeni 
bir katký oldu. 

Aþaðýdaki basit mesaj, telefon veya teleks aracýlýðýyla da 
olsa,“yaþlý adam”ýn varlýðýnýn hissedilmediði tek bir günü 
yaþamamýþ olan JCB çalýþanlarýný þaþkýnlýk içinde býraktý. Bay 
Bamford, o zamana dek gizli tutmasýna karþýn, aslýnda son kararý 
vermeden önce, emeklilik meselesini Anthony'e açmýþtý. 
Emeklilik aslýnda Kasým 1975'te gerçekleþti ama, resmi 
açýklama 31 Aralýk'a kadar bekletildi. 

bu ödülü alabilen birkaç Fransýzýn arasýna 

girmiþ oldu.

Bu gün  i s e , JCB  Av rup a ' d a  S t r a t e j i  ve  

Lojistikten Sorumlu Avrupa Direktörü olarak 

g ö r e v  y a p m a k t a d ý r .  F r a n s a ,  I t a l y a ,  

Almanya'dakilerin yaný sýra, son yan kuruluþ 

Ýspanya'daki JCB Maquinaria da ona baðlýdýr.

Öte yandan, dört yýllýk çalýþmadan sonra, JCB 

artýk ilk 'tümüyle JCB' yükleme kepçelerini 

üretmeye hazýrdý.

Yeni 413 ve 418, Chaseside modellerinin yerini 

aldý ve JCB 400, 1971'de üretilmeye baþlandý.

1973'te ana proje, çift hidrolikli ve birbiriyle 

deðiþebilir parça oraný yüksek yeni bir paletli 

kazýcý serisiydi.

JCB 806 ve 807, tamamýyla yeni tasarýmdý ve 

1975'te bunlarýn arasýna daha büyük 808 

katýldý. Aynen þimdi olduðu gibi, JCB, talebi 

karþýlamak için her zaman modellerini ya da 

ürün yelpazesini güncelleþtirmekten yana 

olmuþtur.

1975'te tekerlekli yükleyiciler JCB 423 ve 428, 

bu yelpazeye eklendi ve JCB 112 de paletli 

yükleyiciler arasýnda yer aldý.

Þirket çok çabuk büyümüþtü ve eski haliyle 

çok az benzerliði vardý. Bu, baþedilmesi zor, itici 

bir güç halini almýþtý.

Artýk kiþisel bir karar verme zamaný gelmiþti. 

Bay Bamford, emekli olma konusunu Anthony'e 

daha önceleri de açmýþtý ve zamaný geldiðinde 

altmýþýndaydý. Anthony ise, henüz otuzundaydý; 

babasý da 1945'te iþ hayatýna atýldýðýnda ayný 

yaþtaydý.

1975 yýlýnýn sonuna geliniyordu.

Rocester, Lakeside Works'daki 230 koltuklu 

konferans salonunda tüm üst düzey yöneticiler, 

yerlerini almýþtý. Aslýnda izleyici olmaktan çok 

sunucu olmaya alýþkýndýlar. Þimdi ise, Kurucu 

Baþkan tarafýndan motive edici bir konuþma 

beklentisi içindeydiler.

Chaseside yükleyiciler, 1969'da Rocester'da tam kapasite 
ile üretiliyordu. Baþta bunlar Chaseside rigit þase dizaynýna 
sahipti ancak JCB, arka modüle monte edilmiþ motoru ile kendi 
merkez milli modüler makinalarý kýsa sürede piyasaya sundu. 

Yeni JCB 110, Bay Bamford tarafýndan “son 15 yýlýn en 
büyük baþarýlarýndan biri” olarak deðerlendiriliyor ve 
yazýlý basýnýn da dikkatini çekiyordu. Dünyanýn ilk hidrastatik 
crawler yükleyicisi olan JCB 110, Dizayn Konseyi ödülünü kazandý. 
Her anlamda devrimci niteliðe sahip olmasýna raðmen, crawler 
yükleyici piyasasýndaki sert düþüþ nedeniyle daha sonra terkedildi. 

Chaseside
yükleyiciler

JCB
110

Ama hiç de öyle olmadý. Perdenin arkasýndan 

sahneye Anthony çýktý.

'Baylar, þimdi ben sizlere konuþurken, babam 

Avrupa'ya uçuyor. Emekl iye ayrý ld ý . Yeni 

Baþkanýnýz benim.'

Ve böylece JCB tarihinde birinci bölüm sona 

erdi.

Ve böylece JCB tarihinde birinci bölüm sona 

erdi.
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JCB'nin Türkiye distribütörü SÝF JCB Ýþ Makinalarý, JCB'nin 60. yýl 

kutlamasý için Amerika'da düzenlenen gala gecesinde, layýk görüldüðü 

iki ödülle baþarýsýný belgeledi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Rýza Iþýk, "Best Backhoe Loader Dealer" (En Ýyi Kazýcý-Yükleyici 

Distribütörü) ve "Outstanding Achievement in Marketing Innovation" (Pazarlama Yeniliklerinde Üstün Baþarý) 

ödüllerini SÝF JCB adýna, JCB Yönetim Kurulu Baþkaný Sir Anthony 

Bamford ve JCB Ýcra Kurulu Baþkaný John Patterson'dan teslim aldý.

Baþarýmýzýn haklý bir sonucu olan bu ödüllerin SÝF JCB çalýþanlarý olarak 

bizleri, geldiðimiz yerle yetinmeyerek daha baþarýlý iþlere imza atmaya 

teþvik edeceðine inanýyor, baþarýlarýmýzý yeni ödüllerle perçinlemeyi 

diliyoruz. 

JCB'nin Türkiye distribütörü SÝF JCB Ýþ Makinalarý, JCB'nin 60. yýl 

kutlamasý için Amerika'da düzenlenen gala gecesinde, layýk görüldüðü 

iki ödülle baþarýsýný belgeledi.

Best Backhoe Loader Dealer  (En Ýyi Kazýcý-Yükleyici 

Distribütörü) Outstanding Achievement in Marketing Innovation  (Pazarlama Yeniliklerinde Üstün Baþarý)

En Ýyi Kazýcý-Yükleyici

Distribütörü 

Pazarlama Yeniliklerinde 

Üstün Baþarý

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 31 Mart - 3 Nisan 2005 tarihleri 

a r a s ý nda  Ý zm i r  U lu s l a r a r a s ý  Ý h t i s a s  Fua r  A l an ý ' nda  

gerçekleþtirilen MARBLE 2005 Uluslararasý Doðaltaþ ve 

Teknolojileri Fuarý'na JS330, 456 ZX, 3CX SM ve TLT30D 4x4 

model makinalarý ile katýldý.

Beðeni toplayan standýnda ziyaretçilerini aðýrlamanýn keyfini 

yaþayan SÝF JCB, ilgi odaðý olduðu baþarýlý bir fuar sürecine 

daha imzasýný attý. 
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý,

MARBLE 2005'in

ilgi odaðý

oldu! 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý,

MARBLE 2005'in

ilgi odaðý

oldu! 

Kazýcý-yükleyici sektörünün lider kuruluþu SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn Türkiye çapýndaki 13. 

yetkili servisi olarak hizmet verecek olan Elce Makina, 23 Þubat 2005 tarihinde, SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý Genel Müdürü Cüneyt Divriþ tarafýndan Konya'da açýldý.  Üstün hizmet anlayýþý 

ile Konya, Karaman, Aksaray, Afyon, Niðde ve Nevþehir'deki JCB sahiplerine en kaliteli 

hizmeti sunmayý hedefleyen Elce Makina, Mehmet Elbaþý, Bayram Ceylan ve Fehmi Varol 

tarafýndan kuruldu. SÝF JCB olarak, geliþmekte olan sanayisi ve altyapýsý ile Türkiye'nin 

gelecek vaad eden þehirleri arasýnda gösterilen Konya'ya, yeni servisimiz aracýlýðýyla etkin 

hizmet götürmenin mutluluðunu yaþýyoruz. 

ELCE MAKÝNA
SÝF JCB  YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ ARASINDA

ELCE MAKÝNA
SÝF JCB  YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ ARASINDA

SÝF JCB Ýþ Makinalarý

Genel Müdürü

Cüneyt Divriþ

Ýlki Ankara Çetin Emeç Bulvarý üzerindeki JCB kazýcý-
yükleyici duraðýnda bulunan hafriyatçýlar için geliþtirilen 
konteyner  uygu lamas ý , a l ýnan  o lumlu  tepk i ler  
doðrultusunda, diðer duraklarda faaliyet gösteren 
müþterilerimizin de hizmetine sunuldu. 

