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Berna Tuðcu
Burak Sýð
Çiðdem Turgay
Kazým Apa
Noyan Gençoðlu
Ömer Yýlmaz
Recep Çimen
Sevgim Ahýskalý Öz
Sinan Keskin
Turan Özkapýcý

Deðerli okuyucularýmýz,

SÝF, ilklerin firmasý olmaya devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde 2005 

yýlý içindeki 1000. makinanýn teslimatýný gerçekleþtirdik. Bu adette 

tes l imat sektör tar ih inde bir  i lk . 

Liderliðimizin yanýnda, bu adette bir 

teslimatý gerçekleþtirmemizin ve daha 

da önemlisi bu kadar müþterinin JCB 

ürünlerini  tercih etmesinin hakl ý  

gururunu yaþýyoruz. Bu kadar kiþi 

yanýlýyor olamaz.

2005 yazý bizler için hareketli bir 

mevsim oldu. Iþýklar Makina / Kayseri 

v e  G e n ç  M a k i n a  /  K a r a b ü k  

servislerinin açýlýþýný gerçekleþtirdik. Bu 

sayede müþterilerimize her geçen gün daha yakýn oluyoruz. 

Geri dönüþüm endüstrisinin hýzla büyüyeceðinden hareketle 

Recycling Fuarý'na katýldýk. Fuar standýmýz ve sergilediðimiz 

makinalar, gerek Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Kadir 

Topbaþ ve gerekse katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgi gördü.

Yine bu dönemde þirketimiz, toplumsal sorumluluða verdiði önem 

çerçevesinde, eðitime katkýlarýný sürdürdü. Mersin Ahmet Mete 

Iþýkara Ýlköðretim Okulu, Dentaþ Ýlköðretim Okulu ve ÝTÜ Taþkýþla 

Binasý yenileme çalýþmalarýna baðýþta bulunduk.

Bu sayýmýzda sizleri JCB'nin sektörde standartlarý zorlayan 

yeniliklerinden biriyle daha tanýþtýrýyoruz: JCB Tork Konvertör Kilit 

Sistemi (LUTK). Bu sistemle JCB kullanýcýlarýnýn %25'lere varan bir 

yakýt tasarrufu saðlamalarýna ve iþlerine daha hýzlý ulaþmalarýna 

imkan tanýyoruz.

JCB, 2005 yýlýný atýlýmlarla dolu geçiriyor. Yeni JCB motorun 

lansmaný ve Çin'deki fabrika yatýrýmýndan sonra, silindir konusunda 

dünyanýn sayýlý firmalarýndan Vibromax'ý bünyesine dahil etti.

ÝÞ'TE SÝF'in sayfalarý arasýnda dolaþýrken, son buluþmamýzdan bu 

yana yaþadýðýmýz yoðun tempoya ve sizlerin güvenine layýk olma 

çabamýza bir kez daha tanýk olacaðýnýza inanýyoruz.

Gelecek sayýmýzda, yepyeni konularla tekrar sizlerle birlikte olmak 

dileði ile...
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Ýþ makinalarý kullanýcýlarýnýn makina tercihlerini 

yaparken dikkat ettikleri önemli unsurlardan biri de, 

makinanýn ürettiði birim iþ baþýna (genellikle m³) 

sarfettiði zaman ve mazot miktarýdýr. 

Ancak, kullanýcýlar yine çok iyi bilirler ki, bazen 

mazotun ve zamanýn büyük bir kýsmý, daha iþe 

baþlamadan, iþin yapýlacaðý yere gidiþ ve geliþte, yani 

yolda harcanýr. Özellikle, Türkiye gibi ülkelerde saatlik 

veya günlük makina ihtiyacý olan insanlar, makina 

kiralamak için beko loder duraklarýna giderler. Makina 

sahibinin yapýlacak olan iþe fiyat vermeden önce 

sorduðu ilk þey, iþin nasýl olduðundan çok “nerede” 

olduðu, yani “ne kadar uzaklýkta” olduðudur. Çünkü 

eðer iþ ekonomik bir uzaklýkta deðilse, makina sahibi 

yolda harcayacaðý “zamaný” ve “mazot bedelini” de 

hesaplamak ve fiyata eklemek zorundadýr. Eðer 

gideceði yol, düz deðil de iniþli çýkýþlý bir yol ise, bu 

hesabý daha da doðru yapmak durumundadýr. 

Ýstanbul'da beko loder duraklarýnda yaptýðýmýz bir 

çalýþmada makina sahipleri, duraktan kýsa süreli iþlere 

giderken ve gelirken günde 8 ile 40 km arasý yol 

yaptýklarýný belirtmiþlerdir. Bazý iþlerde 60-70 km yol 

yapan makinalarýn bile mevcut olduðu saptanmýþtýr. Bu, 

saatte maksimum 32 - 40 km hýz yapabilen bir beko 

loderin, deposundaki mazotunun yaklaþýk %20'si ile 

birl ikte günde 1- 1,5 saatinin de , daha iþe bi le 

baþlamadan yolda harcanmasý anlamýna gelmektedir.

Ýþte dünyanýn en çok tercih edilen beko loderi olan 

JCB, bir ilke daha imza atýyor ve kullanýcýnýn bu 

sorununa da çözüm getiriyor: 

.

JCB Tork Konvertör Kilit Sistemi Nedir?

Þanzumanlarý yarý otomatik olan Power Shift'li beko 

JCB Tork Konvertör 

Kilit Sistemi

JCB Tork Konvertör 

Kilit Sistemi

JCB Tork Konvertör Kilit Sistemi Nedir?

loderlerin hepsinde motordan gelen gücün vites 

sistemi ile akslara aktarýlmasý, tork konvertör vasýtasý 

i le olur. Yani þanzuman ile motor arasýnda tork 

konvertör bulunur. Ancak bu sistem, viteslerin 

birbirine daha çabuk ve yumuþak geçiþini saðlamakla 

birlikte, 4. vites ile giderken maksimum hýza daha geç 

ulaþmasýna ve iniþ çýkýþlý yollarda da hýz kaybetmesine 

sebebiyet verir. JCB fabrikalarýnda geliþtirilen  JCB 

Tork Konvertör Kilit Sistemi devreye girdiðinde, 

motor ile þanzuman birbirlerine mekanik olarak 

doðrudan baðlanýr. Yani, her Power Shift' l i beko 

loderde standart olan Tork Konvertör devreden çýkar 

ve böylece makinayý sürerken, yol almasýnda gözle 

görülen bir artýþ saðlanýr.

Uygulanmasý

Tork Konvertör Kilit Sistemi'ni devreye sokmak çok 

kolaydýr. Operatör, uzun süre yolda gideceðini anladýðý 

zaman, bir düðmeye basarak sistemi hazýr hale getirir. 

Makina ne zaman 4. vitese geçerse, o anda tork 

konvertör devreden otomatik olarak çýkar ve motor 

ile þanzuman birbirine doðrudan mekanik olarak 

bað lan ýr. Böy lece motordan ge len güç , kayba  

uðramadan  doðrudan  þanzumana , oradan  da  

tekerleklere iletilmiþ olur.

Operatör sistemi 2 þekilde kullanabilir:

1- Operatör, vitesi 4'e geçirdikten sonra, gaz pedalýný 

sonuna kadar basar. Böylece, motor maksimum 

devirde çalýþýr ve makina da maksimum hýzda gider.

Bu durumda % 10'a varan daha faz la  yol  

gidilmesi saðlanýr,

% 13'e varan mazot tasarrufu saðlanýr.

2- Operatör vitesi 4'e geçirdikten sonra, gaz pedalýna 

þ

þ

Uygulanmasý

Operatör sistemi 2 þekilde kullanabilir:

az basar. Böylece motor minimum devirde 

iken, makina da minimum mazot sarfiyatýna 

geçer.

Bu durumda makina gideceði yolu ayný 

zamanda alýr, ancak,

Tam % 25'e varan mazot tasarrufu 

saðlanmýþ olur.

Sistemin Faydasý

Motor ile þanzuman 4. viteste mekanik olarak 

birbirine baðlandýðý andan itibaren, makinanýn 4. 

viteste alacaðý yolun uzunluðuna baðlý olarak, 

kullanýcýya 2 önemli fayda saðlanýr:

1- Çalýþma yerine gidiþ ve geri dönüþ zamanýnýn 

önemli ölçüde azalmasý

Operatör, çalýþacaðý yere daha çabuk 

varýr ve iþine daha erken baþlar

Böylece , makinanýn günlük çal ýþma 

zamaný artmýþ olur

Makinanýn birim zaman baþýna yaptýðý 

verim artar, çalýþma maliyeti düþer

2- Yak ý t ý n  norma lden  çok  daha  ver im l i  

kullanýlmasý

Daha az mazot harcanýr

Ayný mazot i le daha faz la iþ  ve yol 

yapýlmasý saðlanýr

Yo l d a  h a r c a n a n  m a z o t u n  “ i þ t e ”  

kullanýlmasý saðlanýr

Böylece, makina sahibi, örneðin 20 km uzaktaki 

6 saatlik bir iþe bundan sonra bir fiyat verirken, 

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

Sistemin Faydasý

eðer JCB marka bir makina kullanýyorsa, rakip 

markalardan daha ucuz fiyatlama yapacaðý için, iþi alma 

olasýlýðýný arttýrmýþ olur.  Ya da diðerleri ile ayný fiyatý 

vererek, daha fazla kazanç saðlamýþ olur.

Ayrýca, iþ makinasý markalarýný birbiri ile kýyaslarken, 

sadece kazý yapýp yükledikleri zamanlarda deðil, sabah 

operatörün makinayý çalýþtýrdýðý andan itibaren iþe 

giderken ve dönerken yolda harcadýðý “mazot” ile 

birlikte “zamanýn” da hesaba katýldýðý bir bütün 

þeklinde karþýlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Hesabý bu 

þekilde yapabilen bir makina sahibi, diðerlerinden bir 

adým ileri gider ve böylece makinalarýný kiraya 

verirken rakip firmalardan daha ucuza teklif verme 

avantajýný da yakalamýþ olur ve daha profesyonel hale 

gelir.
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þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

Sistemin Faydasý

eðer JCB marka bir makina kullanýyorsa, rakip 

markalardan daha ucuz fiyatlama yapacaðý için, iþi alma 

olasýlýðýný arttýrmýþ olur.  Ya da diðerleri ile ayný fiyatý 

vererek, daha fazla kazanç saðlamýþ olur.

Ayrýca, iþ makinasý markalarýný birbiri ile kýyaslarken, 

sadece kazý yapýp yükledikleri zamanlarda deðil, sabah 

operatörün makinayý çalýþtýrdýðý andan itibaren iþe 

giderken ve dönerken yolda harcadýðý “mazot” ile 

birlikte “zamanýn” da hesaba katýldýðý bir bütün 

þeklinde karþýlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Hesabý bu 

þekilde yapabilen bir makina sahibi, diðerlerinden bir 

adým ileri gider ve böylece makinalarýný kiraya 

verirken rakip firmalardan daha ucuza teklif verme 

avantajýný da yakalamýþ olur ve daha profesyonel hale 

gelir.
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Ofislerde Zaman Yönetimi

“Günü tutmak mümkün deðil,
fakat kaybetmemek mümkündür” 

“Günü tutmak mümkün deðil,
fakat kaybetmemek mümkündür” 

Zaman az bulunan bir kaynaktýr. Yerini hiçbirþey tutmaz, geri 

döndürülemez ve baþka birþeyle deðiþtirilemez. Düþünürler, 

uzayý izah edebilseler de, zamaný henüz açýklayamamýþlardýr. 

Zaman herþeyin açýklanamaz hammaddesidir. Onunla herþey 

mümkündür, onsuz hiçbirþey mümkün deðildir. Tüm bu cümleler 

dahi, zamanýn önemini kavratmakta yetersiz kalabilir. 

Çalýþtýðýmýz ofislerde zamaný daha iyi yönetmeye baþladýðýnýzda 

belli baþlý zaman hýrsýzlarý ile kolaylýkla baþedebiliriz.

Masanýzýn üzerinde o anda yaptýðýnýz iþle ilgili olanlarýn 

haricinde hiçbir kaðýt olmamalýdýr. Böyle bir uygulama, yaptýðýnýz 

iþe daha kolay yoðunlaþmanýzý saðlayacaktýr. Konsantrasyon 

büyük bir zaman kazancýdýr. En alttaki/kuytudaki çekmecenizi 

veya dosyanýzý baþkasý istemedikçe lazým olmayan kaðýtlara 

ayýrýn. Zamaný geldiðinde bakabilirsiniz.

Telefon doðru ellerde olduðunda çok zaman kazandýrabilir. Bu 

konuda baþarýlý olmak için her telefon görüþmesini planlý 

programlý yapýn. Amacýnýz, kýsa, net ve dostane bir iletiþimdir. 

Görüþme yapmak ve eðer mümkünse telefonlarý kabul etmek 

için de hergün belli saatleri seçin. Görüþmelerinizi insanlarýn 

mahmurluðu henüz üzerlerinden tam olarak atamadýklarý öðle 

yemeðinden önce veya nispeten yorulmuþ olduklarý mesai 

bitimine doðru yaparsanýz, tercihiniz zamanýnýza yansýyacaktýr.

Masa Kullanma Sanatý

Telefonu Lehinize Kullanýn

Masa Kullanma Sanatý

Telefonu Lehinize Kullanýn

Toplantýlar

Araya Girmeler Nasýl Kontrol Edilebilir?

