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İÇİNDEKİLER 

1. Güncel Haberler 
2. Özgün Haberler 
3. Soner Haberler 
4. Ekvator – Omega Haberler 
5. Röportaj – Cahit KARAKULLUKÇU ile 
6. Çevreye Duyarlılık 
7. İSG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazırlayanlar:  
 
Selçuk ŞİMŞEK 
Duygu ERGÜL 
Melis ÖZER 

 
 

 
 
İLK SAYIMIZ; 
 
15  yılı  geride  bırakarak  yeni  katılımlar, 
yatırımlar,  eğitimler  ve  sağlam  adımlarla 
ilerleyen  ailemiz  bugün  iki  kıtada,  toplam 
dokuz  şehirde  adını  duyururken  ve  yeni 
başarılara  imza  atarken  bu  ailenin  bireyleri 
olarak  en  yakından  en  uzak  noktasına  kadar 
her  alanda  destek  olmak  ve  aradaki  bağları 
güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur.  
 
Kalite  Yönetim  Bölümü  olarak  28.03.2009 
tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Gözden 
Geçirme  Toplantısında  alınan  karar 
doğrultusunda  iç  iletişimimizi  geliştirerek 
katılımı  arttırmak  ve  verimli  büyümeyi 
sağlamak  amacıyla  Şirketler  Grubumuzun 
deneme  sayısı  olan  üç  aylık  gazetesini 
hazırlamış  bulunuyoruz.  Geçtiğimiz  üç  aylık 
periyodun bir özetini bulacağınız bu  sayımıza 
gelen  yorumlar,  öneriler  ve  tekliflerle  tüm 
birimlerin  yazı,  veri  ve  bilgi  desteğiyle 
gazetemizin  içeriğinin gelişmesini hatta yayın 
periyodunun kısaltılmasını hedefliyoruz.  
 
Gelecek  sayılarımız  için  tüm  birim  ve 
arkadaşlarımızdan  gazetemizde  görmek 
istedikleri  her  türlü  konuyla  ilgili  öneri,  yazı, 
resim  ve  bilgiyi  göndermelerini  bekliyoruz. 
Bunları  ozgunce@ozguntr.com  adresine 
gönderebilirsiniz. 

 
 
        Duygu ERGÜL 
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GÜNCEL HABERLER 

●     Soner Temel Mühendislik İstanbul ili içerisinde 2008 yılı vergi
ödemesinde 80. sırada yer alarak 15 yıllık istikrarlı büyümesinin
meyvelerini almaya başlamıştır.

●       Şirketimiz Fortune dergisinin Temmuz 2009 sayısının konusu olan
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesine adını yazdırmayı başarmıştır. 
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• 20.06.2009  Tarihinde  Merkez  Ofis  Binamızdaki  Konferans  Solonun  da  NİSAN  Ayı  Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı. 
 
 

 

 

 

Gündem/Kapsama Giren Konular 

 Açılış Konuşması ( Cahit KARAKULLUKÇU )  

 2008 yılı faaliyet Raporu Sunumu ( Derya Gökalp ) 

 4.Levent ‐ Ayazağa Metro Projesi Nisan Ayı Üretim Değerlendirmesi   ( Turgay ÖZAT ) 

 Kadıköy ‐ Kartal Metro Projesi Nisan Ayı Üretim Değerlendirmesi   ( Cehdi YILDIRIM ) 

 Cezayir deki Projelerinin değerlendirilmesi ‐ BEJAIA ( Tevfik ÖZDEMİR ) 

 Cezayir deki Projelerinin değerlendirilmesi TENIA – TIZIOUZO  ( Cabağ CANKAT ) 

 Zonguldak İçme suyu Projesinin değerlendirilmesi ( Vahit OPÇİN )  

 Muğla projemizin ve Tarlabaşı ‐ Gayrettepe Otoparklarının son durumları ( Sedat SAYDAĞ ) 

 LRTS Şantiyesi Üretim Değerlendirmesi ( Bayram KAYA ) 

 Güney Haliç Projesinin değerlendirilmesi                 (Cevdet KURT) 
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ÖZGÜN 
 

• Cezayir’den Haberler: 
 
Bejaia  kentinden  başlayan  karayolu  tünelleri 
projesinde %3 pratikte, %10 avans alınmasıyla 
toplam %13’lük bir ilerleme kaydedilmiştir.  
 