ÝÞ'TE SÝF'in önceki sayýsýnda konteyner uygulamasýnýn 
tek bir durakla sýnýrlý kalmayacaðýný belirten SIF JCB, 
sözünde durarak projenin diðer duraklarda da hayata 
geçmesini saðladý. 

Yeni Konteynerlerimiz
Duraklarda

Bayilerimize

 ile teþekkür... Amerika Gezisi Amerika Gezisi
SÝF JCB yetkilileri ve bayileri, oldukça baþarýlý geçen 2004 yýlýný keyifli bir 

Amerika gezisi ile uðurladý. San Francisco, Los Angeles, Las Vegas ve New 

York ziyareterini kapsayan gezi, JCB’nin Las Vegas’ta düzenlenen 60. yýl 

kutlamasýyla daha da renklendi. SÝF JCB’nin, JCB tarafýndan 'Best Backhoe 

Loader Dealer' (En Ýyi Kazýcý-Yükleyici Distribütörü) ve 'Outstanding 

Achievement in Marketing Innovation' (Pazarlama Yeniliklerinde Göze 

Çarpan Baþarý) ödüllerine layýk görülmesi, yetkililerimiz için büyük onur 

kaynaðý oldu.

Gezi boyunca Universal Stüdyolarý, Beverly 

Hills, Hollywood Bulvarý, Grand Canyon 

gibi dünyaca ünlü yerleri de görme imkaný 

bulan konuklarýmýz, Conexpo 2005 Fuarý'ný 

da ziyaret ettiler. Oldukça samimi ve neþeli 

bir havada geçen geziden, unutulmaz ve 

keyifli anýlarla dönüldü.
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Tubitak Ulusal Deprem Koordinasyonu Baþkaný Prof. Naci Görür Baþkanlýðýnda, Doðu ve Güneydoðu Anadolu 

derneklerinin organize ettiði "Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da 

Deprem"  konu l u  sempozyum, 22  May ý s  2005  t a r ih inde  

gerçekleþtirildi.

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin yanýsýra, aralarýnda 

Müteahhitler Birliði'ne üye müteahhitler, yerel yöneticiler ve siyasi 

partilerin il baþkanlarýnýn da bulunduðu 200'e yakýn katýlýmcý, 

sempozyumu takip etti.

Yazý l ý  ve görsel basýnýn da i lg i  gösterdiði  sempozyumdaki 

konuþmalar sýrasýnda, JCB'nin Adapazarý-Ýzmit depreminden sonra 

Ýzmit Belediyesi'ne yaptýðý hibe þeklindeki makina yardýmýndan ve 

Uzakdoðu depremindeki 1 milyon dolarlýk makina baðýþýndan 

takdirle bahsedildi. 

Ülkemiz için büyük önem taþýyan bir konuda gerçekleþtirilen organizasyona katkýda bulunmaktan mutluluk duyuyor, 

öncülüðü için Trakya Bölge Bayiimiz Cermak'a teþekkür ediyoruz.

CERMAK ve SÝF JCB Ýþ Makinalarý,

'nun ana sponsorluðunu üstlendi Deprem SempozyumuDeprem Sempozyumu

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, "'8 Mart Dünya Kadýnlar Günü"nde bayan 

çalýþanlarýný unutmadý… Kadýnlarýn ince ruhuna hitap etmenin 

zamanla zorlaþtýðý günümüzde bu özel fýrsatý deðerlendiren SÝF JCB, 

kadýnlarýn kalbine giden en güzel yolu seçerek, tüm bayan 

çalýþanlarýný çikolata ile sevindirdi. 

Dergimiz aracýlýðýyla bütün kadýnlarýn 'Dünya Kadýnlar Günü'nü 

tekrar kutluyoruz…

SÝF JCB'den Anlamlý Jest…

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü...

Firmamýza Ýnsan Kaynaklarý konusunda danýþmanlýk 

hizmeti veren Profera yetkililerinden Çiðdem 

Turgay'ýn da yardýmlarý ile 11 Mayýs 2005 tarihinde 

ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Binasý'nda bulunan Prof. Dr. 

Reþat Nalbantoðlu Salonu'nda gerçekleþtirilen 

firma tanýtýmýmýza, büyük çoðunluðu Endüstri 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý,

 buluþtu Kariyer Günleri'nde ÝTÜ'lü öðrencilerleKariyer Günleri'nde ÝTÜ'lü öðrencilerle
Mühendisliði Bölümü öðrencisi olmak üzere bir çok 

öðrenci katýldý.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý ve kariyer olanaklarý hakkýnda 

b i l g i  e d i n e n  ö ð re n c i l e r, E l e m a n  B a þ v u r u  

Formu'muzu doldurarak, SÝF JCB Ailesi'ne üye 

olmak yolunda ilk adýmý attýlar.

Nisan ayý ortasýndan itibaren Ankara Esenboða 

Havalimaný Ýç Hatlar Gidiþ Terminali'ndeki yerini 

alan ýþýklý billboard'umuz, bir yýl boyunca çarpýcý ve 

þ i m d i y e  k a d a r  i þ  

makinasý sektöründe 

h i ç  ku l l an ý lmayan  

tarzdaki imaj görseli 

i l e , " u ç a n "  h e d e f  

kitlemize kitlenecek.

"Uçanlarý uçuran billboard"
 Ankara Esenboða Havalimaný'ndaki yerini aldý

"Uçanlarý uçuran billboard"

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn Türkiye çapýndaki 14. 

yetkili servisi, 18 Nisan'da SÝF JCB Ýþ Makinalarý 

Satýþ Sonrasý Hizmetler Direktörü Recep 

Çimen tarafýndan Tokat Belediye Baþkaný, AKP 

Ýl Baþkaný ve Tokat Müftüsü'nün de katýldýðý bir 

törenle Tokat'ta açýldý. 

Tokat ve Amasya'daki JCB müþterilerine servis 

ve yedek parça hizmeti verecek olan Gümüþ Makina, Ayhan Gümüþ tarafýndan kuruldu. Yeni servisimizde üstün 

hizmet anlayýþý ile bölgedeki JCB sahiplerine en kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý

hizmete girdi

Tokat Yetkili Servisi 
GÜMÜÞ MAKÝNA

Tokat Yetkili Servisi 
GÜMÜÞ MAKÝNA
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Bu yýl benim ilk kez katýlma þansýný 

bulduðum JCB Roadshow, 18 Nisan'da 

gerçekleþtirilen Çerkezköy gösterisi ile 

start aldý.

Ýlk üç nokta olan Çerkezköy, Gebze ve 

Z o n g u l d a k ' t a n  h e p  Ý s t a n b u l ' a  

dönüþlerimiz ve kendi yataklarýmýzda 

uyumamýz vardý. Sonrasý ise , 17 günlük 

gerçek bir  maraton ve 11 ayr ý  ote lde 

konaklama anlamýna geliyordu. 

24 Nisan Pazar günü baþlayan bu uzun 

yolculuk, son duraðýmýz olan Adana'ya kadar 

yaklaþýk 6.500 km sürdü.

JCB'nin demo týrý ve makinalarýmýzý taþýyan 

çorum

çerkezköy

gebze

zonguldak

samsun
trabzon

malatya

diyarbakýr

gaziantep

iskenderun
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý, JCB Roadshow 2005 kapsamýnda Türkiye’de 10 

ili dolaþtý. Ýngiltere’den 6.000 kilometre yol yaparak Türkiye’ye gelen 

Ýngiliz þov operatörlerinin gerçekleþtirdiði dünyaca ünlü “Dancing 

Diggers” – “Danseden Kepçeler” gösterisinin yer aldýðý JCB Roadshow 

2005’de, JCB marka JS330 - paletli ekskavatör, 456 ZX - lastik 

tekerlekli yükleyici, 4CX-SM - kazýcý- yükleyici, 535-125 - teleskobik 

yükleyici, 1CX - mini kazýcý-yükleyici, Robot 170 - mini yükleyici, 

8032 Z - mini ekskavatör ve Teletruk 4x4 – teleskobik forklift de özel demonstrasyonlar 

eþliðinde tanýtýldý. 

18 Nisan – 9 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen JCB Roadshow 2005, Marmara, Karadeniz ve 

Doðu Anadolu Bölgesi’ndeki 10 ilde yaklaþýk 3000 davetlinin yoðun ilgisiyle karþýlandý. 