Katýldýðýnýz toplantýlar sizi iþinizden alýkoymamalýdýr. Kötü organize edilmiþ 

çok fazla toplantýya katýlmak, bu ihtimali kesinlikle tetikler. Toplantýlarýn tabii 

ki birçok olumlu yönü vardýr. Bir grup, takým veya organizasyonu toplantýlar 

olmaksýzýn yönetemezsiniz. Gerekli, hatta þarttýrlar. Toplantýlarý doðru þekilde 

idare etmek ve yönetmek özel bir ilgiyi hakeder. Toplantýnýn gündeminin 

hazýr olmasý, zaman kazandýrýcý unsurlardan biridir. Bir önceki toplantýyla ilgili 

veriler de katýlýmcýlara daðýtýlmalýdýr. Tartýþmaya açýk olmayan maddeler 

toplantýnýn baþýnda ve sonunda ele alýnmalýdýr. Önemli maddeler toplantýnýn 

baþýnda, zihinler henüz yorulmamýþken tartýþýlmalýdýr. Toplantý vaktinde 

baþlamalý ve mümkünse vaktinde bitmelidir. Gerektiðinde esnek olabilmek 

önemlidir. Sonuçlar net bir þekilde özetlenmeli, faaliyetler için gerekli olan 

sorumluluklar not edilmeli ve herkesin anladýðýndan emin olunmalýdýr.

Ýþinize yoðunlaþtýðýnýz bir sýrada araya girmeleri engellemek ve/veya 

kýsýtlamak için; belli bir zaman limiti koyun. Karþýnýzdaki kiþi/kiþilerin hemen 

konuya girmesini saðlayýn. Meþgulken kýsa konuþmalardan kaçýnýn. Bu 

kaybettiðiniz süreyi arttýrdýðý gibi, ne iþten ne de konuþmadan birþey 

anlayabilirsiniz. Telefon aramalarýnda geri arama sistemini kullanýn. Sadece acil 

olanlarýn hemen baðlandýðýna emin olun.

Günlük hayatýmýzda da çalýþtýðýmýz ofislerde de zamana somut materyallere 

verdiðimiz deðerden fazlasýný vermek, bu deðerin daima farkýnda olmak ve 

onu en etkin þekilde kullanmak için gereken çabayý göstermek önemlidir.

Toplantýlar

Araya Girmeler Nasýl Kontrol Edilebilir?
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“Günü tutmak mümkün deðil,
fakat kaybetmemek mümkündür” 

“Günü tutmak mümkün deðil,
fakat kaybetmemek mümkündür” 
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Zaman herþeyin açýklanamaz hammaddesidir. Onunla herþey 

mümkündür, onsuz hiçbirþey mümkün deðildir. Tüm bu cümleler 

dahi, zamanýn önemini kavratmakta yetersiz kalabilir. 

Çalýþtýðýmýz ofislerde zamaný daha iyi yönetmeye baþladýðýnýzda 

belli baþlý zaman hýrsýzlarý ile kolaylýkla baþedebiliriz.

Masanýzýn üzerinde o anda yaptýðýnýz iþle ilgili olanlarýn 

haricinde hiçbir kaðýt olmamalýdýr. Böyle bir uygulama, yaptýðýnýz 

iþe daha kolay yoðunlaþmanýzý saðlayacaktýr. Konsantrasyon 
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veya dosyanýzý baþkasý istemedikçe lazým olmayan kaðýtlara 
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Telefon doðru ellerde olduðunda çok zaman kazandýrabilir. Bu 

konuda baþarýlý olmak için her telefon görüþmesini planlý 
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Görüþme yapmak ve eðer mümkünse telefonlarý kabul etmek 

için de hergün belli saatleri seçin. Görüþmelerinizi insanlarýn 

mahmurluðu henüz üzerlerinden tam olarak atamadýklarý öðle 

yemeðinden önce veya nispeten yorulmuþ olduklarý mesai 

bitimine doðru yaparsanýz, tercihiniz zamanýnýza yansýyacaktýr.

Masa Kullanma Sanatý

Telefonu Lehinize Kullanýn
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ki birçok olumlu yönü vardýr. Bir grup, takým veya organizasyonu toplantýlar 

olmaksýzýn yönetemezsiniz. Gerekli, hatta þarttýrlar. Toplantýlarý doðru þekilde 

idare etmek ve yönetmek özel bir ilgiyi hakeder. Toplantýnýn gündeminin 
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karþýlamaktadýr. Detaylý açýklamam 

g e r e k i r s e ;  ö n c e l i k l e  a l t e r n a t i f  

uygulamalarla konut üretiminin belli bir 

model çerçevesinde gerçekleþmesini 

saðlayarak, konut piyasasýný disipline 

etmek; ikincisi kalite, saðlamlýk, ucuzluk 

gibi hususlara dikkat ederek spekülatif 

oluþumlara mani olmak; bir diðeri, özel 

sektörün gitmediði ihtiyaç bölgelerinde 

konut üretmek; daha da önemlisi ihtiyaç 

sahibi ve alt gelir grubu vatandaþlarýmýza 

u l a þ a r a k , k i r a  öde r  g i b i  ve  u zun  

vadelerle ev sahibi olmalarýný saðlamak, 

b ö y l e c e  ü l k e  n ü f u s u n u n  ü l k e  

coðrafyasýna dengeli bir biçimde daðýlmasýný temin 

etmek; son olarak da belediyelerle iþbirliði yaparak 

gecekondu dönüþümlerini gerçekleþtirme ve 

böylece düzenl i  kent leþmeye katký  yapmak 

hedeflerimizdir.

Bu projeleri rakamlarla ifade eder misiniz?

Toplam 81 il merkezi ile bu illere baðlý ilçelerdeki 

350 noktada, 2007 sonuna kadar 250.000 konut 

uygulamasýna baþlama projeksiyonunu yaptýk. 2005 

yý l ý  sonuna kadar 150.000 konuta baþlamayý 

hedefledik. Bu kapsamda, 28 Eylül 2005 itibariyle, 

70 il ve bu illere baðlý 135 ilçede 346 þantiyede 

toplam 134.978 konutun ihalelerini tamamladýk ve 

büyük kýsmýnýn inþaatlarýna baþladýk.

Yýl sonu hedefiniz nedir?

104 bölgede yaklaþýk 43.500 konutluk uygulamada 

ihale aþamasýndayýz. Bu konutlardan 43 bölgede 

Bu projeleri rakamlarla ifade eder misiniz?

Yýl sonu hedefiniz nedir?

Dergimizin söyleþi konuðu, ülkemiz için önemli bir sosyal hizmeti yerine getirme 

görevini üstlenen T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) Baþkaný Sayýn 

Erdoðan Bayraktar.

Dergimizin söyleþi konuðu, ülkemiz için önemli bir sosyal hizmeti yerine getirme 

görevini üstlenen T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) Baþkaný Sayýn 

Erdoðan Bayraktar.

toplam 20.000 konut tamamlanmýþ, 76 bölgede 

3 4 . 0 0 0  k o n u t  d a  2 0 0 5  s o n u n a  k a d a r  

tamamlanacaktýr. Böylece, 2005 sonuna kadar 

54.000 konut tamamlanmýþ olacaktýr. 

Projeleriniz sadece konut yapýmýný mý kapsamakta?

H ay ý r. Ya þ a n a b i l i r  y e r l e þ i m  b i r i m l e r i  d e  

oluþturmaktayýz. Konutlarla birlikte projelendirilen 

sosyal donatýlar kapsamýnda; ilköðretim okulu, spor 

sa lonu, anaokulu , t icaret merkezi , hastane , 

kütüphane , cami  vb. tes i s ler in  iha les in i  de 

gerçekleþtirdik. Yine TOKÝ uygulamalarýnda, çevre 

düzenleme iþleri kapsamýnda yaklaþýk 1,5 milyon 

aðaç dikimi ve 2 milyon çalý peyzajý yapýlmaktadýr.

Bu projelerde çalýþan personel ne kadardýr?

Ýnþaatlarýmýzda doðrudan 275.000, dolaylý olarak da 

yine ayný sayýda kiþi çalýþmakta olup, oluþturulan 

istihdam 550.000 kiþi civarýndadýr. 150.000 konuta 

Projeleriniz sadece konut yapýmýný mý kapsamakta?

Bu projelerde çalýþan personel ne kadardýr?
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TOKÝ, gerek yaptýðý uygulamalarla, gerekse yasal düzenlemelerle 

ülkemizde konut ve kentleþme meselesinin her alanýna eðilmeye ve 

örnek uygulamalar gerçekleþtirmeye; daha gerçekçi, planlý ve düzenli 

bir biçimde konut üretimini hýzlandýrarak inþaat sektörümüzü 

güçlendirmeye ve güven ortamý yaratýp enflasyonu arttýrmadan 

ekonomimizi canlandýrmaya çalýþmaktadýr.

TOKÝ, gerek yaptýðý uygulamalarla, gerekse yasal düzenlemelerle 

ülkemizde konut ve kentleþme meselesinin her alanýna eðilmeye ve 

örnek uygulamalar gerçekleþtirmeye; daha gerçekçi, planlý ve düzenli 

bir biçimde konut üretimini hýzlandýrarak inþaat sektörümüzü 

güçlendirmeye ve güven ortamý yaratýp enflasyonu arttýrmadan 

ekonomimizi canlandýrmaya çalýþmaktadýr.

"2007 sonuna kadar 250.000 konut 

uygulamasýna baþlama projeksiyonunu 

yaptýk"

"2007 sonuna kadar 250.000 konut 

uygulamasýna baþlama projeksiyonunu 

yaptýk"

Bize Toki'nin kuruluþ amacý ve ana iþlevlerinden bahseder misiniz? 

Kuruluþundan itibaren ülkemizde yerleþim ve konut politikalarýnýn belirlenmesi ve 

uygulanmasýnda en önemli kurum olan TOKÝ, 1984 yýlýnda çýkarýlan 2985 sayýlý 

Kanunla, Genel Bütçe dýþýnda, özel fonu ve özerk yapýsý ile, Baþbakanlýða baðlý, Toplu 

Konut ve Kamu Ortaklýðý Ýdaresi Baþkanlýðý ismi ile kurulmuþtur. Ana iþlevlerini 

sýralayacak olursam; hýzlý artan konut talebinin planlý bir þekilde karþýlanmasý ve 

Türkiye'de konut üretim sektörünün teþvik edilerek ekonominin canlandýrýlmasýdýr 

diyebilirim. 

Nitekim Anayasamýz da, bu sorunlarýn çözümü hususunda devletimizin alacaðý 

tedbirleri belirlemiþ ve Anayasamýzýn “Konut Hakký” baþlýðý altýndaki 57. maddesinde; 

“Devlet, þehirlerin özelliklerini ve çevre þartlarýný gözeten bir planlama çerçevesinde, 

konut ihtiyacýný karþýlayacak tedbirleri alýr, ayrýca toplu konut teþebbüslerini 

destekler” ifadesiyle bu konunun önemi vurgulamýþtýr. 

Günümüzde kurumunuzun faaliyetleri neye göre belirlenmektedir?

Bilindiði üzere, genel olarak bir sosyal konut politikasýnýn temelini “piyasa koþullarýnda 

konut sahibi olamayanlarýn konut sahibi olmalarýnýn desteklenmesi” oluþturmaktadýr. 

TOKÝ de, gerek Anayasamýzýn Devlete yüklediði görevler, gerekse Acil Eylem Planý'nda ve Hükümet Programý'nda yer 

alan hedefler çerçevesinde hareket etmekte ve Birleþmiþ Milletler Habitat Gündemi'nin ana temalarýndan olan 

“Herkese Yeterli Konut” ilkesini de benimseyerek politika ve faaliyetlerini þekillendirmektedir.

Hedeflerinizi biraz daha detaylý olarak açýklayabilir misiniz?

TOKÝ, Hükümetin “planlý kentleþme ve konut üretimi” programý kapsamýnda baþlatýlan konut seferberliði çalýþmalarý 

çerçevesinde, DPT ve DÝE tarafýndan 2-2,5 milyon olduðu tahmin edilen acil konut ihtiyacýnýn %5-10 kadarýný 

Bize Toki'nin kuruluþ amacý ve ana iþlevlerinden bahseder misiniz? 

Günümüzde kurumunuzun faaliyetleri neye göre belirlenmektedir?

Hedeflerinizi biraz daha detaylý olarak açýklayabilir misiniz?

Erdoðan Bayraktar kimdir?
Belediyeleri'nde Belediye Meclis Üyeliði yaptý. 1995-1999 yýllarý 
arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi-KÝPTAÞ'da Genel 

Müdürlük görevi sýrasýnda, Ýstanbul'un 11 deðiþik 
bölgesinde, 17.000 konuttan oluþan Yerleþim Birimleri 
üretimini gerçekleþtiren Bayraktar, ayný yýllarda Toplu 
Konut Yapýmcýlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði 
yaptý. 1999-2000 yýllarý arasýnda ABD'de 10 ay süreyle 
Yabancý Dil ve Ýnþaat Teknolojileri Eðitimi alan, Bükreþ 
Üniversitesi'nde Ýnþaat Sözleþmeleri konusunda tez 
hazýrlayan Bayraktar, Avrupa'da çeþitli ülkelerde konut, 
iþyeri, kooperatifcilik, gayrimenkul sistemleri hakkýnda 
eðitim ve seminerlerlere katýldý. 2000-2001 yýllarýnda 

Ankara Büyükþehir Belediyesi Metropol Ýmar A.Þ.'nde Genel 
Müdürlük, 2001-2002 yýllarýnda Ankara Büyükþehir Belediyesi 
Portaþ Genel Müdür Danýþmanlýðý yaptý. Erdoðan Bayraktar, 
2002 yýl ýnýn Aralýk ayýndan itibaren TOKÝ Baþkanlýðý 'ný 
sürdürmektedir.