Thenia  –  Tizi  Ouzou  projemizde  %5  avans 
ödemesi  alınmış  ve  şantiye  kurulumu  devam 
etmektedir.  
Bu  iki  projemizi  için  şirket  bünyesine  yeni 
arkadaşlar katılmaya devam etmektedir.  
 
Çinli  ortaklarımızla  girmiş  olduğumuz  diğer  2 
demiryolu  projemizin  kontratları  da  idare 
tarafından  imzalanmıştır.  Şu anda  işe başlama 
emirleri beklenmektedir.  
 
Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 
25  Mayıs  2009  tarihinde  ALARKO  –  ÖZGÜN 
Ortak Girişimi olarak Cezayir’de 185 km’lik bir 
demiryolu ihalesine katıldı ve 5. oldu.  
Özgün  İnşaat  29  Ağustos  2009  tarihinde 
ALARKO  –  ÖZGÜN  Ortak  Girişimi  olarak  yine 
Cezayir’de  66  km’lik  bir  demiryolu  ihalesine 
daha hazırlanmaktadır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zonguldak  İçme  Suyu  Projesinde 
29.05.2009  Tarihinde  Tünel 
Birleşmesi Gerçekleşti: 

 

 

Tüm  çalışanların  ellerine  sağlık,  başarılı  çalışmalarının 
devamın diliyoruz. 

 

• Çeşitli fırsat arayışları  

Özgün  İnşaat  Libya’da  alt  yapı  ve  üst  yapı 
ihalelerini takip etmeye devam ediyor.  

22  Haziran  2009  tarihinde  ALARKO  –  ÖZGÜN 
Ortak  Girişimi  olarak  Bosna  Hersek’te  bir 
karayolu  tüneli  projesi  için  ön  yeterlilik 
vermiştir.   
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SONER 
• Kadıköy  –  Kartal  Metro  Projesinde 

STM olarak rekorlar kırılıyor: 

Türkiye  Metroları  arası  NATM  ile  yapılan  Tünel 
Kazılarında  Kadıköy  ‐  Kartal  Metro  inşaatında  19 
Mayıs  2009  tarihinde  bir  aynada  12  saatte  10.50 
metre ilerleme rekoru.. 

 

    

 

• STM’nin Madenciliğe ilk adımı: 
 
Bu  proje  STM’nin madenciliğe  ilk  adımı  olmasının 
yanı  sıra  Müteahhit  olarak  imzalamış  olduğu  ilk 
projesi  olması  açısından  da  büyük  bir  önem 
taşımaktadır.  İzmir’in  Menderes  İlçesi'ne  bağlı 
Efemçukuru  Köyü  sınırlarında  yer  alan  Tüprag 
Metal  Madencilik  Sanayi  ve  Ticaret  Anonim 
Şirketi'ne ait altın madeni işletmesi, Maden Hazırlık 
Galerisi  sözleşmesi 01.07.2009  tarihinde Efemçuru 
Altın  Madeni  Şantiyesinde  STM  Genel  Müdürü 
Öner YILMAZ ve TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı 
David  A.BICKFORD  tarafından  imzalanmıştır. 
İmzalanan  bu  sözleşme  şu  anda  devam  eden 
mahkeme  süreci  TÜPRAG  tarafından  olumlu 
sonuçlanması durumunda geçerli olacaktır. 
Projemizin bir an önce başlamasını bekliyor  ve bu 
başarılarda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.  
 

