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BAŞKANIN MESAJI
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Dünyanın yaşamış olduğu bu finansal kriz döneminde oluşturduğu cirolarla bu başarıyı gerçekleştiren yurt içindeki ve yurt dışındaki
şantiyelerimizde çalışan mühendisinden işçisine kadar tüm arkadaşlarımıza, yine bu konuda gerekli desteği sağlayan merkez
ofisimizde çalışan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki yıllarda hedefimiz grubumuzun sadece ülkemizdeki sıralamalarda değil dünyadaki firma sıralamalarında yer almasıdır.
Bu hedefimiz çerçevesinde gelişen teknolojileri kullanarak yeni ve hatta geleceğin sektörlerini keşfetmeye yönelmeli, bulacağımız
fırsatları değerlendirerek refah toplumuna giden yolda hızlı adımlarla ilerlemeliyiz. Bilgiye ulaşım sorun olmaktan çıktı. Birkaç tuşa
dokunarak istediğimiz, aradığımız her şeyi bilgisayarımızın ekranına taşıyabiliyoruz. Bu hususta özelikle genç arkadaşlarımız daha
aktif olmalı ve onlardan gelecek öneriler, üretecekleri projeler yöneticilerimiz tarafından derhal değerlendirilmelidir.

Grup olarak bizlerin muhtelif yatırım projeleri için arayışları devam etmektedir. Hedef sektörlerimiz yenilenebilir enerji kaynakları,
hidro elektrik ve turizm olarak beliriyor. Yenilenebilir enerji alanında güneş (GES) ve rüzgâr (RES) kurmak üzere satın almış
olduğumuz ve alacağımız arazilerimizdeki fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu konularla ilgili olarak TBMM de beklemekte
olan kanun tasarısının yatırımcı ve devlet menfaatlerini beraberce koruyacak kapsamda bir an önce yasallaşması 2023 Türkiye
hedeflerinin tutturulmasında anlamlı olacaktır. Hidroelektrik alanında ihalesini kazanmış olduğumuz Susuz HES’in ÇED raporu
tamamlanmış olup lisans için EPDK ‘ya başvurmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki baharla beraber inşaat çalışmalarına başlamayı
planlamaktayız. Turizm alanında ise Cezayir’de bir otel inşaatı için görüşmelerimiz devam etmekte olup önümüzdeki yıl inşaatına
başlamayı planlamaktayız. İstanbul’da kuracağımız otel için arazı arayışında da bir hedef belirlemiş bulunuyoruz. Gayrettepe
otopark inşaatımızsa programında devam etmektedir.

Uzun süredir muhtelif demiryolu ve karayolu projeleri ile çalışmalarına devam ettiğimiz Cezayir’den sonra mukavele görüşmelerini
sürdürdüğümüz birer proje ile önümüzdeki sene Libya ve Irak’ta da çalışmaya başlayacağız. İnşaat alanında şimdi veya yakın
gelecekteki hedef Pazar Sahra altı Afrika ülkeleri olabilir. Bu ülkeler daha yolun başında olup gelişmekte olan ülkeler kategorisinde
yer almak istemekteler. Bunlardan bazıları Nijerya gibi 150 milyonluk nüfus yapısıyla hedef ülke olsa da Etiyopya, Tanzanya,
Uganda ve diğerleri hepimiz için yeni pazarları oluşturmaktadır.

Ulaşım ve iletişim imkânlarının artmasıyla Dünyamız bir köy gibi algılanabilse de, Yurt dışında çalışmanın kendine mahsus zorlukları
vardır. Bu anlamda Cezayir’de çalışan ve önümüzdeki dönemde Libya ve Irak gibi yeni pazarlarda çalışacak arkadaşlarımıza önlerine
çıkan ve çıkabilecek engellerle mücadelelerinde yurt içi şantiyelerimizde olduğu gibi yanlarında olduğumuzu belirtir bundan sonra
da başarılı haberlerini bekleriz. Çünkü gelecek yıl daha fazla şantiye ile daha çok iş yapmamız gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, yeni yılın bizlere ve tüm Dünya’ya barış, sağlık ve saadet dolu günler getirmesini
temenni ederim.

Cahit KARAKULLUKÇU Aralık 2010

Değerli arkadaşlarım,

Hayat hızla akıp giderken bizler de zamanın nasıl geçtiğini
fark edemiyoruz. Geçmekte olan bu süreçte hem
hayatlarımızda hem de firmalarımızda önemli değişiklikler
meydana gelmektedir. Kimimiz evleniyor, kimimizin çocuğu
doğuyor. Bazılarımız kariyer basamaklarında yükseliyoruz.
Ve bazılarımız da yakın çevresinde hayatın ölüm gibi hüzünlü
anlarına tanıklık ediyor. Ama geçmişten ders alarak daima
ileriye bakmalı ve yaşamımızı daha müreffeh günler için
şekillendirmeliyiz. 2009 yılı gibi 2010 yılında da şirketimiz çok
iyi bir performans sergilemiştir. Bildiğiniz üzere 2009 yılında
Türkiye genelindeki ilk 500 firma sıralamasında yer almıştık.
2010 yılında da yine ilk 500 içerisinde yer alacağımıza
inanıyorum.
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Kış mevsiminin kendini daha çok hissettirdiği bugünlerde yeni sayımızla ve yepyeni sıcacık haberlerle
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cezayir T.T.O projesi çalışanları olarak yeni yılın tüm
güzelliklerle gelmesini diliyoruz.