1949 yýlýnda Trabzon/Of'da doðan Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul 
Devlet Mimarlýk ve Mühendislik Akademisi Ýnþaat Mühendisliði 
Bölümü'nden mezun oldukdan sonra, Ýstanbul Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Ýnþaat Anabilim Dalý Bölümü'nde; 
Metropol Þehirlerde Alternatif Yerleþim Birimleri 
konusunda Yüksek Lisans derecesi aldý.Sýrasýyla 1965-
1966 yýllarýnda Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü'nde 
Ýþletme Elemaný, 1968-1973 yýllarý arasýnda Ýstanbul 
Adliyesi Ýcra Takipliði, 1977-1979 yýllarý arasýnda vatani 
görevinde Ýnþaat Kontrol Amir Vekilliði (Eskiþehir-
Afyon-Kütahya-Balýkesir'de 6.000 konut Askeri 
Lojman inþaatý), 1979-1989 yýllarý arasýnda Özbay 
Konut Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkan 
Yardýmcýlýðý, Gürpýnar Konut Yapý Kooperatifi Baþkanlýðý 
görevlerinde bulundu. 1973-1994 yýllarý arasýnda Türkiye SS 
Yapý Kooperatifleri Merkez Birliði (Türkkonut) ve Toplu Konut 
kapsamýnda 3.000 konut üretimini hayata geçirdi, 1989-1999 
y ý l l a r ý  a r a s ý n d a  Ý s t a n b u l  B ü y ü k þ e h i r  ve  E m i n ö n ü  
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g e r e k i r s e ;  ö n c e l i k l e  a l t e r n a t i f  

uygulamalarla konut üretiminin belli bir 

model çerçevesinde gerçekleþmesini 

saðlayarak, konut piyasasýný disipline 

etmek; ikincisi kalite, saðlamlýk, ucuzluk 

gibi hususlara dikkat ederek spekülatif 

oluþumlara mani olmak; bir diðeri, özel 

sektörün gitmediði ihtiyaç bölgelerinde 

konut üretmek; daha da önemlisi ihtiyaç 

sahibi ve alt gelir grubu vatandaþlarýmýza 

u l a þ a r a k , k i r a  öde r  g i b i  ve  u zun  

vadelerle ev sahibi olmalarýný saðlamak, 

b ö y l e c e  ü l k e  n ü f u s u n u n  ü l k e  

coðrafyasýna dengeli bir biçimde daðýlmasýný temin 

etmek; son olarak da belediyelerle iþbirliði yaparak 

gecekondu dönüþümlerini gerçekleþtirme ve 

böylece düzenl i  kent leþmeye katký  yapmak 

hedeflerimizdir.

Bu projeleri rakamlarla ifade eder misiniz?

Toplam 81 il merkezi ile bu illere baðlý ilçelerdeki 

350 noktada, 2007 sonuna kadar 250.000 konut 

uygulamasýna baþlama projeksiyonunu yaptýk. 2005 

yý l ý  sonuna kadar 150.000 konuta baþlamayý 

hedefledik. Bu kapsamda, 28 Eylül 2005 itibariyle, 

70 il ve bu illere baðlý 135 ilçede 346 þantiyede 

toplam 134.978 konutun ihalelerini tamamladýk ve 

büyük kýsmýnýn inþaatlarýna baþladýk.

Yýl sonu hedefiniz nedir?

104 bölgede yaklaþýk 43.500 konutluk uygulamada 

ihale aþamasýndayýz. Bu konutlardan 43 bölgede 

Bu projeleri rakamlarla ifade eder misiniz?

Yýl sonu hedefiniz nedir?

Dergimizin söyleþi konuðu, ülkemiz için önemli bir sosyal hizmeti yerine getirme 

görevini üstlenen T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) Baþkaný Sayýn 

Erdoðan Bayraktar.

Dergimizin söyleþi konuðu, ülkemiz için önemli bir sosyal hizmeti yerine getirme 

görevini üstlenen T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) Baþkaný Sayýn 

Erdoðan Bayraktar.

toplam 20.000 konut tamamlanmýþ, 76 bölgede 

3 4 . 0 0 0  k o n u t  d a  2 0 0 5  s o n u n a  k a d a r  

tamamlanacaktýr. Böylece, 2005 sonuna kadar 

54.000 konut tamamlanmýþ olacaktýr. 

Projeleriniz sadece konut yapýmýný mý kapsamakta?

H ay ý r. Ya þ a n a b i l i r  y e r l e þ i m  b i r i m l e r i  d e  

oluþturmaktayýz. Konutlarla birlikte projelendirilen 

sosyal donatýlar kapsamýnda; ilköðretim okulu, spor 

sa lonu, anaokulu , t icaret merkezi , hastane , 

kütüphane , cami  vb. tes i s ler in  iha les in i  de 

gerçekleþtirdik. Yine TOKÝ uygulamalarýnda, çevre 

düzenleme iþleri kapsamýnda yaklaþýk 1,5 milyon 

aðaç dikimi ve 2 milyon çalý peyzajý yapýlmaktadýr.

Bu projelerde çalýþan personel ne kadardýr?

Ýnþaatlarýmýzda doðrudan 275.000, dolaylý olarak da 

yine ayný sayýda kiþi çalýþmakta olup, oluþturulan 

istihdam 550.000 kiþi civarýndadýr. 150.000 konuta 

Projeleriniz sadece konut yapýmýný mý kapsamakta?

Bu projelerde çalýþan personel ne kadardýr?

E R D O Ð A N B AY R A K TA R

I
I

S
Ö

Y
L

E
Þ

Ý

TOKÝ, gerek yaptýðý uygulamalarla, gerekse yasal düzenlemelerle 

ülkemizde konut ve kentleþme meselesinin her alanýna eðilmeye ve 

örnek uygulamalar gerçekleþtirmeye; daha gerçekçi, planlý ve düzenli 

bir biçimde konut üretimini hýzlandýrarak inþaat sektörümüzü 

güçlendirmeye ve güven ortamý yaratýp enflasyonu arttýrmadan 

ekonomimizi canlandýrmaya çalýþmaktadýr.

TOKÝ, gerek yaptýðý uygulamalarla, gerekse yasal düzenlemelerle 

ülkemizde konut ve kentleþme meselesinin her alanýna eðilmeye ve 

örnek uygulamalar gerçekleþtirmeye; daha gerçekçi, planlý ve düzenli 

bir biçimde konut üretimini hýzlandýrarak inþaat sektörümüzü 

güçlendirmeye ve güven ortamý yaratýp enflasyonu arttýrmadan 

ekonomimizi canlandýrmaya çalýþmaktadýr.

"2007 sonuna kadar 250.000 konut 

uygulamasýna baþlama projeksiyonunu 

yaptýk"

"2007 sonuna kadar 250.000 konut 

uygulamasýna baþlama projeksiyonunu 

yaptýk"

Bize Toki'nin kuruluþ amacý ve ana iþlevlerinden bahseder misiniz? 

Kuruluþundan itibaren ülkemizde yerleþim ve konut politikalarýnýn belirlenmesi ve 

uygulanmasýnda en önemli kurum olan TOKÝ, 1984 yýlýnda çýkarýlan 2985 sayýlý 

Kanunla, Genel Bütçe dýþýnda, özel fonu ve özerk yapýsý ile, Baþbakanlýða baðlý, Toplu 

Konut ve Kamu Ortaklýðý Ýdaresi Baþkanlýðý ismi ile kurulmuþtur. Ana iþlevlerini 

sýralayacak olursam; hýzlý artan konut talebinin planlý bir þekilde karþýlanmasý ve 

Türkiye'de konut üretim sektörünün teþvik edilerek ekonominin canlandýrýlmasýdýr 

diyebilirim. 

Nitekim Anayasamýz da, bu sorunlarýn çözümü hususunda devletimizin alacaðý 

tedbirleri belirlemiþ ve Anayasamýzýn “Konut Hakký” baþlýðý altýndaki 57. maddesinde; 

“Devlet, þehirlerin özelliklerini ve çevre þartlarýný gözeten bir planlama çerçevesinde, 

konut ihtiyacýný karþýlayacak tedbirleri alýr, ayrýca toplu konut teþebbüslerini 

destekler” ifadesiyle bu konunun önemi vurgulamýþtýr. 

Günümüzde kurumunuzun faaliyetleri neye göre belirlenmektedir?

Bilindiði üzere, genel olarak bir sosyal konut politikasýnýn temelini “piyasa koþullarýnda 

konut sahibi olamayanlarýn konut sahibi olmalarýnýn desteklenmesi” oluþturmaktadýr. 

TOKÝ de, gerek Anayasamýzýn Devlete yüklediði görevler, gerekse Acil Eylem Planý'nda ve Hükümet Programý'nda yer 

alan hedefler çerçevesinde hareket etmekte ve Birleþmiþ Milletler Habitat Gündemi'nin ana temalarýndan olan 

“Herkese Yeterli Konut” ilkesini de benimseyerek politika ve faaliyetlerini þekillendirmektedir.

Hedeflerinizi biraz daha detaylý olarak açýklayabilir misiniz?

TOKÝ, Hükümetin “planlý kentleþme ve konut üretimi” programý kapsamýnda baþlatýlan konut seferberliði çalýþmalarý 

çerçevesinde, DPT ve DÝE tarafýndan 2-2,5 milyon olduðu tahmin edilen acil konut ihtiyacýnýn %5-10 kadarýný 

Bize Toki'nin kuruluþ amacý ve ana iþlevlerinden bahseder misiniz? 

Günümüzde kurumunuzun faaliyetleri neye göre belirlenmektedir?

Hedeflerinizi biraz daha detaylý olarak açýklayabilir misiniz?

Erdoðan Bayraktar kimdir?
Belediyeleri'nde Belediye Meclis Üyeliði yaptý. 1995-1999 yýllarý 
arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi-KÝPTAÞ'da Genel 

Müdürlük görevi sýrasýnda, Ýstanbul'un 11 deðiþik 
bölgesinde, 17.000 konuttan oluþan Yerleþim Birimleri 
üretimini gerçekleþtiren Bayraktar, ayný yýllarda Toplu 
Konut Yapýmcýlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði 
yaptý. 1999-2000 yýllarý arasýnda ABD'de 10 ay süreyle 
Yabancý Dil ve Ýnþaat Teknolojileri Eðitimi alan, Bükreþ 
Üniversitesi'nde Ýnþaat Sözleþmeleri konusunda tez 
hazýrlayan Bayraktar, Avrupa'da çeþitli ülkelerde konut, 
iþyeri, kooperatifcilik, gayrimenkul sistemleri hakkýnda 
eðitim ve seminerlerlere katýldý. 2000-2001 yýllarýnda 

Ankara Büyükþehir Belediyesi Metropol Ýmar A.Þ.'nde Genel 
Müdürlük, 2001-2002 yýllarýnda Ankara Büyükþehir Belediyesi 
Portaþ Genel Müdür Danýþmanlýðý yaptý. Erdoðan Bayraktar, 
2002 yýl ýnýn Aralýk ayýndan itibaren TOKÝ Baþkanlýðý 'ný 
sürdürmektedir.

1949 yýlýnda Trabzon/Of'da doðan Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul 
Devlet Mimarlýk ve Mühendislik Akademisi Ýnþaat Mühendisliði 
Bölümü'nden mezun oldukdan sonra, Ýstanbul Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Ýnþaat Anabilim Dalý Bölümü'nde; 
Metropol Þehirlerde Alternatif Yerleþim Birimleri 
konusunda Yüksek Lisans derecesi aldý.Sýrasýyla 1965-
1966 yýllarýnda Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü'nde 
Ýþletme Elemaný, 1968-1973 yýllarý arasýnda Ýstanbul 
Adliyesi Ýcra Takipliði, 1977-1979 yýllarý arasýnda vatani 
görevinde Ýnþaat Kontrol Amir Vekilliði (Eskiþehir-
Afyon-Kütahya-Balýkesir'de 6.000 konut Askeri 
Lojman inþaatý), 1979-1989 yýllarý arasýnda Özbay 
Konut Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkan 
Yardýmcýlýðý, Gürpýnar Konut Yapý Kooperatifi Baþkanlýðý 
görevlerinde bulundu. 1973-1994 yýllarý arasýnda Türkiye SS 
Yapý Kooperatifleri Merkez Birliði (Türkkonut) ve Toplu Konut 
kapsamýnda 3.000 konut üretimini hayata geçirdi, 1989-1999 
y ý l l a r ý  a r a s ý n d a  Ý s t a n b u l  B ü y ü k þ e h i r  ve  E m i n ö n ü  
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ulaþýldýðýnda, 600.000 civarýnda istihdam saðlanmýþ 

olacaktýr. Konut inþaatçýlýðýnýn, istihdam katsayýsý en 

yüksek yatýrým türü olduðu hesap edilirse, TOKÝ'nin 

çalýþmalarý daha iyi deðerlendirilecektir.

Ülke ekonomisine katkýnýz nedir?

TOKÝ, 2003-2004-2005 yýllarýnda toplam inþaat 

yatýrýmý olarak 2,2 milyar YTL (katrilyon TL) 

civarýnda ödeme yaparak, ekonomiye kaynak 

aktarmýþtýr. Bu yatýrýmlarý için bütçeden pay 

almayan TOKÝ, kendi kaynaðýný kendi üreterek 

yatýrýmlarýný gerçekleþtirmektedir. Özellikle 

büyükþehirlerde, katma deðeri yüksek kýymetli 

arsalarýný en iyi þekilde deðerlendirmek üzere, 

hasýlat paylaþým projeleriyle kaynak geliþtirme 

çalýþmalarý yürütmekteyiz. Bu çerçevede, 3 yýl 

iç inde kamuya yaklaþýk 2,5 milyar YTL gel ir 

kazandýrýlacaktýr. 

Konut seferberliði sürecinde; 2003-2004 yýllarýnda, 

Hazine, Belediyeler ve diðer kamu kurumlarýndan 

temin edilen arsalar için 80 milyon YTL (trilyon 

T L ) ;  d i ð e r  i n þ a a t  y a p ý m c ý l a r ý n d a n  v e  

kooperatiflerden farklý olarak, KDV, stopaj, damga 

vergisi vs. gibi ödemelerle Maliye Bakanlýðý'na 196 

milyon YTL (trilyon TL); Belediyelere de emlak 

vergisi olarak 26 milyon YTL (trilyon TL) ödenmiþ 

Ülke ekonomisine katkýnýz nedir?

ve toplamda yaklaþýk 302 milyon YTL (trilyon TL) 

kamuya pay aktarýlmýþtýr. 

Son olarak eklemek isteðiniz bir konu veya 

mesajýnýz var mý?

TOKÝ olarak, planlý kentleþme ve konut üretimine 

yönelik faaliyetlerimizi þemsiye kurum olarak 

gerçekleþtiriyor ve konut inþaatý iþinde disiplini 

saðlayarak kayýt dýþý ekonomiyi önlüyoruz. Ayrýca, 

ekonomiye ve i s t ihdama da büyük katk ýda  

bulunuyoruz. Ýdaremiz, tüm bu faaliyetleri 

Devlete yük olmadan, Genel Bütçe'den çok 

cüzi bir pay alarak gerçekleþtirmektedir.