Roadshow süresince makina alan davetlilere özel kampanyalar uygulandý ve armaðanlar verildi.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, JCB Roadshow 2005 kapsamýnda Türkiye’de 10 

ili dolaþtý. Ýngiltere’den 6.000 kilometre yol yaparak Türkiye’ye gelen 

Ýngiliz þov operatörlerinin gerçekleþtirdiði dünyaca ünlü “Dancing 

Diggers” – “Danseden Kepçeler” gösterisinin yer aldýðý JCB Roadshow 

2005’de, JCB marka JS330 - paletli ekskavatör, 456 ZX - lastik 

tekerlekli yükleyici, 4CX-SM - kazýcý- yükleyici, 535-125 - teleskobik 

yükleyici, 1CX - mini kazýcý-yükleyici, Robot 170 - mini yükleyici, 

8032 Z - mini ekskavatör ve Teletruk 4x4 – teleskobik forklift de özel demonstrasyonlar 

eþliðinde tanýtýldý. 

18 Nisan – 9 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen JCB Roadshow 2005, Marmara, Karadeniz ve 

Doðu Anadolu Bölgesi’ndeki 10 ilde yaklaþýk 3000 davetlinin yoðun ilgisiyle karþýlandý. 

Roadshow süresince makina alan davetlilere özel kampanyalar uygulandý ve armaðanlar verildi.

týrlar, yavaþ gitmek zorunda olduklarý için, 

Roadshow ekibimizi taþýyan aracýmýz da, ilk 

duraðýmýz olan Ankara'ya ancak sekiz saatte 

varabildi. Ertesi sabah erkenden yola çýktýk 

v e  d ö rd ü n c ü  g ö s t e r i n i n  y a p ý l a c a ð ý  

Çorum'daki hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Bir 

s o n r a k i  g ü n  d e  2 2 4  k i þ i n i n  ö n ü n d e  

þovumuzu baþarý ile gerçekleþtirdik. Tabii 

Çorum'dan ayrýlmadan önce leblebi almayý da ihmal 

etmedik. Sonraki günler hep ayný þekildeydi. Sabah 

yola çýkýþ, bir sonraki duraðýmýza varýþ, þov alanýnýn 

düzenlenmesi, konaklama, þov, konaklama ve tekrar 

yol... 

Baþlarda gün sayýyordum, sanki hiç bitmeyecek gibi 

geliyordu. Ama sonra hiç bitmese de olur demeye 

baþladým. Çünkü tam bir ekip ruhu taþýyorduk ve 

birbirimize çok alýþmýþtýk. Ýngiltere'den gelen 

Stephan, Duncan ve Ian da, takýmýmýzýn vazgeçilmez 

üyeleri olmuþtu. Bir de hava ýsýnmýþtý ve artýk 

üþümüyordum. Askerlik de böyleymiþ; önce günler 

geçmezmiþ, sonra tam alýþtýðýn zaman da bitermiþ.

Çorum'dan sonra Samsun ve Trabzon (arada, yol 

uzun olduðu için, Fatsa'da konakladýk) vardý. 

Buralardaki yol çok keyifliydi. Bir yanýnýzda deniz, 

diðer yanýnýzda alabi ldiðince yeþi l . . . Tek boþ 

günümüz olan Trabzon þovunun ertesi günü ziyaret 

etme þansýný bulduðumuz Sümele Manastýrý ise, 

bütün yorgunluðumuza deðdi.

Bir sonraki duraðýmýz olan Malatya'ya gitmeden 

önce, yine yol uzun olduðu için, Sivas'ta bir gece 

konakladýk. Hava çok kötüydü. Sulu kar yaðýyordu 

ve bazý yerlerde yol yoktu...

Malatya ile ilgili 'kayýsý'demem yeterli herhalde. 

Kayýsý almak için girdiðimiz dükkanda çocuklar gibi 

þendik. Cevizli sucuklar, pestiller, atomlar, bizi mest 

et t i . B i r  yandan y iyor, b i r  yandan da  kend i  

ellerimizle seçip tartýyorduk.

Diyarbakýr  þovumuz, oradaki  bay imiz Nett  

Makina'nýn bahçesinde yapýldýðý için, mutfak, tuvalet 

gibi lükslerimiz vardý ve 311 kiþilik rekor katýlým 

bizleri çok mutlu etti. O gün Burak'ýn (Öztoygar) 

doðum günüydü ve onun sorumluluðunda olan 

Teletruk ile týrýn balkonuna uzattýðýmýz pasta ile 

yaptýðýmýz kutlama, aslýnda hepimize bir armaðandý. 

Diyarbakýr'da yaptýðýmýz kebap ziyafetinin tadý da 

hala damaðýmýzda. Bir de þovdan önceki akþam 

otelimizde yediðimiz yemeði unutulmaz kýlan 

Rumeysa var ki, onu hatýralardan çýkarmanýn imkaný 

yok. 

Diyarbakýr'dan Gaziantep'e geçerken Urfa'yý ve 

Balýklýgöl'ü, kýsa da olsa, gezme þansýmýz oldu. Ýyi ki 

de oldu. Mistik havasý ile, insanlarý ile gerçekten 

herkesin görmesi gereken bir þehir burasý. Oradan 

aldýðýmýz poþularý hemen kafalarýmýza taktýrýp 

sokaklarda dolaþmamýz da, ayrý bir aný bizim için.

Gaziantep'e hava kararmak üzereyken vardýk ve 

ekibimiz, gece yarýsýna kadar süren hummalý bir 

çalýþma neticesinde alaný düzeltip, su birikintilerini 

mýcýr ile kaplayarak mükemmel bir sonuç elde etti. 

Buradaki en büyük þansýmýz, makinalarýmýzýn varlýðý 

ve bundan da önemlisi, markalarýnýn JCB olmasýydý.

Son þovumuzu Ýskenderun'da yaptýk. Ýskenderun da 

beni þaþýrtan illerden oldu. Bu kadar modern bir 

þehir ile karþýlaþacaðýmýzý düþünmemiþtim. Bir de 

hava çok güzeldi. Künefesi de...

Roadshow'umuzu baþarý ile tamamlamýþtýk. Eve 

dönme zamaný gelmiþti. Adana'dan uçaða binmek 

üzere Ýskenderun'dan yola çýktýk. 'Bir daha uzun 

süre kebap yemek istemiyoruz' dememize raðmen, 

10 ilde yaklaþýk 3000 kiþiye ulaþtýk
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý, JCB Roadshow 2005 kapsamýnda Türkiye’de 10 

ili dolaþtý. Ýngiltere’den 6.000 kilometre yol yaparak Türkiye’ye gelen 

Ýngiliz þov operatörlerinin gerçekleþtirdiði dünyaca ünlü “Dancing 

Diggers” – “Danseden Kepçeler” gösterisinin yer aldýðý JCB Roadshow 

2005’de, JCB marka JS330 - paletli ekskavatör, 456 ZX - lastik 

tekerlekli yükleyici, 4CX-SM - kazýcý- yükleyici, 535-125 - teleskobik 

yükleyici, 1CX - mini kazýcý-yükleyici, Robot 170 - mini yükleyici, 

8032 Z - mini ekskavatör ve Teletruk 4x4 – teleskobik forklift de özel demonstrasyonlar 

eþliðinde tanýtýldý. 

18 Nisan – 9 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen JCB Roadshow 2005, Marmara, Karadeniz ve 

Doðu Anadolu Bölgesi’ndeki 10 ilde yaklaþýk 3000 davetlinin yoðun ilgisiyle karþýlandý. 

Roadshow süresince makina alan davetlilere özel kampanyalar uygulandý ve armaðanlar verildi.
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B  so r i Ro s ow dair n ak ad h '

r þm k z regö ü e ü e ...
Bir sonraki Roadshow'da

görüþmek üzere...

Adana'daki dürüm ziyafetini gayet memnuniyetle karþýladýk.

Þovumuz, yaklaþýk 3000 kiþiye ulaþtý, övgüler aldý. Ulusal ve yerel 

basýndan büyük ilgi gördü. Bunlar, Roadshow'un firmamýza 

kazandýrdýklarý. Bir de bizlere kazandýrdýklarý var ki, onlarýn tüm 

ekibimiz için önemi çok büyük; bir vücut olarak hareket etmek, 

birl ikte çal ýþmak, birl ikte eðlenmek ve 21 gün boyunca 

kardeþten de öte olmak.

Roadshow aileme; bana Anneler Günü'nde birer demet çiçek 

vererek duygulandýran çocuklarým Oytun, Sinan ve Emre'ye, 

basýnýn gözdesi Turgut Bey'e (Sayýn Baþkanýmýz), þovlarýmýzý 

kendine has uslübu ile renklendiren (salýk veren) Noyan Bey'e, 

ekibimizin liderliðini baþarý ile yürüten Burak'a (Öztoygar), her 

iþe sorgulamadan koþan Bora'ya, makinalarýmýzýn güvenliðini 

saðlayan ve o olmadan olmayan Harun Usta'ya, Adana'dan 

Yakup'a, bizlerle halay çeken, eðlenen, gerektiðinde de 

yardýmýmýza koþan, makinalarýmýzý dans ettirerek þovumuzun 

büyük kýsmýný üstlenen Ýngiliz þov operetörleri Stephan, Duncan 

ve Ian'a ve bazý illerde bizi yalnýz býrakmayan Genel Müdürümüz 

Cüneyt Divriþ'e ve diðer arkadaþlarýmýza bu güzel tecrübede 

hep birlikte olduðumuz için teþekkürlerimi sunuyorum. Ve tabii 

bir de Asiye'ye (onun asl ýnda kim olduðu hala gizemini 

koruyor)...