Tuğba TEKELİ

Proje Genel Durumu

Önceki sayımızda İdare’den hakediş alınamaması nedeniyle Özgün Şirketler Grubu Yönetimi’nin almış
olduğu karar doğrultusunda Naciria ve Tadmait tünellerindeki kazı çalışmalarının kademeli olarak
durdurulduğunu haber vermiştik sizlere. Sonrasında yapılan seri toplantılar neticesinde mutlu sona
ulaşıldı. Kasım ayının 22 si itibari ile çalışmalara yeniden başlandı. Tünellerin durduğu dönemde ise
araçların bakımları yapıldı, şantiye içi eğitimler sürdürüldü,Tizi-Ouzou daki bir önceki projede tespit edilen
bazı eksiklikler giderildi ve bu projenin geçici kabulünün yapılmasında önemli mesafe katedildi. Böylelikle
durma döneminde de yararlı işlerle zaman değerlendirilmiş oldu. En büyük temennimiz Haziran sonu
itibari ile kazı işlemlerinin tamamlanması ve tünellerin birleştirilmesidir.

THENIA – TIZI OUZOU PROJESİ
H
A
B
E
R
L
E
R
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THENIA – TIZI OUZOU PROJESİ

Özgün T.T.O Projesi ekibi olarak Alger’deki 8.Uluslararası yapı fuarı ziyaret edildi. Standımız 
özenle hazırlanmıştı. Özgün ailesi olarak orada bulunmaktan mutluluk duyduk.

Aktiviteler ve Şantiyede Hayat

H
A
B
E
R
L
E
R
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THENIA – TIZI OUZOU PROJESİ
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Fuarda çok çeşitli iş makineleri mevcuttu. İşte bunlardan birkaçı:
Soldan sağa sırayla JCB, Ekskavatör, Kazık delme makinesi ve Beton mikseri

Fuar Makineleri

H
A
B
E
R
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E
R
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THENIA – TIZI OUZOU PROJESİ

Kurban Bayramı

Ekim – Kasım – Aralık

Kurban bayramı vesilesiyle 16 kasım sabahı erkenden yemekhanede toplanıldı. Hep birlikte
güzel bir bayram kahvaltısı ve bayramlaşma seramonisi yapıldı. Daha sonra ise kurban
kesildi. Özgün ailesi olarak bu anlamlı günde de birlikte olmak son derece keyifliydi.

H
A
B
E
R
L
E
R
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BEJAIA PROJESİ
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Proje Müdürü Cenk İLKER

Sevgili Özgün Ailesi ,

Şirketimizin Cezayir’de almış olduğu işleri fiziki olarak başarı ile bitirebileceğine canı yürekten inanıyorum.
Çünkü buna başından beri inanan bir üst kadro ile çalışıyoruz.
614 mt ve 268 mt uzunluğundaki 2 tünelimizin kazıları bitmiş, 268 mt uzunluğundaki T3 tünelinin beton
kaplama işlerine başlanmış, radye betonları bitmiş ve kemer betonundan 6 ano(60mt) dökülmüş olup
önden de membran çalışmaları devam etmektedir. En uzun tünelimiz (903mt) olan T1 de kazı çalışmaları
2 ağızdan devam etmekte ve üst yarı birleşmesi için yaklaşık 200mt kalmış olup şubat ortalarında üst yarı
kazısını bitirmeyi planlamaktayız. Tüm BEJAIA çalışanları olarak hedefe kilitlenmiş ve 2011 sonuna kadar
projeyi nihayetlendirmek ana amacımızı oluşturmaktadır.

Bırakacağımız bu eserlerin, Cezayir’de şirketimizin ve ülkemizin bir gurur kaynağı olacağından hiç şüphem
yoktur. Bizlere bu gururu yaşama fırsatı veren yöneticilerimize ve şirketimize teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımla,

Cenk İLKER
Directeur de projet 
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BEJAIA PROJESİ
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28 11 2010 Yeni Bejaia Valisinin 
şantiye ziyareti

Hayrettin Özdede, İsmail Topçu, Cenk 
İlker tünel 3 batı girişinde

T-3 Birleşme Tünel Açılışı

Tünel Açılışından Görüntüler

Ölçme ekibi gece vardiyasında t1 çıkış
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BEJAIA PROJESİ
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Tüneller Şefi Hayrettin ÖZDEDE

04 Ekim 2010 tarihinde dahil olduğum Bejaia şantiyesinde Proje müdürümüz Cenk bey ve üretim
müdürümüz Ali beyin yakın ilgisi ve şantiye çalışanlarımızın desteği ile kısa zamanda projeye uyum
sağlama şansını yakaladım. Çalışan çoğu Türk personelde gördüğüm dil problemi ne yazık ki benim için de
büyük bir sıkıntı oluşturdu. Müslüman bir ülke fakat kültürlerimiz çok farklı. Cezayir çok güzel bir ülke,
hele yağan karı görünce Afrika'da olduğunuzu kimseye anlatamazsınız.