 

 
        Efemçukuru, 01.07.2009 

 

 
Efemçukuru, 01.07.2009 
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EKVATOR 

Şirketler  grubumuzun  3.  firması  olan  Ekvator  Sigorta  kuruluşundan  bu  yana  istikrarlı  adımlarla 
büyümektedir.  20 Haziran  2009  tarihinde  yapılan  üretim  toplantısındaki  verilere  bakıldığında  firmamızın 
son 5 yılında yükselen bir grafik çizdiği görülmekte. Üretim rakamı 2004 yılına oranla 2008 yılında %537 lik 
bir artışla 671.225 TL ye ulaşmıştır. 
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OMEGA 

2007  yılında  kurulan Özgün  Şirketler  Grubunun  en  genç  firması  olan Omega  Enerji  Yatırım  2009’un  ilk 
çeyreğinde ilk projesini almıştır.  

Omega  Enerjinin  ilk  projesi  olan;  Doğu  Karadeniz  Bölgesinde,  Artvin  İli  Şavşat  İlçesi  şehir  merkezinin 
yaklaşık 5 km batısında Susuz köyü yakınında yapılacak olan Susuz REG. ve HES projesinin  fizibilitesi DSİ 
tarafından onaylanmış olup, 6 Ocak 2009 daki ihaleyi alarak EPDK ya müracaat edilmiştir. EPDK da dosyanın 
inceleme  işlemi  devam  etmektedir.  2009  yılında  lisans  işlemleri,  proje  çalışmaları  ve  diğer  izinlerle  ilgili 
çalışmalar devam etmekte olup 2010 yılı  içinde tesisimiz kurulmaya başlanacaktır. Bu proje  ile Susuz HES’ 
den 7,32 MW kurulu güç ile yılda ortalama 18.75 milyon KWh enerji elde edilmesi beklenmektedir.  

Bir diğer enerji projemiz AYŞE REG ve HES projesi için 2008 yılında DSİ’ye ön rapor verilmiş olup, rapor DSİ 
tarafıdan onaylanmıştır. Fizibilite raporu çalışmaları devam etmektedir. Bu proje  ile AYŞE Reg. veHES’ den  
5,80 MW kurulu güç ile yılda ortalama 16,5 milyon KWh enerji elde edilmesi beklenmektedir.  

2009 yılında ise KİREÇLİ REG ve HES projesi için DSİ  ye ön rapor verilmiş olup onay beklenmektedir.  

                    Kaynak: 20.06.2009 Derya Gökalp Sunum 
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RÖPORTAJ 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Cahit KARAKULLUKÇU 

Özgün Şirketler Grubu 15 seneyi büyüyerek tamamladı. Bu başarılı büyümeyi neye bağlıyorsunuz? 

— Birkaç  tane  etken  sayabiliriz.  Bir  tanesi  ve  en  önemlisi  bildiğimiz  işi  yapıyoruz  ve  iyi  yaptığımıza  inanıyorum.  
Küçük ya da büyük nasıl olursa olsun, bir işi bilmek ve iyi yapmak, bu çok önemlidir. İyiyle kötünün arasındaki fark çok 
büyük değildir. Biraz çabayla iyiye ulaşırsınız. Onun için her şeyi iyi yapmak lazım.  İkincisi, takım olabilmek, bu da çok 
önemlidir. Takım olma ruhu her iş kolunda geçerlidir. Her bölüm kendi içersinde takım olmayı başarabilirse, bütünün 
tek bir ses olabilmesi kolaylaşır ve de bu başarıyı getirir. 

Cezayir’de  iki şantiyede  işe başladık. Bu günlerde tamamlanma aşamasına gelen Tizi‐Ouzou/ Oued‐Aissi projemizde 
çok  iyi bir takım olmayı başardık ve hakikaten güzel  işler yaptık. Şimdi kurulanların  ilki Bejaia şantiyemizdir. Burada 
başlangıçta biraz bocaladık ama  zannederim ki artık  takım olma yoluna girdik.  İkinci  şantiyemiz Thenia/Tizi‐Ouzou 
henüz başlıyor. Bu şantiyemizin daha kolay takım olacağına inanıyorum, çünkü zaten henüz tamamlanma aşamasında 
olan bir projemizin devamı gibidir. Bunların yanı sıra üçüncü olarak da tabii ki konjonktürel gelişmeleri takip etmek 
lazım. Ne zaman atak yapman gerektiğini iyi değerlendirmen lazım. Kriz dönemlerini, kalkınma dönemlerini yönetim 
olarak iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ne zaman yeni açılımlar yapmamız gerekir, nerelerde önlem almalıyız bunları 
Türkiye’deki ekonomik ortamı tahlil ederek hayata geçirmeliyiz. Ekonomik gelişmeleri  iyi takip edip yeni açılımları o 
dönemlere denk getirmek lazım. 