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

düzenlenen "Türkiye Offshore Þampiyonasý"nda yer alan 

takýmýmýz, 29 Mayýs tarihinde Ýstanbul Caddebostan'da 

gerçekleþtirilen ilk yarýþda 3. oldu. Takýmýmýz, geçen yýl olduðu 

gibi bu yýl da SÝF JCB ÝÞ MAKÝNALARI’nýn katkýlarý ile yoluna 

devam ediyor.

ShowTV'nin naklen yaptýðý yayýnýn çekimleri de, JCB Loadall 

üzerindeki kamera ile gerçekleþtirildi. 

Ankara Gölbaþý, Çeþme, Bodrum, Antalya Lara'da yapýlacak 

yarýþlarýn ardýndan þampiyona, 10-11 Eylül tarihinde yine 

Ýstanbul-Caddebostan'da yapýlacak yarýþ ile sona erecek.

Driver Mehmet Ali Karamehmet veThrottle Burak Öztoygar 

önderliðinde COUGAR POWERBOAT lisansýyla üretilen 

Cougar  2950  mode l  yen i  b i r  tekne  ve  yen i  motor l a  

þampiyonaya katýlan takýmýmýzýn bu baþarýyý sürdürmesini 

diliyoruz.

Türkiye
Offshore

Þampiyonasý

Heyecan hýzlý baþladý, 

Caddebostan'daki ilk etapta 

Takýmýmýz
3. oldu! 

Driver Mehmet Ali Karamehmet veThrottle 

Burak Öztoygar 3.'lük kürsüsünde.

Þampiyona Takvimi

1. YARIÞ ÝSTANBUL-Caddebostan 28-29 Mayýs 2005

2. YARIÞ ANKARA-Gölbaþý 11-12 Haziran 2005

3. YARIÞ ÝZMÝR-Çeþme 16-17 Temmuz 2005

4. YARIÞ MUÐLA-Bodrum 30-31 Temmuz 2005

5. YARIÞ ANTALYA-Lara 27-28 Aðustos 2005

6. YARIÞ ÝSTANBUL-Caddebostan 10-11 Eylül 2005

Þampiyona Takvimi
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Þu sýralar aklýma bir þey takýldý... Rahmetli Feyzi 

Bey'in 'Ömrümüzün Kilometre Taþlarý' Kitabý'ný 

okurken, Sezai Bey'in bir tünel açma makinasý için 

katettiði mesafeleri düþündüm... Taa Avustralya'ya 

kadar makina arýyor. Þimdi burada dikkatinizi 

çekerim. Taa Avustralya'ya kadar: a) gidiyor mu??? 

b) telefon mu açýyor???  c) INTERNET'ten mi 

buluyor???...  Tarih bugün olsa, hepimizin cevabý 

hazýr; tabii ki internetten bulur... Bir tuþla dünya 

ayaðýnýzýn altýnda; arayýn, bulun, fotoðraf alýn, 

videosunu kaydedin, telefonla resmini çekin, MMS 

ile telefonunuza yollasýnlar... 

Teknoloji uçuyor... Hýzýný yakalamaya nefes lazým. 

Þimdi rahmetlileri anarken bir daha düþünün o 

günün þartlarýnda yapýlan müteahhitliði! Babamla 

yaptýðýmýz güzel sohbetler vardýr; bunlarýn birinde 

dedi ki: "Mersin'e telefon yazdýrýrdým, gecikince de 

atlar arabayla giderdim (olay Adana'da geçiyor, yanlýþ 

anlaþýlmasýn da...) iþimi halleder geri dönerdim. 

Telefon ancak baðlanýrdý." Hatýrlayacaksýnýzdýr; 

03'ten yazdýrýl ýr, 06'dan sorulur veya aceleye 

çevirirdiniz (ki maliyet iki misline çýkardý). Çareniz 

kalmazsa, yýldýrýma çevirirdiniz (tam dört misline 

razý gelirdiniz).

Bu devirde bir de iþin makina bölümü var ki, asýl 

oras ý  tam þ imdi b iz im hafr iyatç ý lar ý  þaþkýna 

çevirecek durumda.. . Piyasaya kiralýk makina 

aramaya çýkardýnýz. Þimdiki 3-5 makinalý taþaron 

veya hafriyatçýlar nerede o zaman... En kralýnda 3 

demez adette. Kato, Sennebogen, Eder, Caterpillar 

gibi muhtelif markalarda ve yaþta makinalar... Siz 

iþinizi söylerdiniz, onlar da size tahmini tarih 

verirlerdi; ellerindeki iþleri bitirmelerine göre.

O yüzden rahmetli Sezai Bey ile Feyzi Bey'i anlamak 

için, o devri biraz olsun yaþamýþ insanlara sormak 

gerekiyor. Biz belki sadece KazýYORUM yaptýk, 

yapabildik. Ama onlar, Türkiye'yi inþaa ettiler. 

Bugünkü baþarýmýzý onlarýn bize tuttuðu bu ýþýða 

borçluyuz...

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

ANKARA

Evrim Dündar (Bilgi Ýþlem Sorumlusu)

Sevgim Ahýskalý Öz (Pazarlama Uzmaný)

Eren Öner (Ofisboy)

Nefin Atabek (Satýþ Asistaný)

Hamza Gökalp Kumbasar (Satýþ Temsilcisi-Samsun Bölgesi)

Emrah Necati Uçar (Satýþ Temsilcisi-Kayseri Bölgesi)

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

ANKARA

Dün yapýlanlar,
bugün yaptýklarýmýz...

26-27 Mart tarihinde Türkiye Makina Mühendisleri 

Odasý Birliði Ýstanbul Þubesi tarafýndan verilen operatör 

eðitimi ile, SÝF JCB Ýþ 

M a k i n a l a r ý  

çalýþanlarýndan 9 kiþi, 

o p e r a t ö r  b e l g e s i  

almaya hak kazandý. 

B e l g e  s a h i b i  

çalýþanlarýmýz, depoda, 

s e r b e s t  b ö l g e d e , 

müþterilerine demoya 

gittiklerinde, fuarlarda 

ve özel gösterilerde artýk daha güvenli ve bilinçli 

makina kullanabilecekler.

Müþterilerinin problemlerini çözmeyi ve onlara 

sorunsuz hizmet vermeyi ilke edinen SÝF JCB Satýþ 

Sonrasý Hizmetler Departmaný, yetkili servislerimizin 

çal ýþanlar ýna verdið i  teknik eðit imlerle bunu 

destekliyor.

21-25 Mart tarihlerinde Mark Neal ve 15-20 Mayýs 

tarihlerinde JCB Kýrýcý Eðitmeni John Hallows 

tarafýndan SÝF JCB Genel Müdürlük binasýnda Kazýcý-

Yükleyici ve Kýrýcý Eðitimleri verildi.

19 yetkili servis çalýþanýnýn katýldýðý Kazýcý-Yükleyici 

Eðitimi'nde, JCB kazýcý-yükleyicilerin hidrolik 

s istemlerinin çal ýþma koþul lar ý , þanzuman ve 

Precision Control hakkýnda uygulamalý bilgiler 

verilirken, 24 katýlýmcýnýn yer aldýðý Kýrýcý Eðitimi'nde 

teknik bilgilerin yanýsýra madeni yaðlar ile ilgili olarak 

BP'den bir yetkili de iki saatlik bir bilgilendirmede 

bulundu.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak, müþterilerimizle olan iliþkilerimizi 

sürekli geliþtirmek yönünde gerçekleþtirilen aktivitelere bir 

yenisini daha ekledik.

Genel Müdürlük binamýzýn olanaklarýný da deðerlendirmek üzere 

gel iþt ir i len bu projenin i lk i  4 Haziran Cumartesi günü 

gerçekleþtirildi. JCB iþ makinalarý hakkýndaki film gösteriminin 

a rd ýndan  yap ý l an  mak ina  demo lar ý  ve  t an ý t ým l a r ý  i l e  

makinalarýmýz hakkýnda bilgilendirme yaparken, bahçemizde 

verdiðimiz Barbekü Partisi i le de müþterilerimizle olan 

iliþkilerimizi geliþtirme olanaðý bulduk.