Bejaia şantiyemizde aylık ortalama 150 metre üst yarı kazısı ile üç aylık dönemde yaptığımız 450 metre
kazı ile 2011 ocak ayı sonunda T-1 tüneli üst yarı kazısı ve mart ortalarında bitireceğimiz alt yarı kazısıyla
tünellerdeki kazı işlerimizi sonlandırmayı hedefliyoruz. 2011 şubat ortalarında T-3 Tünelimizin
betonlamasını tamamlayıp, T-2 ve T-3 tünellerinin betonlama işlerini de tamamlayarak 2011 yılı içinde
projeyi teslim etmeyi hedefliyoruz.

Tünneller Şefi Hayrettin ÖZDEDE
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BEJAIA PROJESİ

Bejaia’da Kemer Betonu Çalışmaları

H
A
B
E
R
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R
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BEJAIA PROJESİ

T2 Tünel Birleşmesi Sonrasında İşçilere 

Verilen Moral Yemeği

H
A
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R
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KHEMIS - EL AFFROUN PROJESİ

El Affroun Şantiyemizde Portal

Kazısına Başlanmıştır

EL-AFFROUN Şantiyemizde 23 Aralık 2010 tarihi itibarıyla doğu portaldan portal kazısına başlanmıştır. 
Amacımız şirketimize yakışır biçimde İSG kurallarına ve şartnamelere uygun şekilde çalışmaktır. 

Tüm Özgün camiasına hayırlı olsun!H
A
B
E
R
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E
R
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KHEMIS - EL AFFROUN PROJESİ

El Affroun Şantiyemizden Görüntüler

Genel Müdürümüz Sayın Burak Ersoz, Özgün Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cahit Karakullukçu 
ve Soner Karakullukçu ekim ayı içerisinde Tünel Ramdane proje El-Affroun Khemis Miliana şantiyemizde 

bizleri  ziyaret etmişlerdir. Kendilerini Proje müdürümüz Sayın Tunçalp Üstel ve Sayın Hakan Sarıoğlu
karşılayarak hem şantiyemizi gezdirmiş hem de gerekli bilgileri vermişlerdir. H

A
B
E
R
L
E
R

El Affroun şantiyesi genel görünüm El  Affroun şantiye ofisi
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CEZAYİR MERKEZ OFİS MÜDÜRLÜĞÜ - TOPLANTI

”Yerel Personel Yönetimi Karşılıklı Görüş Arzı ve 

Değerlendirme” Toplantısı

”Yerel Personel yönetimi karşılıklı görüş arzı ve değerlendirme” toplantısı, 16 Aralık 2010 tarihinde sabah
ve öğleden sonra olacak şekilde iki seansta, ilk kez tüm yönetim kadrosunun katılımı ile icra edilmiş olup
sonuç bilgileri şöyledir:

Toplantı; Genel Müdürümüz Sn. Burak ERSÖZ’ün direktif ve yönetimi ile Koordinatör Sn. Mehmet OĞUZ,
Proje ve Üretim Müdürleri, Merkez Ofis Müdürü ve Departman Müdürleri, projelerimizde görevli
personel şeflerinin katılımı ile son zamanlarda artan yerel işçi temsilci ve sendikalarının yönlendirilmesi
sonucu şantiyelerimizde gerçekleştirdikleri toplu iş bırakma v.s eylemlerine karşı alınacak tedbirler, talep
ve isteklerin değerlendirilmesi, işçi özlük hakları ve ücretleri ile ilgili hususların koordinesi, hazırlanan
taslak “Toplu Sözleşme” dokümanının son şeklinin verilmesi amaçları ile düzenlenmiştir.

H
A
B
E
R
L
E
R
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”Yerel Personel Yönetimi Karşılıklı Görüş Arzı ve 

Değerlendirme” Toplantısı

Toplantı icrası özetle,Proje Müdürlerimiz tarafından konu ile ilgili, bölgelerinde karşılaştıkları güçlüklerin
anlatılması, alınan bazı tecrübelerin aktarılması, Merkez Ofis Personel Müdürü, M. BENSAİDİ’nin
kanun,yönerge,talimatlar ve yasal mevzuatın uygulanması ile ilgili teknik bilgileri vermesi, tüm katılımcıların
karşılıklı görüş ve önerileri ışığında, Genel Müdürümüz Burak ERSÖZ’ün kararlarının tutanak altına alınması,
toplu iş sözleşme dokümanının hazırlanmasının sağlanması için gerekli veri ve bilgilerin toplanması ilgili
personele tebliğ edilmesi ile sonuçlandırılarak,son derece faydalı ve verimli bir çalışma olmuştur.

