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Berna Tuðcu
Çaðdaþ Emre Özhan
H. Gökalp Kumbasar
Kazým Apa
Nurhan Candoðan/Profera
Tayfun Arýn
Turan Özkapýcý

Deðerli Okuyucularýmýz,

SÝF camiasý olarak 50. yýlýmýzý kutluyoruz. 

Geçen 50 yýl içinde gerçekleþtirdiklerimizle ve oluþturduðumuz 

deðerlerimizle, toplumda ve iþ dünyasýnda saygýn bir yer 

edinmenin ve kurucularýmýz Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'nýn 

saygýn isimlerine layýk olmanýn 

gururunu yaþýyoruz.

50 sene önce insanlýk henüz uzaya 

çýkmamýþ, bilgisayar günlük hayatta 

yer edinmemiþti. Cep telefonu, 

internet gibi bugün hayatýmýzýn 

vazgeçilmezleri olan araçlar, hayal 

b i le  ed i lemiyordu . Tab i i  k i , i þ  

makinasý teknolojosi de bugünün 

çok gerisindeydi.

50 sene içinde teknolojide çok 

büyük ilerlemeler kaydedildi. JCB, iþ makinalarý teknolojisinin 

geliþmesine, geçen bu süre zarfýnda büyük katkýlar saðladý ve 

pek çok buluþ gerçekleþtirdi. Bunun en son halkasý da JCB 

Dieselmax oldu ve JCB'nin teknolojide ulaþtýðý noktayý bir kez 

daha gözler önüne serdi.

Dergimizin bu sayýdaki "Söyleþi" bölümünde, sadece Türkiye'nin 

uygarlýk ve kalkýnma hamlesinin tanýðý deðil, ayný zamanda en 

önemli mimarlarýndan biri olan, 9. Cumhurbaþkaný'mýz Sayýn 

Süleyman Demirel'i konuk ettik. Kendilerine, gösterdikleri yakýn 

ilgi ve 50'li yýllarýn Türkiyesi ve kalkýnma hamlesi konusundaki 

bilgi ve anýlarýný bizimle paylaþtýklarý için teþekkür ediyoruz.

"Müþteri Ziyareti" köþemizde, Ankara'nýn Polatlý Ýlçesi'nde 

faaliyetlerini sürdüren Kýrtýzlar Un Sanayi'ne konuk olduk. 

Kaliteyi þansa býrakmama prensibi ile çalýþan Kýrtýzlar Un 

Sanayi'nin, iþ makinasý ihtiyaçlarý konusunda JCB kalitesini tercih 

etmesi ve bu konudaki memnuniyetleri bizleri de mutlu etti.

Denizli'nin þirin ilçesi Acýpayam'a yaptýðýmýz yolculukta, 

'nin konuðu olduk. 

Kendilerinden, JCB makinalarýnýn, tarým kuruluþlarýnýn 

verimliliðine yaptýklarý olumlu katkýlarý duymak, bu konudaki 

çalýþmalarýmýzýn doðru yönde olduðunu bir kez daha bize 

gösterdi.

Sizlere her zaman olduðu gibi, bu sayýmýzda da dolu dolu bir 

dergi hazýrladýðýmýza ve beðeni ile okuyacaðýnýza inanýyoruz.

Gelecek sayýmýzda buluþmak dileði ile...

Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi

410 33 47
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Saatte 563,41 km hýza ulaþan JCB 

Dieselmax, dünyanýn en hýzlý dizel 

aracý oldu.

ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Bonneville'de,       

23 Aðustos 2006 tarihinde, dizel yakýtla çalýþan JCB 

yapýmý bir araç, saatte 563,41 km hýza ulaþýp, bu 

alandaki dünya rekorunu kýrarken, daha önceki rekoru 

da yaklaþýk 198 km/saat'le aþmýþ oldu.

Araç pilotu Andy Green, seyir þartlarýnýn oldukça 

uygun olduðu þafak saatlerindeki ilk denemesinde, 

518.797 km/saat hýza ulaþmayý baþardý. Uluslararasý 

Otomobil Federasyonu'nun düzenlemeleri gereði, bir 

saat içinde 533.342 km/saat hýz ile ilk turunu attý ve 

rekorunu koruyabilmek için ortalama 529.099 

km/saat'e ulaþmýþ oldu. Daha önce ulaþýlan en yüksek 

hýz, 25 Aðustos 1973'te, Virgil W. Snyder tarafýndan 

Bonneville'de, Thermo King Streamliner aracý ile 

377.205 km/saat olarak kaydedilmiþti.

Aracýn pilotu Andy Green, yarýþa ve kullandýðý araca 

dair hislerini þöyle aktardý:

”Bu, kesinlikle Ýngiliz mühendisliðinin bugün geldiði 

noktadýr. Ve tam anlamýyla mükemmel bir sonuçtur. Biz, 

þu anda dünyadaki en hýzlý dizel arabaya sahibiz.

Saatte 563,41 km hýza ulaþan JCB 

Dieselmax, dünyanýn en hýzlý dizel 

aracý oldu.

07

“Ekip çal ýþmasýnýn ve müstesna mühendis l ið in 

sonucunda, 4 koþuda sadece 2 rekor kaydettik.”

Proje Direktörü Dr. Tim Leverton ise, elde edilen 

baþarýya dair düþüncelerini ve ekibin geleceðe yönelik 

hedeflerini þöyle ifade etti: 

“JCB Dizel Takýmý için, dünyanýn en hýzlý dizel arabasýný  

üretmiþ olmak, mükemmel bir baþarýdýr. Hedefimiz, 

Uluslararasý Otomobil Federasyonu'nun en yüksek 

rekoru olan 482,80 km/saat'e ulaþabilmekti ve biz 

bunun daha faz las ýn ý  baþardýk . Bu baþar ý , JCB 

Dieselmax' i  dünyanýn en iy is i  yapabi lmek iç in 

olaðanüstü bir tutkuyla yorulmaksýzýn çalýþan herkese 

armaðan edilmiþtir.”

Salt Falts'deki rekorun tanýklarýndan JCB Yönetim 

Kurulu Baþkaný Sir Anthony Bamford ise, yaþadýðý 

gururu þöyle ifade etti:

“JCB'nin u laþt ýð ý  bu olaðanüstü baþar ý , Ýng i l iz  

mühendisliðinin dünyaya mükemmel bir armaðanýdýr. 

Ben Dieselmax takýmýndaki herkesle muazzam gurur 

duyuyorum, çünkü bu takým, bir yýldan kýsa bir sürede 

bu arabayý tasarladý, üretti ve hatta aracýn ilk sürüþ 

denemesinde rekor kýrmasýný saðladý. Düþünün ki,  

firmamýzýn kazýcý-yükleyicisinin ve teleskobik 

JCB DIESELMAX

DÜNYANIN EN HIZLI
DÝZEL ARACI

kmsaatte

yükleyicisinin motoru olan JCB 444 dizel motoru, JCB Dieselmax'in bu ekstrem performansa ulaþmasýný 

saðlamýþtýr. Benim ortaya attýðým bu ufacýk fikri deðerlendirip, bu süper aracý vitrine çýkarabilmek ve böylesi 

önemli baþarýlara imza atmasýný saðlayabilmek için yorulmaksýzýn çalýþan bu süper ekiple gurur duyuyorum ve 

onlara çabalarý için sonsuz teþekkür ediyorum.

Andy Green, RAF (Ýngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri) bursuyla Oxford'a 

gitmiþ ve RAF'ta tam zamanlý uçuþ antrenmanlarýna baþlamadan önce, 

Matematik Bölümü'nden "Birinci Sýnýf Onur "derecesiyle mezun olmuþtur.

Uçan Hayaletler'e seçilmiþ ve beþ yýlýný F4 Phantom'larla geçirmiþtir. 

"Squadron Lideri" derecesiyle Farnbourg'a geçmeden önce, iki 

yýl Tornado F3'te yarýþmýþtýr.

Dünya manþetlerindeki süksesinin ardýndan, 1994'te Trust SCC 

kara hýz araçlarýný sürmek üzere seçilen Green, 1997'de 

dünyada süpersonik hýza eriþen ilk ve tek adam olmuþtur.

Çarpýcý Ýngiliz zaferinin ardýndan Tornado'ya "Uçuþ Komutaný" 

olarak geri dönen Green, Avustralya Harp Akademisi'nde bir 

y ý l  geç irmiþ , daha sonra Northwood'dak i  HQ da imi  

ortaklýðýnýn Afganistan ve Irak'taki operasyonlarýnda, iki yýl 

süren "Kanat Komutanlýðý" görevini sürdürmüþtür.

Green, þu anda RAF Wittering'de "OC Operasyon Kanadý" 

olarak görev yapmaktadýr.

Proje Direktörü Dr. Tim Leverton, Green'le ilgili düþüncelerini 

þöyle aktarýyor:

“Projenin en baþýndan beri þunu kuvvetli bir þekilde hissettik ki, bizim meþhur bir yarýþ sürücüsü olmayan 

ancak son derece profesyonel ve kalifiye bir sürücümüz vardý. Andy Green seçkin bir tercihti. O, kokpitteki 

yüksek sýnýrlarla, akýlcý ve soðukkanlý bir þekilde baþa çýkma yeteneðine sahipti ve bu kalifikasyonu nedeniyle 

Trust SSC'de pilotluk yapmaktaydý. 

Green, JCB DIESELMAX'la tekrar rekor kýrabilmek için, bu ateþten koltuða oturmaktan memnun olduðunu 

söylüyor ve ekliyor: “Ýngiliz makineleriyle bir Ýngiliz arabasý yapýyoruz ve onu þahane bir "Dizel Araba Rekoru" 

kýrmak üzere Amerika'ya götürüyoruz. Bunu heyecan verici bulmayacak biri olabilir mi? 

Utah'daki Bonneville Salt Flats, insanýn, karada limitsiz hýza ulaþabileceði, dünya üzerindeki en olaðan dýþý 

yerlerden biridir. Salt Flats'i Kasým civarýnda sel basar ve tekrar kurumasý Haziran'ý bulur. Eðer su yavaþ yavaþ 

buharlaþýrsa, rüzgarýn düzleþtirici etkisiyle pürüzsüz bir tuz yüzeyi oluþur. Rekor kýrarken, bu mükemmel 

durumun üstesinden gelmek önemli bir mücadeledir ve kuþkusuz, rekor þansýný zorlaþtýrýcý bir etkisi vardýr.

Burada, yüksek hýzlý mükemmel otomobilleri geliþtirebilmek için testler ve araþtýrmalar yapýlsa da, baþarý 

eninde sonunda seyir þartlarýna ve hakim hava koþullarýna baðlýdýr. Þunu da daima bilmek gerekir ki, 

Bonneville Salt Flats diyarýnda bütün önemli kartlar, tabiat ananýn elindedir.

Andy Direksiyonda yer alan dünyanýn en hýzlý adamý 

Green kimdir?

Bonneville Salt FlatsYarýþýn yapýldýðý 

Andy Direksiyonda yer alan dünyanýn en hýzlý adamý 

Green kimdir?

Bonneville Salt FlatsYarýþýn yapýldýðý 
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yüksek sýnýrlarla, akýlcý ve soðukkanlý bir þekilde baþa çýkma yeteneðine sahipti ve bu kalifikasyonu nedeniyle 

Trust SSC'de pilotluk yapmaktaydý. 

Green, JCB DIESELMAX'la tekrar rekor kýrabilmek için, bu ateþten koltuða oturmaktan memnun olduðunu 

söylüyor ve ekliyor: “Ýngiliz makineleriyle bir Ýngiliz arabasý yapýyoruz ve onu þahane bir "Dizel Araba Rekoru" 

kýrmak üzere Amerika'ya götürüyoruz. Bunu heyecan verici bulmayacak biri olabilir mi? 

Utah'daki Bonneville Salt Flats, insanýn, karada limitsiz hýza ulaþabileceði, dünya üzerindeki en olaðan dýþý 

yerlerden biridir. Salt Flats'i Kasým civarýnda sel basar ve tekrar kurumasý Haziran'ý bulur. Eðer su yavaþ yavaþ 

buharlaþýrsa, rüzgarýn düzleþtirici etkisiyle pürüzsüz bir tuz yüzeyi oluþur. Rekor kýrarken, bu mükemmel 

durumun üstesinden gelmek önemli bir mücadeledir ve kuþkusuz, rekor þansýný zorlaþtýrýcý bir etkisi vardýr.

Burada, yüksek hýzlý mükemmel otomobilleri geliþtirebilmek için testler ve araþtýrmalar yapýlsa da, baþarý 

eninde sonunda seyir þartlarýna ve hakim hava koþullarýna baðlýdýr. Þunu da daima bilmek gerekir ki, 

Bonneville Salt Flats diyarýnda bütün önemli kartlar, tabiat ananýn elindedir.

Andy Direksiyonda yer alan dünyanýn en hýzlý adamý 

Green kimdir?

Bonneville Salt FlatsYarýþýn yapýldýðý 

Andy Direksiyonda yer alan dünyanýn en hýzlý adamý 

Green kimdir?

Bonneville Salt FlatsYarýþýn yapýldýðý 
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Alýcý tarafýndan aranýlan belirl i þartlarý en iyi 

karþýlayan anlamýnda kullanýlan "Kalite", kýsaca 

" a m a ç l a r a  u y g u n l u k  d e r e c e s i "  o l a r a k  

tanýmlanabilmektedir. Buradaki amaç, kullanýcý 

kimsenin veya tüketicinin istek ve gereksinimleri 

olmaktadýr.

Kalite, sýnýrlarý devamlý geniþleyen bir kavramdýr. 

Teknoloji, deðiþen koþullar, ihtiyaçlar, kaliteye deðiþik 

boyutlar getirmektedir.

Kalite, niteliði bakýmýndan dinamik bir özellik 

taþýmakta, tüketici ihtiyaçlarýna paralel olarak 

geliþmekte ve deðiþmektedir.  Veri toplamak suretiyle 

üretici, yeni teknikler ve yeni örgütlenme yollarý 

geliþtirerek, ayný maliyetle daha yüksek kalitede 

üretmek ve tüketicinin kaliteye yönelik taleplerini 

yerine getirmek durumundadýr.

Üreticilerin birçoðu için düþük kalitenin karlýlýk 

üzerine olumsuz etki yapmasý gerçeði ortadadýr. 

Düþük kal i te , imalatçý  iç in hatalar ý  bulma ve 

düzeltmedeki maliyet demektir. Bazen bu maliyetler 

büyük boyutlara ulaþabilmektedir.

Ayrýca düþük kalitenin, alýcýlardaki güven kaybýndan 

dolayý ürünün piyasa payýnýn azalmasýna neden 

olacaðý da açýktýr.

Bir malýn kalitesi, Kalite Parametreleri olarak 

nitelenebilen unsurlardan oluþmaktadýr. Bu unsurlar 

malýn çeþidine göre deðiþmektedir. Mekanik ve 

elektronik mal larda performans, güvenl ik ve 

görünümle ilgili olabilirken, kimyasal ürünler için 

fiziksel ve kimyevi özellikler, týbbi etki, zehirlilik, tat 

gibi parametreler önemli olabilmektedir.

Tanýmlar ve açýklamalardan yola çýkarak kalitenin 

esas olarak baþlýca 2 faktörü içerdiði görülmektedir:

1) Objektif özellikler

2) Subjektif özellikler

Objektif özellikler insan unsurunun dýþýnda kalan 

özell iklerdir. Subjektif özell ikler ise , objektif 

ö z e l l i k l e r i  g ö r m e k t e n , h i s s e t m e k t e n  v e  

düþünmekten kaynaklanan özelliklerdir.

Kalitenin subjektif özellikleri ne ölçüde objektif hale 

Alýcý tarafýndan aranýlan belirl i þartlarý en iyi 

karþýlayan anlamýnda kullanýlan "Kalite", kýsaca 

" a m a ç l a r a  u y g u n l u k  d e r e c e s i "  o l a r a k  

tanýmlanabilmektedir. Buradaki amaç, kullanýcý 

kimsenin veya tüketicinin istek ve gereksinimleri 

olmaktadýr.

Kalite, sýnýrlarý devamlý geniþleyen bir kavramdýr. 

Teknoloji, deðiþen koþullar, ihtiyaçlar, kaliteye deðiþik 

boyutlar getirmektedir.

Tanýmlar ve açýklamalardan yola çýkarak kalitenin 

esas olarak baþlýca 2 faktörü içerdiði görülmektedir:

1) Objektif özellikler

2) Subjektif özellikler

Objektif özellikler insan unsurunun dýþýnda kalan 

özell iklerdir. Subjektif özell ikler ise , objektif 

ö z e l l i k l e r i  g ö r m e k t e n , h i s s e t m e k t e n  v e  

düþünmekten kaynaklanan özelliklerdir.
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getirilebiliniyor ise o ölçüde kontrol etme olanaðý 

ortaya çýkmaktadýr. Standardizasyon objektif ölçüler 

esasýna göre çal ýþan bir yöntemdir. Diðer bir 

anlamda kalite dediðimiz kavramýn iskeletini teþkil 

etmektedir. Objektif esaslara göre yapýlan bu 

i ske lete , sub jekt i f  baz ý  öze l l ik ler in  de i l ave 

edilmesiyle kalite kavramý ortaya çýkmaktadýr.

Standarda uygun mal asgari kaliteye sahip demektir. 

Fakat her standart mal mutlaka en yüksek kalitede 

mal demek deðildir. Bununla beraber kaliteli mal da 

standarda uygun anlamýna gelmemektedir.

Kalite bir güven duygusu yaratmaktadýr. Güven 

kriterinin oluþumu kalitenin deðerlendirilebilme 

imkân ýna  bað l ýd ý r. Deðer lend i r i l eb i lme i se , 

ölçülebilme imkânýna baðlýdýr. Ölçülebilme, kalite ile 

ilgili metroloji çalýþmalarý kapsamýna girmekte ve 

çeþitli test ve incelemeleri içermektedir.

Madde veya mamulün kal itesinin, imalatçý larý 

tarafýndan kullanýcý veya tüketiciye güvenilir ve 

tarafsýz kuruluþlarca veri lmiþ bazý belgelerle 

garantiye alýnmasý da önem taþýmaktadýr. Belge bir 

güven aracý olacaðýndan kalitesi belgelenmiþ bir 

mamulün tercih edileceði de açýktýr.

Kýsaca ifade edilecek olursa, standartlar, kalite 

kontrolü, belgelendirme ve metroloji çalýþmalarýnýn 

düzenlenmesinin kaliteyi artýrma yönünde etkili 

araçlar olduklarý ortaya çýkmaktadýr.

Kalite, tüketici ihtiyaçlarýnýn ortaya çýktýðý bütün alan 

ve aþamalarda söz konusu olmaktadýr ve ürünün 

özellikle hitap ettiði tüketiciye ulaþýncaya kadar 

geçirdiði bütün aþamalarda izlenmesi gerekmektedir.

K a l i t e  ç e m b e r i , t ü k e t i c i  i h t i y a ç l a r ý n ý n  

belirlenmesinden yola çýkýlarak, ürünün daha amaca 

uygun, daha beklentilere cevap verebilen, daha 

kaliteli olabilmesi için yapýlacak üretim teknikleri, 

tasarým deðiþiklikleri ve geliþtirme iþlemlerinin 

tümünden oluþan bir sistemdir.

Standarda uygun mal asgari kaliteye sahip demektir.

Kalite bir güven duygusu yaratmaktadýr.

Madde veya mamulün kal itesinin, imalatçý larý 

tarafýndan kullanýcý veya tüketiciye güvenilir ve 

tarafsýz kuruluþlarca veri lmiþ bazý belgelerle 

garantiye alýnmasý da önem taþýmaktadýr. 

Kýsaca ifade edilecek olursa, standartlar, kalite 

kontrolü, belgelendirme ve metroloji çalýþmalarýnýn 

düzenlenmesinin kaliteyi artýrma yönünde etkili 

araçlar olduklarý ortaya çýkmaktadýr.

Kalite çemberinde yer alan aþamalar:

Piyasa Araþtýrmasý
Ýmalatçý için alýcý veya tüketicinin ne istediðini 

bilmek, onun satýnalabileceði kalite düzeyinde nasýl 

bir mal üretilmesi gerektiðini saptamak, piyasa 

araþtýrmasý ile mümkün olmaktadýr. Ayrýca rakip 

mallar hakkýnda bilgi de, piyasa araþtýrmasý ile 

saðlanmaktadýr.

Bazý mallar için (genellikle kullanýcýnýn güvenliðini 

etkileyebilecek) uygulanmakta olan zorunlu yasalarýn 

bilinmesi gibi araþtýrma ile saðlanan diðer bilgiler, 

kaliteli mal üretiminde yer alacak olan çeþitl i 

aþamalara bir baþlangýç noktasý teþkil etmektedir.

Ürün Geliþtirme
Piyasa araþtýrmasýnýn sonucunda ortaya çýkan kalite 

standartlarýna dayalý olarak bir ürün geliþtirilecektir. 

Ürün geliþtirme ve dizayn çalýþmalarýnda yeralan 

personel, piyasa araþtýrmasýndan elde edi len 

b i l g i l e r i n , ü re t i l e n  m a l a  a k t a r ý l m a s ý n d a n  

sorumludurlar. Bu arada, hammadde ve imalat 

iþlemlerinin de dikkate alýnmasý gerekmektedir. Ürün 

geliþtirme çalýþmalarý ile ürünün özellikleri açýk bir 

þekilde ortaya konulup dizayn iþlemine temel teþkil 

etmelidir.

Benzer ürünlerin dizayný ve üretiminden kazanýlan 

deney imler de d ikkate a l ýnmal ýd ýr. Bu , ürün 

geliþtirme ve dizayn personeli ile diðer bölüm 

çalýþanlarý ( imalat, kalite kontrol, servis gibi) 

arasýndaki yakýn iliþki ile saðlanabilmektedir.

Diðer personel ile koordineli bir þekilde yapýlan 

geliþtirme ve dizayn çalýþmalarý ürünün özelliklerine 

göre  sonuç l anmaktad ý r. D i zayn  ka l i t e s i  bu  

özel l ik ler in aç ýk ve kes in b ir  þeki lde or taya 

konulabildiði ölçüde belirlenebilmektedir.

Ýmalat Mühendisliði
Malýn imalatýna baþlamadan önce, planlama ve 

hazýrlýk çalýþmasý yapmak gereklidir. Bu çalýþma 

imalat b iç iminin seçimi , makina ve araçlar ýn 

sað lanmas ý , i þ lem koþul lar ýn ýn haz ýr lanmas ý , 

personelin seçimi ve eðitilmesini içermektedir.