TOKÝ, gerek yaptýðý uygulamalarla, gerekse 

yasal düzenlemelerle ülkemizde konut ve 

kentleþme meselesinin her alanýna eðilmeye ve 

örnek uygulamalar gerçekleþtirmeye; daha 

gerçekçi, planlý ve düzenli bir biçimde konut 

üretimini hýzlandýrarak inþaat sektörümüzü 

güçlendirmeye ve güven ortamý yaratýp 

en f l a s yonu  a r t t ý rmadan  ekonomim iz i  

canlandýrmaya çalýþmaktadýr.

Ayrýca, konut seferberliði ve gecekondu dönüþümü 

d o ð r u l t u s u n d a  y a p t ý ð ý m ý z  ç a l ý þ m a l a r l a  

vatandaþlarýmýzý konut sahibi yaparak ve planlý 

kentleþmeyi saðlayarak ülkemiz ve vatandaþlarýmýz 

için önemli bir sosyal hizmeti hayata geçirmiþ 

olacaðýz.

Söyleþimize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederiz.

Son olarak eklemek isteðiniz bir konu veya 

mesajýnýz var mý?

Söyleþimize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederiz.

E R D O Ð A N B AY R A K TA R
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JCB marka 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.

Siz saygýdeðer müþterilerimizi memnun etmek, sorunlarýný 

çözmek ve daima SÝF JCB Ailesi'nde görmek hedefimizdir. Satmýþ 

olduðumuz kaliteli iþ makinalarýna satýþ sonrasýnda da en kaliteli 

hizmeti vermek için yaygýn servis aðý oluþturma çalýþmalarýmýz tüm hýzý ile 

devam etmektedir. Bu yýl içinde açmýþ olduðumuz Konya, Tokat, Kayseri ve 

Karabük servislerimize ilave olarak, yakýnda yeni açýlacak olan servislerimizle de, 

müþterilerimize daha yakýn olmak hedefinde hýzla ilerlemekteyiz. 

Gerek servisler ve gerekse merkezdeki tüm arkadaþlarýmýz, sorunlarýnýzý dinleyip 

özenle çözüme ulaþtýrmak için gayret göstermektedirler. Sizlerden bekledikleri ise, 

sabýr, anlayýþ ve hoþgörüdür. Unutmayalým ki, insanca yaklaþým beklemek onlarýn da en 

tabii hakkýdýr. 

Sorunlarý aktarýrken kullanýlan 

kelimeler çok önemlidir. Sizin servis 

ve ilgili arkadaþlarla kuracaðýnýz 

iletiþimin þekli, sorunun çözümünü 

çok etkilemektedir. Unutmayýnýz ki, 

atalarýmýzýn da dediði gibi “tatlý dil 

yýlaný deliðinden çýkarýr”.

Konuþmalarýmýzdaki hitap þekli ve 

s e s  t o nu , k a r þ ý m ý z d a k i n i n  

yaklaþýmýný etkilemektedir. Hýrs ile 

söylediðimiz kaba bir kelime, 

karþýmýzdakini incitmekle kalmayýp, 

iþin gidiþatýný da etkileyecektir. Laf 

aðzýmýzdan çýkana kadar biz ona 

hakimiz, çýktýktan sonra ise lafýmýz bize hakim olur. Biliyoruz ki “öfke gelir göz kararýr, 

öfke gider yüz kararýr”. Onun için sonradan mahçup olacaðýmýz kelimeleri 

söylemekten kaçýnmalýyýz.

Müþterilerimiz sorunlarýný öncelikle yetkili servislerimizle görüþüp çözüme ulaþtýrmak 

yoluna gitmelidirler. Servis-müþteri iliþkisi, doktor-hasta iliþkisi gibidir. Servislerimiz, 

teknik bilgi ve donanýma sahip olup, merkezimizde teknik eðitime tabi tutulmaktadýrlar. 

"Müþteri
velinimetimizdir"

Ayrýca, merkezdeki servis mühendislerinden 

sürekli destek almaktadýrlar. Servislerle igili 

sorunlarý Satýþ Sonrasý Departmanýmýz'daki 

Müþteri Temsilcisi arkadaþýmýza aktarabilirsiniz.

Servis-müþteri iliþkisinde karþýlaþýlan sorunlarýn 

bir çoðu ödeme ile ilgilidir. Takdir edersiniz ki, 

servislerimiz, geçim kaynaðý olan iþlerinde nakit 

akýþý uygun olmadýðýnda, iþlerine yatýrým yapmakta 

ve siz müþterilerimize hizmet etmekte 

zorlanmaktadýlar. Sizlerin bu konuya gereken 

özeni göstereceðinize inancýmýz tamdýr.

Siz kýymetli müþterilerimizin hakettiði hizmet 

kalitesini sunmak için çalýþmalarýmýz devam 

edecektir. Bizler, “Müþteri Velinimetimizdir” 

esasýna baðlý olarak, sizlere hizmet etmekte yarýþ 

halindeyiz. SÝF JCB Ailesi'nin memnun bir þekilde 

büyüyeceðine inanarak yolumuza devam 

etmekteyiz.
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Gerek servisler ve gerekse merkezdeki 

tüm arkadaþ lar ýmýz , sorunlar ýn ýz ý  

dinleyip özenle çözüme ulaþtýrmak için 

gayret göstermektedirler. Sizlerden 

bek led ik ler i  i se , s ab ý r, an l ay ý þ  ve  

hoþgörüdür. 
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Bay JCB'nin kendi iþ ine baþlamak üzere 

1945'te ayrýldýðý Bamfords Ltd. Þti. tarafýndan 

yürütülen tarýmsal iþlere 1966 yýlý boyunca 

JCB tarafýndan birleþme teklifleri yapýldý. 

Birleþme teklifleri, Bay JCB'nin kuzenleri, 

Bamfords Ltd.'in direktörleri tarafýndan pek 

hoþ karþýlanmadý. 

1967 Kasým'ýnýn baþlarýnda JCB, birleþme 

teklifinde bulundu ve her bir Bamford hissesi için 

12/-'lik teklif verdi ki, bu teklif sonradan 15/-'ye 

yükselecekti.  Ancak, 20 Kasým 1967'de 

Bamfords Ltd.'in direktörleri, tabloda belirtilen 

12/-'lik teklife raðmen, 4/- olan nominal deðer 

üzerinden 500.000 yeni hisseyi Frederick 

Burgess Ltd.'e ihraç etti. FHB Ltd., Bamfords Ltd. 

ürünlerinin ana distribütörüydü ve Bamfords 

Ltd. direktörleri, bu kadar önemli bir 

distribütörün Bamfords Ltd.'de direk söz sahibi 

olmasýnýn avantajlý olacaðýný düþünüyordu.

Ancak ertesi gün, 21 Kasým'da, Bamfords Ltd.'de 

pay sahibi olan Anthony Bamford, Bamfords 

Ltd'in direktörü olarak istifa eden amcasý Rupert 

Bamford ile birlikte, diðer direktörler, Henry 

Bamford, Richard Bamford ve John Bamford'un 

yanýsýra Frederick Burgess Ltd. ve Bamfords Ltd. 

aleyhine dava açtý. Açýklamada, direktörlerin 

baðlýlýðý zedeleyici þekilde ihraç yaptýklarý ve 

þirketin ve diðer pay sahiplerinin menfaatlerini 

gözetmedikleri gerekçesiyle, 500.000 hisse 

senedi ihracýnýn geçersiz olduðu belirtildi. Bu 

daha çok birleþmeyi engellemek adýna atýlan 

dikkatli bir adýmdý. 

Tim Leadbeater, o zamanlar yerli bir avukatlýk 

bürosunda çýraktý  ve Bamfords Ltd. 
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1967 yýlýndaki satýnalma mücadeleleri esnasýnda, JCB 
t a r a f ý n d a n  h a z ý r l a n a n  k a r a l ay ý c ý  e l  i l a n ý .

Satýnalma
Mücadeleleri

direktörlerine yazýlý açýklamalarý daðýtma görevi 

ona düþmüþtü. 

Dava ilk defa 1968 Mart ayýnda mahkemeye 

taþýndý ve takip eden yýl Appeal Mahkemesi'nde 

yürütüldü. Quintin Hogg QC, JCB safhýnda yer 

alan dava vekillerinden biriydi. En nihayetinde, 

500.000 hisse uygun olarak ihraç edilmiþ olsa da 

olmasa da, bu, birleþme teklifinin sonucunu 

etkilemedi. Bireysel pay sahiplerinin %80'inin 

JCB'nin teklifini kabul etmek istediði, ancak 

hisselerin %51'inden fazlasýný elinde tutan pay 

s ah ip l e r i n in  b i r l e þmey i  enge l l emey i  

sürdürdükleri bu durumda söz konusu birleþme 

baþarýlsaydý, neler olacaðý hiç kimse tarafýndan 

asla bilinemedi. 

Bamfords Ltd., sonunda 1980'de tasfiye oldu. 

Aslýnda zarar etmekte olan Bamfords Ltd. ile 

birleþme teklifinin gündemde olduðu dönemde 

ana iþinden sapmanýn JCB için ne gibi sonuçlar 

doðuracaðý kadar, JCB himayesine girseydi 

Bamfords Ltd. ' in tasf iyeden kurtulup 

kurtulamayacaðý da, ayrý bir spekülasyon 

konusudur.

Bamfords Ltd. ile olan iliþki, baþarýsýz birleþme 

teklifi ve dava muameleleri ile de son bulmadý. 

Rupert Bamford, emekliliðine kadar hem 

Ýrlanda'daki hem de Wrexham'daki International 

Transmissions Ltd. için çalýþtý. JCB birleþme 

teklifini destekleyen Bay JCB'nin kardeþi, DC 

“Tim Bamford”, sonunda JCB tarafýndan alýcýdan 

kurtarýlan Iracroft'un sahipliðini ve yöneticiliðini 

üstlendi. Iracroft, günümüzde JCB için önemli bir 

hidrolik pipework tedarikçisi olarak bilinir.

1980'deki tasfiyenin ardýndan Bamfords Ltd.'in 

eski iþi, tasfiye görevlileri 

tarafýndan Bay Mohamed 

Zabadne'nin sahibi olduðu 

Bamfords  Internat iona l  

adýndaki yeni bir þirkete satýldý. 

Þubat 1989'da eski Bamfords 

L t d .  F a b r i k a s ý ,  B a y  

Zabadne'den satýn alýndý. Daha 

önce fabrika, JCB Special 

Products Ltd. ve JCB-SCM 

tarafýndan iþletiliyordu. Ancak 

JCB Special Products Ltd., 

1995'in yazýnda Cheadle'daki 

yeni fabrikasýna taþýndýktan 

sonra, JCB-SCM, fabrikanýn 

bütününü iþletmeye baþladý. 

Bamford'ýn Uttoxeter ile olan 

iþ iliþkisi, 1812'de Blacksmith 

dükkanýnýn açýlýþýna kadar 

uzanmaktadýr.

Bay Bamford, Crakemarsh 

ahýrlarýnda çalýþtýðý günlerden 

beri JCB 1 plakalý bir arabanýn 

hayalini kurdu. Yetkililere 

yazdýðý çeþitli mektuplarla 

yýllarca bu arzusunu tatmin 

e t m e k  i ç i n  b a þ a r ý s ý z  

giriþimlerde bulundu. Ancak, 

öze l  b i r  numara  a lma 

konusunda hep reddedildi. 

Daha sonra 1958'in Ekim 
ayýnda 2000£'e 10 tane 
motorlu scooter satýn alarak 
bu hayalini gerçekleþtirdi. 
Blackburn'deki bir scooter 
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satýcýsýna sipariþ verirken sadece bir tek önemli 
þart sundu. Scooterlarýn plakalarý JCB 1'den 10'a 
kadar olacaktý. 

Ýlk scooter ulaþtýðýnda, JCB 1 kýrmýzý beyaz 

Bentley, Continental binasýna transfer edildi. JCB 

2 de, o sýra Marjorie Bamford'un yeni arabasý 

olarak yedekte tutuldu. 

Bay Bamford, bütün scooterlarý depositosuz, 

faizsiz, kolay ödeme þartlarýna baðlý olarak 

çalýþanlarýna sattý. Satýn alan herkesle scooterýn 

plakasýnýn ihtiyaç halinde þirkete devredilmesini 

öngören bir sözleþme imzalandý. Öyle de oldu.

O günden beri þirket, JCB harfleriyle baþlayan 

plakalarý elinde bulundurmaya çalýþmaktadýr. Þu 

anda bu plakalarýn sayýsý 82'ye ulaþmýþtýr. Bugüne 

dek JCB 1 en küçük, JCB 968 de en yüksek 

numara  olmuþtur. Þirket, JCB 1'den JCB 14'e 

kadar, 15 ve 16 haricinde 17'den 20'ye kadar olan 

numaralarý elinde bulundurmaktadýr. Þu anki 

sahiplerinin bazý karmaþýk nedenlerden ötürü 

satmaya yanaþmamasý nedeniyle, hala þirketin 

elinde bulunduramadýðý birkaç numara vardýr.

“Þuursuzca para ödemesi yapmayýz” diyor þirket 

sekreteri Les Mitchell, plakalarýn resmi 

sorumlusu.

Bazý plaka numaralarý asla satýn alýnamamaktadýr. 

60'larda ve 70'lerde araçlar hurdaya çýktýklarý 

zaman, DVLC Swansea'deki bilgisayar kayýtlarýna 

g e ç m e m e k t e  ve  t a m a m e n  o r t a d a n  

kalkmaktaydýlar. Dolayýsýyla, kaynaðýn bu þekilde 

k u r u m a s ý , þ i r k e t i n  p l a k a  a l ý m ý n ý  

zorlaþtýrmaktadýr. 

Þimdi þirket, Les Mitchell DVLC müzayedelerine 

yöneldi, böylece ilk üç harfi taþýyan bazý plakalarý 

elde etmek mümkün oldu. Bu yolla 6 adet JCB 

plaka satýn alýndý.