SÝF JCB Satýþ Sonrasý Hizmetler Departmaný, yurt 

ç a p ý n d a k i  b a þ a r ý l ý  p l a n l a m a , s a t ý þ  v e  s e r v i s  

organizasyonlarýndan ötürü, JCB tarafýndan Nisan ayýnda 

"JCB Par tnership 2004" Ödülü i le onurlandýr ý ld ý . 

Departmanýmýz tarafýndan geliþtirilen özel bilgisayar 

programý da büyük övgü aldý. JCB yetkililerinden ödülü 

teslim alan SSH Direktörümüz Recep Çimen'i ve ekibini 

kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Kazýcý-Yükleyici
ve Kýrýcý Eðitimleri

SÝF JCB Satýþ Sonrasý Hizmetler 

Departmaný, eðitimlere hýz verdi.

SÝF JCB çalýþanlarý ve 

yöneticilerinin üç grup 

halinde katýldýklarý ve 

Tack Training tarafýndan 

Green Park Oteli'nde 

Þubat ve Mart aylarýnda 

d ü z e n l e n e n  " E t k i n  

Ýletiþim Becerileri" ve 

"Yaþamýmda Yönetim" eðitimler, Dilara Kehale ve Aide 

Abdullah tarafýndan verildi. Söz konusu eðitimlerde 

katýlýmcýlar, þirketimizin vizyon, misyon ve temel deðerleri 

doðrultusunda, hem kuruluþumuza katma deðer yaratmaya 

yardýmcý olacak, hem de kiþisel geliþimlerini arttýracak 

bilgiler edindiler.

"Etkin Ýletiþim Becerileri"

"Yaþamýmda Yönetim"

 ve

Eðitimleri

Yaz geldi... 

SÝF JCB 

Barbekü Partileri

baþladý 

Yaz geldi... 

SÝF JCB 

Barbekü Partileri

baþladý
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý

SSH Departmaný,

ödülüne layýk görüldü! 

"JCB Partnership 2004"

SÝF JCB Ýþ Makinalarý

SSH Departmaný,

ödülüne layýk görüldü! 

"JCB Partnership 2004"

Operatörlerimiz
artýk sertifikalý
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"Etkin Ýletiþim Becerileri"

"Yaþamýmda Yönetim"

 ve

Eðitimleri

Yaz geldi... 

SÝF JCB 

Barbekü Partileri

baþladý 

Yaz geldi... 

SÝF JCB 

Barbekü Partileri

baþladý
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SÝF JCB Ýþ Makinalarý

SSH Departmaný,

ödülüne layýk görüldü! 

"JCB Partnership 2004"

Operatörlerimiz
artýk sertifikalý



E-5 Maltepe Kavþaðý'nda bulunan iki katlý SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürlük binasý, toplam 3000 

dönüm alan üzerine kurulmuþtur ve JCB ile SÝF'in kurumsal kimliðini yansýtan bir görünüme sahiptir.

SÝF JCB Genel Müdürlüðü; Satýþ Destek, Pazarlama, Özel 

Projeler ve Ýþ Geliþtirme, Satýþ Sonrasý Hizmetler, Finans ve 

Ýdari Ýþler ile Ýstanbul Bölge Satýþ birimlerinde çalýþan 50'nin 

üzerinde personeli ile hizmet vermektedir.

Binamýzýn bahçesinde bulunan SÝF Cafe, öðle yemeklerinin 

yanýsýra, SÝF çalýþanlarýnýn ilke edindiði dostluk iliþkilerini 

müþterilerimizle daha da güçlendirmek amacýyla düzenlenen 

kutlamalara da ev sahipliði yapmaktadýr.

I
I

SÝF JCB GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ve YETKÝLÝ SERVÝSÝ ÝNTER - Sevgim Ahýskalý Öz

SÝF JCB yetkili servislerinden ÝNTER, Ýstanbul Anadolu Yakasý'ndaki 10 yýllýk tecrübesi ile, Maltepe'de ve 

Ocak 2005 tarihinde hizmete giren Ýmes Sanayi Sitesi'ndeki yeni servis binasýnda, JCB sahiplerine hizmet 

vermektedir.

Profesyonel ekibi, güvenilir ve sorunsuz hizmet anlayýþý ile servis, yedek parça, takas ve ikinci el makina 

hizmeti veren ÝNTER, SÝF JCB'nin müþteri odaklý servis anlayýþýný baþarýyla hayata geçirmektedir.

"Dünyanýn en büyük iþ makinasý kuruluþlarýndan biri olan JCB'nin Türkiye 

temsilcisi SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak Maltepe'deki yeni adresimize taþýndýk. Sizleri 

yeni ofisimizde de görmekten mutluluk duyacaðýz." Evet, bu ilanýn yayýnlamasýnýn üzerinden 

tam dokuz ay geçti. Bu süre zarfýnda SÝF, JCB ile birlikteliðinin 30. yýlýný doldurdu; Ramazan'ý iftar 

yemekleri ile renklendirdi, 30. yýl kampanyasýný gerçekleþtirdi ve 3 yeni servis açarak, servis sayýsýný 14'e 

yükseltti.

Bu sayýsýyla birlikte birinci yaþýný dolduran  'ÝÞ'TE SÝF' Dergisi de, her sayýda olduðu gibi yenilenerek 

sizlerin beðenisine sunulmaya devam ediyor. Dergimizin bu bölümünde, Genel Müdürlüðümüze ve Genel 

Müdürlük binasý ile ayný bahçede bulunan servis binasýnda hizmet veren SÝF JCB yetkili servislerinden 

INTER'e yer veriyoruz.

SÝF JCB
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

SÝF JCB
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

3332 I
I



E-5 Maltepe Kavþaðý'nda bulunan iki katlý SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürlük binasý, toplam 3000 

dönüm alan üzerine kurulmuþtur ve JCB ile SÝF'in kurumsal kimliðini yansýtan bir görünüme sahiptir.

SÝF JCB Genel Müdürlüðü; Satýþ Destek, Pazarlama, Özel 

Projeler ve Ýþ Geliþtirme, Satýþ Sonrasý Hizmetler, Finans ve 

Ýdari Ýþler ile Ýstanbul Bölge Satýþ birimlerinde çalýþan 50'nin 

üzerinde personeli ile hizmet vermektedir.

Binamýzýn bahçesinde bulunan SÝF Cafe, öðle yemeklerinin 

yanýsýra, SÝF çalýþanlarýnýn ilke edindiði dostluk iliþkilerini 

müþterilerimizle daha da güçlendirmek amacýyla düzenlenen 

kutlamalara da ev sahipliði yapmaktadýr.

I
I

SÝF JCB GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ve YETKÝLÝ SERVÝSÝ ÝNTER - Sevgim Ahýskalý Öz

SÝF JCB yetkili servislerinden ÝNTER, Ýstanbul Anadolu Yakasý'ndaki 10 yýllýk tecrübesi ile, Maltepe'de ve 

Ocak 2005 tarihinde hizmete giren Ýmes Sanayi Sitesi'ndeki yeni servis binasýnda, JCB sahiplerine hizmet 

vermektedir.

Profesyonel ekibi, güvenilir ve sorunsuz hizmet anlayýþý ile servis, yedek parça, takas ve ikinci el makina 

hizmeti veren ÝNTER, SÝF JCB'nin müþteri odaklý servis anlayýþýný baþarýyla hayata geçirmektedir.

"Dünyanýn en büyük iþ makinasý kuruluþlarýndan biri olan JCB'nin Türkiye 

temsilcisi SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak Maltepe'deki yeni adresimize taþýndýk. Sizleri 

yeni ofisimizde de görmekten mutluluk duyacaðýz." Evet, bu ilanýn yayýnlamasýnýn üzerinden 

tam dokuz ay geçti. Bu süre zarfýnda SÝF, JCB ile birlikteliðinin 30. yýlýný doldurdu; Ramazan'ý iftar 

yemekleri ile renklendirdi, 30. yýl kampanyasýný gerçekleþtirdi ve 3 yeni servis açarak, servis sayýsýný 14'e 

yükseltti.

Bu sayýsýyla birlikte birinci yaþýný dolduran  'ÝÞ'TE SÝF' Dergisi de, her sayýda olduðu gibi yenilenerek 

sizlerin beðenisine sunulmaya devam ediyor. Dergimizin bu bölümünde, Genel Müdürlüðümüze ve Genel 

Müdürlük binasý ile ayný bahçede bulunan servis binasýnda hizmet veren SÝF JCB yetkili servislerinden 

INTER'e yer veriyoruz.