Ekonomik imalat için ön koþul ürün geliþtirme ve 

dizayn bölümünce oluþturulan hata payý (tolerans) 

ile imalat iþleminin gerçekleþtirilmesidir.

Belirlenen tolerans ise iþlemlerin çeþidine baðlý 

o l a r ak  deð i þmek ted i r. Bu  durumun  ima l a t  

mühendisliðinde dikkate alýnmamasý halinde imalat 

sýrasýnda ilave maliyet riski söz konusu olacaktýr.

Ma l ýn  denet im i  de  önceden  p l an l anma l ý  ve  

Kalite çemberinde yer alan aþamalar:

Piyasa Araþtýrmasý

Ürün Geliþtirme

Ýmalat Mühendisliði

hazýrlanmalýdýr. Bu faaliyetler denetim planlamasý 

olarak adlandýrýlmakta olup denetim noktalarýnýn 

p l a n l a nmas ý  ve  d i z ayn ý , y a z ý l ý  p ro sedü rün  

hazýrlanmasý ve denetim araçlarýnýn saðlanmasýný 

içermektedir.

Satýnalma
Önceden saptanan özellikler ve standartlara uygun 

bir biçimde hammadde ve diðer girdi lerin en 

ekonomik þekilde zamanýnda ve kusursuz olarak 

s að l anmas ýna  yöne l i k  ça l ý þma l a r  s a t ý na lma  

faaliyetlerini oluþturmaktadýr.

Satýnalmada genellikle satýnalma fiyatý ve teslim 

zamanýný hesaba katmak kolaydýr. Malýn kalitesini 

etkileyen faktörleri deðerlendirmek ise daha zor 

o lmak tad ý r. Bu  f ak tör l e re  ye ter i nce  önem 

verilmemesi büyük bir riske yol açabilmektedir.

Üretim
Amaçlanan kalitede malýn, tasarýmýna, dizaynýna 

uygun  ve  koord ine l i  b i r  þek i l de  ima l a t ý n ýn  

tamamlanmasýna yönelik çalýþmalardýr.

Ýmalat iþlemi, planlanan zamanda ve istenen miktar 

ile anlaþmada verilen özelliklere uygun kaliteye göre 

mallarý üretmeye yönelik olarak yapýlmalýdýr.

Zaman, miktar ve kal ite birbir leriyle çel iþen 

kavramlar gibi gözükmektedir.

Zaman ve miktara kalitenin üzerinde öncelik 

verilirse kötü sonuçlar söz konusu olabilmektedir.

Ý m a l a t t a  k a l i t e y i  e t k i l e ye n  b i r ç o k  f a k t ö r  

bulunmaktadýr. Bu faktörler makinalar, araçlar, 

hammaddeler, operatörler ve gözetmenlerle ilgili 

olup, imalatýn her aþamasýnda yer almaktadýrlar. 

Sonucu etkileyen bu faktörlerin durumunun yeterli 

kaliteye ulaþmak için bilinmesi gerekmektedir.

Denetim
Üretilen ürün veya verilecek hizmetin kalitesinin 

amaçlanan þekilde olup olmadýðý bütün aþamalarda 

yapýlacak olan denetim ile saptanmaktadýr.

Ürünün bütün bu denetim sonuçlarýna göre kabul 

vey a  red  ed i lmes i  sö z  konusu  o lmak t ad ý r. 

Üretimdeki aþamalarýn durumuna göre, denetim 3'e 

ayrýlmaktadýr:

a) Baþlangýç denetimi (Hammadde, girdiler vs.)

b) Ýþlem denetimi (Ýlk parça denetimi, ara denetim, 

operatör denetimi , son parça denetimi , s ýra 

denetimi)

c) Final denetimi (Tüketiciye ulaþmadan önce hatalý 

mallarýn tespiti)

Satýnalma

Üretim

Denetim

K
al

it
e 

N
ed

ir
?Kalite ÇemberiKalite Çemberi
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KALÝTE NEDÝR?

- Nurhan Candoðan / ProferaK A L Ý T E  N E D Ý R ?
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karþýlayan anlamýnda kullanýlan "Kalite", kýsaca 

" a m a ç l a r a  u y g u n l u k  d e r e c e s i "  o l a r a k  

tanýmlanabilmektedir. Buradaki amaç, kullanýcý 

kimsenin veya tüketicinin istek ve gereksinimleri 

olmaktadýr.

Kalite, sýnýrlarý devamlý geniþleyen bir kavramdýr. 

Teknoloji, deðiþen koþullar, ihtiyaçlar, kaliteye deðiþik 

boyutlar getirmektedir.

Kalite, niteliði bakýmýndan dinamik bir özellik 

taþýmakta, tüketici ihtiyaçlarýna paralel olarak 

geliþmekte ve deðiþmektedir.  Veri toplamak suretiyle 

üretici, yeni teknikler ve yeni örgütlenme yollarý 

geliþtirerek, ayný maliyetle daha yüksek kalitede 

üretmek ve tüketicinin kaliteye yönelik taleplerini 

yerine getirmek durumundadýr.

Üreticilerin birçoðu için düþük kalitenin karlýlýk 

üzerine olumsuz etki yapmasý gerçeði ortadadýr. 

Düþük kal i te , imalatçý  iç in hatalar ý  bulma ve 

düzeltmedeki maliyet demektir. Bazen bu maliyetler 

büyük boyutlara ulaþabilmektedir.

Ayrýca düþük kalitenin, alýcýlardaki güven kaybýndan 

dolayý ürünün piyasa payýnýn azalmasýna neden 

olacaðý da açýktýr.

Bir malýn kalitesi, Kalite Parametreleri olarak 

nitelenebilen unsurlardan oluþmaktadýr. Bu unsurlar 

malýn çeþidine göre deðiþmektedir. Mekanik ve 

elektronik mal larda performans, güvenl ik ve 

görünümle ilgili olabilirken, kimyasal ürünler için 

fiziksel ve kimyevi özellikler, týbbi etki, zehirlilik, tat 

gibi parametreler önemli olabilmektedir.

Tanýmlar ve açýklamalardan yola çýkarak kalitenin 

esas olarak baþlýca 2 faktörü içerdiði görülmektedir:

1) Objektif özellikler

2) Subjektif özellikler

Objektif özellikler insan unsurunun dýþýnda kalan 

özell iklerdir. Subjektif özell ikler ise , objektif 

ö z e l l i k l e r i  g ö r m e k t e n , h i s s e t m e k t e n  v e  

düþünmekten kaynaklanan özelliklerdir.

Kalitenin subjektif özellikleri ne ölçüde objektif hale 
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getirilebiliniyor ise o ölçüde kontrol etme olanaðý 

ortaya çýkmaktadýr. Standardizasyon objektif ölçüler 

esasýna göre çal ýþan bir yöntemdir. Diðer bir 

anlamda kalite dediðimiz kavramýn iskeletini teþkil 

etmektedir. Objektif esaslara göre yapýlan bu 

i ske lete , sub jekt i f  baz ý  öze l l ik ler in  de i l ave 

edilmesiyle kalite kavramý ortaya çýkmaktadýr.

Standarda uygun mal asgari kaliteye sahip demektir. 

Fakat her standart mal mutlaka en yüksek kalitede 

mal demek deðildir. Bununla beraber kaliteli mal da 

standarda uygun anlamýna gelmemektedir.

Kalite bir güven duygusu yaratmaktadýr. Güven 

kriterinin oluþumu kalitenin deðerlendirilebilme 

imkân ýna  bað l ýd ý r. Deðer lend i r i l eb i lme i se , 

ölçülebilme imkânýna baðlýdýr. Ölçülebilme, kalite ile 

ilgili metroloji çalýþmalarý kapsamýna girmekte ve 

çeþitli test ve incelemeleri içermektedir.

Madde veya mamulün kal itesinin, imalatçý larý 

tarafýndan kullanýcý veya tüketiciye güvenilir ve 

tarafsýz kuruluþlarca veri lmiþ bazý belgelerle 

garantiye alýnmasý da önem taþýmaktadýr. Belge bir 

güven aracý olacaðýndan kalitesi belgelenmiþ bir 

mamulün tercih edileceði de açýktýr.

Kýsaca ifade edilecek olursa, standartlar, kalite 

kontrolü, belgelendirme ve metroloji çalýþmalarýnýn 

düzenlenmesinin kaliteyi artýrma yönünde etkili 

araçlar olduklarý ortaya çýkmaktadýr.

Kalite, tüketici ihtiyaçlarýnýn ortaya çýktýðý bütün alan 

ve aþamalarda söz konusu olmaktadýr ve ürünün 

özellikle hitap ettiði tüketiciye ulaþýncaya kadar 

geçirdiði bütün aþamalarda izlenmesi gerekmektedir.

K a l i t e  ç e m b e r i , t ü k e t i c i  i h t i y a ç l a r ý n ý n  

belirlenmesinden yola çýkýlarak, ürünün daha amaca 

uygun, daha beklentilere cevap verebilen, daha 

kaliteli olabilmesi için yapýlacak üretim teknikleri, 

tasarým deðiþiklikleri ve geliþtirme iþlemlerinin 

tümünden oluþan bir sistemdir.

Standarda uygun mal asgari kaliteye sahip demektir.

Kalite bir güven duygusu yaratmaktadýr.

Madde veya mamulün kal itesinin, imalatçý larý 

tarafýndan kullanýcý veya tüketiciye güvenilir ve 

tarafsýz kuruluþlarca veri lmiþ bazý belgelerle 

garantiye alýnmasý da önem taþýmaktadýr. 

Kýsaca ifade edilecek olursa, standartlar, kalite 

kontrolü, belgelendirme ve metroloji çalýþmalarýnýn 

düzenlenmesinin kaliteyi artýrma yönünde etkili 

araçlar olduklarý ortaya çýkmaktadýr.

Kalite çemberinde yer alan aþamalar:

Piyasa Araþtýrmasý
Ýmalatçý için alýcý veya tüketicinin ne istediðini 

bilmek, onun satýnalabileceði kalite düzeyinde nasýl 

bir mal üretilmesi gerektiðini saptamak, piyasa 

araþtýrmasý ile mümkün olmaktadýr. Ayrýca rakip 

mallar hakkýnda bilgi de, piyasa araþtýrmasý ile 

saðlanmaktadýr.

Bazý mallar için (genellikle kullanýcýnýn güvenliðini 

etkileyebilecek) uygulanmakta olan zorunlu yasalarýn 

bilinmesi gibi araþtýrma ile saðlanan diðer bilgiler, 

kaliteli mal üretiminde yer alacak olan çeþitl i 

aþamalara bir baþlangýç noktasý teþkil etmektedir.

Ürün Geliþtirme
Piyasa araþtýrmasýnýn sonucunda ortaya çýkan kalite 

standartlarýna dayalý olarak bir ürün geliþtirilecektir. 

Ürün geliþtirme ve dizayn çalýþmalarýnda yeralan 

personel, piyasa araþtýrmasýndan elde edi len 

b i l g i l e r i n , ü re t i l e n  m a l a  a k t a r ý l m a s ý n d a n  

sorumludurlar. Bu arada, hammadde ve imalat 

iþlemlerinin de dikkate alýnmasý gerekmektedir. Ürün 

geliþtirme çalýþmalarý ile ürünün özellikleri açýk bir 

þekilde ortaya konulup dizayn iþlemine temel teþkil 

etmelidir.

Benzer ürünlerin dizayný ve üretiminden kazanýlan 

deney imler de d ikkate a l ýnmal ýd ýr. Bu , ürün 

geliþtirme ve dizayn personeli ile diðer bölüm 

çalýþanlarý ( imalat, kalite kontrol, servis gibi) 

arasýndaki yakýn iliþki ile saðlanabilmektedir.

Diðer personel ile koordineli bir þekilde yapýlan 

geliþtirme ve dizayn çalýþmalarý ürünün özelliklerine 

göre  sonuç l anmaktad ý r. D i zayn  ka l i t e s i  bu  

özel l ik ler in aç ýk ve kes in b ir  þeki lde or taya 

konulabildiði ölçüde belirlenebilmektedir.

Ýmalat Mühendisliði
Malýn imalatýna baþlamadan önce, planlama ve 

hazýrlýk çalýþmasý yapmak gereklidir. Bu çalýþma 

imalat b iç iminin seçimi , makina ve araçlar ýn 

sað lanmas ý , i þ lem koþul lar ýn ýn haz ýr lanmas ý , 

personelin seçimi ve eðitilmesini içermektedir.

Ekonomik imalat için ön koþul ürün geliþtirme ve 

dizayn bölümünce oluþturulan hata payý (tolerans) 

ile imalat iþleminin gerçekleþtirilmesidir.

Belirlenen tolerans ise iþlemlerin çeþidine baðlý 

o l a r ak  deð i þmek ted i r. Bu  durumun  ima l a t  

mühendisliðinde dikkate alýnmamasý halinde imalat 

sýrasýnda ilave maliyet riski söz konusu olacaktýr.

Ma l ýn  denet im i  de  önceden  p l an l anma l ý  ve  

Kalite çemberinde yer alan aþamalar:

Piyasa Araþtýrmasý

Ürün Geliþtirme

Ýmalat Mühendisliði

hazýrlanmalýdýr. Bu faaliyetler denetim planlamasý 

olarak adlandýrýlmakta olup denetim noktalarýnýn 

p l a n l a nmas ý  ve  d i z ayn ý , y a z ý l ý  p ro sedü rün  

hazýrlanmasý ve denetim araçlarýnýn saðlanmasýný 

içermektedir.

Satýnalma
Önceden saptanan özellikler ve standartlara uygun 

bir biçimde hammadde ve diðer girdi lerin en 

ekonomik þekilde zamanýnda ve kusursuz olarak 

s að l anmas ýna  yöne l i k  ça l ý þma l a r  s a t ý na lma  

faaliyetlerini oluþturmaktadýr.

Satýnalmada genellikle satýnalma fiyatý ve teslim 

zamanýný hesaba katmak kolaydýr. Malýn kalitesini 

etkileyen faktörleri deðerlendirmek ise daha zor 

o lmak tad ý r. Bu  f ak tör l e re  ye ter i nce  önem 

verilmemesi büyük bir riske yol açabilmektedir.

Üretim
Amaçlanan kalitede malýn, tasarýmýna, dizaynýna 

uygun  ve  koord ine l i  b i r  þek i l de  ima l a t ý n ýn  

tamamlanmasýna yönelik çalýþmalardýr.

Ýmalat iþlemi, planlanan zamanda ve istenen miktar 

ile anlaþmada verilen özelliklere uygun kaliteye göre 

mallarý üretmeye yönelik olarak yapýlmalýdýr.

Zaman, miktar ve kal ite birbir leriyle çel iþen 

kavramlar gibi gözükmektedir.

Zaman ve miktara kalitenin üzerinde öncelik 

verilirse kötü sonuçlar söz konusu olabilmektedir.

Ý m a l a t t a  k a l i t e y i  e t k i l e ye n  b i r ç o k  f a k t ö r  

bulunmaktadýr. Bu faktörler makinalar, araçlar, 

hammaddeler, operatörler ve gözetmenlerle ilgili 

olup, imalatýn her aþamasýnda yer almaktadýrlar. 

Sonucu etkileyen bu faktörlerin durumunun yeterli 

kaliteye ulaþmak için bilinmesi gerekmektedir.

Denetim
Üretilen ürün veya verilecek hizmetin kalitesinin 

amaçlanan þekilde olup olmadýðý bütün aþamalarda 

yapýlacak olan denetim ile saptanmaktadýr.

Ürünün bütün bu denetim sonuçlarýna göre kabul 

vey a  red  ed i lmes i  sö z  konusu  o lmak t ad ý r. 

Üretimdeki aþamalarýn durumuna göre, denetim 3'e 

ayrýlmaktadýr:

a) Baþlangýç denetimi (Hammadde, girdiler vs.)

b) Ýþlem denetimi (Ýlk parça denetimi, ara denetim, 

operatör denetimi , son parça denetimi , s ýra 

denetimi)

c) Final denetimi (Tüketiciye ulaþmadan önce hatalý 

mallarýn tespiti)

Satýnalma

Üretim

Denetim
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Türkiye'nin ve SÝF'in
birlikte katettikleri

"Türkiye'nin kalkýnmasý fikri Cumhuriyetin temelidir. 
O yýllarda Cumhuriyetin hiçbir þeyi yoktu. Yolu, 
elektriði, fabrikasý, okulu.... Halkýn yüzde 87.5'u tarýmla 
uðraþýrdý. Tarým da kara sabanla yapýlýrdý....12 milyon 
nüfus, 50 dolar milli gelir. Buradan baþlamalýydý Türkiye 
ve buradan baþladý..."

"Türkiye'nin kalkýnmasý fikri Cumhuriyetin temelidir. 
O yýllarda Cumhuriyetin hiçbir þeyi yoktu. Yolu, 
elektriði, fabrikasý, okulu.... Halkýn yüzde 87.5'u tarýmla 
uðraþýrdý. Tarým da kara sabanla yapýlýrdý....12 milyon 
nüfus, 50 dolar milli gelir. Buradan baþlamalýydý Türkiye 
ve buradan baþladý..."

Teknoloji, vizyon ve insanüstü bir çabayla ilerledi Türkiye.  Bu geliþmenin en önemli kilometre taþlarýndan biri, 50 

yýllýk gerçek bir iþbirliðinin öyküsüydü ayný zamanda:  SÝF'in öyküsü. SÝF'in öyküsü. 

SÝF (Sezai - Ýbrahim - Feyzi) Otomotiv, 1956 yýlýnda Otocar Kamyonlarý’nýn Türkiye distribütörü olarak 
Ýstanbul Þiþli’deki küçük bir ofiste faaliyetlerine baþladý. 
SÝF (Sezai - Ýbrahim - Feyzi) Otomotiv, 1956 yýlýnda Otocar Kamyonlarý’nýn Türkiye distribütörü olarak 
Ýstanbul Þiþli’deki küçük bir ofiste faaliyetlerine baþladý. 

Süleyman Demirel:  "Türkiye bir imar hamlesine girdi. Bunlarý kazma kürekle yapamazdýk. Büyük devasa iþleri 
makinelerle yapmalýydýk. Türkiye'de ilk makine inþaatý Seyhan Barajý'nda yapýlmýþtýr. Türkiye makineyi Seyhan 
Barajý'nda gördü. Ve o baraj, 974 gün zarfýnda, yani 3 sene gibi bir zaman içerisinde yapýldý, onu el ile yapmaya 
kalksaydýk, 30 senede bitiremezdik."

Süleyman Demirel: 

Türkiye'nin uygarlýk ve kalkýnma hamlesinin yalnýz tanýðý 
deðil, en önemli mimarlarýndan biri de olan 9. 
Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, 50 yýl önce baþlayan 
öykünün ilk yýllarýndaki Türkiye'yi þöyle özetliyor:

kýsa bir

1968 yýlýnda Iþýklar Holding’in de ortak olmasý ile SÝF, gücünü artýrdý. 

JCB, SÝF Otomotiv ile 1974 yýlýnda Türkiye’de faaliyet göstermeye baþladý. 

1968 yýlýnda Iþýklar Holding’in de ortak olmasý ile SÝF, gücünü artýrdý. 

JCB, SÝF Otomotiv ile 1974 yýlýnda Türkiye’de faaliyet göstermeye baþladý. 

Celalettin Dursun (STFA Ýnþaat A.Þ. eski Genel Md. Yrd.) "Ýþ makinalarý 1950'li 
yýllarla birlikte kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bunlar savaþ zamaný askeri amaçlarla 
yapýlmýþ, daha sonra sivil amaçlý olarak geliþtirilmiþtir. Türkiye'de imar çalýþmalarýna 
Karayollarý ve DSÝ öncü olmuþtur. Pek çok projede, bu arada Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve Çevreyollarý inþaatlarýnda da çok sayýda iþ makinasýndan yararlanmýþtýk. 
O zamanki müteahhitlerin çalýþma koþullarý da, kullandýklarý iþ makinalarý da, 
bugünkü imkanlarýn çok çok gerisindeydi. Bugün artýk, her konuda, her çözümü 
süratle geliþtirmek mümkün."

Celalettin Dursun (STFA Ýnþaat A.Þ. eski Genel Md. Yrd.) 

SÝF JCB, kadrosunu yetkinleþtirerek, bayi aðý ve servislerini geliþtirmeye baþladý. Artýk JCB marka kazýcý- 
yükleyiciler, aðýr iþ makineleri, kompakt ve endüstriyel ürün serisi Türkiye ekonomisine hizmet veriyordu. 
SÝF JCB, operatör konforunu gözetirken, az yakýt tüketimiyle hem bütçeye hem de çevreye karþý gerçek bir dost 
olduðunu da gösterdi. Her yerde ve her koþulda çalýþan bir dost… 

80’li yýllarda gerçekleþtirilen 60’lý satýþ adetlerinin ardýndan ilk sýçrama, 1997 yýlýnda elde edildi ve 

SÝF, 500’ün üzerindeki satýþ rakamlarý ile JCB’nin "500'ler Klübü"ne dahil oldu. 

SÝF, JCB ile 30 yýllýk iþbirliðini kutladýðý sene olan 2004 yýlýnda Maltepe’deki yeni Genel Müdürlük 

binasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi ve ayný yýl JCB tarafýndan ‘En Ýyi Kazýcý-Yükleyici Distribütörü’ ve 

‘Pazarlama Yeniliklerinde Üstün Baþarý’ Ödülleri’ne layýk görüldü. 

80’li yýllarda gerçekleþtirilen 60’lý satýþ adetlerinin ardýndan ilk sýçrama, 1997 yýlýnda elde edildi ve 

SÝF, 500’ün üzerindeki satýþ rakamlarý ile JCB’nin "500'ler Klübü"ne dahil oldu. 

SÝF, JCB ile 30 yýllýk iþbirliðini kutladýðý sene olan 2004 yýlýnda Maltepe’deki yeni Genel Müdürlük 

binasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi ve ayný yýl JCB tarafýndan ‘En Ýyi Kazýcý-Yükleyici Distribütörü’ ve 

‘Pazarlama Yeniliklerinde Üstün Baþarý’ Ödülleri’ne layýk görüldü. 

2005 yýlýnda, Türkiye iþ ve inþaat makinalarý sektöründe, bir yýl içerisinde 

1000 adet teslimat gerçekleþtiren ilk firma olmanýn haklý gururunu 

yaþayan SÝF, bu baþarýsý ile yalnýzca kazýcý-yükleyici pazarýnýn deðil, tüm iþ 

makinalarý pazarýnýn da lider kuruluþu oldu. Ayný yýl aldýðý ISO 

9001:2000 Kalite Belgesi ile de kalitesini belgelemiþ oldu.