Gerek kamyon ve kamyonetlerde gerekse 

direktörlerin, satýþ ve servis teknikerlerinin 

arabalarýnda JCB plakalarýnýn hepsi kullanýlýyor. 

Bay Bamford'un beyaz rengin trafikte en güvenli 

renk olduðunu okuduðu günden beri JCB 

þirketine ait bütün arabalar beyazdýr.

Bundan önce satýþ temsilcilerinin, John 

Wheeldon ve Ken Cadwallader, kullandýðý ilk 

arabalar, sarý ve kýrmýzý renklerde, JCB'nin 

imajýný yansýtan JCB logosunu taþýyan iki Ford 

JCB
Plakalar
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Anglias'tý. Ýlk satýþ direktörü John Skeldon'ýn 

Ford Zephyr'i de ayný renklerdeydi.

Þirketin ilk müþteri limuzini, De Havilland Dove 

isimli ilk uçaðý tamamlayýcý nitelikte yedi koltuða 

sahip, 1960 model sol direksiyonlu dev bir 

Cadil lac Fleetwood'tu. Dove, Burton 

yakýnlarýndaki Tatenhill Havaalaný'na indiði 

zaman müþterileri karþýlýyordu. Rocester 

Ailesi'nden daha sonra garaj yöneticisi olan 

Denis Bettany, Cadillac'ta þirketin ilk üniformalý 

þoförü olarak görev aldý.

1977 yýlýnda Derby'ye yapýlan bir kraliyet gezisi için 
JCB'den bir Rolls-Royce talep edildi. Buckingham 
Sarayý'na ait araba bozulduðunda, kraliçe mahcup olmaktan 
kurtulmuþ, JCB arabasý da kraliçenin yardýmýna yetiþme 
onurunu yaþamýþtý.  

Þirketin ilk müþteri limuzini, 2 Mayýs 1961'de 
Birmingham Havaalaný'nda JCB'nin ilk De Havilland 
Dove'u ile görüntülenen dev Cadillac Fleetwood'tu. 
Oturma kapasiteleri uçakla birbirini tamamladýðý için, bu 
Cadillac tercih edilmiþti. Böylece, müþteriler kolaylýkla 
fabrikaya ulaþtýrýlabiliyordu.   

JCB
Rolls-Royce'su
Kraliçe'nin
hizmetinde

Dev
Cadillac1958'te Bay Bamford, plaka numaralarý JCB 1'den JCB10'a 

kadar olmak koþuluyla, 10 tane motorlu scooter satýn aldý. 
Plakalar zaman içinde yeni araçlara transfer edildi ve bunlar 
mümkün olduðunca þirket tarafýndan satýn alýnmaya devam edildi.
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IÞIKLAR MAKÝNAIÞIKLAR MAKÝNA
SÝF JCB  ÝÞ MAKÝNALARI'NIN KAYSERÝ  YETKÝLÝ SERVÝSÝ

HÝZMETE GÝRDÝ

SÝF JCB  ÝÞ MAKÝNALARI'NIN KAYSERÝ  YETKÝLÝ SERVÝSÝ

HÝZMETE GÝRDÝ

SÝF JCB Ýþ Makinalarý

Genel Müdürü Cüneyt Divriþ açýlýþta bir konuþma yaptý.

Tesisin açýlýþ kurdelesi,

Satýþ Sonrasý Hizmetler

Direktörümüz Recep Çimen

tarafýndan kesildi.

Kazýcý-yükleyici sektörünün lider kuruluþu SÝF JCB 

Ýþ Makinalarý'nýn Türkiye çapýndaki 15. yetkili servisi, 

1 Eylül'de SÝF JCB Ýþ Makinalarý Satýþ Sonrasý 

Hizmetler Direktörü Recep Çimen tarafýndan bir 

törenle Karabük'de açýldý. 

Zonguldak, Bartýn, Karabük ve Kastamonu'daki JCB 

müþteri lerine servis ve yedek parça hizmeti 

verecek olan Genç Makina, Levent Baþpýnar, Birol 

Tok ve Bilal Anak tarafýndan kuruldu. Toplam 250 

metrekare servis alanýna sahip yeni serviste üstün 

hizmet anlayýþý ile bölgedeki JCB sahiplerine en 

kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

Servisin açýlýþý dolayýsýyla bir konuþma yapan SÝF 

JCB Ý þ  Mak ina l ar ý  Sa t ý þ  Sonras ý  H izmet ler  

Direktörü Recep Çimen, “Karabük'ün geliþmekte 

olan sanayisi ve altyapýsý ile Türkiye'nin gelecek vaat 

eden þehirleri arasýnda olduðuna inanýyoruz. 

Karabük ve çevresindeki JCB sahiplerine en kaliteli 

servis ve yedek parça hizmetini vererek, müþteri 

memnuniyetini artýrmayý ve markamýza olan güveni 

saðlamlaþtýrmayý hedefliyoruz.” dedi.

KARABÜK

YETKÝLÝ SERVÝSÝMÝZ

HÝZMETE GÝRDÝ 

KARABÜK

YETKÝLÝ SERVÝSÝMÝZ

HÝZMETE GÝRDÝ 

Ýþ makinalarý sektörünün lider kuruluþu SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 

Türkiye çapýndaki 15. yetkili servisi, 10 Haziran tarihinde SÝF JCB Ýþ 

Mak ina lar ý  Gene l  Müdürü Cüneyt  Divr i þ  

tarafýndan Kayseri Müftüsü'nün de katýldýðý bir 

törenle Kayseri'de açýldý. 

K ay s e r i , N i ð d e  v e  N e v þ e h i r ' d e k i  J C B  

müþterilerine servis ve yedek parça hizmeti 

verecek  o l an  I þ ý k l a r  Mak ina , Osman I þ ý k  

tarafýndan kuruldu. Toplam 570 metrekare alanda 

200 metrekarelik servis alanýna sahip yeni 

servisimizde, üstün hizmet anlayýþý ile bölgedeki 

JCB sahiplerine en kaliteli hizmet verilmesi 

hedefleniyor.

GENÇ MAKÝNA GENÇ MAKÝNA 

JCB,  Alman Vibromax

Þirketini Satýn Aldý
JCB, Alman Vibromax Kompaktör Ekipman GmbH'yý satýn 

aldýðýný duyurdu. Þirket, JCB Vibromax olarak bilinecek ve JCB 

Grubu'nun bir parçasý olarak yerel yönetimi Almanya ve Kuzey 

Amerika'da kalacak þekilde yönetilecek.

Ürünler, JCB Vibromax olarak pazarlanacak ve dünyaca ünlü JCB 

l o go sunu  t a þ ý y a c ak . Üre t im , L e i p z i g  y a k ý n l a r ý nd ak i  

Gatersleben'de bulunan fabrikada sürdürülecek. Satýn alma 

iþlemlerinin Eylül baþlarýnda tamamlanmasý bekleniyor.

JCB Grubu Yönetim Direktörü ve CEO'su John Patterson satýn 

almayý þöyle deðerlendirdi: “JCB ile Vibromax arasýnda büyük bir 

sinerji var. Vibromax ürünleri, JCB'nin bütün önemli inþaat 

ekipman serisini geniþletecek. Gelecekte öngörülen potansiyel 

büyüme, bizi heyecanlandýrýyor.”

Vibromax hakkýnda:

Vibromax, dizayn, üretim ve dünya genelinde 

kaliteli kompaktör araç daðýtýmýnda 65 yýlý 

aþkýn süredir itici güç niteliði taþýmaktadýr. 

Fabrika, DIN ISO 9001'e uyumlu yüksek 

kaliteli geniþ bir ürün serisi sunmakta ve 

y a k l a þ ý k  o l a r a k  y ý l d a  2 5 0 0  m a k i n a  

üretmektedir.

7 Haziran 2005 tarihinde Ankara Atlý Spor Klübü'nde Ýþ 

Makinalarý Mühendisleri Birliði (ÝMMB) üyesi 75 yönetici 

mühendise yapýlan sunum ile JCB'nin ürettiði 4x4x4 tipi yeni 

motorlar i le JCB'nin 3CX ve 4CX model kazýc ý-

yükley ic i ler inde uygulamaya baþ latt ýð ý  JCB Tork 

Konvertör Kilit Sistemi hakkýnda bilgi verildi.

Toplantýda firmamýz hakkýndaki genel bilgiler, Satýþ 

Direktörümüz Turgut Aksoy tarafýndan verilirken, teknik 

konulardaki bilgilendirme de, SSH Direktörümüz Recep 

Çimen tarafýndan yapýldý. Yoðun ilgi gören tanýtýmdan 

sonra, SÝF JCB yetkilileri, sýcak bir atmosferin hakim 

olduðu yemekte mühendislerle biraraya geldiler.

ÝMMB üyelerine JCB'den

bilgilendirme toplantýsý

ÝMMB üyelerine JCB'den

bilgilendirme toplantýsý
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Recycling Ýstanbul Geri Dönüþüm

Teknolojileri ve Atýk Yönetimi

Uluslararasý Fuarý'ndaydýk! 

Recycling Ýstanbul Geri Dönüþüm

Teknolojileri ve Atýk Yönetimi

Uluslararasý Fuarý'ndaydýk! 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak ÝFO tarafýndan 30 Haziran - 3 Temmuz 2005 

tarihlerinde, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Recycling 

Ýstanbul Fuarý'nda çarpýcý standýmýzla yer aldýk.

Loadall, Teletruk, Robot ve JS175W modellerimizin sergilendiði fuar, firmamýz 

için oldukça baþarýlý geçti. 

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ da, fuarý ziyareti sýrasýnda 

standýmýza ve makinalarýmýza yakýn ilgi gösterdi.

Ýstanbul Büyükþehir

Belediye Baþkaný

Kadir Topbaþ, SÝF JCB standýný ziyaret etti..

SÝF JCB Yetkili Servisleri

Macaristan'da yorgunluk attý...

SÝF JCB Yetkili Servisleri

Macaristan'da yorgunluk attý...

SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn yetkili 

servisleri, 13-17 Temmuz tarihleri 

aras ýnda  SSH Direktörümüz 

Recep Çimen'in önderl iðinde 

gerçek le þ t i r i l en  Macar i s t an  

seyahatinde yýlýn yorgunluðunu 

attý.

Osmanl ý  Dev let i 'nden ka lma 

eserleri de ziyaret etme imkaný 

bulan servislerimiz, dinlenmiþ 

þekilde Türkiye'ye döndüler.

SÝF JCB Satýþ Sonrasý Hizmetler Departmaný tarafýndan 4-8 

Aðustos tarihlerinde düzenlenen Loadall Eðitimi, Satýþ 

Sonrasý Hizmetler ve tüm Yetkili Servis çalýþanlarýnýn katýlýmý 

ile gerçekleþtirildi.

JCB eðitimcilerinden Mark Neal tarafýndan verilen eðitimde 

Loadall ile ilgili hidrolik, elektrik, direksiyon ve arýza bulma-

çözme konularý iþlendi.

Eðitimin son günü Michelin firma yetkilileri de, iþ makinalarý 

lastik yapýsý, özellikleri, seçimi ve hasarlarý konularýnda üç 

saatlik bir bilgilendirme yaptýlar.

JCB Tork Konvertör

Kilit Sistemi

Hizmetinizde  

JCB Tork Konvertör

Kilit Sistemi

Hizmetinizde  

“JCB Tork Konvertör Kilit Sistemi”, JCB marka 

kaz ýc ý -yük ley ic i lerde ima la t  aþamas ýnda  

uygulanan bir özellik olarak, gün içerisinde fazla 

mesafe katetmek ve iniþli çýkýþlý yollarda araç 

kullanmak zorunda olan JCB kullanýcýlarýnýn 

hizmetine sunuldu.

Bu s istem, makina lar ýn yoldaki  yürüyüþü 

aþamasýnda devreye girmekte ve yürüyüþ 

esnasýnda %25 yakýt tasarrufu saðlamaktadýr. 

Makina, yürüyüþ aþamasýnda iken, tork devre dýþý 

b ýrak ý lmakta , böylece daha h ýz l ý  ve daha 

ekonomik bir performans elde edilmektedir.

Konu i le i lg i l i  detaylarý "Bi lgi" sayfamýzda 

bulabilirsiniz.

Þile'de

Keyifli Bir Gün

Þile'de

Keyifli Bir Gün
SÝF JCB Ailesi, 17 Haziran tarihinde Þile Kalabalýk 

Restaurant'ta düzenlenen keyifli bir organizasyonda 

buluþtu. Büyüleyici günbatýmý manzarasý eþl iðinde 

gösterilen Roadshow filmimizin ardýndan SÝF JCB Genel 

Müdürü Cüneyt Divriþ, ulaþýlan son noktayý deðerlendiren 

bir konuþma yaptý. Üstün baþarýlarýyla hepimizi sevindiren 

Roadshow ekibine teþekkür belgelerinin teslim edildiði 

gecede SÝF JCB çalýþanlarý doyasýya eðlendi.

Loadall EðitimiLoadall Eðitimi

Sürekli geliþen ve güncellenen içeriðiyle 

internet sitemiz, müþterilerimizle kurduðumuz 

önemli köprülerden biri olmaya devam ediyor. 

May ýs  ay ý  i t ibar iy le , s i temiz in  Ýng i l i zce 

versiyonunu da hizmetinize sunarak daha 

geniþ bir kitleye ulaþabilmenin mutluluðunu 

yaþýyoruz. 

Hepinizin sitemizi zevkle ziyaret edeceðinizi 

umuyor, deðerli fikirlerinizi bekliyoruz. 

Ýngilizce

Internet Sitemiz

Yayýnda! 

Ýngilizce

Internet Sitemiz

Yayýnda! 

www.sif-jcb.com.tr
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Driver Mehmet Ali Karamehmet veThrottle 

Burak Öztoygar 3.'lük kürsüsünde.
ÝSTANBUL

ÝZMÝR

Bora Karaosmanoðlu (Ürün Sorumlusu-Tarým Ürün.)