SÝF JCB
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

SÝF JCB
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

3332 I
I



I
I

"JCB, kendisini 
ispatlamýþ ve 

sadece iþ 
makinasý üretimi 
yapan bir firma. 
Geliþmiþ servis 

aðý, makina 
üzerindeki ana 

komponentlerin 
kalitesi ve iþletme 

giderleri 
açýsýndan 

maliyetinin düþük 
olmasý da, JCB'yi 

seçmemizde 
etken oldu."

Neden JCB sorunuza gelince, JCB, kendisini 

ispatlamýþ ve sadece iþ makinasý üretimi yapan bir 

firma. Geliþmiþ servis aðý, makina üzerindeki ana 

komponentlerin kalitesi ve iþletme giderleri 

aç ý s ýndan  ma l i yet in in  düþük  o lmas ý  da , bu  

kararýmýzda etken oldu.

JCB bu beklentilerinizi karþýladý mý?

Kesinlikle. Bu makina, 33 ton. Yakýt sarfiyatý, en aðýr 

çal ýþma þartlarýnda bi le , 24 l itrenin üzerine 

çýkmýyor. Bugün 120'ye yakýn makinanýn kýrýcýlý 

çalýþtýðý bölgemizde bizler, kova ile sökü yapýyoruz. 

Ýnanýn, üzerindeki orijinal kovasý. Bomunda bir tane 

bile kaynak göremezsiniz. Daha neyini anlatayým...

Son olarak eklemek istediðiniz bir þey var mý? 

SÝF JCB Güney Bölge Bayii Apa Makina'dan 1998 

yýlýnda satýn aldýðým JCB marka JS330 model paletli 

ekskavatör, çalýþma saati 10.000 (onbin) olmasýna 

ve aðýr çalýþma þartlarýna maruz kalmasýna raðmen, 

bugüne kadar hiç bir arýza yapmadý.  Ayrýca, makina 

pazarlarken belirtilen kullaným, satýþ sonrasý hizmet 

kalitesi konularýnýn doðru çýkmasý nedeniyle de 

nezdinizde Apa Makina'ya, SÝF JCB Ýþ Makinalarý'na 

ve JCB'ye çok teþekkür ederim…

JCB bu beklentilerinizi karþýladý mý?

Son olarak eklemek istediðiniz bir þey var mý? 
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Y A Z G A N L A R L T D . Þ T Ý . -  Sezgin Yüzgeçcioðlu

Sayýn Bekir Yazgan, 
arkadaþýmýz Sezgin 
Yüzgeçcioðlu ve 
makina operatörü ile 
birlikte, 10.000 
çalýþma saatini hiçbir 
arýza yapmadan 
geçiren JCB JS330 
önünde görülüyor.

Sayýn Yazgan, sizin 1995 yýlýna kadar seracýlýk ve sebze ihracatý ile uðraþtýðýnýzý biliyoruz. 

Makinacýlýða geçiþinizi ve nedenlerini anlatabilir misiniz?

Tabii. Seracýlýk ve sebze ihracatýmýz halen devam etmekte, ancak o yýllarda ihracatta oluþan 

aþýrý talep, bizi bulunduðumuz bölgede daha fazla üretim yapmamýz gerekliliði ile baþ baþa 

býraktý. Bunu gerçekleþtirmemiz de, ancak yeni tarla imar alanlarý açmakla olabilirdi. Bölgede 

yaklaþýk 10-12 makinanýn çalýþtýðý günler düþünüldüðünde, gördüðünüz bu ham arazilerin imar 

maliyetleri inanýlmaz rakamlara ulaþýyordu.

Siz de kendi makinanýzý almaya karar verdiniz?

Evet. Ýþe ikinci el 20 ton sýnýfý bir makina ile 

baþladýk. Yaklaþýk 3 yý l  g ibi bir süre kendi 

arazilerimiz üzerinde çalýþtýk. Bölgemizde imara 

açýlan alan yýllýk 1-1.5 milyon dönüm…

Peki JCB 'ye geçiþteki etken neydi?

Gördük ki, kendi iþimizin dýþýnda da bir talep var 

makinamýza. Hem rekabet edebilmek, hem de 

ihtiyacýn oluþturduðu talebi karþýlayabilmek için 

daha güçlü, daha ekonomik bir makina almamýz gerekti...

Sayýn Yazgan, sizin 1995 yýlýna kadar seracýlýk ve sebze ihracatý ile uðraþtýðýnýzý biliyoruz. 

Makinacýlýða geçiþinizi ve nedenlerini anlatabilir misiniz?

Siz de kendi makinanýzý almaya karar verdiniz?

Peki JCB 'ye geçiþteki etken neydi?

Bu sayýmýzdaki "müþteri ziyareti"mizi, seracýlýk, sebze ihracatý ve 

makinacýlýk faaliyetlerinde bulunan Yazganlar Ltd. Þti.'ne gerçekleþtirdik ve 

Sayýn Bekir Yazgan ile sizler için bir söyleþi yaptýk.

Bu sayýmýzdaki "müþteri ziyareti"mizi, seracýlýk, sebze ihracatý ve 

makinacýlýk faaliyetlerinde bulunan Yazganlar Ltd. Þti.'ne gerçekleþtirdik ve 

Sayýn Bekir Yazgan ile sizler için bir söyleþi yaptýk.
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dünü, bugünü...

Tokat

M.Ö. 4000 yýllarýndan baþlayarak, 14 devlet ve bir çok 

beyliðin yaþadýðý ve egemen olduðu Yeþilýrmak havzasý 

içinde yer alan Tokat, Karadeniz kýyýlarýnýn dar ve 

nemli, Ýç Anadolu'nun geniþ ve kuru alanlarýndan, dað 

sýralarýyla kendini doðal olarak soyutlayan ve geniþ, 

sulak vadiler ile, bunlar arasýndaki geçitlerden oluþan 

bereketli alanlarýn orta yerinde bulunmaktadýr.

Tokat, Orta Karadeniz'in iç bölümünün iç kesiminde 
2yer alýr. Ýlin yüzölçümü 9958 km  dir. 

Tokat'ýn merkez ilçesi Behzat Deresi civarýnda, 

güneyde yüksek kesim, orta kesim ve kuzeyde aþaðý 

kesim olarak üç bölüm halinde kümelenmiþtir. Son 

yýllarda þehir kuzeye doðru geniþlemektedir. 

Yeþilýrmak'ýn suladýðý verimli arazilerde çok çeþitli 

ürünler yet iþmekte ve son zamanlarda z iraat  

t ekn i k l e r i nde  de  i l e r l eme l e r  

gö rü lmek ted i r. B a þ l ý c a  t a r ým  

ürünleri olarak buðday, arpa, mýsýr, 

baklagiller, tütün, þekerpancarý ve 

ayçiçeði baþta gelmektedir. 

To k a t ' t a  h ay v a n c ý l ý k  b i t k i s e l  

üretimden hemen sonra gelir. Bölge, 

zengin denilebilecek bir hayvan 

v a r l ý ð ý n a  s a h i p  o l u p ,  s ü t  

hayvancýlýðýný geliþtirmek için ýslah 

çalýþmalarý yapýlmaktadýr. 

Son yýllarda sanayide de önemli geliþmeler kaydedilmiþ 

ve istihdam olanaklarý yaratýlmýþtýr. Özellikle, tekstil 

sanayiinde çok büyük geliþmeler saðlanmýþ ve Tokat, 

adeta bir tekstil þehri haline gelmiþtir. Tekstilin yanýnda 

meyve suyu ve gýda sanayiinde de 

önemli adýmlar atýlmýþtýr. 

Ha f i f  ve  að ý r  s anay i  te s i s l e r i  

y a n ý n d a ,  G a z i o s m a n p a þ a  

Üniversitesi de, ekonomiye katký 

s a ð l a m a s ý  v e  s a n a y i y e  y o l  

göstermesi bakýmýndan önemli bir 

konumdadýr.

Taze kuzu eti, kuyruk yaðý, patlýcan, domates, yeþil 

biber, patates, soðan, sarýmsak ve özel piþirilmiþ 

kebap pidesi kullanýlarak yapýlan ilimize has enfes bir 

yemektir. Özel kebap ocaklarýnda yapýlýr. Küçük 

parçalar halinde kesilen etler 

baharat, biber ve soðanla terbiye 

edildikten sonra hafif yaðlanmýþ 

þ iþ lere taký lmak üzere 

bek l e t i l i r. Þ i þ l e r i n  en  

baþýna et ve sebzelerin 

düþmemesi için patlýcanýn sap kýsmý takýlýr. Þiþ 

üzerine bir et bir sebze ve sebze aralarýna bir 

parça kuyruk yaðý ve bir iki diþ sarýmsak dizilir. 