Son olarak “sahip olamadığın iş senin değildir” derim hep. Bunun da başarı kriterlerimizden olduğunu düşünüyorum.  
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ÖZGÜN’e kardeş  firma olarak SONER Temel Mühendislik’in kurulmasıyla  tünelcilikte  söz  sahibi bir grup olundu. 
Sizce Türkiye’de ve dış piyasada tünelcilikte hangi konumdayız? 

— Türkiye’de olsun yurt dışında olsun tünel işinde tam anlamıyla A sınıfı bir firmayız. Hatta +A yız ama biz bununla da 
yetinmiyoruz.  Biz  diyoruz  ki  genel  müteahhitliğin  diğer  birçok  alanında  da  uzman  olmak  istiyoruz.  Şu  günlerde 
imzalamış olduğumuz kontratlar göz önüne alınırsa firma olarak bunu hak ettik. Cezayir’de 2 milyar 800 milyon Euro 
kontrat bedeline ulaştık. Bu kontratlar  içerisindeki pay oranımız muhtemelen 600 milyon Euro’ya yükselecektir. Bu 
oran  genel  müteahhitliğe  adım  attığımızın  bir  göstergesidir.  Tünel  kadar  büyük  projeler  değilse  de  enerjiden 
otoparklara, konuta kadar birçok projeye katkımız oluyor. Dolayısıyla tünelcilikte +A yız ama genel müteahhitliğe de 
adımımızı atmış bulunuyoruz. 

Türkiye’deki en büyük 500 firmayı yayınlayan Fortune Dergisi’nin bu ayki sayısında ÖZGÜN’ün de adı geçiyor. Bu 
konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?  

— Global müteahhit olma yolunda da  ilerleme kat ettik diyordum.  İşte bu da onun göstergesi. Fortune dergisinin 
Türkiye’de seçmiş olduğu en büyük 500 firma arasına girdik. Zannederim bunu seçerken yıllık cirolar hedef alınıyor. 
Tabii ki bu da istikrarlı büyümemizi gösteriyor. Aslında çok büyümedik, ama çok istikrarlı büyüdük. Firmamız 1993’de 
kuruldu 1994’de fiziki olarak çalışmaya başladı. 300 bin 400 bin euro civarında olan ilk kontratı 1993 yılında imzaladık. 
Astronomik değil ama, %10, %20, %50 bazen %100 gibi oranlarla her geçen  yıl büyüdük. Çok az  yıldır  ki durağan 
geçmiştir. Geçen gün web  sitemizde bitirilen  işlere baktım, ben bu  kadar  iş  yaptığımızı bilmiyordum. Acayip de  iş 
yapmışız. Ne zaman yapmışız bu işleri. Sene de az geçmemiş tabii. 15 ‐ 16 sene geçmiş.  

Şu  da  var  ki  hayatta  tecrübe  de  hak  ettiklerinin  karşılığıdır,  başka  bir  şey  değildir.  Bazen  yanılgılar  oluyor,  kar 
edilemiyor. İşte burada insan ve firma tecrübesini oluşturuyor. 

Kriz döneminde firmalar personel çıkarırken şirketimiz personeliyle çalışmalarına devam etmiş hatta yeni alımlar 
yapmıştır. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz? 