Murat Yýlal (Yedek Parça Satýþ Uzmaný)

Vildan Cavcý (Satýþ Sonrasý Hiz.  Asistaný)

Burcu Bulaktan (Satýþ Asistaný)

Derya Mertkanlý (Ýthalat Muhasebesi Elemaný)

Berna Tuðcu (Finansman Elemaný)

Murat Gökmen (Satýþ Temsilcisi)

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

Sadece usta olmak
yetmez...

27

Hindistan'da çok ünlü bir ressam varmýþ... Herkes bu 

resamýn yaptýlarýný kusursuz kabul edecek kadar beðenirmiþ. 

Ve onu "Renklerin Ustasý" anlamýna gelen Ranga Çeleri 

olarak tanýsalar da, kýsaca Ranga Guru derlermiþ. 

Onun yetiþtirdiði bir ressam olan Raciçi ise, artýk eðitimini 

tamamlamýþ ve son resmini yaparak Ranga Guru'ya 

götürmüþ ve resmini deðerlendirmesini istemiþ. Ranga Guru 

ise; 'Sen artýk ressam sayýlýrsýn Racaçi. Artýk senin resmini 

halk deðerlendirecek' diyerek resmi þehrin en kalabalýk 

meydanýna götürmesini ve en görünen yerine koymasýný 

istemiþ. Yanýna da kýrmýzý bir kalem koyarak halktan 

beðenmedikleri yerlere çarpý koymalarýný rica eden bir yazý 

býrakmasýný istemiþ. 

Raciçi denileni yapmýþ. Birkaç gün sonra resme bakmaya 

gittiðinde görmüþ ki, tüm resim çarpýlar içinde ve neredeyse 

görünmüyor. Çok üzülmüþ tabii. Emeðini ve yüreðini 

koyarak yaptýðý tablo, kýrmýzýdan bir duvar sanki...

Alýp resmi götürmüþ Ranga Guru'ya ve ne kadar üzgün 

olduðunu belirtmiþ. Ranga Guru, üzülmemesini ve yeniden 

resme devam etmesini önermiþ. Raciçi, yeniden yapmýþ 

resmi ve gene Ranga Guru'ya götürmüþ. Tekrar þehrin en 

kalabalýk meydanýna ama bu defa yanýna bir palet dolusu 

çeþitli renklerde yaðlý boya ve birkaç fýrça ile birlikte 

býrakmasýný istemiþ Ranga Guru... Ve yanýna insanlardan 

beðenmedikleri yerleri düzeltmeler'ni rica eden bir yazý ile 

býrakmasýný istemiþ. Raciçi denileni yapmýþ. 

Birkaç gün sonra meydana gittiðinde görmüþ ki, resmine hiç 

dokunulmamýþ; fýrçalar da, boyalar da kullanýlmamýþ. Çok 

sevinmiþ ve koþarak Ranga Guru'ya gitmiþ ve resme 

dokunulmadýðýný anlatmýþ. Ranga Guru; 'Sevgili Raciçi, sen 

birinci konumda, insanlara fýrsat verildiðinde ne kadar 

acýmasýz bir eleþtiri saðanaðý ile karþýlaþýlabileceðini gördün. 

Hayatýnda resim yapmamýþ insanlar dahi, gelip senin resmini 

kara lad ý . Oysa  ik inc i  konumda , on lardan hata lar ý  

düzeltmelerini istedin, yapýcý olmalarýný istedin. Yapýcý olmak 

eð it im gerekt ir ir. Hiç k imse , b i lmedið i  b ir  konuyu 

düzeltmeye kalkmadý, cesaret edemedi. Sevgili Raciçi, 

mesleðinde usta olman yetmez, bi lge de olmal ýs ýn . 

Emeðininin karþýlýðýný, ne yaptýðýndan haberi olmayan 

insanlardan alamazsýn. Onlara göre senin emeðinin hiç bir 

deðeri yoktur. Sakýn emeðini bilmeyenlere sunma ve asla 

bilmeyenle tartýþma.'

Bizler, SÝF JCB olarak, benzer hisleri yaþadýk... Taklit edildik, 

takip edildik, tartýþýldýk. Ama hep fýrçamýzý, paletimizi 

markamýzýn yanýna koyduk...

Ýstanbul Bölge Satýþ Temsilcimiz Ahmet 
Öksüz, hediyesini JCB Güney Avrupa 
Satýþ Müdürü Ian Hazelwood'dan aldý.

Ýþ makinalarý sektörünün lider 

k u r u l u þ u  S Ý F  J C B  Ý þ  

Mak ina lar ý , 9  Ey lü l  2005 

t a r i h i n d e  y ý l ý n  1 0 0 0 .  

makinasýný satarak sektörde yeni bir rekora daha imza attý. 

Türkiye kazýcý-yükleyici pazarýnýn %40'ýný elinde bulunduran 

SÝF JCB'nin sattýðý 1000. makina da, yine JCB 3 CX SM 

model bir kazýcý-yükleyici. Bu büyük baþarýnýn nedenini 

sürekli yeniliðe ve bilimsel çalýþmaya yapýlan yatýrýmlara 

baðlayan f irma yetki l i ler i , ça l ýþanlar ýnýn çabalar ýný  

ödüllendirmenin de önemine deðiniyorlar.  Ýstanbul Bölge 

Satýþ Temsilcimiz Ahmet Öksüz'ün satýþýný gerçekleþtirdiði 

1000. makina da, yapýlan küçük kutlamada kendisine güzel 

bir armaðan kazandýrdý. 

1000. makinamýzýn satýþýný gerçekleþtiren Ahmet Öksüz'ü 

tebrik ederken, firmamýzýn böylesine bir baþarýyý elde 

etmesinde emeði bulunan SÝF JCB Ailesi'nin tüm üyelerine 

de teþekkür ederiz...

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda, Mersin 

Ahmet Iþýkara Ýlköðretim Okulu ile Dentaþ Ýlköðretim Okulu'na baðýþta 

bulundu. 

2 adet bilgisayar, 1adet yazýcý, 1 adet projeksiyon cihazý ve 2 adet cam 

dolabýn baðýþlandýðý Mersin Ahmet Mete Iþýkara Ýlköðretim Okulu'nu 

ziyaret eden Ahmet Mete Iþýkara, SÝF JCB Adana Bölge Bayiisi APA Makina 

yetkililerine teþekkürlerini iletti. Dentaþ Ýlköðretim Okulu'na da 4 adet 

bilgisayar baðýþlayan SÝF JCB, daha önce de ÝTÜ Taþkýþla Kampüsü'nün 

yenilenme çalýþmalarý için 5000 YTL baðýþlamýþtý.

Bu yýl üçüncüsü düzenlenen 'Türkiye Offshore Þampiyonasý'nda, SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý'nýn katkýlarý ile yarýþan takýmýmýz, Ýstanbul-Caddebostan'da 

gerçekleþtirilecek son etap için hazýrlanýyor.

Þampiyonadaki tüm ayaklarý naklen yayýnlayan Show TV'nin, çekimleri JCB 

Loadall 535-125 üzerinde gerçekleþtirmesi, yarýþ dýþýnda da çevrede bulunan yüzlerce kiþi nezdinde çok 

etkili bir tanýtým yapmamýza olanak saðlamakta.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Yeni Projeler 

ve Ýþ Geliþtirme Direktörü Burak 

Öztoygar'ýn da yer aldýðý takýmýmýza 

baþarýlar diliyoruz.

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 24-25 Eylül 2005

SÝF JCB'den eðitime destekSÝF JCB'den eðitime destek
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“Dünya kenti Konya” sloganý ile yola çýkan Konya'lýlar, bugün altyapýsý çok 

geliþmiþ bir þehre sahipler. 1960'lý yýllarda baþlayan atýlýmlar ile, þehirde kalýcý 

geliþmeler rahatlýkla izlenmektedir. Konya'nýn geliþmekte olan sanayisi ve 

altyapýsý, Türkiye'nin gelecek vaat eden büyük þehirleri arasýnda olduðunu 

göstermektedir.

Hýzla büyüyen Konya ilinde iþ makinalarý sektörünün 

lider kuruluþu SÝF JCB Ýþ Makinalarý, Türkiye çapýndaki 13. 

yetkili servisini 23 Þubat 2005'de hizmete açmýþtýr. 

Ko ny a , K a r a m a n , A k s a r ay  ve  A f yo n ' d a k i  J C B  

müþterilerine servis ve yedek parça hizmeti veren Elce 

Makina, Mehmet Elbaþý, Bayram Ceylan ve Fehmi Varol 

tarafýndan kurulmuþtur. Toplam 1.000 metrekare alanda 

620 metrekarelik hizmet alanýna sahip 

se r v i s , bö l gen in  en  büyük  se r v i s i  

konumundadýr.

10 kiþilik uzman ekibi ile bölgesinde yaklaþýk 250 makinaya, 

gerek kendi servis binasýnda gerekse sahip olduðu 3 adet 

gezici servis aracý ile hizmet veren Elce Makina, SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý'nýn vazgeçilmezleri arasýnda bulunan müþteri 

memnuniyetinin artýrýlmasý ve markamýza olan güvenin 

saðlamlaþtýrmasý ilkesinden yola çýkarak yaygýnlaþtýrýlan 

servis aðýnýn en güçlü halkalarýndan biridir.

Aç ý ld ýð ý  günden bugüne kadar  h izmet verd ið i  tüm 

müþterilerimizden tam not alan Elce Makina, Konya'da 

bugüne kadar yapýlan etkin çalýþmalar sonucu, bölgedeki 

makina sayýsýnýn artmasý ile birlikte daha fazla müþteriye 

ELCE

MAKÝNA

ELCE

MAKÝNA

KONYA YETKÝLÝ SERVÝSÝMÝZKONYA YETKÝLÝ SERVÝSÝMÝZ

hizmet verir duruma gelmiþtir. Özellikle 

Ko ny a ' d a , J C B  m a k i n a l a r ý n ý n  t ü m  

modellerinin bulunmasý, Elce Makina'nýn 

iþ ini güçleþtirse de , müþteri lerimizin 

memnuniyeti Elce Makina'nýn baþarýsýný 

göstermektedir. 

Geçen zaman içerisinde geliþen teknolojiye 

kolaylýkla ayak uyduran Elce, güvenilir olma 

adýna müþterilerinin vazgeçilmezleri arasýna girmektedir.

SÝF ve JCB iþbirliðinin 30. yýlýnda hizmete giren Konya 

Yetkili Servisimiz Elce Makina'ya tekrar 'hoþgeldin' diyor, 

kýsa sürede bu ortakl ýð ýn bir parçasý 

olduðunu kanýtladýðý için teþekkür 

ediyoruz.

Konya'nýn Meþhur Etli EkmeðiKonya'nýn Meþhur Etli Ekmeði

Konya'da bundan 60-70 yýl önce çarþýda katýkçý dükkanlarý ile tek tük aþçý 

dükkaný ve lokanta ile bol miktarda kebapçý dükkaný bulunuyordu. Bu kebapçý 

dükkanlarý genellikle bugün "Kebapçýlar Ýçi" denilen yerde toplanmýþlardý. Çarþý 

esnafý, lokanta yemeklerinden ziyade kebapçý dükkanlarýnda karýn doyururdu. 

Çünkü lokantalardaki sulu yemeklerin en iyilerini evlerinde yiyebiliyorlardý.

Etli ekmek, kuþbaþý köfte satýlan kebapçý dükkanlarýnda hazýrlanýrdý. Bugün olduðu gibi hazýrlanýp 

piþirilen yerde yenmezdi. Etli ekmeðin içi dükkanda hazýrlanýr, çýraklar tarafýndan muhtelif yerlerde 

bulunan etli ekmek fýrýnlarýnda piþirilir, dükkanda bekleyen müþterilere sunulurdu. Bu etli ekmek 

fýrýnlarýndan bazýlarý Mahkeme Hamamý, Kayýklý Kahve ve Kunduracýlar içinde bulunuyorlardý. 

Lokantalarda hazýrlanan etli ekmek içleri ise; kasaplardan gövde olarak gelen koyun etleri kalfalar 

tarafýndan parçalanýrdý. Buna o günün deyimiyle et bozmak denilirdi. Sebzeler de ayný þekilde 

doðranarak kýyýlmýþ ete karýþtýrýlýrdý. Et hiç bir zaman makine ile çekilmezdi. Köfte etlerinde bile 

býçak kullanýlýrdý. Bunun için hazýrlanan bu içlere býçakarasý denilmiþtir. Normal etli ekmeklerde 60 

gr kýyma, 100 gr sebze (soðan, domates, biber) kullanýlýr. Bol etli isteyenlere ise, 120 gr et, 100 gr 

sebze kullanýlýr. Onun için bu tip etli ekmekler için bol deyimi kullanýlýr.
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Ç A Ð D A N M Ü H E N D Ý S L Ý K -  Ömer Yýlmaz

Dergimizin bu sayýsýnda, üniversite mezunu bir genç iken 

birkaç arkadaþýyla kurduðu, bugün önemli baþarýlarýn sahibi, 

T ü r k i ye ' n i n  ö n c ü  i n þ a a t  f i r m a l a r ý n d a n  “ Ç a ð d a n  

Mühendislik”nin sahibi Sayýn Behçet Çaðlar konuðumuz.

Dergimizin bu sayýsýnda, üniversite mezunu bir genç iken 

birkaç arkadaþýyla kurduðu, bugün önemli baþarýlarýn sahibi, 

T ü r k i ye ' n i n  ö n c ü  i n þ a a t  f i r m a l a r ý n d a n  “ Ç a ð d a n  

Mühendislik”nin sahibi Sayýn Behçet Çaðlar konuðumuz.
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Firmanýzýn kuruluþu ve geliþimi ile ilgili kýsaca bilgi verir misiniz?

Çaðdan Þirketler Topluluðu'nun ana þirketi olan Çaðdan 

Mühendislik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Þ., Ekim 1985 

tarihinde 5 ortak tarafýndan kurularak faaliyete baþladý. Ýlk 

faaliyet yýllarýnda otomatik yaðmurlama sulama iþleriyle ilgilenen firmamýz, daha 

sonra çevre düzenleme, altyapý ve inþaat iþlerine aðýrlýk vermeye baþladý. Çaðdan 

Þirketler Topluluðu, faaliyetlerini 3 ayrý þirket ile yürütmektedir. Çaðdan 

Mühendislik, topluluðun ana þirketi konumunda olup, büyük ölçekli ve özellik arz 

eden birçok projeye imzasýný atmýþtýr.