H.Erdinç PALAZ
Cezayir Merkez Ofis Müdürü

H
A
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CEZAYİR MERKEZ OFİS MÜDÜRLÜĞÜ - TOPLANTI
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”LE 8 ème SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX 
PUBLICS” – 8. Bayındırlık İşleri Fuarı

Cezayir’in Alger şehrinde, 7-10 Kasım
tarihlerinde icra edilen ”LE 8 ème SALON
INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS”(8 inci
Bayındırlık İşleri) Fuarına, ÖZGÜN ŞİRKETLER
GRUBU Cezayir Yerel Firması SARL ÖZGÜN
CONSTRUCTION olarak, Bakanlık standlarının da
olduğu “A Pavionunda, Alger Merkez Ofisimiz
hazırlık ve personelinin çalışması ile iştirak
edilmiştir. Fuara iştirak eden yerli ve yabancı
şirketler genel olarak; yatırım, araçlar, iş makine
ve ekipmanları, inşaat malzeme ve donanımları,
çevre düzenleme, laboratuar ve kalite kontrol
test sistemleri, yedek parçalar, elektronik
sistemler ile bilgi işlem v.s konularında tanıtım
ve temaslarını gerçekleştirmişlerdir.

H
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Fuara; başta Bejaia Projemizin Ana İşvereni Cezayir Bayındırlık İşleri Bakanlığı (MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS) ve bağlı ana üniteleri olmak üzere Cezayir yerel ve yabancı ortaklı 162 şirket; Almanya’dan 51,
İtalya’dan 20, Çin’den 23, Fransa’dan 35, Kore’den 9, İspanya’dan 2, Tunus’tan 3, Danimarka, Portekiz,
Fas ve Macaristan’dan 1’er olmak üzere toplam 309 şirket iştirak etmiştir.

Fuar süresince, standımızı, Bayındırlık Bakanlığı Üst düzey yöneticileri, yerli ve yabancı yaklaşık 100’den
fazla kişi/şirket, kurum temsilcisi ziyaret etmiş, şirketimizin tanıtılması yanında, çeşitli inşaat ve yerli
yabancı ülke projeleri konularında ortak girişimler, makine ve ekipman tanıtımı ve satışı teklifleri, hatta iş
müracaatları üzerinde ikili görüşmeler yapılmış olup, fuar sonrasında da devam edilmektedir.

”LE 8 ème SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX 
PUBLICS” – 8. Bayındırlık İşleri Fuarı

H
A
B
E
R
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R
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Fuarı ve Standımızı Genel Müdürümüz Sn. Burak ERSÖZ, Teknik Koordinatörümüz Sn. Tevfik ÖZDEMİR,
ETALON Danışmanlık Şirketi Yöneticisi Sn. Ersin PİRİNÇ, Cezayir Projelerimizin Müdür ve ilgili personeli
ziyaret etmişlerdir. Fuar, sonuçları bakımından genel olarak faydalı ve verimli olarak değerlendirilmiş olup
bazı yabancı ve önemli yerli şirketlerin temsilcileri, özellikle İlgili Bakanlık Üst Düzey yöneticileri ile
tanışma, yakınlaşma ve ilerleyen dönemlerde makamlarında ziyaret, karşılıklı görüşme sözleri alınmıştır.

Fuara iştirak imkânı sağlayarak şirketimizin en iyi şekilde temsili için bizleri teşvik edip bizzat standımızı da
ziyaret ederek maddi ve manevi her türlü desteğini esirgemeyen başta Sn. Yönetici Büyüklerimiz olmak
üzere, Türkiye’den gerekli malzeme, broşür, şirket tanıtım sunumu v.s. ihtiyaçlarımızı sağlayan değerli
ÖZGÜN Merkez Ofiste görevli arkadaşlarımıza, bizzat emek veren tüm değerli mesai arkadaşlarıma
şahsım ve Cezayir Merkez Ofis Personelimiz adına şükranlarımızı sunarım.

Sevgi ve Saygılarımla

H.Erdinç PALAZ
Cezayir Merkez Ofis Müdürü

”LE 8 ème SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX 
PUBLICS” – 8. Bayındırlık İşleri Fuarı
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Kadıköy - Kartal Projesinde Biten Peron 

Tünellerinde  Raylar  Döşenmeye Başlamıştır

KADIKÖY – KARTAL METRO TÜNELİ İNŞAATI

Ekim – Kasım – Aralık

Kadıköy - Kartal Metrosunda Rayların Montajı  
Hızla  Devam Ediyor (Soğanlık Makas 

Tünelinden Bir  Görünüm)
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T Makas Tüneli

Hat Tünellerinden (A Tüneli) Bir Görünüm
Kartal - Kadıköy  Hattındaki  m 35 - 40 T Tipi 

Makas Tünelinden Görünüm

Peron  Tüneli
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Kadıköy - Kartal arasında yapımı başlanan 21.7 kilometrelik metro 

çalışmasının tünel kazısı tamamlandı, 3 bin 729 metrenin rayı da 

döşendi. Öngörüler gerçekleşirse “inşaatı en hızlı tamamlanacak 

proje “ olacak. Şimdi gözler, 31 Aralık 2011 tarihinde... 