—  Onu  da  istikrarlı  büyümemize  bağlıyorum.  Her  zaman  önümüzü  görerek  ne  kadar  iş  almamız  gerektiğini  hep 
düşündük; yani aslında sessiz bir planlama var bizim şirketimizde. Adı konmamış. Belki basına, oraya buraya demeç 
verilmese  de  kendi  aramızda  da  çok  konuşmasak  bile,  ne  kadar  iş  yapmamız  gerektiğini  öngörebiliyoruz. Bugüne 
kadar da hep öngördük ve almamız gerektiği kadar işi hep aldık. Daha fazlasını niye almadık? Belki kontrol edemeyiz 
diye yani bu tür sebeplerle… Belki fazla dağılırız diye almadık ama  ihtiyacımız olan  işi hep öngördük ve aldık. Hiçbir 
kriz döneminde de işsiz kalmadık çalışanlarımızdan ayrılanı da olmadı. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz sürecinde 
hükümetin uygulamaya  koyduğu  veya  koyacağı  yeni  teşvikler  kapsamında  ilave personel  istihdam  eden  şirketlere 
ödül verileceği belirtildi. İnşaat sektörü de bunun içine giriyorsa biz bunu hak ederiz diye düşündüm. Bazı dönemlerde 
bizim  de  zorlandığımız  oldu.  Şirketler  grubumuz  2001  yılındaki  krizi  ağır  yaşamıştı  ama  hep  o  ileriye  yönelik 
öngörülerimiz sayesinde krizi hafif atlattık. Zarar gördük mü? Gördük tabii ki. Nasıl zarar gördük? Öz sermayemizden 
biraz kaybetmiş olduk, çünkü bir takım riskler almıştık. Risk almadan büyüme de olmaz. Dövizde borçlanmıştık yurt 
dışına 2001’de. Bunun karşılığında döviz olarak alacaklarımız yok muydu? Vardı ama alamadık. İşte o dönemde tabii ki 
bir hayli öz sermayeden yedik. Hatta ve hatta döviz artışları bazen döviz girdilerimizi karşılamadığı  için aradaki farkı 
biz ödedik. 2001 yılında, yanılmıyorsam 620 000 lira kur farkı ödedik. O yılda, bizim şirketimiz için 620 000 lira önemli 
bir rakamdı ama biz onu hissetmeden, belki kağıt üzerinde hissettik ama fiziki olarak öyle yara almadan atlattık gitti. 
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Önümüzdeki yıllar için, uzmanlığınız olan ve sürekli takip ettiğiniz tünel ve metro projeleri dışında diğer alanlarda 
hedeflediğiniz projeler nelerdir? 

—  Ben  bu  sene  güneş  enerjisini  hedef  seçtim.  Güneş  enerjisiyle  ilgili  bir  hayli  görüşme  yapıyorum.  Hidrolik 
santrallerden bir tane daha aldık. 2., 3. ve 4. lerin ihalelerine katıldık. Bu katıldığımız ihalelerden de umuyorum ki bir 
şeyler  daha  alabiliriz.  Enerji  projelerinde  satın  almalar  da  yapacağız.  Yani  biz  başvurmamışız,  biz  ihalesine 
katılmamışız ama lisansı bir başka firma tarafından alınmışsa onun projesini satın alacağız. Tabii bu konuda da büyük 
spekülasyonlar  var.  Ekonomik  olmayan  projelere  lisans  almış  olan  arkadaşlar  da  var.  Bu  projeler  yapılamayacak 
projeler,  kalacaklar,  hiçbir  zaman  hayata  geçmeyecekler.  Hayata  geçirebilecek  projeler  yani  ekonomik  olanlarını 
arayıp bulacağız. Ama benim bugün en çok üzerinde durduğum proje güneş enerjisi. Yılsonuna kadar TBMM güneş 
enerjisi ile ilgili gerekli çalışmaları tamamlayıp gerekli kanun ve düzenlemeleri çıkarırsa biz de başvuracağız. Yılsonuna 
kadar çıkmazsa da, her türlü altyapısını oluşturalım istiyoruz ki ilk başvuru yapanlardan bir tanesi olalım. 