2005 yýlýnda, Türkiye iþ ve inþaat makinalarý sektöründe, bir yýl içerisinde 

1000 adet teslimat gerçekleþtiren ilk firma olmanýn haklý gururunu 

yaþayan SÝF, bu baþarýsý ile yalnýzca kazýcý-yükleyici pazarýnýn deðil, tüm iþ 

makinalarý pazarýnýn da lider kuruluþu oldu. Ayný yýl aldýðý ISO 

9001:2000 Kalite Belgesi ile de kalitesini belgelemiþ oldu.

50. yýlýný kutladýðý 2006 yýlýnda SÝF, JCB tarafýndan distribütörlerine verdiði en büyük ödül olan ‘Satýþ 

ve Pazar Payý Geliþiminde Üstün Baþarý Ödülü’ ile onurlandýrýlmýþtýr. 

SÝF, bugün 15 satýþ noktasý ve 21 yetkili servisi ile, Türkiye’nin dört bir yanýnda ‘dost’ müþterilerine 

kaliteli hizmet vermektedir. 

50. yýlýný kutladýðý 2006 yýlýnda SÝF, JCB tarafýndan distribütörlerine verdiði en büyük ödül olan ‘Satýþ 

ve Pazar Payý Geliþiminde Üstün Baþarý Ödülü’ ile onurlandýrýlmýþtýr. 

SÝF, bugün  satýþ noktasý ve 21 yetkili servisi ile, Türkiye’nin dört bir yanýnda ‘dost’ müþterilerine 

kaliteli hizmet vermektedir. 

15

Ve Türkiye, 1900'lü yýllarýn hasta adamýndan, bugün Avrupa masasýna oturmuþ bir ülke haline geldi. 
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50 YILDA ÇOK DOST KAZANDIK

Yusuf TOSUN (Yapý-san Mühendislik - 92 yýlýndan bu yana SÝF JCB müþterisi) "Sýk sýk arýza yapan 
önceki iþ makinamý zararýna satýp, 92 yýlýnda ilk defa bir JCB aldým. Bu makina ile 96 yýlýna kadar çalýþtým 
ve o yýl 96 model yeni bir JCB satýn aldým. 2004 yýlýnda bir mühendislik firmasý kurdum ve 2004 model 
bir JCB daha aldým. Bir süre böyle çalýþtýktan sonra, iki tane 2006 model, iki tane de 2005 model JCB 
aldým ve dört makina ile devam ediyorum. Makinalarýn performansýndan, SÝF çalýþanlarýnýn yakýn 
ilgisinden ve servisinden çok memnunum. Ben artýk SÝF Ailesi'nin bir üyesiyim."

Yusuf TOSUN (Yapý-san Mühendislik - 92 yýlýndan bu yana SÝF JCB müþterisi)
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Türkiye'nin ve SÝF'in
birlikte katettikleri

"Türkiye'nin kalkýnmasý fikri Cumhuriyetin temelidir. 
O yýllarda Cumhuriyetin hiçbir þeyi yoktu. Yolu, 
elektriði, fabrikasý, okulu.... Halkýn yüzde 87.5'u tarýmla 
uðraþýrdý. Tarým da kara sabanla yapýlýrdý....12 milyon 
nüfus, 50 dolar milli gelir. Buradan baþlamalýydý Türkiye 
ve buradan baþladý..."

"Türkiye'nin kalkýnmasý fikri Cumhuriyetin temelidir. 
O yýllarda Cumhuriyetin hiçbir þeyi yoktu. Yolu, 
elektriði, fabrikasý, okulu.... Halkýn yüzde 87.5'u tarýmla 
uðraþýrdý. Tarým da kara sabanla yapýlýrdý....12 milyon 
nüfus, 50 dolar milli gelir. Buradan baþlamalýydý Türkiye 
ve buradan baþladý..."

Teknoloji, vizyon ve insanüstü bir çabayla ilerledi Türkiye.  Bu geliþmenin en önemli kilometre taþlarýndan biri, 50 

yýllýk gerçek bir iþbirliðinin öyküsüydü ayný zamanda:  SÝF'in öyküsü. SÝF'in öyküsü. 

SÝF (Sezai - Ýbrahim - Feyzi) Otomotiv, 1956 yýlýnda Otocar Kamyonlarý’nýn Türkiye distribütörü olarak 
Ýstanbul Þiþli’deki küçük bir ofiste faaliyetlerine baþladý. 
SÝF (Sezai - Ýbrahim - Feyzi) Otomotiv, 1956 yýlýnda Otocar Kamyonlarý’nýn Türkiye distribütörü olarak 
Ýstanbul Þiþli’deki küçük bir ofiste faaliyetlerine baþladý. 

Süleyman Demirel:  "Türkiye bir imar hamlesine girdi. Bunlarý kazma kürekle yapamazdýk. Büyük devasa iþleri 
makinelerle yapmalýydýk. Türkiye'de ilk makine inþaatý Seyhan Barajý'nda yapýlmýþtýr. Türkiye makineyi Seyhan 
Barajý'nda gördü. Ve o baraj, 974 gün zarfýnda, yani 3 sene gibi bir zaman içerisinde yapýldý, onu el ile yapmaya 
kalksaydýk, 30 senede bitiremezdik."

Süleyman Demirel: 

Türkiye'nin uygarlýk ve kalkýnma hamlesinin yalnýz tanýðý 
deðil, en önemli mimarlarýndan biri de olan 9. 
Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, 50 yýl önce baþlayan 
öykünün ilk yýllarýndaki Türkiye'yi þöyle özetliyor:

kýsa bir

1968 yýlýnda Iþýklar Holding’in de ortak olmasý ile SÝF, gücünü artýrdý. 

JCB, SÝF Otomotiv ile 1974 yýlýnda Türkiye’de faaliyet göstermeye baþladý. 

1968 yýlýnda Iþýklar Holding’in de ortak olmasý ile SÝF, gücünü artýrdý. 

JCB, SÝF Otomotiv ile 1974 yýlýnda Türkiye’de faaliyet göstermeye baþladý. 

Celalettin Dursun (STFA Ýnþaat A.Þ. eski Genel Md. Yrd.) "Ýþ makinalarý 1950'li 
yýllarla birlikte kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bunlar savaþ zamaný askeri amaçlarla 
yapýlmýþ, daha sonra sivil amaçlý olarak geliþtirilmiþtir. Türkiye'de imar çalýþmalarýna 
Karayollarý ve DSÝ öncü olmuþtur. Pek çok projede, bu arada Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve Çevreyollarý inþaatlarýnda da çok sayýda iþ makinasýndan yararlanmýþtýk. 
O zamanki müteahhitlerin çalýþma koþullarý da, kullandýklarý iþ makinalarý da, 
bugünkü imkanlarýn çok çok gerisindeydi. Bugün artýk, her konuda, her çözümü 
süratle geliþtirmek mümkün."

Celalettin Dursun (STFA Ýnþaat A.Þ. eski Genel Md. Yrd.) 

SÝF JCB, kadrosunu yetkinleþtirerek, bayi aðý ve servislerini geliþtirmeye baþladý. Artýk JCB marka kazýcý- 
yükleyiciler, aðýr iþ makineleri, kompakt ve endüstriyel ürün serisi Türkiye ekonomisine hizmet veriyordu. 
SÝF JCB, operatör konforunu gözetirken, az yakýt tüketimiyle hem bütçeye hem de çevreye karþý gerçek bir dost 
olduðunu da gösterdi. Her yerde ve her koþulda çalýþan bir dost… 

80’li yýllarda gerçekleþtirilen 60’lý satýþ adetlerinin ardýndan ilk sýçrama, 1997 yýlýnda elde edildi ve 

SÝF, 500’ün üzerindeki satýþ rakamlarý ile JCB’nin "500'ler Klübü"ne dahil oldu. 

SÝF, JCB ile 30 yýllýk iþbirliðini kutladýðý sene olan 2004 yýlýnda Maltepe’deki yeni Genel Müdürlük 
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Ve Türkiye, 1900'lü yýllarýn hasta adamýndan, bugün Avrupa masasýna oturmuþ bir ülke haline geldi. 
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50 YILDA ÇOK DOST KAZANDIK

Yusuf TOSUN (Yapý-san Mühendislik - 92 yýlýndan bu yana SÝF JCB müþterisi) "Sýk sýk arýza yapan 
önceki iþ makinamý zararýna satýp, 92 yýlýnda ilk defa bir JCB aldým. Bu makina ile 96 yýlýna kadar çalýþtým 
ve o yýl 96 model yeni bir JCB satýn aldým. 2004 yýlýnda bir mühendislik firmasý kurdum ve 2004 model 
bir JCB daha aldým. Bir süre böyle çalýþtýktan sonra, iki tane 2006 model, iki tane de 2005 model JCB 
aldým ve dört makina ile devam ediyorum. Makinalarýn performansýndan, SÝF çalýþanlarýnýn yakýn 
ilgisinden ve servisinden çok memnunum. Ben artýk SÝF Ailesi'nin bir üyesiyim."

Yusuf TOSUN (Yapý-san Mühendislik - 92 yýlýndan bu yana SÝF JCB müþterisi)
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Sayýn Cumhurbaþkaným, bize 50'li yýllarýn 
Türkiye'sinin genel bir görünüþünü ve 
bugüne gelinirken geçilen yollarý, zorluklarý, 
mücadeleyi anlatabilir misiniz?

1950'li yýllarýn baþýnda Bayýndýrlýk 
Bakanlýðý'nda, o zamanki adý ile Nafýa 
Vekâleti, Yüksek Fen Heyeti Baþkanlýðý'ný 
yapan çok muhterem, yaþlý bir mühendisin 
bana söylediðini hiç unutmuyorum; 
”buldozer gelmiþ, buldozer gelmiþ, onu 
görmeye gittik!”. Türkiye Bayýndýrlýk 
Bakanlýðý buldozeri yeni tanýyor. Yol inþaatý 
tarif edilmiþtir,  yol inþaatý yapýn denilmiþtir 
bizim devlete. Yol yapýlmaya hazýrlanýlýyor, 
yollar yapýlacak. Halbuki daha evvel, Ali 
Rýfat Paþa adýnda bir Sivas valisi, 
"gidemediðiniz yer sizin deðildir" demiþtir. 
Bu bir yerden bir yere gidebilmenin önemi, 
asl ýnda bu ülkeyi bütünleþtirmek 
anlamýndadýr.

Türkiye'nin 50'li yýllarda aslýnda elinde çok 
da projesi yoktu yapacak. Türkiye'de sular 
boþa akýp gidiyordu, elektrik elde 
edilmiyordu, karanlýktý Türkiye. Elektrik 
üretilmeli, yollar yapýlmalý, tarlalar 
sulanmalýydý. Türkiye fabrikalar, okullar 
yapabilmeliydi. Büyük þehirlerin etrafýný 
gecekondu sarmaktaydý; Türkiye bina 
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Dergimizin bu sayýdaki "söyleþi" bölümünde, 9. Cumhurbaþkanýmýz 
Sayýn Süleyman Demirel'i ziyaret ederek, 50'li yýllardan bugüne, 
Türkiye'nin imarý konusunda katedilen mesafeyi, o günlerle ilgili deðerli 
anýlarýný ve görüþlerini öðrenme imkanýna kavuþtuk.

Dergimizin bu sayýdaki "söyleþi" bölümünde, 9. Cumhurbaþkanýmýz 
Sayýn Süleyman Demirel'i ziyaret ederek, 50'li yýllardan bugüne, 
Türkiye'nin imarý konusunda katedilen mesafeyi, o günlerle ilgili deðerli 
anýlarýný ve görüþlerini öðrenme imkanýna kavuþtuk.

inþaatlarý yapabilmeliydi. Bunlarýn hepsi talepti, bunlarý neyle 
yapacaktý? Her þeyin bir sýraya konmasý lazýmdý. Ve ifade ettiðim 
gibi, proje geliþtirilmesi lazýmdý, proje bürolarý kurulmasý lazýmdý. 
Bunlarýn hepsi devletin bünyesinde olacaktý, çünkü bunlarý devletin 
dýþýnda yapacak kimse yoktu. Nafýa Vekâleti Elektrik Ýþleri Ýdaresi 
ve Su Ýþleri Reisliði, sulama ve baraj inþaatýna, elektrifikasyon 
iþlerine giriþti. Bizler projeler çizmeye baþladýk, akarsulardan 
elektrik üretme projeleri. Bu projeleri karþýlayacak kadar paramýz 
olmadýðý için ihaleye çýkardýk. Bunlar içerisinde en önemlisi ve 
büyüðü Seyhan Barajý'dýr. 1950'de Türkiye'nin 3 tane barajý vardý; 
bunlardan biri Ankara Çubuk Barajý, diðeri o zaman henüz 
bitmemiþ olan Eskiþehir'de Porsuk Barajý ve bir tanesi de Niðde 
civarýnda avuç içi kadar ufacýk, göletimsi Gebere Barajý diye bir 
barajdý. Baþka da bir þey yoktu. Sular boþa akmaktaydý, büyük 
ovalarý sel basmaktaydý; Seyhan'ý, Gediz Ovasý'ný, Büyük Menderes 
Ovasý'ný, doðuda Iðdýr Ovasý'ný, Tokat Ovalarýný, Çarþamba ve Bafra 
Ovalarý'ný, hepsini sel basmaktaydý. Sakarya Ovasý'na girmek 
mümkün deðildi. Susurluk Bölgesi, Meriç Havzasý ayný þekildeydi. 
Kýþ gelince seller Türkiye'yi tamamen tahrip ediyor, yaz gelince de 
su olmuyordu. Türkiye barajlar, yollar yapmalýydý, elektrik 
santralleri yapmalýydý. Ama neyle yapacaktý?

1950'de 400.000 ton çimentosu, 100.000 ton demiri var 
Türkiye'nin. 2000 tane de traktörü var. Türkiye, böylesine bir 
durumda bu hamlenin içine giriþti; Seyhan Barajý'ný yapmaya 
baþladýk. Dünya Bankasý bize 50 milyon dolar ayýrdý. "Bu kadar" 
dedi, "bundan fazlasýný veremem". Bunun 25 milyon dolarýyla 
Seyhan Barajý'ný yapmaya baþladýk. Geri kalan 25 milyon dolarla da 
silo yapmaya baþladýk. Burasý buðday memleketi; buðday üretiyor, 
bunu içine koyacak silosu yok. Limaný yok, limanlar yapmaya 
baþladýk. Ve Türkiye, kýsa süre içinde bir imar ve inþaa hareketinin 
içine girdi. 

Bunlarý kazmayla kürekle yapamazdýk. Bana göre 1. Dünya Savaþý 
sonrasýnýn, öncesinde de vardý ama, dünyaya kazandýrdýðý en 
önemli yeniliklerden bir tanesi, büyük devasa iþleri makineyle 
yapabilmektir. "Efendim, bu makineyi iþin içine soktuðunuz zaman 
iþsizlik olur", bir Seyhan Barajý'ný makinesiz yapmak mümkün deðil 
ki. Ben Seyhan Barajý inþaatýnýn baþýnda bulundum, daha doðrusu o 
iþlerin tümünü ben yaptým; yönetiminde bulundum, inþaatýn 
baþýnda baþka mühendisler vardý ama bütün yönetim benden 
sorulurdu. Ben Seyhan Bürosu Amiri'ydim, daha sonra Barajlar 
Dairesi Baþkaný, sonra da Su Ýþleri Genel Müdürü oldum. Ýnsan 
boyutunda tekerlekleri olan 30 tonluk kamyonlar, bir yarda mikap 
ekskavatör, beþ yarda mikap, sekiz yarda mikap ekskavatör getirdik 
Seyhan Barajý'na. Sonra buldozerler, greyderler, scraperler, bir 
makine ordusu. Türkiye'de ilk makine inþaatý Seyhan Barajý'nda 
yapýlmýþtýr. Türkiye makineyi Seyhan Barajý'nda görmüþtür. Ve o 
baraj, 974 gün zarfýnda, yani 3 sene gibi bir zaman içerisinde 
yapýlmýþtýr. Eðer onu el ile yapmaya kalksak 30 senede 
bitiremezdik.

Bunun ardýndan Türkiye, baraj yapmaya, yol yapmaya devam etti. 
Karayollarý Ýdaresi, DSÝ Ýdaresi, imar ve inþaya giriþtiler. Devletin 
diðer kuruluþlarý da, kendi güçleri nispetinde imar ve inþaya 
giriþtiler. Bu iki teþkilatý çok iyi bilmek lazým. 

Benim size tasvir ettiðim 1950 yýlýndan, 2005 yýlýna geleceðim. O 
günlerde, 1950'de, bir km asfalt yolu bulunmayan Türkiye'nin 
bugün 60.000 km asfalt yolu, 359.000 km de köy yolu vardýr. O gün 
3 tane barajý bulunan ve bu 3 barajýn arkasýnda 60 milyon metre 
mikap su bulunan Türkiye ýrmaklarýnýn, nehirlerinin üzerinde, 
bugün halen 209 tane baraj, 200 milyar metre mikâp da su vardýr. 
Bu 209 baraja ilaveten, 1000 tane de gölet yapýlmýþtýr. Anadolu'ya 
yukarýdan baktýðýnýz zaman mavi boncuk gibi su birikintileri 
görürsünüz. Biz, 1954'ün baþýndan itibaren Kýzýlýrmak üzerinde 
Ýrfanlý Barajý'ný, Gediz üzerinde Demirköprü Barajý'ný, Menderes 
üzerinde Kemer Barajý'ný, Yeþilýrmak üzerinde de Almus Barajý'ný 
yapmaya koyulduk. Bunlar birinci hamlede giriþtiðimiz tesislerdi. 
Seyhan Barajý'ný yapýp bitirmiþ olmak, bize cesaret verdi. Bu üç 

barajdan ikisini Fransýzlar, birini Ýngilizler 
finanse etti. Türkiye, 1950'li yýllarda  
takriben 10'a yakýn büyük baraj yaparak, 
yollarý yaparak iþin içine girdi. 1950'de 
Türkiye'nin 789 milyon kw-saat elektriði 
vardý, 1 milyar kw-saatten az. Halen 
Türkiye'nin 165 milyar kw-saat elektriði 
var, yani 200 misli artmýþtýr.  1950'de 
Türkiye'nin 1 km yüksek gerilim hava hattý 
yok, yani Türkiye'nin içine elektrik 
taþýyacak hat yok. Bugün 60.000 km yüksek 
gerilim hava hattý var. Edirne nereden 
elektrik alýyorsa, Hakkari de oradan alýyor. 
Kars nereden alýyorsa, Muðla da oradan 
alýyor. Elektrik hatlarýyla donandý Türkiye.

Sonraki yýllarda, yani 60'lý yýllarda, bu imar 
ve inþa hamlesi, 1960 ihtilalinden biraz 
zarar gördü. Çünkü birtakým kimseler 
çýktýlar dediler ki, "bu kadar elektriði ne 
y apacak s ý n ý z , bunu  topra ð a  m ý  
vereceksiniz". Türkiye o sebeple karanlýkta 
kaldý. 

Türkiye o zamanlar her þeye açtý; elektriðe 
açtý, hizmete açtý, suya açtý, sanayiye açtý, 
her þeye açtý. Türkiye'yi bu açlýktan 
kurtarmak lazýmdý. 1965 yýlýnda yapýlan 
seçimde yeni baþtan iktidara geldik. Bu 
hamleyi kaldýðý yerden aldýk, ileriye 
götürdük. Artýk 50'li yýllarda çaðdaþ bir 
ülkenin yapabileceði iþler kategorisine 
giriyor, insan gücünden makine gücüne ve 
büyük projelere giriyorsunuz. Ben, 1965 
yýlýnda Türkiye'de %53 oy alarak baþbakan 
oldum. Hükümet programýnda 2 tane 
önemli iþ vardý; bunlardan bir tanesi Keban 
Barajý, diðeri de Ýstanbul Köprüsü idi. 
Boðazýn iki yakasý birbirine baðlanmalýydý, 
Avrupa ve Asya birbirine baðlanmalýydý. 
Çünkü bir süre sonra Ýstanbul'un Avrupa 
yakasýndan Asya yakasýna, Anadolu 
yakasýndan Avrupa yakasýna geçmek için 
boðaz týkanacaktý, gemiyle geçecektiniz. 
Onun için bu yapýlmalýydý. Gerçi her ikisine 
de karþý çýkanlar oldu Türkiye'de. Her ikisi 
de büyük projelerdi. Türkiye'nin 50'li 
yýllarda gördüðünün çok daha üstünde 
projelerdi. O projelere giriþmek için para 
buldum, proje yaptým, imar ve inþa 
bahsinde. Çok güzel projelerdi. Türkiye yol 
yapmaya, köprüler yapmaya devam etti. 
Hemen hemen bütün nehirlerin üzerine 
güzel köprüler yaptýk. Bir taraftan da 
Türkiye, çimento üretimini 400.000 
tondan 1960'da 2 milyon tona, 1970'de 10 Sayýn Demirel, SÝF ekibini, Ankara Güniz Sokaðý'ndaki evlerinde aðýrladýlar.

(Soldan) Tanyel Yýlmaz, Süleyman Demirel, Metin Kalkavan, Esra Temel Vurgun

.yýl.yýl
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1950'de 400.000 ton çimentosu, 100.000 ton demiri var 
Türkiye'nin. 2000 tane de traktörü var. Türkiye, böylesine bir 
durumda bu hamlenin içine giriþti; Seyhan Barajý'ný yapmaya 
baþladýk. Dünya Bankasý bize 50 milyon dolar ayýrdý. "Bu kadar" 
dedi, "bundan fazlasýný veremem". Bunun 25 milyon dolarýyla 
Seyhan Barajý'ný yapmaya baþladýk. Geri kalan 25 milyon dolarla da 
silo yapmaya baþladýk. Burasý buðday memleketi; buðday üretiyor, 
bunu içine koyacak silosu yok. Limaný yok, limanlar yapmaya 
baþladýk. Ve Türkiye, kýsa süre içinde bir imar ve inþaa hareketinin 
içine girdi. 