Ekim – Kasım – Aralık
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İstanbul Anadolu yakasında yapımı devam eden Kadıköy - Kartal Metro Hattı'nda 21.7 kilometrelik güzergah
kazısı tamamlandı ve ışık göründü. Yani Türkiye’de bir defada metro için açılan en uzun metro hattı oldu.
120 vagonla beraber toplam 1.5 milyar dolara mal olacak projenin kaba inşaatının yüzde 76’sı bitirildi. 31
Aralık 2011 için tarih verilen projede sıra ray döşemesine, elektromekanik hatların çekilmesine ve 16
istasyonun inşasına geldi.

DÜNYA REKORU 
Vatan gazetesinin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Müdürü Yalçın Eyigün, 
projeyi 45 ayda bitirerek dünya rekoru kıracaklarını söyledi ve ekledi: 

GÜNDE BİR MİLYON YOLCU TAŞINACAK 
"İnşaatı en hızlı tamamlanan proje olacak. Bittiğinde günlük yolcu kapasitesi bir milyon 260 bin olacak. 
Ortalama günde bir milyon yolcunun taşınacağını planlıyoruz. Böylece Kadıköy-Kartal arası 29 dakikaya 
inecek. Ayrılıkçeşme İstasyonu ile de Marmaray ile bağlantı kurulacak ve Avrupa yakasına geçiş sağlanacak.“

İNŞAAT HIZINI DÜŞÜREN 3 NEDEN 
"Proje 45 ayda bitecek ancak Yenikapı’da tarihi eserler yüzünden hâlâ inşaat başlamadı. Bazen çalışmalar 
bu kadar hızlı yürümüyor" deyince tepkisi şöyle oldu: 
"Orada fırçayla çalışılıyor burada TBM’le (tünel açmak için kullanılan özel cihaz) kazılıyor. Ancak
Yenikapa’daki gemilerin de çoğu kaldırıldı ve bunun için 45 milyon dolar harcandı. Zaten bizim inşaat
hızımızı düşüren üç etken var: Tarihi eserler, istimlak ve zemin.“

NORMALDE E5'İN KAPATILMASI YA DA DARALTILMASI GEREKİRDİ ANCAK... 

Metro çalışmalarının E5 hattında yapıldığını ve trafik akışının engellenmemesi için farklı inşaat tekniklerinin
kullanıldığını belirten Eyigün, "Bizim bir istasyonumuz yaklaşık 8 bin 100 metrekareden oluşacak. Bunların
sayısı 16 olacak. Bu istasyonları yapmak izin normalde E5’in kapatılması ya da daraltılması gerekiyor. Ancak
biz bunu yapmadık. Çapı 10 metre olan delikler açarak yer altına indik. Bu deliklerden ilerleyerek 8 bin 100
metrekareden oluşan istasyonları kurduk" dedi.

Kaynak: www.ntvmsnbc.com 

KADIKÖY – KARTAL METRO TÜNELİ İNŞAATI
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ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE 
REGÜLATÖR İNŞAATI GEÇİCİ KABULÜ

Heyet toplu halde tünel çıkışında

Heyet şantiye çıkışında

DSİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ve 23. Bölge
Müdürlüğü elemanlarından oluşan Kabul Heyeti
şu isimlerden teşekkül etmiştir:

1- Heyet Başkanı Ayhan TAŞKIN (Daire Bşk. Yrd.)
2- Üye Hakan EREN (Şb. Md.)
3- Üye Ö. Faruk AKBULUT (Şb. Md.)
4- Üye Bahattin TURAN (Şb. Md.)
5- Üye Fırat AKGÜDER (İnş. Müh.)
6- Üye Meftun ÇAĞLAR (Bölge Md. Yrd.)
7- Üye Celal TOKALAK (Proje İnş. Şb. Md.)

ÖZGÜN İNŞAAT TAAHHÜT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapımı tamamlanan “ZONGULDAK İçme
Suyu Tüneli ve Kanalı İnşaatı” işinin geçici kabulü 05.07.2010 tarihine itibar edilmek suretiyle yapılmış
olup Genel Müdürlük Makamı’nca 11.10.2010 tarihinde tasdik edilmiştir.

Geçici Kabul Yapılmıştır 
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Zonguldak İçme Suyu Projesi Tünel ve Regülatörü 

İnşaatı Geçici Kabulü Yapılmıştır

Ekim – Kasım – Aralık

Proje Müdürü Vahit OPÇİN ve Heyet Başkanı 
Ayhan TAŞKIN tünelin girişinde

07.10.2010 günü tünel çıkışında toplanan heyet
topluca tünele girmiştir. Tünel içinden giriş
(regülatör) tarafına kadar yürünmüştür. Tünel
giriş tarafı ve Regülatörde gerekli kontroller
yapılmıştır. Kapak ve ızgaralar kaldırılıp
indirilerek gerekli testler yapılmış, tesisin kabule
uygun olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan Zonguldak Belediyesince
oluşturulan DSİ – Belediye devir teslim heyetince
de kabul işlemleri izlenmiştir.

Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Heyet giriş kapakları üzerinde 

Heyetten bir grup tünel içinde

ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE 
REGÜLATÖR İNŞAATI GEÇİCİ KABULÜ
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Heyet Giriş Kapakları Üzerinde Kontroller Yaptı

Ekim – Kasım – Aralık

ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE 
REGÜLATÖR İNŞAATI GEÇİCİ KABULÜ
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Orman 

Bakanlığı Tarafından Tamamlanan 10 Dev Tesisi, 31 

Ekim’de Şanlıurfa’da Hizmete Açtı  

Ekim – Kasım – Aralık

GAP çerçevesinde tamamlanan önemli sulama yatırımlarından iki adetinin de içinde yer aldığı tesislerin
toplu açılış merasimine Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte Devlet Bakanı Cevdet
Yılmaz, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu da
iştirak etti.

Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarca tamamlanan 130 tesisin ilk 10’u 10.10.2010 tarihinde
Aydın’da açılmıştı.

Şanlıurfa Topçu Meydanı’ndaki merasimde Harran Ovası 6. Kısım Sulaması, Balıkesir Havran Barajı,
Kahramanmaraş İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kayseri Zamantı Derivasyon Tüneli ve Regülatörü ile Zonguldak
İçme Suyu Derivasyon Tüneli ve Regülatörü’nün açılışları da canlı bağlantılarla yapıldı.

Başbakan Erdoğan: “Biz bölgenin kaderini değiştirmeye ahdettik”

Her hafta Türkiye’nin çeşitli illerinde toplu açılışlar yapıldığını, yeni okullar, hastaneler, yolların ülkeye ve
millete kazandırıldığını anlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 yılda sadece DSİ tarafından 174'ü baraj
ve gölet, 140'ı sulama, 32'si içme suyu temini ve 430'u taşkın koruma olmak üzere 791 tesisin hizmete
alındığını kaydetti.

Kaynak: www.cevreorman.gov.tr

ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE 
REGÜLATÖRÜ AÇILIŞ TÖRENİ
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Tünel ve Regülatör Açılışı  

Ekim – Kasım – Aralık
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ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE 
REGÜLATÖRÜ AÇILIŞ TÖRENİ
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'dan açılışına katıldığı 10 tesis hizmete sunuldu. 40 yıllık içme
suyu sorununu çözecek olan Doğanlı İçme Suyu Derivasyon Tüneli ve Regülatörü Tesisi Özgün Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cahit KARAKULLUKÇU’nun da yer aldığı törenle açıldı.

Zonguldak'ta TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Fazlı Erdoğan ve Polat
Türkmen, Zonguldak Valisi Erdal Ata, Belediye Başkanı İsmail Eşref, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Özbakır,
DSİ Bölge Müdürü Bayram Tiryaki, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve
siyasi parti temsilcileri ile Özgün İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. Genel Müdürü Sayın Burak ERSÖZ ve
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş. Şirket Müdürü Cevdet KURT törene katıldı. Telekonferans yöntemiyle törene
katılan Köksal Toptan'a seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Mikrofon sizde, kurdele sizde" dedi.
TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ise tesisin Zonguldak için önem taşıdığını aktardı. Toptan, "Açılışını
yaptığımız tesis Zonguldak için önem taşımaktadır. 2003 yılında Acil Eylem Planı'na alınan Doğanlı ile içme
suyu sorunu 2006 yılında yapılan ihale ile sona ermiştir. Şimdi Zonguldak'ın Kozlu Barajı'na, yapılan tünel ile
aktarılan su, Zonguldak ve çevresindeki beldelerin 2040 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacaktır.
Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Halk oyunu gösterilerinin sergilediği tören, kurdelenin kesilmesi ile sona erdi.

Zonguldak'ta İçme Suyu Tüneli ve Kanalı törenle açıldı  
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ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE 
REGÜLATÖRÜ AÇILIŞ TÖRENİ
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İZMİR EFEMÇUKURU PROJESİ

Efemçukuru, düşük sülfitli epitermal bir damar sistemidir. Altın cevherleşmesi, alterasyona uğramış
hornfelsler ve fillitler içinde dik bir dalım arz eden kuvars ve kuvarslı rodenit damarları içerisinde yer
almaktadır. Altın; kuvars ve rodenit ganglar içinde ince ve serbest taneler halinde gözlenmekte, pirit,
kalkopirit ve sfaleritler içinde ise kapalı taneler halinde bulunmaktadır.

Efemçukuru projesi, Türkiye’nin batı sahilindeki önemli liman kenti İzmir’den yaklaşık 20 km mesafede
bulunan 30 kilometre karelik bir maden ruhsat sahası içinde yer almaktadır.
İzmir ili sınırları içindeki proje sahasına erişim gerek sahil şeridinden gerekse kuzeydeki İzmir kentinden
asfalt yollarla sağlanmaktadır.

Efemçukuru projesi, cevher konsantrelerinin gravite ve flotasyon yöntemlerine tabi tutulması suretiyle
altın elde edilmesine yönelik yüksek tenörlü bir yeraltı maden işletmesidir. Madenin 9.4 yıl olarak
öngörülen ömrü boyunca cevher işleme randımanı günde 1.100 ton olarak planlanmıştır.