Patlýcanlarýn kabuðu alýnmaz yarýdan kesilmiþ 

ve uzun selvi doðranmýþ patlýcanlar önceden 

hafifçe tuzlanmalýdýr. Birkaç þiþe de etler 

müstakil olarak takýlýr.

Kebap ocaðýnýn ortasýnda bulunan yatay 

demire þiþler asýlýr. Fýrýnýn iki tarafýnda bulunan yatay 

bölümde yanan odunlarýn ateþi ile piþmeye býrakýlýr. 

Fýrýnýn alt kýsmýnda bulunan þaç tepsiye damlayan 

yaðlar toplanýr. Özel piþirilmiþ pideler bir tepsiye 

yayýlýr. Piþen etler ve sebzeler bunun üzerine sýyrýlýr. 

Tepsinin ortasýna piþen domatesler konulur. Üzerine 

toplanan yaðlardan gezdirilerek servise alýnýr.
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Tokat Kebabý

Tokat'a dair...

Kentteki iþgücünün büyük bölümünün inþaat sektöründe çalýþtýðý Tokat'ta, insan gücünün 

yerini hýzla iþ makinalarý almýþ. Türkiye'de gerçekleþtirilen iþ makinasý ithalatýna da öncülük 

eden Tokatlýlarýn bu konudaki genel tercihi JCB olmuþ.  Tokatlýlar, iþ makinasý kullanýmýnda çevre illere 

öncülük etmiþler ve tüm Türkiye'ye yayýlmalarý ile de, iþ makinasý kullanýmýnýn yurt çapýnda yaygýnlaþmasýný 

saðlamýþlar. Halen, inþaat sektöründe çalýþan Tokatlýlarýn yaklaþýk %65'inin iþ makinasý kullanýcýsý olduðunu da 

söylersek, bu konuda üstlenmiþ olduklarý öncülüðü sanýrýz daha iyi ifade etmiþ oluruz.

Hýzla sanayi kenti olmaya koþan Tokat, yeni teþvik yasasýndan en fazla yararlanan iller arasýndaki yerini de almýþ. Son 

bir yýlda 500 bin metrekarelik yatýrým arsasý tahsisi yapýlan Tokat ve ilçelerinde, bu yýlýn sonuna kadar 70 tesis 

faaliyete geçecek. 

ÝÞ MAKÝNASI
TALEBÝNE ÖNCÜLÜK EDEN
VE TÜRKÝYE'YE YAYAN ÝLÝMÝZ:

TOKAT

Roma’ya  baþka ld ý ran  Pontus  as ý l l ý  

Basforos kralý 2. Paharnake, daha önce 

babasýnýn Amiral Triarius'u yendiði yer 

olan bugünkü Altýaðaç denilen yerde Jül 

Sezar ve ordusu ile karþýlaþýr. Çok çetin 

ve kanlý geçen savaþ Sezar'ýn ordusuna 

büyük zayiat verirse de , sonuçta I I . 

Pharnake aðýr bir yenilgiye uðrar. Zafer 

Sezar'ýndýr. Sezar uzun ve yorucu bir 

yo l c u l u k t a n  s o n r a  u l a þ t ý ð ý  s av a þ  

meydanýnda, 5 saat gibi kýsa bir süre 

içerisinde elde ettiði zaferin sevincini 

Roma'ya kýsa ama anlamý büyük olan ünlü 

mesajý ile bildirir: "VENÝ - VÝDÝ - VÝCÝ". 

Sezar bu sözlerini silindirik mermer bir 

taþa da yazdýrýr.

" VENÝ, VÝDÝ, VÝCÝ"
"Geldim, Gördüm, Yendim."

(J. Sezar-M.Ö. 47)

bakýn nasýl anlatmýþ Tokat'ý ve Tokatlýlarý:

"Bu havasý hoþ þehrin dört tarafýnda, 

bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu 

bahçelerde bülbül lerin ötüþü, insan 

ruhuna sefa verir. Meyveleri lezzetli ve 

lat i f  o lup, her tara fa  hediye olarak 

gönderilir. Her baðýnda bir köþk, havuz, 

fiskiye ve çeþitli meyveler bulunur. Halký 

zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar; kin 

tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, selim 

ve halim insanlardýr. Herkese iyi zanda 

bulunurlar. Ýyi geçinirler, hayýrlý yapýlar 

yaptýrmaya hevesleri çoktur. Cami, saray, 

köþk ve imaretleri o kadar güzel ve metin 

olur ki, buralara girenler hayran olurlar. 

Þehrin geniþlik ve çok ucuzluk bir yer 

olup, dünya yüzünde eþi yok gibidir. Yýlýn 

her zamanýnda halkýnýn nimetleri boldur. 

Hacý Bektaþ Veli'nin hayýrlý ve bereketli 

dualarý ile bu eski tarihi þehir, "ALÝMLER 

KO N A Ð I , FA Z I L L A R  Y U R D U  V E  

ÞAÝRLER YATAÐIDIR..."

EVLÝYA ÇELEBÝ ünlü Seyahatname'sinde

I
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dünü, bugünü...

Tokat
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yýllarda þehir kuzeye doðru geniþlemektedir. 

Yeþilýrmak'ýn suladýðý verimli arazilerde çok çeþitli 

ürünler yet iþmekte ve son zamanlarda z iraat  

t ekn i k l e r i nde  de  i l e r l eme l e r  

gö rü lmek ted i r. B a þ l ý c a  t a r ým  

ürünleri olarak buðday, arpa, mýsýr, 

baklagiller, tütün, þekerpancarý ve 

ayçiçeði baþta gelmektedir. 

To k a t ' t a  h ay v a n c ý l ý k  b i t k i s e l  

üretimden hemen sonra gelir. Bölge, 

zengin denilebilecek bir hayvan 

v a r l ý ð ý n a  s a h i p  o l u p ,  s ü t  

hayvancýlýðýný geliþtirmek için ýslah 

çalýþmalarý yapýlmaktadýr. 

Son yýllarda sanayide de önemli geliþmeler kaydedilmiþ 

ve istihdam olanaklarý yaratýlmýþtýr. Özellikle, tekstil 

sanayiinde çok büyük geliþmeler saðlanmýþ ve Tokat, 

adeta bir tekstil þehri haline gelmiþtir. Tekstilin yanýnda 

meyve suyu ve gýda sanayiinde de 

önemli adýmlar atýlmýþtýr. 

Ha f i f  ve  að ý r  s anay i  te s i s l e r i  

y a n ý n d a ,  G a z i o s m a n p a þ a  

Üniversitesi de, ekonomiye katký 

s a ð l a m a s ý  v e  s a n a y i y e  y o l  

göstermesi bakýmýndan önemli bir 

konumdadýr.

Taze kuzu eti, kuyruk yaðý, patlýcan, domates, yeþil 

biber, patates, soðan, sarýmsak ve özel piþirilmiþ 

kebap pidesi kullanýlarak yapýlan ilimize has enfes bir 

yemektir. Özel kebap ocaklarýnda yapýlýr. Küçük 

parçalar halinde kesilen etler 

baharat, biber ve soðanla terbiye 

edildikten sonra hafif yaðlanmýþ 

þ iþ lere taký lmak üzere 

bek l e t i l i r. Þ i þ l e r i n  en  

baþýna et ve sebzelerin 

düþmemesi için patlýcanýn sap kýsmý takýlýr. Þiþ 

üzerine bir et bir sebze ve sebze aralarýna bir 

parça kuyruk yaðý ve bir iki diþ sarýmsak dizilir. 

Patlýcanlarýn kabuðu alýnmaz yarýdan kesilmiþ 

ve uzun selvi doðranmýþ patlýcanlar önceden 

hafifçe tuzlanmalýdýr. Birkaç þiþe de etler 

müstakil olarak takýlýr.

Kebap ocaðýnýn ortasýnda bulunan yatay 

demire þiþler asýlýr. Fýrýnýn iki tarafýnda bulunan yatay 

bölümde yanan odunlarýn ateþi ile piþmeye býrakýlýr. 

Fýrýnýn alt kýsmýnda bulunan þaç tepsiye damlayan 

yaðlar toplanýr. Özel piþirilmiþ pideler bir tepsiye 

yayýlýr. Piþen etler ve sebzeler bunun üzerine sýyrýlýr. 

Tepsinin ortasýna piþen domatesler konulur. Üzerine 

toplanan yaðlardan gezdirilerek servise alýnýr.
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Tokat Kebabý

Tokat'a dair...
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eden Tokatlýlarýn bu konudaki genel tercihi JCB olmuþ.  Tokatlýlar, iþ makinasý kullanýmýnda çevre illere 

öncülük etmiþler ve tüm Türkiye'ye yayýlmalarý ile de, iþ makinasý kullanýmýnýn yurt çapýnda yaygýnlaþmasýný 

saðlamýþlar. Halen, inþaat sektöründe çalýþan Tokatlýlarýn yaklaþýk %65'inin iþ makinasý kullanýcýsý olduðunu da 

söylersek, bu konuda üstlenmiþ olduklarý öncülüðü sanýrýz daha iyi ifade etmiþ oluruz.