Bunlarý kazmayla kürekle yapamazdýk. Bana göre 1. Dünya Savaþý 
sonrasýnýn, öncesinde de vardý ama, dünyaya kazandýrdýðý en 
önemli yeniliklerden bir tanesi, büyük devasa iþleri makineyle 
yapabilmektir. "Efendim, bu makineyi iþin içine soktuðunuz zaman 
iþsizlik olur", bir Seyhan Barajý'ný makinesiz yapmak mümkün deðil 
ki. Ben Seyhan Barajý inþaatýnýn baþýnda bulundum, daha doðrusu o 
iþlerin tümünü ben yaptým; yönetiminde bulundum, inþaatýn 
baþýnda baþka mühendisler vardý ama bütün yönetim benden 
sorulurdu. Ben Seyhan Bürosu Amiri'ydim, daha sonra Barajlar 
Dairesi Baþkaný, sonra da Su Ýþleri Genel Müdürü oldum. Ýnsan 
boyutunda tekerlekleri olan 30 tonluk kamyonlar, bir yarda mikap 
ekskavatör, beþ yarda mikap, sekiz yarda mikap ekskavatör getirdik 
Seyhan Barajý'na. Sonra buldozerler, greyderler, scraperler, bir 
makine ordusu. Türkiye'de ilk makine inþaatý Seyhan Barajý'nda 
yapýlmýþtýr. Türkiye makineyi Seyhan Barajý'nda görmüþtür. Ve o 
baraj, 974 gün zarfýnda, yani 3 sene gibi bir zaman içerisinde 
yapýlmýþtýr. Eðer onu el ile yapmaya kalksak 30 senede 
bitiremezdik.

Bunun ardýndan Türkiye, baraj yapmaya, yol yapmaya devam etti. 
Karayollarý Ýdaresi, DSÝ Ýdaresi, imar ve inþaya giriþtiler. Devletin 
diðer kuruluþlarý da, kendi güçleri nispetinde imar ve inþaya 
giriþtiler. Bu iki teþkilatý çok iyi bilmek lazým. 

Benim size tasvir ettiðim 1950 yýlýndan, 2005 yýlýna geleceðim. O 
günlerde, 1950'de, bir km asfalt yolu bulunmayan Türkiye'nin 
bugün 60.000 km asfalt yolu, 359.000 km de köy yolu vardýr. O gün 
3 tane barajý bulunan ve bu 3 barajýn arkasýnda 60 milyon metre 
mikap su bulunan Türkiye ýrmaklarýnýn, nehirlerinin üzerinde, 
bugün halen 209 tane baraj, 200 milyar metre mikâp da su vardýr. 
Bu 209 baraja ilaveten, 1000 tane de gölet yapýlmýþtýr. Anadolu'ya 
yukarýdan baktýðýnýz zaman mavi boncuk gibi su birikintileri 
görürsünüz. Biz, 1954'ün baþýndan itibaren Kýzýlýrmak üzerinde 
Ýrfanlý Barajý'ný, Gediz üzerinde Demirköprü Barajý'ný, Menderes 
üzerinde Kemer Barajý'ný, Yeþilýrmak üzerinde de Almus Barajý'ný 
yapmaya koyulduk. Bunlar birinci hamlede giriþtiðimiz tesislerdi. 
Seyhan Barajý'ný yapýp bitirmiþ olmak, bize cesaret verdi. Bu üç 

barajdan ikisini Fransýzlar, birini Ýngilizler 
finanse etti. Türkiye, 1950'li yýllarda  
takriben 10'a yakýn büyük baraj yaparak, 
yollarý yaparak iþin içine girdi. 1950'de 
Türkiye'nin 789 milyon kw-saat elektriði 
vardý, 1 milyar kw-saatten az. Halen 
Türkiye'nin 165 milyar kw-saat elektriði 
var, yani 200 misli artmýþtýr.  1950'de 
Türkiye'nin 1 km yüksek gerilim hava hattý 
yok, yani Türkiye'nin içine elektrik 
taþýyacak hat yok. Bugün 60.000 km yüksek 
gerilim hava hattý var. Edirne nereden 
elektrik alýyorsa, Hakkari de oradan alýyor. 
Kars nereden alýyorsa, Muðla da oradan 
alýyor. Elektrik hatlarýyla donandý Türkiye.

Sonraki yýllarda, yani 60'lý yýllarda, bu imar 
ve inþa hamlesi, 1960 ihtilalinden biraz 
zarar gördü. Çünkü birtakým kimseler 
çýktýlar dediler ki, "bu kadar elektriði ne 
y apacak s ý n ý z , bunu  topra ð a  m ý  
vereceksiniz". Türkiye o sebeple karanlýkta 
kaldý. 

Türkiye o zamanlar her þeye açtý; elektriðe 
açtý, hizmete açtý, suya açtý, sanayiye açtý, 
her þeye açtý. Türkiye'yi bu açlýktan 
kurtarmak lazýmdý. 1965 yýlýnda yapýlan 
seçimde yeni baþtan iktidara geldik. Bu 
hamleyi kaldýðý yerden aldýk, ileriye 
götürdük. Artýk 50'li yýllarda çaðdaþ bir 
ülkenin yapabileceði iþler kategorisine 
giriyor, insan gücünden makine gücüne ve 
büyük projelere giriyorsunuz. Ben, 1965 
yýlýnda Türkiye'de %53 oy alarak baþbakan 
oldum. Hükümet programýnda 2 tane 
önemli iþ vardý; bunlardan bir tanesi Keban 
Barajý, diðeri de Ýstanbul Köprüsü idi. 
Boðazýn iki yakasý birbirine baðlanmalýydý, 
Avrupa ve Asya birbirine baðlanmalýydý. 
Çünkü bir süre sonra Ýstanbul'un Avrupa 
yakasýndan Asya yakasýna, Anadolu 
yakasýndan Avrupa yakasýna geçmek için 
boðaz týkanacaktý, gemiyle geçecektiniz. 
Onun için bu yapýlmalýydý. Gerçi her ikisine 
de karþý çýkanlar oldu Türkiye'de. Her ikisi 
de büyük projelerdi. Türkiye'nin 50'li 
yýllarda gördüðünün çok daha üstünde 
projelerdi. O projelere giriþmek için para 
buldum, proje yaptým, imar ve inþa 
bahsinde. Çok güzel projelerdi. Türkiye yol 
yapmaya, köprüler yapmaya devam etti. 
Hemen hemen bütün nehirlerin üzerine 
güzel köprüler yaptýk. Bir taraftan da 
Türkiye, çimento üretimini 400.000 
tondan 1960'da 2 milyon tona, 1970'de 10 Sayýn Demirel, SÝF ekibini, Ankara Güniz Sokaðý'ndaki evlerinde aðýrladýlar.

(Soldan) Tanyel Yýlmaz, Süleyman Demirel, Metin Kalkavan, Esra Temel Vurgun
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milyon tona çýkardý. Halen 40 milyon 
tondur Türkiye'nin çimento üretimi. Bakýn, 
400.000 ton çimento kullanan bir 
Türkiye'den, 40 milyon ton yani 100 misli 
daha fazla üreten memlekete geldiniz. 
Burada Türkiye'nin övüneceði bir þey 
söyleyeceðim, bu her zaman insanlarýn 
gözüne çarpmýyor: Bir Ýstanbul düþünün, 1 
milyon nüfuslu 1950li yýllarda, bizim 
öðrenci olduðumuz 40' l ý  y ý l larda 
Ýstanbul'un nüfusu 1 milyon bile deðildi. Ve 
bu Ýstanbul, bugün 12 milyon nüfusa sahip, 
2,5 milyon ev var Ýstanbul'da. 1940'lý 
yýllarda Anadolu yakasý, Haydarpaþa'dan 
trene binersiniz, baþka da bir vasýta yok. 
Baðlarýn içinden geçerek küçük küçük 
istasyonlardan ve kasabalardan, Maltepe, 
Kartal geçersiniz. Darýca, ondan sonra 
Pendik, Tuzla. Bugün hepsi birleþmiþ, bir 
þehir meydana gelmiþtir.

1960'da, kerpiç evler dahil, Türkiye'nin 4 
milyon evi var. Bu rakam, 2005'de 16 
milyona ulaþmýþ, Türkiye 12 milyon ev 
yapmýþ. Ve bugün Türkiye'nin birbirinden 
güzel þehirleri var.  Bunlar içerisinde 
Ankara örnek bir þehirdir. Ankara örnektir 
diyorum ama Adana'ya giderseniz, þehrin 
eski kýsmý duruyor, Kurttepe tepelerine, 
barajýn etrafýna ise, 1 milyon nüfuslu 
yepyeni bir þehir kurulmuþ. Türkiye'nin 
hangi þehrine giderseniz, mamur bir þehir 
göreceksiniz. Yalnýz þehirler deðil, köyler 
k a s aba  o lmuþ , k a s aba l a r  þ ehre  
dönüþmüþtür. Daha yapacak iþimiz var, 
daha hala damlý evimiz var, hala kerpiç 
evimiz var, ama bu arada yaptýðýmýz 
muhteþem bir olay. Ve bunlarý yaparken dýþ 
kaynaklardan da yardým gördük, kendi 
kaynaklarýmýzý da büyüttük. 

1950'de adam baþýna gelir seviyesi 150 
dolar, 21 milyon nüfus, 1960'da 27 milyon 
nüfus, adam baþýna gelir seviyesi 300 dolar. 
Bugün 70 milyon nüfus, adam baþýna gelir 
seviyesi 6000 dolar. Türkiye bugün dünyada 
16. büyük ekonomi halindedir. Ve iðneden 
ipliðe her þeyi satýn alan Türkiye, her þeyi 
yapar hale gelmiþtir. Fabrikalar yaptýk, 
birbirinden güzel otomobil fabrikalarý 
yaptýk, bugün otomobil ihraç ediyoruz. 
Petrokimya fabrikalarý yaptýk, rafineriler 
yaptýk. Türkiye'nin 1950'de rafinerisi yok, 
petrol de yok zaten. Ýþlenmiþ petrol alýyor, 
tenekelerle mamul geliyor Türkiye'ye, 

hepsi iþlenmiþ. Ve tabii ki, pahalýya geliyor. 1960'a doðru Mersin'de, 
daha sonra Ýzmit'te bir rafineriye baþladýk. 1965'de Türkiye'nin 4,5 
milyon ton rafineri kapasitesi vardý, bugün 30 milyon ton rafineri 
kapasitesi vardýr. Kendi ham petrolünü, dýþarýdan aldýðý ham 
petrolü rafine etmektedir ve bu büyük bir sanayi hamlesidir. 
Türkiye, 1950'de birkaç yüz milyon dolarlýk ihracat yaparken, 
1965'de bu rakam 450 milyon dolara ulaþmýþtýr. Bugün ise, 75 
milyar dolarlýk ihracat yapýyor Türkiye ve bu ihracatýn da %92'si 
sanayi ürünü. Ýðneden ipliðe her þeyi satýn alan bir Türkiye, bugün 
her þeyi yapar hale gelmiþtir. Makine sanayi, elektronik sanayi 
kurulmuþtur. Ve bütün bunlarýn baþlangýcý, size sözümün baþýnda 
ifade ettiðim imar ve inþa olayýdýr. Türkiye'nin övüneceði þeyler var; 
bunlardan bir tanesi de GAP sistemidir. GAP sistemi üzerine, Fýrat 
üzerine 5 tane baraj yapýlmýþtýr arka arkaya. Bu size verdiðim 209 
baraj içinde bu 5 baraj, yýlda 30 milyar kw-saat elektrik çýkaracak 
kapasitededir. Ve arkasýndaki göller takriben 70 milyar metreküp 
su bulundurur. Dicle üzerinde de pek çok güzel þeyler yapýldý, 
Yeþilýrmak üzerinde de, Kýzýlýrmak üzerinde de çok güzel þeyler 
yapýldý. Ve Türkiye, 1900'lü yýllarýn hasta adamýndan, bugün Avrupa 
masasýna oturmuþ bir ülke haline geldi.

Anlattýklarýnýz, yaþanan sürecin hiç de kolay olmadýðýný gösteriyor. 
Burada iþ makinelerinin yaþamýmýzý aslýnda nasýl da deðiþtirdiðine, 
hiç dikkat etmediðimiz ya da farkýna varmadýðýmýz noktalara çok 
güzel iþaret ettiniz.

Biraz önce,"1950'de Türkiye'nin 2000 traktörü vardý" dedim. 
Bugün ise, 1 milyon traktörü var. Türkiye bu traktörü evvela satýn 
aldý, sonra yapar hale geldi. Türk köylüsü senede 100.000 traktörü 
satýn alabilecek güce geldi. Bugün Türkiye dýþarýya traktör satýyor. 
Bugün Avrupa'da en çok otobüs yapan ülke Türkiye; Avrupa 
firmalarý otobüsü Türkiye'de yapar hale geldiler. Ama esas devrim 
1 milyon traktördür. Bu, Türk tarýmýný tabiata, doða þartlarýna baðlý 

Anlattýklarýnýz, yaþanan sürecin hiç de kolay olmadýðýný gösteriyor. 
Burada iþ makinelerinin yaþamýmýzý aslýnda nasýl da deðiþtirdiðine, 
hiç dikkat etmediðimiz ya da farkýna varmadýðýmýz noktalara çok 
güzel iþaret ettiniz.

olmaktan geniþ çapta çýkarmýþtýr. Ve tabii ki, nüfusun %87'si olan 
Türk köylüsü, yani topraktaki köylü, bugün %35'e düþmüþtür, daha 
da düþecektir. 

Makine, teknolojinin çok önemli bir parçasýdýr. Bugün bir ülke 
kalkýnmakta ne kadar hýzlý? Bunu ölçerken, bir þehrin içerisinde, 
inþaat, yüksek inþaat yapan kreynlerin sayýsýna bakýyorlar. 
Türkiye'de buldozerin yaptýðý hizmeti, minnet ve þükranla 
söylemek lazým. O daðlarý, buldozerler açtý, o yollardan öyle geçer 
hale geldiniz. Ve Türkiye bugün 60.000 km asfalt yola sahiptir. 
Bunun içerisinde 3000 km otoyol var. Bir Ýstanbul-Ankara otoyolu, 
aslýnda dünyanýn en güzel otoyollarýndan birisi. Bir Borçka-
Erzurum yolu, dünyanýn en güzel yollarýndan birisi. Ama dün 
bunlarýn farkýnda deðildik, hatta Bolu ile  Adapazarý arasýndaki o 
güzelliðin farkýnda bile deðildik. 

Tüm bu hamleler gerçekleþtirilirken, devlet adamý olarak 
projelerin baþýnda bulundunuz, onlarý yaþama geçirdiniz.  Bunlarý 
yaparken mutlaka çok önemli partnerleriniz vardý, iþ adamlarý 
vardý. Türkiye'nin iþ adamlarý yeni yeni oluþmaya baþlamýþtý. 
Sermaye oluþuyordu, o sermayeyi yöneten iþ adamlarý oluþuyordu, 
bu projeleri yapanlar tabii sadece devlet deðildi. Ayný zamanda 
iþçiler, müteahhitler, mühendisler de bu hamlenin içinde 
kendilerine düþen rolleri üstlendiler. Bu sürece katkýsý olanlardan, 
Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'nýn kurduklarý STFA, sadece 
Türkiye'de deðil, dünya çapýnda pek çok projeye imza attý. Eminim 
o süreçte kendileri ile, Türkiye'ye hizmet etmiþ pek çok büyük 
müteahhit ile olduðu gibi mesaileriniz oldu. Kýsaca 
deðerlendirebilir misiniz acaba?

Bunlarý biz yaptýk derken, "biz" lafýnýn içine Türkiye dahil. 
Devleti, özel teþebbüsü, mühendisi, planlayýcýsý ve iþ 
adamý, hepsi dahil bunun içine. Devirler deðiþtikçe 
bunlarýn payý da deðiþmiþtir, ama biz yaptýk dediðimiz 
zaman, Türk iþçisinin, Türk mühendisinin, Türk iþadamýnýn 
ve Türk halkýnýn bunlara olan katkýsýný unutmak mümkün 
deðildir. Ve tabii yaptýkça daha iyi yapabilir hale geldik. 
Türkiye ekonomisine ilk hizmet verenler, tüccarlardýr. 
Çünkü ticaret aþaðý yukarý kolay bir iþ. Alýyor satýyor, en 
basit iþ o. Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye, 
zamanla ticareti gayri Müslimlerden devralmýþtýr. Yani 
Türkiye'de, ticareti bilen adam da yoktu.

Ýnþaat sanayi, demiryollarýyla baþlar. Türkiye, 1920 ile 
1950 arasýnda 4000 km demiryolu yapmýþ, daha sonra 
pek demiryolu yapýlmamýþtýr. Ama bu demiryolu 
müteahhitleri çok önemli hizmetler yapmýþlardýr 
Türkiye'ye. Devlet tüm bu iþleri emaneten yapmak 
istemez, mutlaka müteahhit ve taþeron olacaktýr. Ve 
devlet bir yerde proje çizen devletten, proje çizdiren 
devlete geldi. Yani mühendislik firmalarý, inþaat firmalarý meydana 
geldi. Sonradan bu inþaat firmalarý, mühendislik firmalarý, yalnýz 
Türkiye'nin imar ve inþasýnda deðil, baþka ülkelerin imar ve 
inþasýnda da önemli rol oynamýþlardýr.

STFA, yani Sezai Türkeþ ve Feyzi Akkaya'nýn kurmuþ olduklarý bu 
þirket, Türkiye'nin içinde ve dýþýnda çok güzel iþler yapmýþlardýr. Bu 
iki mühendis, mühendislik camiasýnda çok itibarlý ve çok baþarýlý 
kimselerdir. Bunlardan, Feyzi Akkaya, "Reis Feyzi" diye bilinir 
mühendisler arasýnda. 'Dahi' bir mühendis olduðunu bütün 

meslektaþlarý kabul eder, ben de kabul 
ederim, yakýndan tanýrým. Reis Feyzi 
dendiði zaman, o herkesin abisidir, benim 
de öyledir. Sayýn Sezai Türkeþ de çok 
baþarýlý bir organizatördür. Ama her ikisinin 
de mühendislikleri çok iyidir.  Ve ifade 
ettiðim gibi, Türkiye'de, Arabistan'da, 
Libya'da, dünyanýn baþka ülkelerinde, 
limandan tünele kadar, dünya firmalarýyla 
rekabet edecek þekilde güzel iþler 
yapmýþlar, Türkiye'nin yüzünü aðartmýþlar 
ve Türk inþa sanayinin bayraktarý 
olmuþlardýr. Kendilerine karþý büyük 
sevgim, saygým vardýr. Kendilerini tanýrdým 
ve daima teþvik ettim. Benim Hükümet 
Baþkaný olduðum dönemlerde hep teþvik 
etmiþimdir. Hayýr iþleri yapmýþlardýr. Birçok 
eðitim iþleri yapmýþlardýr. Gebze'deki 
lisenin açýlýþýnda hem Feyzi Bey, hem Sezai 
Bey vardý. Ýnanç Lisesi'nin açýlýþýnda, açýlýþ 
vesilesiyle kendileriyle görüþmek, 
kendilerini yaptýðý iþlerden dolayý tebrik 
etmek, teþvik etmek imkanlarým olmuþtur. 
Çok itibarlý bir müessesedir STFA. Orada 
Türkiye'nin çok iyi mühendisleri çalýþmýþtýr. 

- Esra Temel VurgunS Ü L E Y M A N  D E M Ý R E L 

Çevre yollarýnýn yapýlmasýnda, Ýstanbul 
çevre yollarýnýn yapýlmasýnda çok 
hizmetleri olmuþtur. Yani, eðer Türkiye'de 
bir iþ yaptýrmak istiyorsanýz ve iþ onlarýn 
eline düþmüþse, rahat uyuyun.

Sayýn Cumhurbaþkaný'mýza, gösterdikleri 
yakýn ilgi ve paylaþtýklarý deðerli görüþleri 
için teþekkür ediyoruz.
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milyon tona çýkardý. Halen 40 milyon 
tondur Türkiye'nin çimento üretimi. Bakýn, 
400.000 ton çimento kullanan bir 
Türkiye'den, 40 milyon ton yani 100 misli 
daha fazla üreten memlekete geldiniz. 
Burada Türkiye'nin övüneceði bir þey 
söyleyeceðim, bu her zaman insanlarýn 
gözüne çarpmýyor: Bir Ýstanbul düþünün, 1 
milyon nüfuslu 1950li yýllarda, bizim 
öðrenci olduðumuz 40' l ý  y ý l larda 
Ýstanbul'un nüfusu 1 milyon bile deðildi. Ve 
bu Ýstanbul, bugün 12 milyon nüfusa sahip, 
2,5 milyon ev var Ýstanbul'da. 1940'lý 
yýllarda Anadolu yakasý, Haydarpaþa'dan 
trene binersiniz, baþka da bir vasýta yok. 
Baðlarýn içinden geçerek küçük küçük 
istasyonlardan ve kasabalardan, Maltepe, 
Kartal geçersiniz. Darýca, ondan sonra 
Pendik, Tuzla. Bugün hepsi birleþmiþ, bir 
þehir meydana gelmiþtir.

1960'da, kerpiç evler dahil, Türkiye'nin 4 
milyon evi var. Bu rakam, 2005'de 16 
milyona ulaþmýþ, Türkiye 12 milyon ev 
yapmýþ. Ve bugün Türkiye'nin birbirinden 
güzel þehirleri var.  Bunlar içerisinde 
Ankara örnek bir þehirdir. Ankara örnektir 
diyorum ama Adana'ya giderseniz, þehrin 
eski kýsmý duruyor, Kurttepe tepelerine, 
barajýn etrafýna ise, 1 milyon nüfuslu 
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16. büyük ekonomi halindedir. Ve iðneden 
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hepsi iþlenmiþ. Ve tabii ki, pahalýya geliyor. 1960'a doðru Mersin'de, 
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meslektaþlarý kabul eder, ben de kabul 
ederim, yakýndan tanýrým. Reis Feyzi 
dendiði zaman, o herkesin abisidir, benim 
de öyledir. Sayýn Sezai Türkeþ de çok 
baþarýlý bir organizatördür. Ama her ikisinin 
de mühendislikleri çok iyidir.  Ve ifade 
ettiðim gibi, Türkiye'de, Arabistan'da, 
Libya'da, dünyanýn baþka ülkelerinde, 
limandan tünele kadar, dünya firmalarýyla 
rekabet edecek þekilde güzel iþler 
yapmýþlar, Türkiye'nin yüzünü aðartmýþlar 
ve Türk inþa sanayinin bayraktarý 
olmuþlardýr. Kendilerine karþý büyük 
sevgim, saygým vardýr. Kendilerini tanýrdým 
ve daima teþvik ettim. Benim Hükümet 
Baþkaný olduðum dönemlerde hep teþvik 
etmiþimdir. Hayýr iþleri yapmýþlardýr. Birçok 
eðitim iþleri yapmýþlardýr. Gebze'deki 
lisenin açýlýþýnda hem Feyzi Bey, hem Sezai 
Bey vardý. Ýnanç Lisesi'nin açýlýþýnda, açýlýþ 
vesilesiyle kendileriyle görüþmek, 
kendilerini yaptýðý iþlerden dolayý tebrik 
etmek, teþvik etmek imkanlarým olmuþtur. 
Çok itibarlý bir müessesedir STFA. Orada 
Türkiye'nin çok iyi mühendisleri çalýþmýþtýr. 