15  senede  finansal  ve  teknik  açıdan  büyük  bir  ilerleme  kaydeden Özgün  Şirketler Grubu’nu  önümüzdeki  5  yıl 
içerisinde nerede görüyorsunuz? 

— Önümüzdeki 5 yılda büyüme hedeflerimiz belki geometrik artmayacaktır ama aritmetikle geometrik arasında, biraz 
matematikçe oldu  ama, bir büyüme  trendi  yaşayacağımıza  inanıyorum.  FORTUNE  Türkiye’de  ilk 500 diyor, bu  tür 
dergilerin  yaptığı  değerlendirmelerde  ilk  250  içerisine  gireceğimize  inanıyorum  önümüzdeki  yıllarda.  Bu  hemen 
gelecek sene değil belki ama şöyle söyleyeyim çok da uzak değil. 2011 – 2012’de 250  içerisinde olmamamız  için bir 
sebep  yok.  Yapacağımız  yeni  yatırımlar  ve/veya  aldığımız,  taahhüdümüzde  bulunan  işlerin  önümüzdeki  yıllarda 
devreye  girmesiyle,  özellikle  Cezayir  projelerimizin  devreye  girmesiyle  bunu  başaracağız.  Ama  bunlarla  da 
yetinmiyoruz; dediğim gibi başka sektörlerde de, otoparklarıyla,  konut yatırım projeleriyle, güneş enerjisiyle, hidrolik 
enerji  projeleriyle  cirolarımız  2011,  2012,  2013  yıllarında  katlanacaktır.  Yani  böyle  %10,  %20’lik  büyümeler  bize 
yetmeyecektir.  

Son olarak çalışanlarınıza buradan söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

Ben tüm çalışanların şunu hissettirmek isterim: burayı kendilerinin bir parçası gibi görmeleri. Çalıştıkları şirketi ya da 
bulundukları  ortamı  kendilerinin  bir  parçası  olarak  hissedebilirler  mi?  Üst  yönetiminden  alt  yönetimine  kadar, 
amirlerimiz diğer arkadaşlarımıza bunu hissettirebiliyorlarsa ben hedefime varmış sayılırım. Çünkü ben çalışanlarımla 
barışık olmak isterim. Onların her türlü derdinin dinlenmesi gerektiğine inanırım, her türlü ihtiyacının karşılanabildiği 
oranda karşılanmasına  inanırım ve yakın diyalog  içinde olunmasını  isterim. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız bir takım 
ruhu  içinde çalışmaları gerekiyor.  İdarecilerimize özellikle  idarecilere çok daha  fazla görev düşüyor.  Şirketlerimizde 
aidiyet duygusunu herkese hissettirmeliler. O zaman başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Ben tüm çalışanlarımızın bu 
firmanın sahibi gibi hissetmesini istiyorum. Hepsine başarılar diliyorum. 

   

 

 

                         30 Haziran 2009 

                         Duygu ERGÜL, Melis ÖZER 
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ÇEVREYE DUYARLILIK 

Atık Piller 

Yaklaşık  olarak  üç  ay  önce  Melis  ÖZER’in 
sorumluluğunda merkez  ofisin  pil  atıkları  bir  kutu 
içerisinde  toplanmaya  başlanmıştı.  Taşınabilir  Pil 
Üreticileri  ve  İthalatçıları  Derneği  ile  irtibata 
geçilerek biriken atık pillerimizin bizden toplanması 
sağlanmıştır.  İstanbul  içinde  şantiyelerimizde  de 
mevcut  bulunan  atık  pil  bidonlarına  ve  merkez 
ofisteki  bidonlara  evlerimizde  çıkan  pilleri  de 
getirerek  dünyamızı  miras  bırakacağımız 
çocuklarımıza da  çevre bilincini aşılamak adına bir 
adım atabiliriz. Hedefimiz çevremizi  için çok zararlı 
olan  atık  pillerin  toplanmasını  Şirketler  Grubu 
bünyesinde  yaygınlaştırmaktır.  Melis  ÖZER’e 
yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.  