Projenin Tanımı ve Mevkii

Jeoloji

Genel olarak yapılacak olan iş,Efemçukuru Altın Madeni Projesinin üretim öncesi yer altı madeninin hazır
işlerini kapsamaktadır.Bu kapsamda hazırlık işleri toplam olarak yeraltından yüzeydeki döküm alanına
yaklaşık 214,512 ton hazırlık kayasının taşınmasını gerektiren,4,254 m rampa ve yatay hazırlık işlerinden
oluşmaktadır.

İşin Kapsamı

Mevcut Durum

Eş zamanlı olarak 15 Ağustos 2010 tarihinde kuzey,güney ve konveyör portal galerilerinin sürülmesi işine
başlanılmışolup,bugün itibari ile portal bazında, kuzey portalde 370m, güney portalde 345m,konveyör
galerisinde ise 335m ilerleme yapılmış olup,yapılması gereken üretimin % 25 i tamamlanmıştır.

Proje müdürümüz, Halil MURAT (Maden Mühendisi) Şantiye Şefimiz, İrfan ATİK (Maden Mühendisi)
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Kuzey portal den patlatma 
sonrası hafriyat alınırken
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İZMİR EFEMÇUKURU PROJESİ

Yeni alınan Normet kamyonlarla 
hafriyat alınırken

Kuzey portal galeri girişi, ufukta 
bir madenci

Jumbo patlatma delgisinde

Konveyör portal
Artık biz de madenciyiz 
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Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin 12.06.2007 tarihli kararı ile Ġntifa Hakkı KarĢılığı Otopark

yapılması iĢi TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt San. Ve Tic. A.ġ. ile ÖZGÜN ĠnĢaat San. Ve Tic. Ltd. ġti.

tarafından kurulan TAġYAPI-ÖZGÜN Gayrettepe Adi Ort.’na ihale edilmiĢ ve yer teslimi

02.08.2007 tarihinde yapılmıĢtır.

31.03.2009 Tarihinde avan projemizin onaylanmasına ve yapı ruhsatımızı almamıza karĢılık,

proje sahasının Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından iĢgal edilmiĢ olması ve iĢgalin

kaldırılması yönündeki çalıĢmalarımızın sonuç vermemesi nedeni ile inĢaat çalıĢmalarına

baĢlanılamamıĢtır.

Ġstanbul Emniyet Müdürlüğünün iĢgalin kaldırılmasına mukabil bulunduğu talepler nedeni ile

projemizde revizyona gidilerek bodrum kat sayısı, dolayısı ile kapasite artırımı yapılmıĢtır.

Proje revizyonumuzun onayı ve revize avan projeye esas yapı ruhsatı 29.11.2010 tarihinde

alınmıĢtır.

29.11.2010 tarihinden itibaren de devam eden inĢaat çalıĢmalarımıza hızlandırılmıĢ

bulunmaktadır.
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GAYRETTEPE PROJESİ

Gayrettepe İntifa Hakkı Karşılığı Kat Otoparkı İnşaatı
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29.11.2010 Tarihli ĠnĢaat ruhsatına esas proje bilgileri:

İli: ĠSTANBUL

İlçesi : BEġĠKTAġ / Gayrettepe

Pafta: 59

Ada: 471

Parsel: 64

Emsal: 3

Arsa Alanı: 3.817,24 m2

Emsal Alanı: 10.851,72 m2

İnşaat Alanı:

Normal Katlar 2.764,34 m2 x 4 Kat 9.105,36 m2

Zemin Kat 2.274,25 m2

Bodrum katlar (6 Bodrum kat) 17.496,80 m2

Toplam İnşaat Alanı 28.876,41 m2

ĠnĢaat çalıĢmalarımız hızla devam etmekte olup bodrum katlarda yer alan otoparkların temmuz 

içinde hizmete alınması hedeflenmektedir. 
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GAYRETTEPE PROJESİ

Gayrettepe İntifa Hakkı Karşılığı Kat Otoparkı Projesi
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Capital Dergisi olarak her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl Ağustos ayında yayınlanan Türkiye'nin En Büyük 500
Özel Şirketi Araştırması'nda Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. CİROSUNU EN ÇOK ARTIRAN
Şirket kategorisinde yüksek performans göstererek ikinci oldu. 23 Aralık Perşembe akşamı
düzenlenen özel törende Özgün İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Sayın Burak ERSÖZ’e ödül
takdim edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün'ün de katıldığı törende iş dünyasının yöneticileri de davetliler
arasında yer aldı.

Hale Caneroğlu’nun konser verdiği ve Şencan Güleryüz’ün sunduğu törende, Capital 500 araştırması
sonuçlarına göre 8 kategoride performanslarıyla öne çıkıp önemli başarı kaydeden toplam 24 şirket ödül
aldı. İhracat tutarı, çalışan sayısı ve kar rakamlarına göre oluşturulan kategorilerde ilk 3 sıraya yerleşen
şirketlerin genel müdürlerine ödülleri takdim edildi.