Ýlk iþ makinasý ihtiyacý hangi proje ile baþladý? Buna baðlý olarak bitirilen veya 

devam eden projelerinizden bazýlarýný sýralayabilir misiniz?

1990'lý yýllarda, Ankara Altýnpark projesine baþladýðýmýzda satýn aldýðýmýz iki adet 

lastik tekerlekli yükleyici ile ilk iþ makinalarýný firmamýz bünyesine kazandýrdýk. 

Makina parkýmýzý da, ilerleyen süreçte alýnan ihaleler doðrultusunda oluþturmaya 

çalýþtýk. Bugüne kadar tamamladýðýmýz projelerin bazýlarý;

- Ankara Altýnpark Projesi

- Eskiþehir Kapalý Spor Salonu

- Senirkent Afet Konutlarý

- Yozgat Polis Okulu Ýnþaatý

- Akarca Konutlarý

- Söke Atýksu Arýtma Tesisleri Islah ve Ýkmal Ýnþaatý

- Çamsan A.Þ. Üretim ve Stoklama Tesisi Ýnþaatý

Halen devam eden projelerimiz ise;

- Çorum 2. Bölge 680 Adet Konut Ýnþaatý (TOKÝ)

- Çorum 3. Bölge 836 Adet Konut Ýnþaatý (TOKÝ)

- ATO Kongre Merkezi Kaba Ýnþaatý

- Haydarpaþa Öðrenci Yurdu 

- Kocaeli - Bekirpaþa 682 Adet Konut Ýnþaatý (TOKÝ)

Çaðdan Mühendislik'in SÝF JCB Ailesi'ne katýlýmýný anlatabilir misiniz?   

Firmanýzýn kuruluþu ve geliþimi ile ilgili kýsaca bilgi verir misiniz?

Ýlk iþ makinasý ihtiyacý hangi proje ile baþladý? Buna baðlý olarak bitirilen veya 

devam eden projelerinizden bazýlarýný sýralayabilir misiniz?

Çaðdan Mühendislik'in SÝF JCB Ailesi'ne katýlýmýný anlatabilir misiniz?   

"JCB marka aðýr iþ 
makinalarýnda 

iþletme maliyetinin, 
daha da önemlisi 
yakýt tüketiminin 
düþük olduðunu 

öðrendim ve 
etkilendim. Þimdi 

de, verdiðimiz 
kararýn ne kadar 
doðru olduðunu, 

bizzat kendi 
iþletmelerimden 

gelen bilgilerle 
doðruluyorum. "

ÇAÐDAN MÜHENDÝSLÝK
31

Ankara Alt ýnpark projes inde , 1990' l ý  y ý l l arda S ÝF Otomotiv ' in  

distribitörlüðünü yaptýðý silindir alýmý ile ticari iliþkimiz baþladý. SÝF JCB 

Ailesi'ne katýlým ise, 1998 yýlýnda bir adet JCB 4CX alýmý ile baþlayýp, 2000 

yýlýnda ikinci JCB 4CX alýmýyla devam etti. Bu yýl içinde, TOKÝ'den alýnan, 

Çorum'daki toplam 1500 adet konut projesi için ihtiyacýmýz olan Lastik 

Tekerlekli Yükleyici ve Ekskavatör alýmýnda da, JCB 456ZX ile JS330'u 

tercih ederek parkýmýzdaki JCB sayýsýný artýrdýk.  

Kazýcý-yükleyici dýþýnda, ekskavatör ve yükleyici alýmýnda da JCB'yi tercih 

etmenizin sebebini öðrenebilir miyiz?

Sektörde kazýcý-yükleyici deyince ilk akla gelen markanýn JCB olduðunu 

biliyoruz. Biz de kullandýðýmýz JCB marka kazýcý-yükleyicilerde bugüne 

kadar herhangi bir sýkýntý yaþamadýk. Yaygýn servis aðý, yedek parçalarýnýn 

bulunabilirliði ve fiyatlarýnýn uygunluðu, bizim için önemli kriterler. Ayrýca, 

daha önce ekskavatör ve yükleyicilerinizi kullanan firmalar ile yaptýðým 

görüþmelerde, JCB marka aðýr iþ makinalarýnda da iþletme maliyetinin, 

daha da önemlisi yakýt tüketiminin düþük olduðunu öðrendim ve 

etkilendim. Þimdi de, verdiðimiz kararýn ne kadar doðru olduðunu, bizzat 

kendi iþletmelerimden gelen bilgilerle doðruluyorum. 

Sektörün bugünkü ve 2006 yýlýndaki durumunu nasýl deðerlendirirsiniz?

Bu sene, özellikle Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Dairesi Baþkanlýðý'nýn 

açtýðý ihaleler, duble yol ihaleleri ve doðalgaz ihaleleri, sektörde son 

yýllardaki en hareketli dönemin yaþanmasýný saðladý. Bu hareketliliðin, 

baðlantý l ý  olduðu diðer sektörleri  de olumlu yönde etki lediðini  

görmekteyiz. Özellikle, paralel ilerlediðimiz iþ 

makinasý sektörünün en iyi dönemlerinden birini 

yaþadýðýný sizlerden ve çevremden duyuyorum. Bu 

olumlu geliþmelere ve enflasyonun seyrinde 

herhangi bir deðiþiklik olmamasýna raðmen, 

malzeme (çimento, demir vb.) fiyatlarýndaki 

hissedilen artýþlar, ilerisi için bizi tedirgin etmekte.

2006 yýlýnda Mortgage sisteminin hayata geçmesi 

ile, sektörde olumlu yönde hareketlenme olabilir. 

Ancak bunun firmalara yansýmasý konusunda 

tereddüt içindeyim. Þu anda sektördeki büyük 

iþlerin hemen hepsini kamu kuruluþlarý finanse 

e t m e k t e , b u  d a  e n d i þ e l e r i m i z i  d a h a  d a  

arttýrmaktadýr. Ancak önümüzdeki dönem için 

kesinlikle karamsarlýða kapýlmýþ deðiliz.

Teþekkürler Behçet Çaðlar….

Kazýcý-yükleyici dýþýnda, ekskavatör ve yükleyici alýmýnda da JCB'yi tercih 

etmenizin sebebini öðrenebilir miyiz?

Sektörün bugünkü ve 2006 yýlýndaki durumunu nasýl deðerlendirirsiniz?
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Ankara Alt ýnpark projes inde , 1990' l ý  y ý l l arda S ÝF Otomotiv ' in  

distribitörlüðünü yaptýðý silindir alýmý ile ticari iliþkimiz baþladý. SÝF JCB 

Ailesi'ne katýlým ise, 1998 yýlýnda bir adet JCB 4CX alýmý ile baþlayýp, 2000 

yýlýnda ikinci JCB 4CX alýmýyla devam etti. Bu yýl içinde, TOKÝ'den alýnan, 

Çorum'daki toplam 1500 adet konut projesi için ihtiyacýmýz olan Lastik 

Tekerlekli Yükleyici ve Ekskavatör alýmýnda da, JCB 456ZX ile JS330'u 

tercih ederek parkýmýzdaki JCB sayýsýný artýrdýk.  

Kazýcý-yükleyici dýþýnda, ekskavatör ve yükleyici alýmýnda da JCB'yi tercih 

etmenizin sebebini öðrenebilir miyiz?

Sektörde kazýcý-yükleyici deyince ilk akla gelen markanýn JCB olduðunu 

biliyoruz. Biz de kullandýðýmýz JCB marka kazýcý-yükleyicilerde bugüne 

kadar herhangi bir sýkýntý yaþamadýk. Yaygýn servis aðý, yedek parçalarýnýn 

bulunabilirliði ve fiyatlarýnýn uygunluðu, bizim için önemli kriterler. Ayrýca, 

daha önce ekskavatör ve yükleyicilerinizi kullanan firmalar ile yaptýðým 

görüþmelerde, JCB marka aðýr iþ makinalarýnda da iþletme maliyetinin, 

daha da önemlisi yakýt tüketiminin düþük olduðunu öðrendim ve 

etkilendim. Þimdi de, verdiðimiz kararýn ne kadar doðru olduðunu, bizzat 

kendi iþletmelerimden gelen bilgilerle doðruluyorum. 

Sektörün bugünkü ve 2006 yýlýndaki durumunu nasýl deðerlendirirsiniz?

Bu sene, özellikle Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Dairesi Baþkanlýðý'nýn 

açtýðý ihaleler, duble yol ihaleleri ve doðalgaz ihaleleri, sektörde son 

yýllardaki en hareketli dönemin yaþanmasýný saðladý. Bu hareketliliðin, 

baðlantý l ý  olduðu diðer sektörleri  de olumlu yönde etki lediðini  

görmekteyiz. Özellikle, paralel ilerlediðimiz iþ 

makinasý sektörünün en iyi dönemlerinden birini 

yaþadýðýný sizlerden ve çevremden duyuyorum. Bu 

olumlu geliþmelere ve enflasyonun seyrinde 

herhangi bir deðiþiklik olmamasýna raðmen, 

malzeme (çimento, demir vb.) fiyatlarýndaki 

hissedilen artýþlar, ilerisi için bizi tedirgin etmekte.

2006 yýlýnda Mortgage sisteminin hayata geçmesi 

ile, sektörde olumlu yönde hareketlenme olabilir. 

Ancak bunun firmalara yansýmasý konusunda 

tereddüt içindeyim. Þu anda sektördeki büyük 

iþlerin hemen hepsini kamu kuruluþlarý finanse 

e t m e k t e , b u  d a  e n d i þ e l e r i m i z i  d a h a  d a  

arttýrmaktadýr. Ancak önümüzdeki dönem için 

kesinlikle karamsarlýða kapýlmýþ deðiliz.

Teþekkürler Behçet Çaðlar….

Kazýcý-yükleyici dýþýnda, ekskavatör ve yükleyici alýmýnda da JCB'yi tercih 

etmenizin sebebini öðrenebilir miyiz?

Sektörün bugünkü ve 2006 yýlýndaki durumunu nasýl deðerlendirirsiniz?
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Yetimoðlu Ýnþaat
ve Hafriyat Ltd. Þti. 

Þirket Yöneticisi
 Ali Yetimoðlu

Arkadaþýmýz Burak Sýð (saðda), firma yetkilileri ile birlikte
JCB'lerin önünde.

Þu an makina parkýnýzda kaç JCB var?

Yeni gelecek olanlarla birlikte toplam 10 tane olacak. 1 

CX, JS 330, 4 CX-SM, dört 3 CX-SM ve yeni gelecek 

olan iki JS 200 ve bir de 3 CX-SM.

Peki 1 CX' i neden tercih ettiniz?

Bodrum'da çok dar alanlar var. Zaman zaman bu dar 

a lan larda ça l ý þmamýz  gerek iyor. Ancak büyük 

makinalarla buralara giremiyoruz. Servise geldiðim 

birgün 1 CX'i gördüm ve bu makinanýn Bodrum için 

idea l  b i r  mak ina  o lab i leceð in i  düþündüm. Bu 

düþüncemde de yanýlmadým. Çünkü teslim aldýðýmdan 

beri makina hiç boþ durmadý. Özellikle, otellerin 

peyzaj iþlerinde kullanýlabilecek bir makina.

Son olarak söylemek istediðiniz bir þey var mý?

Yaklaþýk 10 yýldýr SÝF JCB ile çalýþýyorum. Geçen süre 

içerisinde tüm ekip olarak bizi hiçbir zaman mahçup 

etmediler. Gerek makina, gerekse servis ve hizmet 

kalitesi olarak çok memnunum. Bunun böyle süreceði 

konusunda da hiç þüphem yok. Ayrýca, Yozgat Karakaya 

Köyü'ne derginiz aracýlýðýyla selamlarýmý yolluyorum. 

Bu arada, köyümüze ilk JCB'yi de biz getirdik. Geçen 

bunca süre içerisinde þu an Karakaya Köyü'nde 

yaklaþýk 20 adet JCB var. 

Þu an makina parkýnýzda kaç JCB var?

Peki 1 CX' i neden tercih ettiniz?

Son olarak söylemek istediðiniz bir þey var mý?

Bodrum'da inþaat ve altyapý faaliyetlerinde bulunan ve 10 yýldýr
SÝF JCB müþterisi olan
Bodrum'da inþaat ve altyapý faaliyetlerinde bulunan ve 10 yýldýr
SÝF JCB müþterisi olan

Kýsaca tarihçe...

Ýnsanlarýn birlerce yýl boyuncu yerleþik olarak yaþadýklarý Bodrum, 

inanýlmayacak kadar zengin bir geçmiþe sahiptir. Birçok büyük uygarlýðýn 

ve tarihi olaylarýn içinde veya yakýnlarýnda oluþmuþ olmasý, Halikarnas'ý 

(Bodrum'un eski adý) tarihçiler için önemli bir yer konumuna getirmiþtir. Homeros'un 'Ebedi 

mavilikler ülkesi' dediði ve bir diðer Bodrumlu Cevat Þakir'in de 'baþka yerde olup nur içinde yatýlacaðýna, burada nur 

içinde yaþanýr' demesi boþuna deðildir. Tarih boyunca, önceki adýyla Halikarnassos, sonra da Bodrum, paylaþýlamayan 

ve uðrunda hep mücadele edilen bir yer olmuþtur.

Bodrum, doðu ve batý limanlarýnýn birleþmesinden meydana gelen yarýmada üzerinde yükselen kalesi ve iki limanýn 

kýyýlarýna dizilmiþ bembeyaz evleri, gümbetleri ve denize inen daracýk sokaklarý, þöhreti dünyaya yayýlmýþ yatlarý,  

tersaneleri ile ünlü bir yöredir.

Bugün Bodrum, bir tatil yöresinden beklenen tüm unsurlarý bünyesinde toplamýþ, yaz-kýþ yaþanabilecek önemli bir 

turizm merkezidir. Dünyanýn dört bir yanýndan gelen zengin yatçýlardan kýsýtlý bütçesiyle bir pansiyonda uzun yaz 

tatili geçirebilen gelir gruplarýna kadar tüm kesimlerin beklentisini karþýlayacak donanýma sahiptir.