- Esra Temel VurgunS Ü L E Y M A N  D E M Ý R E L 

Çevre yollarýnýn yapýlmasýnda, Ýstanbul 
çevre yollarýnýn yapýlmasýnda çok 
hizmetleri olmuþtur. Yani, eðer Türkiye'de 
bir iþ yaptýrmak istiyorsanýz ve iþ onlarýn 
eline düþmüþse, rahat uyuyun.

Sayýn Cumhurbaþkaný'mýza, gösterdikleri 
yakýn ilgi ve paylaþtýklarý deðerli görüþleri 
için teþekkür ediyoruz.
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Kýrýcý modelleriyle de sektördeki yerini muhafaza eden JCB, farklý tasarým ve özellikleriyle kullanýcýlara yeni model 

kýrýcýlarýný sunmaktan mutluluk duyuyor.

Küçük Kýrýcýlar HM 65, HM 100,HM 100Q, HM 115

Orta Kýrýcýlar HM 165, HM 265Q, HM 385Q, HM 495Q

Büyük kýrýcýlar HM 860Q, HM 1260Q, HM 1560Q, HM1760Q, HM 2460Q, HM 3060Q, HM 4160Q

JCB Kýrýcý Modellerinin Özellikleri 

n Güç ünitesi için büyük koruma saðlayan tam boyda yan plakalar 

mevcuttur.

n Hidrol ik  akümülatör ku l lan ýmýy la  p ik  bas ýnç lar ýn  önüne 

geçilmektedir.

n Ünite tamamen söküldükten ve tekrar monte edildikten sonra sadece tekrar þarj edilmeye ihtiyacý olan uzun 

ömür için sýzdýrmaz hale getirilmiþ akümülatörler bulunur.

n Birbirine uygun olan uç ve piston kýrýlacak olan malzemeye maksimum enerjinin aktarýlmasýný saðlar.

n Ýki uç tutucu boþa vurmaya karþý daha iyi koruma saðlar.

n Hýzlý uç deðiþtirmeyi saðlayan basit uç kilidi bulunur.

n Düzgün çalýþmayý saðlamak için alt uç burç alanýnda gres tutulur.

n Keski ve sivri uç, baðlantý hortumlarý, kaplinler, gres tabancasý, kýrýcý kullaným kitabý ile birlikte verilmektedir.

n Hidrolik akümülatör kullanýmýyla pik basýnçlarýn önüne 

geçilmektedir.

n Ünite tamamen söküldükten ve tekrar monte edildikten 

sonra sadece tekrar þarj edilmeye ihtiyacý olan uzun 

ömür için sýzdýrmaz hale getirilmiþ akümülatörler 

bulunur.

n Dahili cývata sistemi saðlam ve bükülmelere karþý 

dayanýklýdýr.

Kýrýcý Tipleri Modeller

Küçük Kýrýcýlarýn Özellikleri

Orta Kýrýcýlarýn Özellikleri

Kýrýcý Tipleri Modeller

JCB Kýrýcý Modellerinin Özellikleri 

Küçük Kýrýcýlarýn Özellikleri

Orta Kýrýcýlarýn Özellikleri

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.
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n Kesintisiz gövde tasarýmý son derece saðlam ve dayanýklýdýr. Az sayýda keçe ve baðlantý yerleri vardýr. Hidrolik 

kaçaklara karþý korunmuþtur.

n Büyük çaplý uç yan gerilmelere ve maksimum darbe enerjisine karþý yüksek dayanýklýlýða sahiptir ve üretimde 

verimlilik saðlar.

n Ýki oval uç tutucu ucun dönmesini azaltýr ve ucun ve burcun ömrünü arttýrýr.

n Ucun çabuk deðiþmesini saðlayan basit uç kilidi bulunur.

n Keski ve sivri uç, baðlantý hortumlarý, kaplinler, gres tabancasý, kýrýcý kullaným kitabý ile birlikte verilmektedir.

n Q serileri sessiz tip kýrýcýlardýr.

n Çevreye zarar vermeden çözünebilen yaðlar ile kullanýma uygundur.

JCB marka olmayan makinalara takýlabilmesi için üniversal olarak üst tarafý düz olarak bulunmaktadýr.

n Taþýyýcý makinayý kýrýcý þoklarýndan koruyan ve izole eden aðýr hizmet üst ve yan 

tamponlarý.

n Ýç gerdirme civatalarý ile sabitlenen dayanýklý kare þeklindeki gövde baðlantý 

yüzey alanýný arttýrýr ve olasý cývata arýzasý durumunda pistonun sarma riskini 

azaltýr.

n Düzgün çalýþan ve uç ile mükemmel uyum saðlayan uzun aðýr piston kýrýlacak 

olan malzemeye maksimum enerji aktarýmýný saðlar.

n Standart olarak Q tipi sessiz kýrýcý modeli bulunur.

n Güç ünitesinin aðýr hizmet gövdesinden izole edilmesi nedeni ile düþük ses 

seviyesinde çalýþmaktadýr.

n Ünitenin çalýþmasý sýrasýnda üst ve alt uç burcuna doðru miktarda gres iletilmesini saðlayan ve büyük boy 

kýrýcýlarda standart olarak bulunan JCB Autogrease  otomatik gresleme sistemi  mevcuttur.

n Otomatik durdurma yardýmý boþta vurmayý önler.

n Su altý uygulamalarý için bulunan hava hattý deliði ile içeriye su giriþi önlenerek pahalýya mal olabilecek hasarlar 

önlenir.

n Keski ve sivri uç, baðlantý hortumlarý, kaplinler, gres tabancasý, kýrýcý kullaným kitabý ile birlikte verilmektedir.

n Çevreye zarar vermeden çözünebilen yaðlar ile kullanýma uygundur.

n JCB marka olmayan makinalara takýlabilmesi için üniversal olarak üst tarafý düz olarak bulunmaktadýr.

Büyük Kýrýcýlarýn ÖzellikleriBüyük Kýrýcýlarýn Özellikleri

YENÝ JCB KIRICI SERÝLERÝ YENÝ JCB KIRICI SERÝLERÝ 

-  Tayfun Arýn
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-  Tayfun Arýn
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kullanýmýna baþarýlý bir geçiþ yapmýþ, ancak 

kalýplaþmýþ bir þase serisinde takýlýp kalmýþtý.

JCB, yükleyici piyasasýnda bir risk alýyordu. 

Üretim, Rocester'a taþýndý.

Chases ide , çoðunlukla  spes i f ik  müþter i  

s i par i þ ine  göre  ve  az  m ik tarda  üre t im 

yapýyordu. Oysa Rocester, gözünü ön ve arka 

akslarý ayrý ayrý taþýyan çift þaseli yeni bir 

dizayna ve çok daha yüksek üretim miktarýna 

d i k m i þ t i . B u  i k i l i  y a p ý y a  d a m p e r  d e  

ek lend ið inde , mak ina  pürüz lü  zeminde 

giderken, dört tekerleðin yerle temasýný da 

saðlayabilecekti. Böyle bir makina, arkaya 

dönebilecek ve eski tip klasik dizayna göre çok 

daha  küçük  b i r  a l anda  dönme i þ l emin i  

gerçekleþtirebilecekti. 

Bu kadarla kalmadý; sürücüye mümkün olan en 

mükemmel görüþü sunan, ön kýsýma monte 

edilmiþ bir kabin, JCB'nin yaklaþýmýný tam 

olarak yansýtýyordu. Motor  ve tabi ki gürültü 

ve titreþim - arka kýsýma monte edildi. Bu 

benzersiz yaklaþým, 1974'te JCB'ye yenilik 

alanýnda Ýngiliz Dizayn Konseyi Ödülü'nü 

kazandýrdý. 

1989 yýlýnda 814 model bir JCB paletli ekskavatör, uzayan 
bomuyla 712 model bir yük kamyonuna yükleme yaparken… 

JCB 814

Chaseside ayaðý, Rocester'ýn yeni bir pazara 

girmesi açýsýndan baþarýl ý bir adýmdý. Bu, 

yönetime de satýnalmalar hususunda ne kadar 

dikkatli davranýlmasý gerektiðini öðretti. 

O dönemde , Uttoxeter 'dek i  Bamfords  

Limited'in satýnalýnmasý JCB'nin gündemine 

oturdu.

Bam ford s  L td . U t toxe te r  t e s i s l e r i n i n  

nihayetinde satýnalýnmasýnýn ironik yaný; JCB-

SCM g ib i  idd ia l ý  b i r  g i r i þ ime de  or tam 

hazýrlanmýþ olmasý idi. 

JCB-SCM'nin ilk ürünü, 17 Aralýk 1992'de 

bütün çalýþanlarýn katýldýðý bir törenle piyasaya 

sürülen, 20 ton aðýrlýðýndaki JS 200 paletli 

ekskavatördü.

Ýþte bu, bir yandan “kendi iþine sadýk kalýrken”, 

d iðer yandan da deð iþ ime aç ýk o lmanýn 

göstergesi idi.

80'lerin sonlarýnda JCB, 800 serisi paletli 

makinalarý daha i leri taþýmayý hedefledi . 

Geliþmiþ bir pazarlama ekspertizi, Avrupa ve 

ötesine baþtan baþa yayýlmýþ bir distribütörlük 

aðý, bunun için hazýrdý. Ama baþarý engellendi. 

Tekerlekli ekskavatör serisi yoktu. Oysa 

geleneksel tekerlekli makinalar, daha çok 

paletli makinalarýn tercih edildiði UK hariç 

bütün Avrupa'da geniþ bir pazara sahipti. 

Tekerlekli makinalar için ilk çalýþma, 20 yýl önce 

yapýlmýþ, ancak þirket UK pazarýný dýþarýda 

tutan bu üretim projesine sýcak bakmamýþtý. 

Þimdi, o pazar büyüyordu ve JCB kaybetmek 

istemedi. Üstelik, hýzla artan otoyol çalýþmalarý 

da pazarý deðiþtiriyordu. 

Asfalta hasar vermeden ve pahalý yükleyicilere 

gerek ka lmadan kend i  gücü i le  ça l ý þma 

arazis ine gidebi len tekerlekl i  makinalar, 

nüfusun yoðun olduðu bölgeler için idealdi. 

Dikkatli AdýmlarDikkatli AdýmlarSatýn almak mý, yoksa kendi kendine
büyümek mi? Soru buydu…
Satýn almak mý, yoksa kendi kendine
büyümek mi? Soru buydu…

J C B ' N Ý N B A Þ A R I Ö Y K Ü S Ü . . .     ( 8 . b ö l ü m )

Genellikle organik bir büyüme en iyisidir. 

Ancak, öðrenme sürecinin kara geçiþ aþamasýný 

geciktirmesi, bunun bir dezavantajý olabilir.

JCB'nin satýnalmaya alternatif  geliþtirme 

çabasý, ihtiyatlý olmanýn ilginç bir örneðidir. 

Çok az sayýda þirket, harcamalarýný bankacýlýk 

des teð i  o lmaks ý z ýn  f i nanse  edeb i l ecek  

bü tçe l e re  s ah i p t i r. Ancak , i þ  mak ina s ý  

üreticilerine yapýlan satýþlar düþünüldüðünde, 

JCB markasý finansal gücü ve özgürlüðü ile 

bilinir. Satýnalma imkaný her zaman vardý. Her 

ne kadar bu fýrsatlar nadiren gerçek bir 

satýnalmaya dönüþtüyse de.

Araþtýrmacýlar, cazip tekliflere karþý izlenilen bu 

tutumu anlamakta güçlük çekti. Evet JCB de, 

80'lerin baþýnda I.B.H. Ýmparatorluðu ile kýsa 

sürede Alman iþ makinalarý sektörünün devi 

h a l i n e  g e l e n  H o r s t  D i e t e r  E s c h  g i b i , 

düzinelerce üretici satýn alabilirdi. Ya da JCB, 

ödünç al-satýn al ardýndan yine ödünç al-satýn 

al yoluna giderek iflasa da sürüklenebilirdi. 

S a t ý n a l m a  ö z g ü r l ü ð ü  y e r i n e , 

Rocester'daki üst yönetim, kýrmýzý 

alarmý dikkate almayý tercih etti.

1977-1992 yýllarý arasýnda üst düzey 

yönetici, 1994'e kadar da baþkan 

vekili olarak görev yapan ve Anthony 

Bamford'un sað kolu olarak bilinen 

Gilbert Johnston, en zor zamanlarda  

þirketin toparlanmasýna yardýmcý oldu. 

Johnston; “Biz kendi iþimize sadýk 

kaldýk, gücümüzü buradan al ýyoruz” 

diyordu. Sunumlarýnda, bu cümleyi izlenilen 

politikayý açýklamak için sýk sýk kullanýrdý.  

“Asla gerçekleþmeyen satýnalmalar” içinde 

belki de en çarpýcý olaný, 1985 yýlýnda JCB'nin 

“talip” olarak manþetlere yansýdýðý Land Rover 

mevzusu oldu. Dünyanýn iki arazi devinin 

birleþmesi fikri olasý bir deðere sahipti, ancak 

iþler pek öyle gitmedi. Land Rover'ý yeniden  

düzene sokmak JCB'yi zorlayacaktý. Uzun bir 

karar alma sürecinin ardýndan nihayet JCB, 

Gilbert Johnston'ýn meþhur sözünü bir kez 

daha tekrarlarcasýna, kendi iþinde devam 

e tmek  i s t ed i  ve  gö rü þme l e r  o l umsu z  

sonuçlandýðýnda hiç hayal kýrýklýðýna uðramadý. 

Satýnalma konusundaki ketumluk bir dogma 

deðil, sadece olumlu bir tutumdu. JCB, doðru 

zaman geldiðinde hamlesini yapacaktý. Þirket ilk 

defa 1968'te Blackburn'deki  Chases ide 

Engineering'i devraldý. Chaseside, sadýk bir 

müþteri kitlesi için yükleyici üretimi yapan, 

saygýn bir f irma idi . Chaseside , hidrol ik 

"Sayýn Baþkan! JCB'nin Land Rover'ý satýn 
aldýðý hakkýndaki söylentilerde gerçeklik yok 
deðil mi?" 

Land Rover
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m a k i n a  g i b i  g e r ç e k ç i  ü r e t i m  

hedefleri saptandý. JCB-SCM, 281, 

fabr ikanýn yar ýs ýn ý  JCB'ye özel  

ürünlerle paylaþýyordu. Temmuz 

1995'te Özel Ürünler'in Cheadle 

yakýnlarýndaki yeni yerine taþýnmasý 

kararlaþtýrýldý. Bu gerçekleþince, 

bütün Uttoxeter fabrikasý, JCB-

SCM'ye ait olacaktý. 

JCB-SCM baþarýsý, aslýnda JCB'nin ilk 

riskli giriþimi deðildi. 

Bu konu , Hind is tan 'dak i  Escor t  JCB Ltd . 'e  

uzanmaktadýr. Escorts JCB anlaþmasý, 13 Þubat 

1979'da mühendislik alanýnda Hindistan'ýn en büyük 

ve saygýn üretici gruplarýndan biri olan Escort Ltd. 

ile imzalandý. Escorts, 1994 yýlý itibariyle bu alanda 

50. yýlýný tamamlamýþ ve týpký JCB gibi sýfýrdan 

baþlayarak, Nanda Ailesi'nin kontrolünde hýzla 

geliþmiþti. 

Escorts JCB için amaç, yerel olarak üretilmiþ kazýcý-

yükleyicilerdi. Hindistan'daki sýký ithalat kýsýtlamalarý 

nedeniyle, Rocester'dan ihracat yapmak mümkün 

deðildi. Zor alýnan ithalat ruhsatlarý ile, bir pazar 

oluþmasý fikri ciddi bir ihtiyaçtan öteye geçmemiþti. 

O dönemde JCB'nin Uluslararasý Satýþ Direktörü 

Bert Ballin, görüþmeleri yürüttü. Nanda Ailesi, Bert 

Ballin'i, JCB'ye geçmeden önce de, Massey Ferguson 

traktörleri ile ilgili münasebetlerinden ötürü 

tanýyordu.   

Üretim, 1980 yýlýnda Yeni Delhi'ye 30 km uzaklýkta 

Ballabgarh'taki 23 hektarlýk fabrikada baþladý. 

Hindistan'da 1992'den beri yürütülen ekonomik 

reformlar, Escorts JCB'ye yaradý ve þirketin büyüme 

adýna geçirdiði dönüþümün devam edeceðine dair 

olumlu bir hava yarattý. 72 ve 92 hp ekskavatör 

yükleyici, 127 hp damperli yükleyici, 72 hp yükleyici 

ve JCB 530 Loadall'dan oluþan ürün serisinin 

ötesinde bir geniþleme planlandý. Ýþin büyümesinde 

birçok JCB yöneticisi etkili oldu. Bunlardan biri, 

1985 yýlýna kadar orada bulunduðu süre içinde yeni 

ürün hattý oluþturulmasýna katkýda bulunan Jim 

Edwards'tý. Ardýndan Jim, JCB Özel Ürünler'in 

Yönetim Direktörü oldu. 

1995 yýlýnda Anthony Bamford, Escorts JCB'deki yeni üretim bandýnýn 
temellerini atarken.

Temel Atma

13 Þubat 1979'da mühendislik 
alanýnda iþbirliðine gidilen 
Hindistan'ýn en büyük ve saygýn 
üretici gruplarýndan biri olan Escort 
Ltd.'in 50.yýl kutlamasýnda Sir 
Anthony, Lady Bamford ile Escort 
Ltd'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Anil 
Nanda ve kardeþi Rajan Nanda ile. 

Kasým 1981'de JCB proje takýmýnýn 
Hindistan'daki Escorts JCB'yi ziyareti. 

Escort'un
50. yýlý

Escort
JCB'yi
Ziyaret
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( 8 . b ö l ü m )

Bir seçenek, yatýrýmý geliþimin itici gücü olarak 

kullanan JCB geleneði idi. Bunun dezavantajý ise 

zamandý.

Bu arada, Avrupa pazarýna girmenin yollarýný 

arayan  Japon Sumi tomo Construct ion  

Machinery Co. Ltd. (SCM), JCB'nin pazarlama 

ve distribütörlük alanýndaki gücünü farketti.

Senaryo hazýrdý. Ortaklýk için gerekli deneyim, 

güven ve iþ ahlaký her iki tarafta da mevcuttu. 

Mart 1991'de anlaþmalarýn imzalanmasýnýn 

ardýndan JCB-SCM kuruldu. JCB %51 hisseye 

sahipti. Japon ortaklar Sumitomo ve Itochu idi.

Takip eden ay Uttoxeter fabrikasýnda iþler 

baþladý.

Sonradan yapýlan bu giriþim, büyük bir baþarý 

olarak deðerlendirildi. Aralýk 1992'de ilk JS 

200'ün üretiminden bu yana, dört tane paletli 

model daha üretildi - JS130, JS 150 LC, JS 200 

LC, JS 300 LC. Ayrýca, JS 130 W ve JS150 W 

olmak üzere iki tane de tekerlekli model vardý.

Projenin baþ ýndan ber i  JCB-SCM ekib i , 

Yönetim Direktörü - önceden JCB Finans 

Direktörü - olan Alan Mellor tarafýndan 

JCB-SCM iþbirliði sonucunda JCB, JS 130W 
ve JS 150W modelleri ile lastik teklerlekli 
ekskavatör pazarýyla tanýþtý. 

JCB-SCM

yönetildi. Bu ek giriþim formulü, JCB adý 

altýnda, kuþkusuz bugüne kadar üretilmiþ en 

baþarýlý hidrolik ekskavatörleri yarattý.

Bir baþka paletli ekskavatör olan JS 240 LC'nin 

ise , JCB'nin 50. y ý l ýnda üret ime girmesi  

kararlaþtýrýldý. 

1994'ün sonunda fabrikanýn lokal pazar için 

1000. makinayý üretmesi, kültürel deðiþim 

beklentisi olanlar için müthiþ bir geliþme idi.

Oluþan manzara þuydu; mühendislik alanýnda 

Ýngiltere'nin en tanýnmýþ ve en baþarýlý aile 

þirketi ve görülmemiþ þekilde kimlik bilincine 

sahip bir iþ gücü.

Bu esneklik taþýmayan bir anlayýþtý. Uttoxeter 

üretim hattý, Japon Sumitomo Chiba fabrikasý 

ile adeta özdeþti. Makina parçalarý aynýydý. 

Robotlar için kullanýlan bilgisayar programlarý 

bile Chiba'daki robotlara uygulanabiliyordu.

250 çalýþandan altýsý Japon'du. Bu kiþiler yardým 

ve tavsiye desteði veriyor, diðer yandan da 

Chiba fabrikasý ile yürütülen iliþkilerde köprü 

görevi görüyordu.

H a l e n  ü r e t i m i n  % 8 0 ' i  U t t o xe t e r ' d e  

yapýlmaktadýr. Japonlar, hidrolik ve Isuzu 

motorlarý tedarik etmektedir. 

Nihai yatýrýmýn £10m'i geçmesi ile, günde 12 

Kültürel DeðiþimKültürel Deðiþim

Ýlk JCB JS serisi ekskavatörler, Aralýk 1992'de Uttoxeter þehrinde 
üretildi.

JCB JS
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m a k i n a  g i b i  g e r ç e k ç i  ü r e t i m  
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Temel Atma
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Escort'un
50. yýlý

Escort
JCB'yi
Ziyaret
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Kültürel DeðiþimKültürel Deðiþim

Ýlk JCB JS serisi ekskavatörler, Aralýk 1992'de Uttoxeter þehrinde 
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CNR Fuar Merkezi’nde 31 Mayýs – 4 Haziran 2006 tarihleri 

arasýnda  gerçekleþtirilen ANKOMAK 16. Uluslararasý Ýþ 

Makinalarý ve Ýnþaat Teknolojileri Fuarý’na katýlan SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý, dikkat çekici standýnda toplam 27 makina ve 

jenaratör sergiledi.

SÝF’in kuruluþunun 50. yýlý nedeni ile 2 Haziran Cuma akþam 

ü s tü  k a l ab a l ý k  b i r  d ave t l i  t op l u l u ðunun  k a t ý l ým ý  i l e  

gerçekleþtirilen kokteylde,  bir yýl boyunca devam edecek 

kutlamalar da baþlatýldý.