 

 

Pillerin Çevreye Etkileri Nelerdir? 

1990  yılı  öncesinde,  Çinko‐Karbon  ve  Alkali‐
mangan  tipi  silindirik  ve  düğme  pillerin 
bünyesinde %2 oranına kadar performans arttırıcı 
cıva  maddesi  ilave  edilmekteydi.  Bu  maddenin 
zehirli  oluşu  ve  insan  sağlığına  yönelik  zararları 
göz  önünde  tutularak,  civanın  pillerde  kullanımı 
1991  yılından  itibaren  kademeli  olarak 
azaltılmaya  başlanılmış  ve  bugün  bahis  konusu 
miktar  %0,0005  ‘e  kadar  düşürülmüştür.  Diğer 
taraftan,  bünyesinde  sıfır  cıva  içeren  pillerin  de 
üretimine başlanılmıştır. Cıva maddesiyle ilgili tek 
istisna  düğme  pillerin  bünyesinde  hala  %2  ye 
kadar  müsaade  edilmesidir.  Diğer  pil  türleri  ve 
akümülatörler cıva içermezler. 

Şarj  edilebilen  türdeki  nikel‐kadmiyum  (  Ni‐Cd) 
pilleri  zehirli  ve  insan  sağlığını  etkileyebilen 
kadmiyum  maddesini  barındırırlar.  Pillerdeki 
kadmiyum oranı kullanılan teknolojiye göre %15‐25 
dolaylarında  değişir.  Ni‐Cd  pillerinde  kadmiyum 
maddesi  miktarının  teknik  olarak  düşürülmesi 
mümkün  olmadığından  bu  piller  yerine  Ni‐Mh  pil 
türü geliştirilmiş ve Ni‐Cd pillerinin kullanım yerleri 
şimdilik  kablosuz  güç  aletleri,  tıbbı  cihazlar,  acil 
aydınlatma/alarm sistemleri, uzay araçları ve askeri 
amaçlı cihazlarla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamanın 
2012 yılından itibaren daha da daralacağı ve zaman 
içerisinde  bahis  konusu  pillerin  pazar  payının  çok 
azalacağı  tahmin  edilmektedir.  Şu  anda  AB 
ülkelerinde  piller  bünyesinde  bulunmasına 
müsaade  edilen  kadmiyum miktarı  azami %0,002’ 
dır. 

Kurşun  maddesi  taşınabilir  pil  ve  bataryaların 
bünyesine  girmez.  Zehirli  nitelikteki  bu  madde 
yalnız  otomotiv  aküleri  ile  kurşun‐asit  esaslı 
endüstriyel  akümülatörlerin  üretiminde  kullanılır. 
Pil,  batarya  ve  akümülatörler  için  son  Avrupa 
direktifinde müsaade  edilen  azami  kurşun miktarı 
ise %0,004 seviyesindedir. 

Atık  pil  ve  akümülatörlerin  kontrolü  ile  ilgili 
yönetmeliklerde,  pillerin  çöpe  atılmasını  önlemek 
bakımından, pil ve akümülatörlerin üzerinde  (veya 
ambalajında)üstünde  çarpı  işareti  bulunan  bir  çöp 
bidonu  şeklinin  bulunması  zorunlu  kılınmıştır.  Pil 
veya  akümülatörler  bünyesinde  bulunan  cıva, 
kadmiyum  veya  kurşun  maddesi  miktarının 



ÖZGÜNCE 

‐ 12 ‐ 
Enderunlu İsmail Hakkı Sok. No:6 Balmumcu – Beşiktaş – İSTANBUL web: www.ozguntr.com Tel: 0 212 275 37 37 Fax: 0 212 267 35 15 

yukarıda  belirtilen  oranların  üstünde  olması 
durumunda  da,  çöp  bidonunun  altına  bu 
maddelerin  kimyasal  sembollerinin  yazılması 
gerekmektedir. 

Taşınabilir pil ve bataryalar Bünyelerinde herhangi 
bir radyoaktif madde içermezler. 