Hýzla sanayi kenti olmaya koþan Tokat, yeni teþvik yasasýndan en fazla yararlanan iller arasýndaki yerini de almýþ. Son 

bir yýlda 500 bin metrekarelik yatýrým arsasý tahsisi yapýlan Tokat ve ilçelerinde, bu yýlýn sonuna kadar 70 tesis 

faaliyete geçecek. 

ÝÞ MAKÝNASI
TALEBÝNE ÖNCÜLÜK EDEN
VE TÜRKÝYE'YE YAYAN ÝLÝMÝZ:
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Roma’ya  baþka ld ý ran  Pontus  as ý l l ý  

Basforos kralý 2. Paharnake, daha önce 

babasýnýn Amiral Triarius'u yendiði yer 

olan bugünkü Altýaðaç denilen yerde Jül 

Sezar ve ordusu ile karþýlaþýr. Çok çetin 

ve kanlý geçen savaþ Sezar'ýn ordusuna 

büyük zayiat verirse de , sonuçta I I . 

Pharnake aðýr bir yenilgiye uðrar. Zafer 

Sezar'ýndýr. Sezar uzun ve yorucu bir 

yo l c u l u k t a n  s o n r a  u l a þ t ý ð ý  s av a þ  

meydanýnda, 5 saat gibi kýsa bir süre 

içerisinde elde ettiði zaferin sevincini 

Roma'ya kýsa ama anlamý büyük olan ünlü 

mesajý ile bildirir: "VENÝ - VÝDÝ - VÝCÝ". 

Sezar bu sözlerini silindirik mermer bir 

taþa da yazdýrýr.

" VENÝ, VÝDÝ, VÝCÝ"
"Geldim, Gördüm, Yendim."

(J. Sezar-M.Ö. 47)

bakýn nasýl anlatmýþ Tokat'ý ve Tokatlýlarý:

"Bu havasý hoþ þehrin dört tarafýnda, 

bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu 

bahçelerde bülbül lerin ötüþü, insan 

ruhuna sefa verir. Meyveleri lezzetli ve 

lat i f  o lup, her tara fa  hediye olarak 

gönderilir. Her baðýnda bir köþk, havuz, 

fiskiye ve çeþitli meyveler bulunur. Halký 

zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar; kin 

tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, selim 

ve halim insanlardýr. Herkese iyi zanda 

bulunurlar. Ýyi geçinirler, hayýrlý yapýlar 

yaptýrmaya hevesleri çoktur. Cami, saray, 

köþk ve imaretleri o kadar güzel ve metin 

olur ki, buralara girenler hayran olurlar. 

Þehrin geniþlik ve çok ucuzluk bir yer 

olup, dünya yüzünde eþi yok gibidir. Yýlýn 

her zamanýnda halkýnýn nimetleri boldur. 

Hacý Bektaþ Veli'nin hayýrlý ve bereketli 

dualarý ile bu eski tarihi þehir, "ALÝMLER 

KO N A Ð I , FA Z I L L A R  Y U R D U  V E  
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EVLÝYA ÇELEBÝ ünlü Seyahatname'sinde
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Makina Cinsi Model Yýl Yer
JCB 4CX STD Tesisatlý 1996 ADANA
JCB 4CX STD 1998 DÝYARBAKIR
JCB 4CX-SM 1996 ÝSTANBUL
JCB 4CX-SM Tesisatlý 2001 ADANA
JCB 4CX-SM 1997 ADANA
JCB 4CX-SM 1998 DÝYARBAKIR
JCB 4CX-SM 1998 ÝSTANBUL
JCB 3CX-SM Tesisatlý 1996 ÝSTANBUL
JCB 3CX-SM 1996 ÝSTANBUL
JCB 3CX  Tesisatlý 1993 ADANA 
CAT 428C 2000 ÝSTANBUL
GEHLMAX Mini Ekskavatör 1.5Ton 1999 ADANA
HYUNDAI R290LC-3 1997 DÝYARBAKIR
INDECO 1.400 KG 1997 ADANA
KOMATSU WB97R 1997 ADANA
KOMATSU PC 300 1996 DÝYARBAKIR
SUMITOMO LS 2800 EJ 1993 ADANA
VOLVO BM 641 LM ADANA

2. EL
ÝÞ MAKÝNALARINDA

SÝF JCB GÜVENCESÝ...

2. EL
ÝÞ MAKÝNALARINDA

SÝF JCB GÜVENCESÝ...

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."

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

ADANA-APAADANA-APA

DÝYARBAKIR-NETT OTOMOTÝVDÝYARBAKIR-NETT OTOMOTÝV

ANTALYA-APAANTALYA-APA

E-mail: apamakina@apamakina.com.tr

E-mail: apaservis@apaservis.com

E-mail: antalyaservis@apaservis.com.tr 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

KAYSERÝ-IÞIKLAR MAKÝNA
Yeni Sanayi Sitesi Þeker Kýsmý
33. Sokak No:39
Kocasinan / KAYSERÝ
Tel : (0352) 331 34 13 (pbx)
Faks : (0352) 331 03 69
E-mail: isiklar@sif.com.tr

KAYSERÝ-IÞIKLAR MAKÝNA

TOKAT-GÜMÜÞ
Sanayi Sitesi 10. Blok No:116
TOKAT
Tel : (0356) 214 20 80 
Faks : (0356) 214 52 25
E-mail: gumus@sif.com.tr

TOKAT-GÜMÜÞ

ÝSTANBUL-ÝMES ÝNTERÝSTANBUL-ÝMES ÝNTER
Ýmes Sanayi Sitesi B Blok No: 204/7
Dudullu / ÝSTANBUL

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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Makina Cinsi Model Yýl Yer
JCB 4CX STD Tesisatlý 1996 ADANA
JCB 4CX STD 1998 DÝYARBAKIR
JCB 4CX-SM 1996 ÝSTANBUL
JCB 4CX-SM Tesisatlý 2001 ADANA
JCB 4CX-SM 1997 ADANA
JCB 4CX-SM 1998 DÝYARBAKIR
JCB 4CX-SM 1998 ÝSTANBUL
JCB 3CX-SM Tesisatlý 1996 ÝSTANBUL
JCB 3CX-SM 1996 ÝSTANBUL
JCB 3CX  Tesisatlý 1993 ADANA 
CAT 428C 2000 ÝSTANBUL
GEHLMAX Mini Ekskavatör 1.5Ton 1999 ADANA
HYUNDAI R290LC-3 1997 DÝYARBAKIR
INDECO 1.400 KG 1997 ADANA
KOMATSU WB97R 1997 ADANA
KOMATSU PC 300 1996 DÝYARBAKIR
SUMITOMO LS 2800 EJ 1993 ADANA
VOLVO BM 641 LM ADANA

2. EL
ÝÞ MAKÝNALARINDA

SÝF JCB GÜVENCESÝ...

2. EL
ÝÞ MAKÝNALARINDA

SÝF JCB GÜVENCESÝ...

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."

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

ADANA-APAADANA-APA

DÝYARBAKIR-NETT OTOMOTÝVDÝYARBAKIR-NETT OTOMOTÝV

ANTALYA-APAANTALYA-APA

E-mail: apamakina@apamakina.com.tr

E-mail: apaservis@apaservis.com

E-mail: antalyaservis@apaservis.com.tr 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

KAYSERÝ-IÞIKLAR MAKÝNA
Yeni Sanayi Sitesi Þeker Kýsmý
33. Sokak No:39
Kocasinan / KAYSERÝ
Tel : (0352) 331 34 13 (pbx)
Faks : (0352) 331 03 69
E-mail: isiklar@sif.com.tr

KAYSERÝ-IÞIKLAR MAKÝNA

TOKAT-GÜMÜÞ
Sanayi Sitesi 10. Blok No:116
TOKAT
Tel : (0356) 214 20 80 
Faks : (0356) 214 52 25
E-mail: gumus@sif.com.tr

TOKAT-GÜMÜÞ

ÝSTANBUL-ÝMES ÝNTERÝSTANBUL-ÝMES ÝNTER
Ýmes Sanayi Sitesi B Blok No: 204/7
Dudullu / ÝSTANBUL

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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Tel : (0262) 335 23 53-335 45 34
FaKS : (0262) 335 27 75
E-mail: cozummakina@sif.com.tr
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Ceyhan Yolu 8. km  Yüreðir
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