Bodrum, geçmiþte bir çok uygarlýða beþiklik etmiþtir. Çaðlar boyunca Ege adalarýndan gelenlerin sayýsýz istilasýna 

uðrayan Bodrum, Akdeniz'de hakimiyet kurmak isteyenler için önemli bir merkez olmuþtur. Ionia ile Likia arasýnda 

kalan bölgede diðerlerine göre daha küçük olan Karya (Karia) yer alýr. Halikarnassos, (Bodrum) Karya'nýn önemli 

þehirlerinden birisi oldu. Bölge tarihçi Heredot'u, tarihin ilk kadýn amirali olan I. Artemisia ve onun kadar baþarýlý 

amiral olan II. Artemisia'yý, Leachares, Shepas gibi sanatçýlarý yetiþtirmiþtir. 

Bodrum tarih boyunca Preslerin Makedon'larýn, Roma Ýmparatorluðunun ve Bizans'ýn egemenliði altýna girmiþtir. 

Bizans, 1071 yýlýnda Malazgirt'te Selçuklu Sultaný Alpaslan'a yenilmesinden sonra Anadolu hakimiyetini kaybetmiþtir. 

Osmanlý hükümdarý Mehmet Çelebi tarafýndan 1415 yýlýnda Halikarnassos'a yerleþtirmiþtir. Rodos Þövalyeleri, bu 

günkü Bodrum Kalesini inþa ederek yörede egemenlik kurmuþlardýr. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kanuni 

Sultan Süleyman 1522 yýlýnda düzenlediði Rodos Seferinde Rodos ile birlikte Bodrum'u da Osmanlý topraklarýna 

katmýþtýr.

Kaynak: www.kultur.gov.tr

'Ebedi 

mavilikler ülkesi' 'baþka yerde olup nur içinde yatýlacaðýna, burada nur 

içinde yaþanýr' 

Geliþimin ve altyapý inþaatlarýnýn 
kesintisiz devam ettiði turizm cennetimiz:
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Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz?

1985 yýlýnda traktör kepçe ile baþladým.

Neden makinacýlýðý seçtiniz?

Bende çocukluktan beri  süregelen bir makina 

hayranlýðý var. Bu iþe ufak yaþlarda yaðcýlýkla baþladým. 

Daha sonra 1985 yýlýnda ilk traktör kepçeyi aldým.

JCB ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB, zaten çocukluðumdan beri duyduðum bir dünya 

markasý. Ý lk traktör kepçeyi aldýðýmda bile , hep 

hayalimde bir JCB sahibi olmak vardý ve nihayetinde 

1994 yýlýnda ikinci el 1991 model bir 3 CX satýn aldým. 

Ondan sonraki tüm makinalarým ise, hep yeni oldu. 

1997'de bir 3 CX-SM, 1998'de iki 3 CX-SM satýn 

aldým. 2000 yýlýnda bir 4 CX-SM, 2003 yýlýnda ise, iki 3 

CX-SM ve bir 4 CX-SM satýn aldým. 2005 yýlýnda ise, 

bir JS 330 LC, bir 1 CX ve bir tane de 3 CX-SM satýn 

aldým. Son olarak da, Eylül ayý içerisinde teslim almak 

üzere 2 adet JS 200 LC ve bir adet 3 CX-SM sipariþi 

verdim. Eylül ayýnda teslim alacaðým 3 CX-SM'de 

LUTC "Tork Konvertör Kilit Sistemi"ni tercih ettim. 

Çünkü bu sayede %25'lere varan bir yakýt tasarrufu 

saðlayabileceðim. Takdir edersiniz ki, bizim iþimizde en 

önemli faktörlerden biri de yakýt.

JCB Ekskavatör hakkýnda bize neler söyleyebilirsiniz?

Bekoloderde dünyanýn en büyük markasý olan bir 

f i rman ýn  ekskavatör  konusunda da  ayn ý  gücü 

koruyacaðýný düþündüðüm için JCB Ekskavatörü tercih 

ettim ve bunda da yanýlmadým. JS 330'u aldýðýmda 

performansýnýn çok iyi olduðunu gördüm. Yakýtýnýn da 

çok düþük olduðunu görünce, iki adet de JS 200 

sipariþi verdim. Daha önce de söylediðim gibi, yakýt 

bizim iþimizde çok önemli. Bugün sahip olduðum JS 

330 farklý çalýþma modlarýna göre 18-22 litre arasýnda 

yakýt yakýyor ki, bu benim için çok düþük bir deðer.

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý servis inden memnun 

musunuz?

SÝF JCB'nin servisinden memnun olmasam, zaten 10 

yýldýr sizinle çalýþmazdým. Tüm ekip olarak SÝF JCB 

bize iyi hizmet verdiði için, tercih hakkýmýzý hep bu 

yönde kullanýyoruz.

Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz?

Neden makinacýlýðý seçtiniz?

JCB ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB Ekskavatör hakkýnda bize neler söyleyebilirsiniz?

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý servis inden memnun 

musunuz?
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Yetimoðlu Ýnþaat
ve Hafriyat Ltd. Þti. 

Þirket Yöneticisi
 Ali Yetimoðlu

Arkadaþýmýz Burak Sýð (saðda), firma yetkilileri ile birlikte
JCB'lerin önünde.

Þu an makina parkýnýzda kaç JCB var?

Yeni gelecek olanlarla birlikte toplam 10 tane olacak. 1 

CX, JS 330, 4 CX-SM, dört 3 CX-SM ve yeni gelecek 

olan iki JS 200 ve bir de 3 CX-SM.

Peki 1 CX' i neden tercih ettiniz?

Bodrum'da çok dar alanlar var. Zaman zaman bu dar 

a lan larda ça l ý þmamýz  gerek iyor. Ancak büyük 

makinalarla buralara giremiyoruz. Servise geldiðim 

birgün 1 CX'i gördüm ve bu makinanýn Bodrum için 

idea l  b i r  mak ina  o lab i leceð in i  düþündüm. Bu 

düþüncemde de yanýlmadým. Çünkü teslim aldýðýmdan 

beri makina hiç boþ durmadý. Özellikle, otellerin 

peyzaj iþlerinde kullanýlabilecek bir makina.

Son olarak söylemek istediðiniz bir þey var mý?

Yaklaþýk 10 yýldýr SÝF JCB ile çalýþýyorum. Geçen süre 

içerisinde tüm ekip olarak bizi hiçbir zaman mahçup 

etmediler. Gerek makina, gerekse servis ve hizmet 

kalitesi olarak çok memnunum. Bunun böyle süreceði 

konusunda da hiç þüphem yok. Ayrýca, Yozgat Karakaya 

Köyü'ne derginiz aracýlýðýyla selamlarýmý yolluyorum. 

Bu arada, köyümüze ilk JCB'yi de biz getirdik. Geçen 

bunca süre içerisinde þu an Karakaya Köyü'nde 

yaklaþýk 20 adet JCB var. 

Þu an makina parkýnýzda kaç JCB var?

Peki 1 CX' i neden tercih ettiniz?

Son olarak söylemek istediðiniz bir þey var mý?

Bodrum'da inþaat ve altyapý faaliyetlerinde bulunan ve 10 yýldýr
SÝF JCB müþterisi olan
Bodrum'da inþaat ve altyapý faaliyetlerinde bulunan ve 10 yýldýr
SÝF JCB müþterisi olan

Kýsaca tarihçe...

Ýnsanlarýn birlerce yýl boyuncu yerleþik olarak yaþadýklarý Bodrum, 

inanýlmayacak kadar zengin bir geçmiþe sahiptir. Birçok büyük uygarlýðýn 

ve tarihi olaylarýn içinde veya yakýnlarýnda oluþmuþ olmasý, Halikarnas'ý 

(Bodrum'un eski adý) tarihçiler için önemli bir yer konumuna getirmiþtir. Homeros'un 'Ebedi 

mavilikler ülkesi' dediði ve bir diðer Bodrumlu Cevat Þakir'in de 'baþka yerde olup nur içinde yatýlacaðýna, burada nur 

içinde yaþanýr' demesi boþuna deðildir. Tarih boyunca, önceki adýyla Halikarnassos, sonra da Bodrum, paylaþýlamayan 

ve uðrunda hep mücadele edilen bir yer olmuþtur.

Bodrum, doðu ve batý limanlarýnýn birleþmesinden meydana gelen yarýmada üzerinde yükselen kalesi ve iki limanýn 

kýyýlarýna dizilmiþ bembeyaz evleri, gümbetleri ve denize inen daracýk sokaklarý, þöhreti dünyaya yayýlmýþ yatlarý,  

tersaneleri ile ünlü bir yöredir.

Bugün Bodrum, bir tatil yöresinden beklenen tüm unsurlarý bünyesinde toplamýþ, yaz-kýþ yaþanabilecek önemli bir 

turizm merkezidir. Dünyanýn dört bir yanýndan gelen zengin yatçýlardan kýsýtlý bütçesiyle bir pansiyonda uzun yaz 

tatili geçirebilen gelir gruplarýna kadar tüm kesimlerin beklentisini karþýlayacak donanýma sahiptir.

Bodrum, geçmiþte bir çok uygarlýða beþiklik etmiþtir. Çaðlar boyunca Ege adalarýndan gelenlerin sayýsýz istilasýna 

uðrayan Bodrum, Akdeniz'de hakimiyet kurmak isteyenler için önemli bir merkez olmuþtur. Ionia ile Likia arasýnda 

kalan bölgede diðerlerine göre daha küçük olan Karya (Karia) yer alýr. Halikarnassos, (Bodrum) Karya'nýn önemli 

þehirlerinden birisi oldu. Bölge tarihçi Heredot'u, tarihin ilk kadýn amirali olan I. Artemisia ve onun kadar baþarýlý 

amiral olan II. Artemisia'yý, Leachares, Shepas gibi sanatçýlarý yetiþtirmiþtir. 

Bodrum tarih boyunca Preslerin Makedon'larýn, Roma Ýmparatorluðunun ve Bizans'ýn egemenliði altýna girmiþtir. 

Bizans, 1071 yýlýnda Malazgirt'te Selçuklu Sultaný Alpaslan'a yenilmesinden sonra Anadolu hakimiyetini kaybetmiþtir. 

Osmanlý hükümdarý Mehmet Çelebi tarafýndan 1415 yýlýnda Halikarnassos'a yerleþtirmiþtir. Rodos Þövalyeleri, bu 

günkü Bodrum Kalesini inþa ederek yörede egemenlik kurmuþlardýr. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kanuni 

Sultan Süleyman 1522 yýlýnda düzenlediði Rodos Seferinde Rodos ile birlikte Bodrum'u da Osmanlý topraklarýna 

katmýþtýr.

Kaynak: www.kultur.gov.tr

'Ebedi 

mavilikler ülkesi' 'baþka yerde olup nur içinde yatýlacaðýna, burada nur 

içinde yaþanýr' 

Geliþimin ve altyapý inþaatlarýnýn 
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Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz?

1985 yýlýnda traktör kepçe ile baþladým.

Neden makinacýlýðý seçtiniz?

Bende çocukluktan beri  süregelen bir makina 

hayranlýðý var. Bu iþe ufak yaþlarda yaðcýlýkla baþladým. 

Daha sonra 1985 yýlýnda ilk traktör kepçeyi aldým.

JCB ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB, zaten çocukluðumdan beri duyduðum bir dünya 

markasý. Ý lk traktör kepçeyi aldýðýmda bile , hep 

hayalimde bir JCB sahibi olmak vardý ve nihayetinde 

1994 yýlýnda ikinci el 1991 model bir 3 CX satýn aldým. 

Ondan sonraki tüm makinalarým ise, hep yeni oldu. 

1997'de bir 3 CX-SM, 1998'de iki 3 CX-SM satýn 

aldým. 2000 yýlýnda bir 4 CX-SM, 2003 yýlýnda ise, iki 3 

CX-SM ve bir 4 CX-SM satýn aldým. 2005 yýlýnda ise, 

bir JS 330 LC, bir 1 CX ve bir tane de 3 CX-SM satýn 

aldým. Son olarak da, Eylül ayý içerisinde teslim almak 

üzere 2 adet JS 200 LC ve bir adet 3 CX-SM sipariþi 

verdim. Eylül ayýnda teslim alacaðým 3 CX-SM'de 

LUTC "Tork Konvertör Kilit Sistemi"ni tercih ettim. 

Çünkü bu sayede %25'lere varan bir yakýt tasarrufu 

saðlayabileceðim. Takdir edersiniz ki, bizim iþimizde en 

önemli faktörlerden biri de yakýt.

JCB Ekskavatör hakkýnda bize neler söyleyebilirsiniz?

Bekoloderde dünyanýn en büyük markasý olan bir 

f i rman ýn  ekskavatör  konusunda da  ayn ý  gücü 

koruyacaðýný düþündüðüm için JCB Ekskavatörü tercih 

ettim ve bunda da yanýlmadým. JS 330'u aldýðýmda 

performansýnýn çok iyi olduðunu gördüm. Yakýtýnýn da 

çok düþük olduðunu görünce, iki adet de JS 200 

sipariþi verdim. Daha önce de söylediðim gibi, yakýt 

bizim iþimizde çok önemli. Bugün sahip olduðum JS 

330 farklý çalýþma modlarýna göre 18-22 litre arasýnda 

yakýt yakýyor ki, bu benim için çok düþük bir deðer.

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý servis inden memnun 

musunuz?

SÝF JCB'nin servisinden memnun olmasam, zaten 10 

yýldýr sizinle çalýþmazdým. Tüm ekip olarak SÝF JCB 

bize iyi hizmet verdiði için, tercih hakkýmýzý hep bu 

yönde kullanýyoruz.

Hafriyatçýlýða ne zaman baþladýnýz?

Neden makinacýlýðý seçtiniz?

JCB ile ne zaman tanýþtýnýz?

JCB Ekskavatör hakkýnda bize neler söyleyebilirsiniz?

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý servis inden memnun 

musunuz?
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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. 

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."
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