Diğer  taraftan  taşınabilir piller  ve  çeşitli  türlerdeki 
akümülatörler  çinko,  demir,  manganez,  nikel, 
kurşun,  kadmiyum,  kobalt  ve  nadir  toprak 
elementlerini  yüksek  oranlarda  içerirler. 
Belirtilmesi  gereken  önemli  bir  husus  Avrupa 
Birliğine  bağlı  ülkelerde metal  sanayinin %80  den 
fazla  oranlarda  maden  filizleri,  maden  alaşımları 
veya  birincil  metallerin  ithalatında  bağımlı 
olmasıdır.  Yapılan  incelemeler  piller  içerdikleri 
metaller  bakımından  maden  filizleri  ve 
alaşımlarından  sonra  en  yüksek miktarlarda metal 
bulunduran  kaynaklar  olduğunu  göstermiştir. 
Ayrıca  metallerin  atık  pillerden  geri  kazanılma 
maliyetlerinin  (özellikle  enerji  tüketimi  açısından) 
bu  metallerin  maden  filizleri  ve  alaşımlarından 
çıkartılma maliyetlerinden  çok  daha  düşük  olduğu 
belirlenmiştir. 

        ÇEVRE YÖNETİM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Özgün  İnşaat  olarak  4  sene  ve  Soner  Temel 
Mühendislik  olarak  3  senedir  OHSAS  18001  İş 
Sağlığı  ve Güvenliği  yönetim  sistemini  şirketimizin 
tüm  birimlerinde  uyguluyoruz.    Bu  sistemi  neden 
seçtiğimizi şöyle açıklayabiliriz:  

• Karlılığı arttırmak 
• İSG  çalışmalarını  diğer  faaliyetlere  entegre 

ederek kaynakların korunmasını sağlamak 
• Yönetimin  taahhüdünün  sağlandığını 

göstermek 
• Motivasyon ve katılımı arttırmak 
• Ulusal  yasa  ve  dünya  standartlarına  uyum 

süresini ve maliyetini azaltmak 
• Paydaşların  istek  ve  beklentilerini 

karşılayarak rekabeti arttırmak 
• Kuruluşlar  tarafından  sürdürülmekte  olan 

İSG  faaliyetlerinin  sistematik  olarak 
yayılımını  sağlamak  için  bu  sistem 
uygulanmalıdır. 

İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  YÖNETİM  SİSTEMİ 
HAKKINDA GENEL BİLGİ 

İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  (İSG)  Yönetim  Sistemi;  iş 
sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel 
stratejileri  ile uyumlu olarak  sistematik bir  şekilde 
ele alınıp sürekli  iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde 
çözümlenmesi için bir araçtır. 

Ülkemizde  İSG  faaliyetleri  kişisel  koruyucuların 
kullanımını  çağrıştırmakta  ve  geleneksel  olarak 
ayrıca yapılması gereken  iş olarak algılanmaktadır. 
İSG  Yönetim  Sistemiyle,  çalışanlar,  yönetenler  ve 
denetleyenlerin  rol  ve  sorumlulukları  açık  hale 
getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.  

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve 
önlemlerle asgari seviyeye  indirildiği, yasalar uyan, 
hedeflerin  yönetim  programları  ile  hayata 
geçirildiği,  uygun  İSG  eğitimlerinin  uygun  kişilere 
verildiği,  acil  durumlara  hazır,  performansını 
izleyen,  izleme  sonuçlarını  iyileştirme  faaliyetlerini 
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başlatmak  için  kullanan,  faaliyetlerini  denetleyen,  yaptıklarını  gözden  geçiren  ve  dokümante  eden  bir 
kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır. 

Son Üç Aylık İş Kazaları: 

                  

Aylar İş Kazaları İş Günü Kaybı

NİSAN 11 50

MAYIS 16 94

HAZİRAN 34 92

Aylar İş Kazaları İş Günü Kaybı

NİSAN

MAYIS 10 54

HAZİRAN 9 46
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