Fuarda, SÝF JCB'nin liderliðine yakýþýr 2000 m²’lik kapalý alan 

standýnda gün boyu birbirinden ilginç ýþýk ve ses þovlarý yapýldý. 

Kiralanan 2 adet Segway ve bunlarla daðýtýlan JCB çantalarý da 

hayli ilgi çekti.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 22 - 25 Haziran 2006 tarihlerinde TÜYAP 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleþtirilen RECYCLING 

ISTANBUL 2. Atýk Yönetimi ve Geri Dönüþüm Teknolojileri 

Fuarý’na, 175W, 531-70, TLT4x4, Robot170 ve Micro modelleri ile 

katýldý. Atýk ve Geri Dönüþüm sektörüne yönelik makinalarla, bu 

sektördeki varlýðýný ve gücünü sergileyen SÝF JCB, 220 m²’lik kapalý 

alan standýnda,  toplam 106 ziyaretçi aðýrladý.

Recycling Istanbul 2006

SÝF JCB, 

’daydýAGRITHRACE 2006

SÝF JCB, 

’daydýAGRITHRACE 2006
SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 16-20 Aðustos 

2006 tarihlerinde Çorlu Orion Alýþveriþ 

Merkezi Otoparký’nda gerçekleþtirilen 

AGRITHRACE 2006 (14. Trakya Tarým) 

Fuarý’na katýldý. Fuarda,  Fastrac 3190, 

TM 300, JS 160, 1CX, 8045 ve 531-70 

FS ziyaretçilere tanýtýldý..

Tarým sektörüne yönelik makinalar ile, 

bu sektördeki var l ýð ýn ý  ve gücünü 

gösteren SÝF JCB Ýþ Makinalarý, 400 

m² ’ l i k  aç ýk  a l an  s tand ýnda  100ün 

üzerinde ziyaretçiyi aðýrladý.

22

JCB, kendi makinalarýnda kullandýðý JCB marka 

motorla yaratýlan JCB Dieselmax adlý araçla 

563,41km hýza ulaþarak, 1973 yýlýnda ulaþýlan 

377km’lik dünya rekorunu kýrdý.

Haber, tüm dünyada büyük yanký uyandýrýrken, 

Türkiye’de de SÝF JCB’nin de katkýlarý ile geniþ 

kitlelere ulaþmaya devam ediyor.

JCB DIESELMAX’in dünya hýz rekoru, 

Türkiye basýnýnda yer almaya devam

ediyor!

JCB DIESELMAX’in dünya hýz rekoru, 

Türkiye basýnýnda yer almaya devam

ediyor!

JCB, kendi makinalarýnda kullandýðý JCB marka motorla yaratýlan araçla, saatte 

563,41 km hýza ulaþýp, bu alandaki dünya rekorunu ele geçirdi.

JCB, kendi makinalarýnda kullandýðý JCB marka motorla yaratýlan araçla, saatte 

563,41 km hýza ulaþýp, bu alandaki dünya rekorunu ele geçirdi.
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Geçen yýl baþlatýlan ve müþterilerimiz ile daha yakýn 

iliþkiler kurmamýza yardýmcý olan Barbekü Davetleri, 14 

Haziran akþamý Genel Müdürlük bahçesinde yapýlan ve 

BHL müþterilerinin davetli olduðu organizasyon ile 

baþladý ve diðer ürünlerin tanýtýldýðý davetler ile yaz 

boyunca devam etti.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý olarak, Trakya Bölge Bayiimiz 

CERMAK ile birlikte, Tokat Zile Kuzualan Köyü 

Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði’nin 

geleneksel pikniðine bu yýl da sponsor olduk.

5 Aðustos tarihinde Çatalca Kabakça Köyü’nde 

gerçekleþtirilen piknik, güzel bir havada ve 

oldukça neþeli geçti. 

SÝF JCB 

yaz boyunca devam etti

Geleneksel Barbekü DavetleriSÝF JCB 

yaz boyunca devam etti

Geleneksel Barbekü Davetleri

Tokat Zile Kuzualan Köyü Kültür 
Dayanýþma ve Yardýmlaþma 
Derneði’nin pikniðine sponsor 
olduk

Tokat Zile Kuzualan Köyü Kültür 
Dayanýþma ve Yardýmlaþma 
Derneði’nin pikniðine sponsor 
olduk

Gaziantep Yetkili Servisimiz Gap-Ýþ’in yeni binasý, 19 Temmuz 

tarihinde SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürü Cüneyt Divriþ 

tarafýndan törenle hizmete açýldý. 

Þanlýurfa, Gaziantep ve Kilis’deki JCB müþterilerine servis ve 

yedek parça hizmeti verecek olan Gap-Ýþ'in yeni hizmet binasý, 

toplam 800 metrekare servis alanýna sahip.

25

Türkiye Çapýndaki Yetkili

Servislerimizin Sayýsý 'e

Yükseldi

21
Türkiye Çapýndaki Yetkili

Servislerimizin Sayýsý 'e

Yükseldi

21

EDREMÝT GEZER-ÝÞ

KAYSERÝ YOL MAKÝNA

Her geçen gün servis aðýný geniþleten, iþ makinalarý 

sektörünün lider kuruluþu SÝF JCB Ýþ Makinalarý'nýn 

Türkiye çapýndaki yetkili servislerinin sayýsý, Edremit'te 

Gezer-Ýþ ve Kayseri'de Yol Makina'nýn katýlýmlarý ile 21'e 

yükseldi. 

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Satýþ Sonrasý Hizmetler Direktörü 

Recep Çimen, yeni servislerle birlikte, JCB sahiplerine 

üstün hizmet anlayýþý ile, en kaliteli servis ve yedek parça 

hizmetini vererek, müþteri memnuniyetini arttýrmayý ve 

markaya olan güveni saðlamlaþtýrmayý hedeflediklerini 

belirtti.

Gaziantep Yetkili Servisimiz

Gap-Ýþ Yeni Yerinde Hizmete Girdi... 

Gaziantep Yetkili Servisimiz

Gap-Ýþ Yeni Yerinde Hizmete Girdi... 

Bursa bölgesindeki tomruk-kereste firmalarýný JCB 

531-70 hakkýnda bi lgi sahibi yapmak ve tomruk 

ataþmaný ile birlikte kullanabilirliðini göstermek amacý 

ile, 28 Haziran 2006 tarihinde,  20 firmadan toplam 32 

kiþinin katýldýðý bir demo düzenlendi.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý, Akdeniz Yetkil i Bayii Apa 

Makina’n ýn katký lar ý  i le , 20 Haziran tar ih inde 

Fethiye’de, 21 Haziran tarihinde Kumluca’da, 22 

Haziran tarihinde Alanya’da, 23 Haziran tarihinde 

Gazipaþa’da, 26 Haziran tarihinde Anamur’da ve 27 

Haziran tarihinde Bozyazý’da, hafriyatçý ve seracýlara 

yönelik demolar düzenledi.

SÝF JCB Ürün Sorumlularý Yalçýn Kaçmaz ve Bora 

Karaosmanoðlu, 8 günlük demo programý süresince 

toplam 4500 km yol yaptý ve yaklaþýk 500 müþteriye 

ulaþtý. JCB marka 8032 ve 8045ZTS Mini Ekskavatör 

modellerinin tanýtýldýðý demolarda, ilk kez Ankomak 

Fuarý’nda müþteri karþýsýna çýkan 5 ton sýnýfýndaki sýfýr 

kuyruklu mini ekskavatör özellikle büyük ilgi gördü. 

Yere l  bas ýn ýn yoðun i lg i s in i  çeken demolarda 

katýlýmcýlara günün anýsýna JCB þapkalarý hediye edildi.

Bursa’daki tomruk-kereste
firmalarýna 531-70 demosu
Bursa’daki tomruk-kereste
firmalarýna 531-70 demosu

Aðýr Ýþ Makinasý demolarý
baþladý ve hýzla devam ediyor
Aðýr Ýþ Makinasý demolarý
baþladý ve hýzla devam ediyor

SÝF JCB Demolarý 

Akdeniz'deydi

SÝF JCB Demolarý 

Akdeniz'deydi

24

Aðýr iþ makinalarý konusunda ataða kalkan SÝF JCB Ýþ 

Makinalarý, baþlattýðý demolarla, söz konusu ürün 

g rubunun  b i reb i r  müþ t e r i ye  t a n ý t ý lma s ý n ý  ve  

denetilmesini hedefliyor.

Demolara ilk olarak 24 Aðustos 2006 tarihinde Gür-er 

Ýnþaat Taþköprü Taþ Ocaðý’nda baþlandý. JCB 456’nýn 

tüm teknik özel l ik ler i  i le tanýt ý ld ýð ý  demoda, 

operatörler eþliðinde performans da sergilendi.

Makinamýzý kullanýp, tecrübe etme þansý bulan Sedat 

Kosova, iþletmekte olduðu kum ocaðý için JCB 

456’nýn çok uygun olduðunu belirtti.

Güney Marmara bayimiz Teknoart tarafýndan talep 

edilen demo ise, Taci Tosun Agrega Tesisleri’nde 

gerçekleþtir i ldi . Hyundai 250, Hyundai 170W 

ekskavatörlere, Kawasaki Z90 yükleyiciye, Cat 428C 

kazýcý-yükleyiciye sahip firmanýn makina parkýnda, bir 

adet de JCB 4CX-SM kazýcý-yükleyici bulunuyor.



Geçen yýl baþlatýlan ve müþterilerimiz ile daha yakýn 

iliþkiler kurmamýza yardýmcý olan Barbekü Davetleri, 14 
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BHL müþterilerinin davetli olduðu organizasyon ile 
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Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði’nin 
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Gaziantep Yetkili Servisimiz Gap-Ýþ’in yeni binasý, 19 Temmuz 

tarihinde SÝF JCB Ýþ Makinalarý Genel Müdürü Cüneyt Divriþ 
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toplam 800 metrekare servis alanýna sahip.
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Türkiye Çapýndaki Yetkili

Servislerimizin Sayýsý 'e

Yükseldi

21
Türkiye Çapýndaki Yetkili

Servislerimizin Sayýsý 'e

Yükseldi
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EDREMÝT GEZER-ÝÞ
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Gaziantep Yetkili Servisimiz

Gap-Ýþ Yeni Yerinde Hizmete Girdi... 

Gaziantep Yetkili Servisimiz

Gap-Ýþ Yeni Yerinde Hizmete Girdi... 

Bursa bölgesindeki tomruk-kereste firmalarýný JCB 

531-70 hakkýnda bi lgi sahibi yapmak ve tomruk 

ataþmaný ile birlikte kullanabilirliðini göstermek amacý 
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Haziran tarihinde Alanya’da, 23 Haziran tarihinde 

Gazipaþa’da, 26 Haziran tarihinde Anamur’da ve 27 

Haziran tarihinde Bozyazý’da, hafriyatçý ve seracýlara 

yönelik demolar düzenledi.
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Bursa’daki tomruk-kereste
firmalarýna 531-70 demosu
Bursa’daki tomruk-kereste
firmalarýna 531-70 demosu

Aðýr Ýþ Makinasý demolarý
baþladý ve hýzla devam ediyor
Aðýr Ýþ Makinasý demolarý
baþladý ve hýzla devam ediyor

SÝF JCB Demolarý 

Akdeniz'deydi

SÝF JCB Demolarý 

Akdeniz'deydi
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Aðýr iþ makinalarý konusunda ataða kalkan SÝF JCB Ýþ 
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Güney Marmara bayimiz Teknoart tarafýndan talep 

edilen demo ise, Taci Tosun Agrega Tesisleri’nde 

gerçekleþtir i ldi . Hyundai 250, Hyundai 170W 

ekskavatörlere, Kawasaki Z90 yükleyiciye, Cat 428C 

kazýcý-yükleyiciye sahip firmanýn makina parkýnda, bir 

adet de JCB 4CX-SM kazýcý-yükleyici bulunuyor.



4 – 7 Eylül 2006 tarihleri arasýnda, SÝF JCB Genel 

Müdürlük Eðitim Salonu’nda düzenlenen Kazýcý-

Yükleyici ve JS Ekskavatör Eðitimleri, SÝF JCB Yetkili 

Servislerinden 13 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.

SÝF JCB Servis Mühendisi Levent Þendurgut tarafýndan 

verilen eðitimde, makinalarýn genel tanýtýmýnýn yanýsýra, 

arýza bulma becerilerinin geliþtirilmesi amacýyla, 

makinaya laptop ve dijital hidrolik test cihazýnýn 

baðlanmasý, makina hidroliði-elektriði, þanzuman/motor 

sökme-takma ve bakým konularý, hem teorik, hem de 

makinalarýn üzerinde pratik olarak iþlendi.

17-19 Temmuz tarihlerinde SÝF JCB Genel 

M ü d ü r l ü k  b i n a s ý n d a ,  S Ý F  J C B  Ye t k i l i  

Servisleri’nden 10 katýlýmcýya 3 günlük JS 200 

Ekskavatör Eðitimi verildi.

SÝF JCB Ýþ Makinalarý Servis Mühendisi Levent 

Þendurgut tarafýndan verilen eðitimde, JS 200 

e k s k av a t ö r l e r i n  t a n ý t ý m ý , a r ý z a -  b u l m a  

becerilerinin geliþtirilmesi, makinaya laptop 

baðlanmasý, makina hidroliði - elektriði ve bakým 

konularý hem teorik, hem de pratik olarak iþlendi.

Konya Belediyesi’ne satýþý gerçekleþtirilen ICX ve TLT 30 

için, 14 Haziran 2006 tarihinde, belediyede görevli 10 

operatöre, SÝF JCB Ürün Sorumlularý Yalçýn Kaçmaz ve 

Bora Karaosmanoðlu tarafýndan yerinde uygulamalý eðitim 

verildi.

Konya Belediyesi operatörlerine

1CX ve TLT 30 eðitimi verildi

Konya Belediyesi operatörlerine

1CX ve TLT 30 eðitimi verildi

SÝF JCB SSH Departmaný’ndan

JS200 Eðitimi 
SÝF JCB SSH Departmaný’ndan

JS200 Eðitimi 

eðitim

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

Selda Demirci Finansman Elemaný

Ýlyas Bakýrtaþ IT Elemaný

Ali Osman Yavuz Bilgi Ýþlem Uzmaný

Serkan Uzun Depo Elemaný

Mevlüt Sönmez

( )

( )

( )

( )

(Bekçi)

ÝSTANBUL

ÝZMÝR

50 yýlýn
"altýn" gururu

Yýllar önce o zamanki Genel Müdür'üme sormuþtum… 

'JCB'yi nasýl ve neden seçtiniz' diye?

'Neden sordun?' dedi…

Sorumun nedeni, aslýnda çok basitti. Ülkenin tamamý, 

bekoloder deyince JCB'yi anlýyordu. 

"Bu markayý temsil etmek ayrý bir gurur kaynaðý, siz bu 

markayý nasýl oldu da fark edip SÝF'e kazandýrdýnýz?" 

dedim.

Cevabý aynen þöyle idi;

"Markanýn iyi olmasý, güçlü olmasý yetmez. Senin de o 

markaya uygun bir yapýyý oluþturman gerekir. JCB 

dünyada geliþtikçe, sen de ona paralel geliþmek 

zorundasýn. Bazen marka seni iter, bazen de sen 

markayý pazara çekersin. Bu senkronize beraberlik 

baþarýyý getirir."

O  z a m a n l a r  y ý l d a  s a d e c e  1 0 0  a d e t  m a k i n e  

satýyorduk…

Bu söyleþinin üstünden tam 15 sene geçti.

Bu sene SÝF Otomotiv 50. yýlýný kutluyor. 30 yýlý aþkýn 

süredir JCB 'nin Türkiye distribütörlüðünü baþarý ile 

yürüten firmamýz, artýk senede neredeyse 2000 adet 

makina satar hale geldi… 

Dünya pazarýnda da durum farklý deðil; JCB dünyanýn 

en iyi beko-loderi olarak tescillenmiþ durumunda 

(beko-loderin mucidi zaten kendisi). 

Buna ek olarak, artýk aðýr iþ makinalarý pazarýnda da 

söz sahibi.  Yani senkronize bir baþarý sergileniyor.

Bu  baþar ýda  en  öneml i  pay  s ah ip l e r i , t ab i i  k i  

müþterilerimiz. Bizim sýk sýk kullandýðýmýz bir tabir 

vardýr : "Bir makinayý ALTIN kaplayýp satsanýz bile 

müþteri tercih etmiyorsa, ne faydasý var?' 

Ýþte bu noktada bizi ALTIN haline getiren sizlere tekrar 

teþekkür ediyoruz..."

2726

Ýstanbul OffShore Klübü tarafýndan düzenlenen OffShore Þampiyonasý’nda bu yýl üçüncü sezonunu yaþayan 

SÝF JCB Takýmý, yeni teknesi ile yarýþtýðý ve 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilen sezonun altýncý ayaðýný 6. 

sýrada bitirdi. 

23-24 Eylül tarihlerinde Ýstanbul Caddebostan’da gerçekleþtirilecek sezonun son yarýþýnda takýmýmýza 

baþarýlar diliyoruz.

SÝF JCB OffShore Takýmý,

yoluna hýzla devam ediyor

SÝF JCB OffShore Takýmý,

yoluna hýzla devam ediyor

SÝF JCB’den, Yetkili Servislerine 

Kazýcý-Yükleyici ve

JS Ekskavatör Eðitimi

SÝF JCB’den, Yetkili Servislerine 

 ve

 Eðitimi

Kazýcý-Yükleyici

JS Ekskavatör
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bölgeye satýldýðýna dikkat çeken Turgay Bey, ürünler ile ilgili olarak personelinin SÝF JCB tarafýndan sürekli 

eðitime tabi tutulmasýndan da son derece memnun olduðunu belirtmektedir.

Emin Ýþ Makinalarý'nýn tecrübeli ustalarýndan Cemil Oflaz, JCB makinalardaki yeniliklerin, müþteriler 

tarafýndan çok beðenildiðini, özellikle Tork Konvertör Kilit Sistemi hakkýnda bilgi almak isteyen birçok 

müþterinin kendilerine baþvurduðunu belirterek, bu sistemin, eski makinalara takýlamayan, sadece makinanýn 

üretim aþamasýnda uygulanabilen, JCB kazýcý-yükleyicilere has isteðe baðlý bir özellik olduðuna dikkat çekiyor. 

Bu sistemde 4. viteste hareket eden makinada tork konvertör, devreden çýkarak %25'e varan yakýt 

tasarrufunun yaný sýra, makinanýn daha hýzlý hareket ederek yolda geçen zamandan da tasarruf etmesini 

saðlayabiliyor.

Emin Ýþ Makinalarý'na, kýsa sürede SÝF JCB müþterilerine baðlýlýðýný göstererek, Orta Karadeniz'deki 

güvencemiz olduklarý için teþekkür ediyor, özverili ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyoruz.

Emin Ýþ, 20 yýllýk tecrübesi ve 

ekibinin özverili çalýþmasý ile, 

JCB kullanýcýlarýnýn güvenini ve 

takdiri kazanarak bölgedeki 

JCB makina sayýsýnýn 

artmasýnda da büyük katký 

saðlamýþtýr. 

Emin Ýþ, 20 yýllýk tecrübesi ve 

ekibinin özverili çalýþmasý ile, 

JCB kullanýcýlarýnýn güvenini ve 

takdiri kazanarak bölgedeki 

JCB makina sayýsýnýn 

artmasýnda da büyük katký 

saðlamýþtýr. 

TiritTirit

Samsun’un en meþhur yemeði türkülere de konu olmuþ “Tirit”tir. Tirit; kaz eti, bulgur 

pilavý ve evde açýlýp yaðlý tavuk suyuna bastýrýlmýþ yufkanýn birlikte yendiði oldukça 

lezzetli ve ilginç bir yöresel yemektir.

YAPILIÞI: Kazý ortadan yararak kýkýrdak kýsmýný çýkarýn ve tencerede orta ateþte eritin. 

Kazý ayrý bir tencereye koyup, üzerini 3 parmak aþacak kadar su içinde bir taþým 

kaynatýn, kaz yumuþayýncaya kadar orta ateþte yaklaþýk 1-1,5 saat piþirin. Süzdürerek 

sudan çýkarýp, etlerini didikleyin. Kaz suyunun 4 bardaðýný temiz bir tencereye süzdürün. 

Bulguru yýkayýp, bir süzgece çýkarýn. Yaðý bir tencerede eritin. Bulguru içinde 2-3 dakika 

kavurun. Üzerine süzdürdüðünüz kaz suyunu ekleyip, tuzunu ayarlayýn ve bir taþým 

kaynatýn. Ateþi kýsýp, kapaðýný kapatarak bulgur suyunu çekinceye kadar yaklaþýk 15 

dakika piþirin. Yufkalarý 8 üçgen parçaya bölün ve üst üste ikiye ayýrýn. Yaðsýz bir tavada 

fazla sertleþmeden kýzartýn. Uçlarýný eritilmiþ kýkýrdaða batýrarak bir tepsinin çevresine 

dizin. Hazýrladýðýnýz bulgur pilavýný tepsinin ortasýna boþaltýn, üzerine didiklenmiþ kaz 

etlerini koyup servis yapýn. Pilav ve kaz etini yufkalara sararak afiyetle yiyin.

Malzeme:
� 1 adet Kaz

(temizlenip, tütsülenmiþ)
� Tuz 
� Ýri bulgur 3 3/4 su bardaðý
� Katý yað 150 gr.
� Yufka 5 adet

Malzeme:

EMÝN ÝÞ MAKÝNALARI EMÝN ÝÞ MAKÝNALARI 

Samsun

Yetkili

Servisimiz

S A M S U N  Y E T K Ý L Ý  S E R V Ý S Ý - H. Gökalp Kumbasar

Adeta Karadeniz'i Türkiye'ye baðlayan bir köprü konumundaki Samsun, hýzla geliþen ticareti, geliþmekte olan 

sanayisi ve güzelleþen çevresi ile Karadeniz'in baþkenti konumundadýr. Samsun'da inþaat sektöründe yaþanan 

canlanma, tartýþmasýz iþ makinasý sektörüne de hareketlilik getirmiþtir. Bu hareketlilik, son bir yýl içerisinde 

bölgede satýlan JCB makina adetlerinden rahatlýkla gözlemlenebilmektedir. Bölgedeki JCB marka makinalarýn 

hýzla artmasý, daima müþterinin yanýnda olma prensibiyle hareket eden SÝF JCB için, bölgede yetkili servis 

açma sorumluluðunu da beraberinde getirmiþtir.

28 Kasým 2005 tarihinde SÝF JCB Ailesi'ne katýlan Emin Ýþ Makinalarý, 300 m² kapalý alana kurulu atölyesi, 11 

kiþilik uzman ekibi ve 3 servis aracý ile Samsun, Sinop ve Ordu'daki JCB kullanýcýlarýna hizmet vermektedir. 

SÝF JCB'nin Türkiye çapýndaki 21 yetkili servisinden biri olan Emin Ýþ, 20 yýllýk tecrübesi ve ekibinin özverili 

çalýþmasý nedeniyle, JCB kullanýcýlarýnýn güvenini ve takdiri 

kazanarak bölgedeki JCB makina sayýsýnýn artmasýnda da 

büyük katký saðlamýþtýr. 

Emin Ýþ Makinalarý'nýn kurucusu Sayýn Turgay Köse, SÝF JCB 

gibi güçlü ve güvenilir bir kurumun bir parçasý olmaktan 

gurur duyduklarýný ve JCB'nin geniþ ürün yelpazesinden bir 

çoðunun Samsun'da satýlmýþ olmasýnýn kendilerine ayrý bir 

keyif verdiðini belirtmektedir. Samsun'da 2005 yýlýnda ciddi 

bir yapýlanmaya girilmesi sonucu, kazýcý-yükleyici dýþýnda 

mini yükleyici, paletli ekskavatör, mini kazýcý-yükleyici ve 

teleskobik forkliftler gibi bir çok JCB marka makinanýn 
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bölgeye satýldýðýna dikkat çeken Turgay Bey, ürünler ile ilgili olarak personelinin SÝF JCB tarafýndan sürekli 

eðitime tabi tutulmasýndan da son derece memnun olduðunu belirtmektedir.

Emin Ýþ Makinalarý'nýn tecrübeli ustalarýndan Cemil Oflaz, JCB makinalardaki yeniliklerin, müþteriler 

tarafýndan çok beðenildiðini, özellikle Tork Konvertör Kilit Sistemi hakkýnda bilgi almak isteyen birçok 

müþterinin kendilerine baþvurduðunu belirterek, bu sistemin, eski makinalara takýlamayan, sadece makinanýn 

üretim aþamasýnda uygulanabilen, JCB kazýcý-yükleyicilere has isteðe baðlý bir özellik olduðuna dikkat çekiyor. 

Bu sistemde 4. viteste hareket eden makinada tork konvertör, devreden çýkarak %25'e varan yakýt 

tasarrufunun yaný sýra, makinanýn daha hýzlý hareket ederek yolda geçen zamandan da tasarruf etmesini 

saðlayabiliyor.

Emin Ýþ Makinalarý'na, kýsa sürede SÝF JCB müþterilerine baðlýlýðýný göstererek, Orta Karadeniz'deki 

güvencemiz olduklarý için teþekkür ediyor, özverili ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyoruz.

Emin Ýþ, 20 yýllýk tecrübesi ve 

ekibinin özverili çalýþmasý ile, 

JCB kullanýcýlarýnýn güvenini ve 

takdiri kazanarak bölgedeki 

JCB makina sayýsýnýn 

artmasýnda da büyük katký 

saðlamýþtýr. 

Emin Ýþ, 20 yýllýk tecrübesi ve 

ekibinin özverili çalýþmasý ile, 

JCB kullanýcýlarýnýn güvenini ve 

takdiri kazanarak bölgedeki 

JCB makina sayýsýnýn 

artmasýnda da büyük katký 

saðlamýþtýr. 

TiritTirit

Samsun’un en meþhur yemeði türkülere de konu olmuþ “Tirit”tir. Tirit; kaz eti, bulgur 

pilavý ve evde açýlýp yaðlý tavuk suyuna bastýrýlmýþ yufkanýn birlikte yendiði oldukça 

lezzetli ve ilginç bir yöresel yemektir.

YAPILIÞI: Kazý ortadan yararak kýkýrdak kýsmýný çýkarýn ve tencerede orta ateþte eritin. 

Kazý ayrý bir tencereye koyup, üzerini 3 parmak aþacak kadar su içinde bir taþým 

kaynatýn, kaz yumuþayýncaya kadar orta ateþte yaklaþýk 1-1,5 saat piþirin. Süzdürerek 

sudan çýkarýp, etlerini didikleyin. Kaz suyunun 4 bardaðýný temiz bir tencereye süzdürün. 

Bulguru yýkayýp, bir süzgece çýkarýn. Yaðý bir tencerede eritin. Bulguru içinde 2-3 dakika 

kavurun. Üzerine süzdürdüðünüz kaz suyunu ekleyip, tuzunu ayarlayýn ve bir taþým 

kaynatýn. Ateþi kýsýp, kapaðýný kapatarak bulgur suyunu çekinceye kadar yaklaþýk 15 

dakika piþirin. Yufkalarý 8 üçgen parçaya bölün ve üst üste ikiye ayýrýn. Yaðsýz bir tavada 

fazla sertleþmeden kýzartýn. Uçlarýný eritilmiþ kýkýrdaða batýrarak bir tepsinin çevresine 

dizin. Hazýrladýðýnýz bulgur pilavýný tepsinin ortasýna boþaltýn, üzerine didiklenmiþ kaz 

etlerini koyup servis yapýn. Pilav ve kaz etini yufkalara sararak afiyetle yiyin.

Malzeme:
� 1 adet Kaz

(temizlenip, tütsülenmiþ)
� Tuz 
� Ýri bulgur 3 3/4 su bardaðý
� Katý yað 150 gr.
� Yufka 5 adet

Malzeme:

EMÝN ÝÞ MAKÝNALARI EMÝN ÝÞ MAKÝNALARI 

Samsun

Yetkili

Servisimiz

S A M S U N  Y E T K Ý L Ý  S E R V Ý S Ý - H. Gökalp Kumbasar

Adeta Karadeniz'i Türkiye'ye baðlayan bir köprü konumundaki Samsun, hýzla geliþen ticareti, geliþmekte olan 

sanayisi ve güzelleþen çevresi ile Karadeniz'in baþkenti konumundadýr. Samsun'da inþaat sektöründe yaþanan 

canlanma, tartýþmasýz iþ makinasý sektörüne de hareketlilik getirmiþtir. Bu hareketlilik, son bir yýl içerisinde 

bölgede satýlan JCB makina adetlerinden rahatlýkla gözlemlenebilmektedir. Bölgedeki JCB marka makinalarýn 

hýzla artmasý, daima müþterinin yanýnda olma prensibiyle hareket eden SÝF JCB için, bölgede yetkili servis 

açma sorumluluðunu da beraberinde getirmiþtir.

28 Kasým 2005 tarihinde SÝF JCB Ailesi'ne katýlan Emin Ýþ Makinalarý, 300 m² kapalý alana kurulu atölyesi, 11 

kiþilik uzman ekibi ve 3 servis aracý ile Samsun, Sinop ve Ordu'daki JCB kullanýcýlarýna hizmet vermektedir. 

SÝF JCB'nin Türkiye çapýndaki 21 yetkili servisinden biri olan Emin Ýþ, 20 yýllýk tecrübesi ve ekibinin özverili 

çalýþmasý nedeniyle, JCB kullanýcýlarýnýn güvenini ve takdiri 

kazanarak bölgedeki JCB makina sayýsýnýn artmasýnda da 

büyük katký saðlamýþtýr. 

Emin Ýþ Makinalarý'nýn kurucusu Sayýn Turgay Köse, SÝF JCB 

gibi güçlü ve güvenilir bir kurumun bir parçasý olmaktan 

gurur duyduklarýný ve JCB'nin geniþ ürün yelpazesinden bir 

çoðunun Samsun'da satýlmýþ olmasýnýn kendilerine ayrý bir 

keyif verdiðini belirtmektedir. Samsun'da 2005 yýlýnda ciddi 

bir yapýlanmaya girilmesi sonucu, kazýcý-yükleyici dýþýnda 

mini yükleyici, paletli ekskavatör, mini kazýcý-yükleyici ve 

teleskobik forkliftler gibi bir çok JCB marka makinanýn 
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çýkardýk. Bu yenileme çalýþmalarýyla iç piyasada geniþ bir pazarýn ihtiyacýný karþýladýðýmýz gibi, ihracatta 

da önemli bir yer edindik. Bu anlamda örnek vermem gerekirse, Amerika, Avusturalya, Kanada, Fransa, 

Almanya, Rusya ve Ukrayna, sürekli un ihracatý yaptýðýmýz pazarlar. Müþterilerimizin talep ettiði kalitede 

un üretimi için de belli dönemelerde buðday ithalatý yapýyoruz.

'Kalite'ye de çok önem verdiðinizi ve bunu da belgelediðinizi görüyoruz.

Bizim bir solganýmýz var. ”Kaliteyi Þansa Býrakmayýn”. Biz, iþimizi þansa býrakmýyoruz. Bunun için de, 

buðdaydan una kadar tüm aþamalarý içeren ayrýntýlý bir kalite güvence sistemi için gerekli, dünya 

çapýnda kabul görmüþ laboratuvar cihazlarý ile kalifiye eleman çalýþtýrýyoruz. Günlük hammadde ve 

imalat kontrollerinin yanýnda laboratuarlarýmýzda Ar-Ge çalýþmalarý da yapýyoruz.

Tüm ürünlerimizin Tarým Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn imalat koþullarýný, ürünün fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik kontrollerini içeren denetimler sonucu aldýðýmýz üretim sertifikalarý ve TSE'nin ayný 

içerikteki denetimleri sonucu aldýðýmýz TSE belgelerimiz mevcut. Bu kurumlarýn yasa gereði düzenli 

kontrolleri devam ediyor.

Ayrýca, kurmuþ olduðumuz ISO 9001 ve 

HACCP sistemlerine göre, belirlenen 

periyodlarda ve gerekli görüldüðü ek 

zamanlarda Tarým Bakanlýðý'ndan sertifikalý 

l a b o r a t u a r l a r d a  v e y a  ü n i v e r s i t e  

l aboratuar lar ýnda  ürün ler imiz in  ve  

sistemimizin mikrobiyolojik kontrolleri 

yapýlmakta.

Bu tit iz üretim çerçevesinde JCB i le 

tanýþmanýzý da kýsaca anlatabilir misiniz? 

Tan ý þmam ý z , z i y a re t i n i z  e sna s ý nda  

muhasebe ve satýnalma sorumlumuz Soner 

Bey'e vermiþ olduðunuz kataloglarla ve 

önerilerinizle baþlýyor aslýnda. Sürekli 

arayýþ içinde olduðumuz konu, “Buðdayý, 

y a t a y  b u ð d a y  a m b a r l a r ý n d a n  u n  

fabrikamýzýn imalatýndaki buðday silolarýna 

nasýl kolay ve seri bir þekilde taþýrýz”dý. 

Ýlçemizde bekoloderleri, yükleyicileri, 

ekskavatörleri bulunan JCB'nin böyle bir 

makinayý öneriyor oluþu, size daha sýcak bakmamýza neden oldu. 

Burada aslýnda bizim için önemli kriter þuydu; doðru hamle yapmamýz, bizim için önemliydi ve açýkcasý 

iþ makinasý sektörü uzak olduðumuz bir sektördü. Tam bu aþamada bize 531-70 AGRI öneriyor 

oluþunuz, kaðýt üzerinde gördüðümüz makina hakkýnda soru iþaretlerini kafamýzdan silmemiþti. Sizlerin 

çok seri bir þekilde hareket edip, 531-70 AGRI'yý tanýtým için tesisimize getirmeniz, yengeç yürüyüþü, 

teleskobik bom, buðday yükleme esnasýnda bizi en çok memnun eden 2,5 m³ 'lük kova, çabuk 

deðiþtirme ataþmaný gibi özellikleri satýn almadan önce görmemiz ve denememiz için olanak saðladý. 

Reverse fan ile tozlu ortamda makinamýzýn motor ve diðer parçalarýnýn nasýl korunduðuna bizzat þahit 

olmamýz, dürüst olmak gerekirse, fiyat konusunu ikinci plana itti. Kýsacasý, bize iþinizin sadece makina 

satmak olmadýðýný, iyi bir çözüm ortaðý olduðunuzu gösterdiniz. 'Kalite'ye ne kadar önem verdiðimize 

sizler de þahit oldunuz. Biz de, JCB' yi tercih ederek üretimimizde Kaliteyi Þansa Býrakmayacaðýmýzý bir 

kere daha göstermiþ olduk.

Sayýn Birol Kýrtýz'a teþekkür ediyoruz.

'Kalite'ye de çok önem verdiðinizi ve bunu da belgelediðinizi görüyoruz.

Sayýn Birol Kýrtýz'a teþekkür ediyoruz.

Bu tit iz üretim çerçevesinde JCB i le 

tanýþmanýzý da kýsaca anlatabilir misiniz? 

K I R T I Z L A R U N S A N A Y Ý -  Turan Özkapýcý

Sayýn Birol Kýrtýz (solda), arkadaþýmýz Turan Özkapýcý ile.

Ankara'nýn Polatl ý  Ý lçesi 'nde kurulu bulunan KIRTIZLAR UN SANAYÝ'nin 

ortaklarýndan Sayýn Birol Kýrtýz, bu sayýmýzdaki söyleþi konuðumuz.

Sayýn Birol Kýrtýz, bizlere kýsaca KIRTIZLAR UN hakkýnda bilgi verebilir misiniz?

1988 yýlýnda kurduðumuz fabrikamýzýn yönetiminde þu an 3 ortak söz sahibi. Sayýn Niyazi Kýrtýz, Sayýn 

Ünsal Kýrtýz ve ben. Ýlk etapta dikkatinizi çekeceði gibi, yönetimde bulunanlar akraba. Biz, sizlerin de 

þahit olduðu üzere, bir “patron” þirketi olmaktan tamamen uzak, son teknolojinin kullanýldýðý, her türlü 

yeniliðe açýk, insan unsurunu hep ön planda tutan kurumsal bir firma olma yolunda önemli adýmlar 

atan ve buna da devam edecek olan bir firmayýz. Aslen Sivrihisar'lý olmakla beraber, yýllar önce 

babalarýmýzýn buraya gelerek zor þartlarda üretime baþlamasýyla Polatlý'lý olduk sayýlýr.

Polatlý, ülkemiz tahýl üretiminin en yaygýn yapýldýðý Ýç Anadolu Bölgesi'nde ve özellikle en verimli ve 

çeþitli buðdaylarýn üretildiði bir merkezde yer almaktadýr. Türkiye'nin en çok hububat alým-satým 

iþleminin yapýldýðý ve bir anlamda ülkemizdeki tahýl fiyatlarýný belirleyici konumda olan Polatlý Ticaret 

Borsasý da, burada faaliyet göstermektedir. Biz de konumumuz itibariyle her çeþit un yapýmý için 

gereken buðday çeþit ve kalitesini diðer bölgelerdeki deðirmenlerden daha kolay ve avantajlý elde etme 

þansýna sahibiz.

"Çeþit bulunabilirliði" ve "Kalite"den bahsettiniz. 

Bunun için teknolojiyi iyi kullanmak, çabuk karar 

verebilmek ve sürekli kendini yenileyebilmek çok 

önemli deðil mi?

Haklýsýnýz. Kurulduðumuz günden beri ürünlerin 

ka l i tes in i  ve çeþ it ler in i  g iderek ar tt ýr ýyoruz. 

Sektördeki teknolojik geliþmeleri yakýndan takip edip 

kendinimizi yenilememiz, her geçen gün piyasadaki 

güvenilirliðimizi de bu oranda arttýrýyor. 1996 yýlýnda 

deðirmen sanayinde yeni teknolojiler konusunda 

geniþ bir çalýþma yaptýk ve buraya yeni makinalar 

satýn aldýk. Bu þekilde un üretim kalitesi ve üretim 

miktar ýn ý  ar t t ý rd ýk . Hububat  depo lamas ý  ve  

torbalanmýþ un stoklanmasý için yeni binalar yaptýk. Günlük üretim kapasitesi 90 ton olan tesisi yerine 

günümüzün en yüksek teknolojisi makinalarla donattýðýmýz tesisi kurarak kapasitemizi 250 ton/gün'e 

Ankara'nýn Polatl ý  Ý lçesi 'nde kurulu bulunan KIRTIZLAR UN SANAYÝ'nin 

ortaklarýndan Sayýn Birol Kýrtýz, bu sayýmýzdaki söyleþi konuðumuz.

Sayýn Birol Kýrtýz, bizlere kýsaca KIRTIZLAR UN hakkýnda bilgi verebilir misiniz?

"Çeþit bulunabilirliði" ve "Kalite"den bahsettiniz. 

Bunun için teknolojiyi iyi kullanmak, çabuk karar 

verebilmek ve sürekli kendini yenileyebilmek çok 

önemli deðil mi?
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çýkardýk. Bu yenileme çalýþmalarýyla iç piyasada geniþ bir pazarýn ihtiyacýný karþýladýðýmýz gibi, ihracatta 

da önemli bir yer edindik. Bu anlamda örnek vermem gerekirse, Amerika, Avusturalya, Kanada, Fransa, 

Almanya, Rusya ve Ukrayna, sürekli un ihracatý yaptýðýmýz pazarlar. Müþterilerimizin talep ettiði kalitede 

un üretimi için de belli dönemelerde buðday ithalatý yapýyoruz.

'Kalite'ye de çok önem verdiðinizi ve bunu da belgelediðinizi görüyoruz.

Bizim bir solganýmýz var. ”Kaliteyi Þansa Býrakmayýn”. Biz, iþimizi þansa býrakmýyoruz. Bunun için de, 

buðdaydan una kadar tüm aþamalarý içeren ayrýntýlý bir kalite güvence sistemi için gerekli, dünya 

çapýnda kabul görmüþ laboratuvar cihazlarý ile kalifiye eleman çalýþtýrýyoruz. Günlük hammadde ve 

imalat kontrollerinin yanýnda laboratuarlarýmýzda Ar-Ge çalýþmalarý da yapýyoruz.

Tüm ürünlerimizin Tarým Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn imalat koþullarýný, ürünün fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik kontrollerini içeren denetimler sonucu aldýðýmýz üretim sertifikalarý ve TSE'nin ayný 

içerikteki denetimleri sonucu aldýðýmýz TSE belgelerimiz mevcut. Bu kurumlarýn yasa gereði düzenli 

kontrolleri devam ediyor.

Ayrýca, kurmuþ olduðumuz ISO 9001 ve 

HACCP sistemlerine göre, belirlenen 

periyodlarda ve gerekli görüldüðü ek 

zamanlarda Tarým Bakanlýðý'ndan sertifikalý 

l a b o r a t u a r l a r d a  v e y a  ü n i v e r s i t e  

l aboratuar lar ýnda  ürün ler imiz in  ve  

sistemimizin mikrobiyolojik kontrolleri 

yapýlmakta.

Bu tit iz üretim çerçevesinde JCB i le 

tanýþmanýzý da kýsaca anlatabilir misiniz? 

Tan ý þmam ý z , z i y a re t i n i z  e sna s ý nda  

muhasebe ve satýnalma sorumlumuz Soner 

Bey'e vermiþ olduðunuz kataloglarla ve 

önerilerinizle baþlýyor aslýnda. Sürekli 

arayýþ içinde olduðumuz konu, “Buðdayý, 

y a t a y  b u ð d a y  a m b a r l a r ý n d a n  u n  

fabrikamýzýn imalatýndaki buðday silolarýna 

nasýl kolay ve seri bir þekilde taþýrýz”dý. 

Ýlçemizde bekoloderleri, yükleyicileri, 

ekskavatörleri bulunan JCB'nin böyle bir 

makinayý öneriyor oluþu, size daha sýcak bakmamýza neden oldu. 

Burada aslýnda bizim için önemli kriter þuydu; doðru hamle yapmamýz, bizim için önemliydi ve açýkcasý 

iþ makinasý sektörü uzak olduðumuz bir sektördü. Tam bu aþamada bize 531-70 AGRI öneriyor 

oluþunuz, kaðýt üzerinde gördüðümüz makina hakkýnda soru iþaretlerini kafamýzdan silmemiþti. Sizlerin 

çok seri bir þekilde hareket edip, 531-70 AGRI'yý tanýtým için tesisimize getirmeniz, yengeç yürüyüþü, 

teleskobik bom, buðday yükleme esnasýnda bizi en çok memnun eden 2,5 m³ 'lük kova, çabuk 

deðiþtirme ataþmaný gibi özellikleri satýn almadan önce görmemiz ve denememiz için olanak saðladý. 

Reverse fan ile tozlu ortamda makinamýzýn motor ve diðer parçalarýnýn nasýl korunduðuna bizzat þahit 

olmamýz, dürüst olmak gerekirse, fiyat konusunu ikinci plana itti. Kýsacasý, bize iþinizin sadece makina 

satmak olmadýðýný, iyi bir çözüm ortaðý olduðunuzu gösterdiniz. 'Kalite'ye ne kadar önem verdiðimize 

sizler de þahit oldunuz. Biz de, JCB' yi tercih ederek üretimimizde Kaliteyi Þansa Býrakmayacaðýmýzý bir 

kere daha göstermiþ olduk.

Sayýn Birol Kýrtýz'a teþekkür ediyoruz.

'Kalite'ye de çok önem verdiðinizi ve bunu da belgelediðinizi görüyoruz.

Sayýn Birol Kýrtýz'a teþekkür ediyoruz.

Bu tit iz üretim çerçevesinde JCB i le 

tanýþmanýzý da kýsaca anlatabilir misiniz? 

K I R T I Z L A R U N S A N A Y Ý -  Turan Özkapýcý

Sayýn Birol Kýrtýz (solda), arkadaþýmýz Turan Özkapýcý ile.

Ankara'nýn Polatl ý  Ý lçesi 'nde kurulu bulunan KIRTIZLAR UN SANAYÝ'nin 

ortaklarýndan Sayýn Birol Kýrtýz, bu sayýmýzdaki söyleþi konuðumuz.

Sayýn Birol Kýrtýz, bizlere kýsaca KIRTIZLAR UN hakkýnda bilgi verebilir misiniz?

1988 yýlýnda kurduðumuz fabrikamýzýn yönetiminde þu an 3 ortak söz sahibi. Sayýn Niyazi Kýrtýz, Sayýn 

Ünsal Kýrtýz ve ben. Ýlk etapta dikkatinizi çekeceði gibi, yönetimde bulunanlar akraba. Biz, sizlerin de 

þahit olduðu üzere, bir “patron” þirketi olmaktan tamamen uzak, son teknolojinin kullanýldýðý, her türlü 

yeniliðe açýk, insan unsurunu hep ön planda tutan kurumsal bir firma olma yolunda önemli adýmlar 

atan ve buna da devam edecek olan bir firmayýz. Aslen Sivrihisar'lý olmakla beraber, yýllar önce 

babalarýmýzýn buraya gelerek zor þartlarda üretime baþlamasýyla Polatlý'lý olduk sayýlýr.

Polatlý, ülkemiz tahýl üretiminin en yaygýn yapýldýðý Ýç Anadolu Bölgesi'nde ve özellikle en verimli ve 

çeþitli buðdaylarýn üretildiði bir merkezde yer almaktadýr. Türkiye'nin en çok hububat alým-satým 

iþleminin yapýldýðý ve bir anlamda ülkemizdeki tahýl fiyatlarýný belirleyici konumda olan Polatlý Ticaret 

Borsasý da, burada faaliyet göstermektedir. Biz de konumumuz itibariyle her çeþit un yapýmý için 

gereken buðday çeþit ve kalitesini diðer bölgelerdeki deðirmenlerden daha kolay ve avantajlý elde etme 

þansýna sahibiz.

"Çeþit bulunabilirliði" ve "Kalite"den bahsettiniz. 

Bunun için teknolojiyi iyi kullanmak, çabuk karar 

verebilmek ve sürekli kendini yenileyebilmek çok 

önemli deðil mi?

Haklýsýnýz. Kurulduðumuz günden beri ürünlerin 

ka l i tes in i  ve çeþ it ler in i  g iderek ar tt ýr ýyoruz. 

Sektördeki teknolojik geliþmeleri yakýndan takip edip 

kendinimizi yenilememiz, her geçen gün piyasadaki 

güvenilirliðimizi de bu oranda arttýrýyor. 1996 yýlýnda 

deðirmen sanayinde yeni teknolojiler konusunda 

geniþ bir çalýþma yaptýk ve buraya yeni makinalar 

satýn aldýk. Bu þekilde un üretim kalitesi ve üretim 

miktar ýn ý  ar t t ý rd ýk . Hububat  depo lamas ý  ve  

torbalanmýþ un stoklanmasý için yeni binalar yaptýk. Günlük üretim kapasitesi 90 ton olan tesisi yerine 

günümüzün en yüksek teknolojisi makinalarla donattýðýmýz tesisi kurarak kapasitemizi 250 ton/gün'e 

Ankara'nýn Polatl ý  Ý lçesi 'nde kurulu bulunan KIRTIZLAR UN SANAYÝ'nin 

ortaklarýndan Sayýn Birol Kýrtýz, bu sayýmýzdaki söyleþi konuðumuz.

Sayýn Birol Kýrtýz, bizlere kýsaca KIRTIZLAR UN hakkýnda bilgi verebilir misiniz?

"Çeþit bulunabilirliði" ve "Kalite"den bahsettiniz. 

Bunun için teknolojiyi iyi kullanmak, çabuk karar 

verebilmek ve sürekli kendini yenileyebilmek çok 

önemli deðil mi?
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Bize Atasancak hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi, 2004 senesinde 

uzun süreli kiralama modeli ile Tigem'den kiralanmýþtýr. 

Ortaklarýmýzdan 

Ata Grubu, inþaat, 

g ýda ve f inans 

s e k t ö r l e r i n d e  

f a a l i y e t  

göstermektedir. 

Diðer ortaðýmýz 

S anc ak  Grubu  

ise,Türkiye'nin en 

büyük ilaç daðýtým 

aðý ve deposuna 

sahiptir.

Atasancak Tarým Ýþletmesi, toplam olarak 24.000 dekar 

arazi üzerine kurulmuþtur. Yaklaþýk olarak 10.000 

dekarlýk kýsmý, hali hazýrda kuru tarým yapmaya 

elveriþlidir. Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi, arazisi 

üzerinde 5.000 saðmal hayvandan oluþan Avrupa ve 

Türkiye'nin en büyük damýzlýk hayvancýlýk projesini 

gerçekleþtirecektir.  Ayrýca, hayvan beslemeye yönelik 

yem bitkisi tarýmý da yapacaktýr. 

Büyükbaþ hayvan çiftliði kurarken Acýpayam'ý tercih 

etmenizdeki etkenler nelerdir?

Sayýlabilecek etkenler arasýnda; ikliminin uygun olmasý, 

hammadde pazarý ve iþleme tesislerine konum olarak 

yakýnlýðý, arazinin miktarýnýn büyüklüðü ve yeterliliði 

gösterilebilir.

Acýpayam'da Avrupa'nýn ve ülkemizin en büyük ve 

rantabl tarým iþletmesini kurmayý hedefliyoruz. Ana 

faaliyetimiz, hastalýklardan ari, kaliteli damýzlýk düve 

yetiþtirmektir. Damýzlýk iþletmesi olmamýzdan dolayý süt 

üretimimiz de olacaktýr.

Burada ne tür iþ makinalarý kullanacaksýnýz? 

Tarým iþletmesi olmamýzdan dolayý, tarýma ve iþin 

büyüklüðüne uygun ekipmanlarý kullanmaya çalýþacaðýz. 

Örneðin; silindirik veya prizmatik 500-600 kg 

aðýrlýðýndaki ot balyalarýný istiflemek için teleskobik 

yükleyiciler kullanacaðýz. Ayrýca, yem hazýrlamada ve 

gübre temizliðinde kullanýlmak üzere yükleyiciler, nokta 

dönüþlü yükleyiciler ve bekoloderler bulunacaktýr. 

Büyük bir traktör parký da planlarýmýz dahilindedir.

Hayvancýlýk sektöründe makina kullanýmýnýn öneminden 

bahsedebilir misiniz?

Her iþte olduðu gibi, hayvancýlýk iþinde de en önemli 

faktör zamandýr. Yapýlan iþleri zamanýnda ve doðru 

þekilde yapmak, karlýlýðý arttýran en büyük sebeptir. 

Bize Atasancak hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Büyükbaþ hayvan çiftliði kurarken Acýpayam'ý tercih 

etmenizdeki etkenler nelerdir?

Burada ne tür iþ makinalarý kullanacaksýnýz? 

Hayvancýlýk sektöründe makina kullanýmýnýn öneminden 

bahsedebilir misiniz?

Makina kullanmak, hem maliyetlerimizi en aza indirir, 

hem de insandan kaynaklanabilecek hatalarý yok 

etmemizi saðlar. Özellikle belli kapasiteye ulaþmýþ 

iþletmelerde makinasýz bir çalýþma düþünülemez. 

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor? JCB'yi tercih 

ederken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

JCB markasý ve SÝF, bizim için kalite ve güven anlamýna 

gelmektedir. Bir iþ makinasýný tercih ederken, makinanýn 

performansý ve satýþ sonrasý servis desteði, bizim için 

birinci kriterdi. SÝF JCB'nin bizim beklentimizi 

karþýlayabilecek en iyi þirket olduðunu düþünerek, 

tercihimizi bu markadan yana kullandýk.

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý desteði ve servis 

hizmetlerinden memnun musunuz?

SÝF JCB ile kurmaya çalýþtýðýmýz stratejik iþ ortaklýðý çok 

yeni olmakla birlikte izlenimlerimiz, tercihimizin doðru 

olduðu yönündedir. Zaman içerisinde satýþ sonrasý 

hizmetin beklentimiz doðrultusunda olacaðýný umut 

etmekteyiz.

Hayvancýlýk sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Türkiye hayvancýlýðý, geliþmiþ ülkelere göre oldukça 

geridedir. Ülke hayvancýlýðýmýz genel olarak aile 

iþ letmeciði þekl indedir. 

Bundan dolayý yeterli ve 

d ü z g ü n  k a y ý t  

tutulmamaktadýr. Maliyet 

a n a l i z i  v e  k a r l ý l ý k  

bilinmemektedir. Hayvan 

hastalýklarýyla yeterince 

mücadele edilememektedir. 

Bize göre ülkemiz topraklarý 

ve iklimi hayvancýlýk yapmaya 

çok elveriþlidir. Bu nedenle, 

ö n ü m ü z d e k i  y ý l l a r d a  

hayvanc ý l ý k  sektörüne 

profesyonel yeni iþletmelerin katýlacaðýna ve sektörün 

doðru þekilde ve hýzla büyüyeceðine inanýyoruz.

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Yukarýdaki düþüncelerimize baðlý olarak ülkemizde 

birçok dünya ülkesinden daha iyi þartlarda, daha karlý 

hayvancýlýk yapýlabileceðini kuracaðýmýz bu iþletmede 

ispat etmek. Öncelikle Avrupa'da damýzlýk hayvancýlýk 

iþletmeleri içinde ilk sýrada yer almak ve ülkemiz 

hayvancýlýðýnda birçok konuda örnek iþletme olmak 

hedefimizdir. Örnek iþletme derken, kullanýlan 

teknolojiyle, yapýlan üretim þekliyle, karlýlýðýyla, kýsacasý 

her yönüyle, ülke hayvancýlýðýna örnek olmaktýr.

Sayýn Lütfi Kaþlý'ya teþekkür ederiz.

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor? JCB'yi tercih 

ederken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý desteði ve servis 

hizmetlerinden memnun musunuz?

Hayvancýlýk sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi Genel Müdürü 

Sayýn Lütfi Kaþlý ile, yatýrýmlarý, hedefleri ve SÝF JCB 

üzerine söyleþtik.
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Deðiþik kaynaklardan alýnan bilgilere göre, yörenin ilk çaðlardan beri yerleþim yeri olarak kullanýlmakta olduðu 

bilinmektedir. M.Ö. Erizonoi Kabilesi'nin yaþadýðý dönemde, Kazan ve Ýndos Vadisi olarak bilinen bu bölge, sýrasýyla 

Hititler, Ionlar, Akalar, Frigler, Lidyalýlar, Persler, Helenler ve Roma Ýmparatorluðu'nun egemenliði altýnda kalmýþtýr.

1071 Malazgirt Savaþý'ndan sonra Anadolu'ya akýn eden Orta Asya göçmen Türk boylarýndan Oðuz'larýn Afþar 

Oymaðý'na baðlý KARA AÐAÇ Baba yönetimindeki bir Türk boyu bölgeye gelmiþtir. Ýki bölüme ayrýlan kafilenin bir 

bölümü, Eþeler Daðý'nýn batý eteklerine; diðer bölümü ise, Elma Daðý'nýn batý eteklerine yerleþmiþlerdir. Halen 

kurulduklarý günkü ismini koruyan Kumafþarý Kasabasý ve Karayükafþarý Köyü, bölgenin ilk Türk yerleþim yerleridir. 

Bu Türk boyu, zamanla güçlenerek, Acýpayam Ovasý'ný idaresi altýna almýþtýr.

Bölgenin arazi karakteri, daha çok dördüncü zaman ve metomorfik kayalarla genç alivyon topraklardan ibarettir. 

Arazi yapýsýnda jeolojik zamanlar birbirine karýþmýþ durumdadýr. Topraklarýnda genelde "NEOJEN" hakimdir. Ýlçe 

topraklarý, ikinci zamanda oluþmuþ mezoik kalkerlerdir. Yapý itibariyle birinci deprem bölgesine girmekte olup, ova, 

tarýma elveriþli humuslu ve kumlu topraklardan oluþmaktadýr. Ýlçedeki linyit havzalarý, bölgenin üçüncü zaman arazisi 

içinde olduðunu göstermektedir. Bu bölgede deðiþik jeolojik zamanlara ait araziye rastlanmakla beraber, bölgeye 

hakim durumda olan dördüncü ve üçüncü zaman arazileridir.

Ýlçenin ekonomisi genelde tarým ve hayvancýlýða dayanýr. Bunun yanýnda küçük sanayi ve el sanatlarý, ticaret, maden 

iþçiliði, fabrika iþçiliði, ilçe halkýnýn önemli gelir kaynaklarýdýr. Yurt dýþýnda çalýþmakta olan vatandaþlarýmýzýn burada 

bulunan yakýnlarýna ekonomik destek saðladýklarý da görülmektedir.

Sulanabilir araziye sahip ova köylerimizde teknoloji imkanlarýndan yararlanarak tarým yapýldýðýndan, halkýn gelir 

seviyesi diðer yörelerimize göre daha fazladýr. Bu yerleþimlerde yaþayan halkýn yaþam seviyesi de, ülke geneline göre 

yüksektir.

A C I P A Y A M ' D A Y I Z -  Söyleþi: Çaðdaþ Emre Özhan

SÝF JCB, makina performansý ve satýþ sonrasý 

servis desteði ile tarým iþletmelerinin de 

verimliliðine katkýda bulunuyor.



Bize Atasancak hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi, 2004 senesinde 

uzun süreli kiralama modeli ile Tigem'den kiralanmýþtýr. 

Ortaklarýmýzdan 

Ata Grubu, inþaat, 

g ýda ve f inans 

s e k t ö r l e r i n d e  

f a a l i y e t  

göstermektedir. 

Diðer ortaðýmýz 

S anc ak  Grubu  

ise,Türkiye'nin en 

büyük ilaç daðýtým 

aðý ve deposuna 

sahiptir.

Atasancak Tarým Ýþletmesi, toplam olarak 24.000 dekar 

arazi üzerine kurulmuþtur. Yaklaþýk olarak 10.000 

dekarlýk kýsmý, hali hazýrda kuru tarým yapmaya 

elveriþlidir. Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi, arazisi 

üzerinde 5.000 saðmal hayvandan oluþan Avrupa ve 

Türkiye'nin en büyük damýzlýk hayvancýlýk projesini 

gerçekleþtirecektir.  Ayrýca, hayvan beslemeye yönelik 

yem bitkisi tarýmý da yapacaktýr. 

Büyükbaþ hayvan çiftliði kurarken Acýpayam'ý tercih 

etmenizdeki etkenler nelerdir?

Sayýlabilecek etkenler arasýnda; ikliminin uygun olmasý, 

hammadde pazarý ve iþleme tesislerine konum olarak 

yakýnlýðý, arazinin miktarýnýn büyüklüðü ve yeterliliði 

gösterilebilir.

Acýpayam'da Avrupa'nýn ve ülkemizin en büyük ve 

rantabl tarým iþletmesini kurmayý hedefliyoruz. Ana 

faaliyetimiz, hastalýklardan ari, kaliteli damýzlýk düve 

yetiþtirmektir. Damýzlýk iþletmesi olmamýzdan dolayý süt 

üretimimiz de olacaktýr.

Burada ne tür iþ makinalarý kullanacaksýnýz? 

Tarým iþletmesi olmamýzdan dolayý, tarýma ve iþin 

büyüklüðüne uygun ekipmanlarý kullanmaya çalýþacaðýz. 

Örneðin; silindirik veya prizmatik 500-600 kg 

aðýrlýðýndaki ot balyalarýný istiflemek için teleskobik 

yükleyiciler kullanacaðýz. Ayrýca, yem hazýrlamada ve 

gübre temizliðinde kullanýlmak üzere yükleyiciler, nokta 

dönüþlü yükleyiciler ve bekoloderler bulunacaktýr. 

Büyük bir traktör parký da planlarýmýz dahilindedir.

Hayvancýlýk sektöründe makina kullanýmýnýn öneminden 

bahsedebilir misiniz?

Her iþte olduðu gibi, hayvancýlýk iþinde de en önemli 

faktör zamandýr. Yapýlan iþleri zamanýnda ve doðru 

þekilde yapmak, karlýlýðý arttýran en büyük sebeptir. 

Bize Atasancak hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

Büyükbaþ hayvan çiftliði kurarken Acýpayam'ý tercih 

etmenizdeki etkenler nelerdir?

Burada ne tür iþ makinalarý kullanacaksýnýz? 

Hayvancýlýk sektöründe makina kullanýmýnýn öneminden 

bahsedebilir misiniz?

Makina kullanmak, hem maliyetlerimizi en aza indirir, 

hem de insandan kaynaklanabilecek hatalarý yok 

etmemizi saðlar. Özellikle belli kapasiteye ulaþmýþ 

iþletmelerde makinasýz bir çalýþma düþünülemez. 

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor? JCB'yi tercih 

ederken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

JCB markasý ve SÝF, bizim için kalite ve güven anlamýna 

gelmektedir. Bir iþ makinasýný tercih ederken, makinanýn 

performansý ve satýþ sonrasý servis desteði, bizim için 

birinci kriterdi. SÝF JCB'nin bizim beklentimizi 

karþýlayabilecek en iyi þirket olduðunu düþünerek, 

tercihimizi bu markadan yana kullandýk.

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý desteði ve servis 

hizmetlerinden memnun musunuz?

SÝF JCB ile kurmaya çalýþtýðýmýz stratejik iþ ortaklýðý çok 

yeni olmakla birlikte izlenimlerimiz, tercihimizin doðru 

olduðu yönündedir. Zaman içerisinde satýþ sonrasý 

hizmetin beklentimiz doðrultusunda olacaðýný umut 

etmekteyiz.

Hayvancýlýk sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Türkiye hayvancýlýðý, geliþmiþ ülkelere göre oldukça 

geridedir. Ülke hayvancýlýðýmýz genel olarak aile 

iþ letmeciði þekl indedir. 

Bundan dolayý yeterli ve 

d ü z g ü n  k a y ý t  

tutulmamaktadýr. Maliyet 

a n a l i z i  v e  k a r l ý l ý k  

bilinmemektedir. Hayvan 

hastalýklarýyla yeterince 

mücadele edilememektedir. 

Bize göre ülkemiz topraklarý 

ve iklimi hayvancýlýk yapmaya 

çok elveriþlidir. Bu nedenle, 

ö n ü m ü z d e k i  y ý l l a r d a  

hayvanc ý l ý k  sektörüne 

profesyonel yeni iþletmelerin katýlacaðýna ve sektörün 

doðru þekilde ve hýzla büyüyeceðine inanýyoruz.

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Yukarýdaki düþüncelerimize baðlý olarak ülkemizde 

birçok dünya ülkesinden daha iyi þartlarda, daha karlý 

hayvancýlýk yapýlabileceðini kuracaðýmýz bu iþletmede 

ispat etmek. Öncelikle Avrupa'da damýzlýk hayvancýlýk 

iþletmeleri içinde ilk sýrada yer almak ve ülkemiz 

hayvancýlýðýnda birçok konuda örnek iþletme olmak 

hedefimizdir. Örnek iþletme derken, kullanýlan 

teknolojiyle, yapýlan üretim þekliyle, karlýlýðýyla, kýsacasý 

her yönüyle, ülke hayvancýlýðýna örnek olmaktýr.

Sayýn Lütfi Kaþlý'ya teþekkür ederiz.

JCB markasý sizin için ne ifade ediyor? JCB'yi tercih 

ederken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

SÝF JCB'nin satýþ sonrasý desteði ve servis 

hizmetlerinden memnun musunuz?

Hayvancýlýk sektörünün bugünkü durumu hakkýndaki 

görüþleriniz nelerdir? Geleceðe yönelik olarak neler 

düþünüyorsunuz?

Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Atasancak Acýpayam Tarým Ýþletmesi Genel Müdürü 

Sayýn Lütfi Kaþlý ile, yatýrýmlarý, hedefleri ve SÝF JCB 

üzerine söyleþtik.
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(Soldan) SÝF JCB Denizli Satýþ Temsilcisi Çaðdaþ Özhan, 
Atasancak Hayvansal Üretim Müdürü Bilsay Kancý

ve Atasancak Genel Müdürü Lütfi Kaþlý
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ACIPAYAM

Tarihsel GeliþimTarihsel Geliþim

Jeolojik YapýJeolojik Yapý

Ekonomik YapýEkonomik Yapý

Deðiþik kaynaklardan alýnan bilgilere göre, yörenin ilk çaðlardan beri yerleþim yeri olarak kullanýlmakta olduðu 

bilinmektedir. M.Ö. Erizonoi Kabilesi'nin yaþadýðý dönemde, Kazan ve Ýndos Vadisi olarak bilinen bu bölge, sýrasýyla 

Hititler, Ionlar, Akalar, Frigler, Lidyalýlar, Persler, Helenler ve Roma Ýmparatorluðu'nun egemenliði altýnda kalmýþtýr.

1071 Malazgirt Savaþý'ndan sonra Anadolu'ya akýn eden Orta Asya göçmen Türk boylarýndan Oðuz'larýn Afþar 

Oymaðý'na baðlý KARA AÐAÇ Baba yönetimindeki bir Türk boyu bölgeye gelmiþtir. Ýki bölüme ayrýlan kafilenin bir 

bölümü, Eþeler Daðý'nýn batý eteklerine; diðer bölümü ise, Elma Daðý'nýn batý eteklerine yerleþmiþlerdir. Halen 

kurulduklarý günkü ismini koruyan Kumafþarý Kasabasý ve Karayükafþarý Köyü, bölgenin ilk Türk yerleþim yerleridir. 

Bu Türk boyu, zamanla güçlenerek, Acýpayam Ovasý'ný idaresi altýna almýþtýr.

Bölgenin arazi karakteri, daha çok dördüncü zaman ve metomorfik kayalarla genç alivyon topraklardan ibarettir. 

Arazi yapýsýnda jeolojik zamanlar birbirine karýþmýþ durumdadýr. Topraklarýnda genelde "NEOJEN" hakimdir. Ýlçe 

topraklarý, ikinci zamanda oluþmuþ mezoik kalkerlerdir. Yapý itibariyle birinci deprem bölgesine girmekte olup, ova, 

tarýma elveriþli humuslu ve kumlu topraklardan oluþmaktadýr. Ýlçedeki linyit havzalarý, bölgenin üçüncü zaman arazisi 

içinde olduðunu göstermektedir. Bu bölgede deðiþik jeolojik zamanlara ait araziye rastlanmakla beraber, bölgeye 

hakim durumda olan dördüncü ve üçüncü zaman arazileridir.

Ýlçenin ekonomisi genelde tarým ve hayvancýlýða dayanýr. Bunun yanýnda küçük sanayi ve el sanatlarý, ticaret, maden 

iþçiliði, fabrika iþçiliði, ilçe halkýnýn önemli gelir kaynaklarýdýr. Yurt dýþýnda çalýþmakta olan vatandaþlarýmýzýn burada 

bulunan yakýnlarýna ekonomik destek saðladýklarý da görülmektedir.

Sulanabilir araziye sahip ova köylerimizde teknoloji imkanlarýndan yararlanarak tarým yapýldýðýndan, halkýn gelir 

seviyesi diðer yörelerimize göre daha fazladýr. Bu yerleþimlerde yaþayan halkýn yaþam seviyesi de, ülke geneline göre 

yüksektir.

A C I P A Y A M ' D A Y I Z -  Söyleþi: Çaðdaþ Emre Özhan

SÝF JCB, makina performansý ve satýþ sonrasý 

servis desteði ile tarým iþletmelerinin de 

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

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

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

saðlamasý için, aþaðýdaki iki noktaya 
özellikle dikkat edilmelidir:

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

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

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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