CAPİTAL 500’DE ÖZGÜN

Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırmasında Özgün 

İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. CİROSUNU EN ÇOK 

ARTIRAN Şirket Kategorisinde Yüksek Performans Göstererek 

İkinci Olmuştur
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CAPİTAL 500’DE ÖZGÜN

Bir önceki sayımızda Fortune Dergisine göre yapılan sıralama dağılımı Capital dergisinin 
değerlendirmesine göre  şöyledir:

Sektörlere göre dağılım (2009 yılı sonu rakamlarına göre)
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Notre Dame d’Afrique kilisesi de şehrin tepesinde tüm güzelliğiyle durmaktadır. Fransızların Cezayir’e
ayak bastıklarında yaptıkları ilk kilise olma özelliği taşır. Bunun dışında pek çok görülmesi gereken tarihi
mekân vardır; Tipaza’da Roma Harabeleri, Oran şehrinde Santa Cruz kalesi, Cezayir Merkezde Barbaros
Heykeli de Makam-ı Şehit Müzesi, Bardo Müzesi, İslami Sanatlar Müzesi v.b
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GEZELİM-GÖRELİM

Casbah

Notre Dame d’Afrique

Camii El-Kebir

Bölüm 1 için bkz. Özgünce Sayı 6  s: 14
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Oran-Santa Cruz

Cezayir’de Osmanlı döneminden kalma çok sayıda sokak, semt ve bina isimleri vardır. Ayrıca Türk aile
soyadları da karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Demirci, Kalaycı, Kahveci gibi soy isimleri, İzmirli ve İstanbullu
hastaneleri, Bir Mourad Rais (Murad Reis), Dely Brahim (Deli İbrahim), Hüseyin Dey (Dayı), Baş Cerrah
(Cerrahpaşa) sokak gibi.
Cezayir’de genel anlamda iki dil kullanılmaktadır; Arapça ve Fransızca. Bu diller tam anlamıyla yalın bir Arapça
veya Fransızca değildir. Zamanla birbirinin içine geçmiştir. Ayrıca diller bölgelere göre farklılıklar da
gösterebilmektedir. Bu yüzden bir nesneye verilen isim her yerde aynı olmayabilir.

Bundan dolayı zaman zaman, anlaşmada güçlük çekilebilmektedir. Bazı bölgelerde halk çok eskilerden gelen
gelenekleriyle kendi dilleri olan Kabilce (Berberice) konuşmayı devam ettirmektedirler. Yine de halkın büyük
bir kısmı Fransızca bilmektedir.

Cezayir ne klasik Afrika imajıyla; ne diğer İslam ülkeleriyle ne de Akdeniz havasıyla tam olarak
bağdaştırılamaz. Bu şehrin kendine özgü bir yapısı ve ruhu vardır. Mavinin yanında barındırdığı ve sayısız
renkli çiçekle süslenmiş doğası, Sahra’nın turuncu yalnızlığını gölgede bırakabilir. Hüzünlü bir şehir olması
belki de bu yüzdendir. Yine de Sahra o kadar derinlerine işlemiştir ki bu kentin; sokaklarda dolaşırken bile
çölün kokusunu içinize çeker, kumların şeffaf tanelerini teninizde hisseder, rüzgârın fısıldayışlarını duyarsınız.
Nerede olursanız olun rengârenk baharatların, vitrinlerdeki kızartılmış şekerli hamurların, daracık dükkânların
kendine has çeşitliliğinin, sizi etkilemesine mani olamazsınız.

Tipaza Roma Harabeleri
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Cezayir genelde kurak bir ülkedir. Kuzey ve güney kısımlar arasında oldukça fazla sıcaklık farkı görülmektedir.
Kıyı şeridinde ise tipik Akdeniz iklimi görülmektedir. Sahra da meydana gelen kum fırtınalarının etkisi ise çoğu
zaman şehirlerde hissedilir. O zamanlarda Gökyüzü mavi renginden turuncuya döner. Yazları sıcak ve kurak,
kışları ise ılık ve yağışlıdır. Gece ile gündüz derece farkı ise kış aylarında artar. Çalışan nüfusun %50 si tarımla
uğraşmaktadır fakat tarım arazilerinin az olması ve tarımın modern usullerle yapılmamasından dolayı çok
fazla gelişme kaydedilememiştir. Cezayir’de başlıca üretim kaynakları buğday, arpa, yulaf, tütün, üzüm ve
zeytindir. Ayrıca şarapçılık da yapılır ve zeytinyağı üretilir. Meyveler boldur ve oldukça lezzetlidir. Daha önce
başka bir yerde yemediğiniz kadar tatlı bir portakal, kavun veya eriği burada yiyebilirsiniz. Ayrıca İncir, kayısı,
mandalina, avokado, çilek, mango gibi meyve türleri de vardır. Cezayir limanından dış ülkelere şarap, portakal,
sebze ve demir cevheriyle fosfat satılmaktadır. Bunun yanı sıra Cezayir’ e her geçen gün daha fazla ülke
yatırım amaçlı gelmektedir. Bunlardan birkaçı Türkiye, Kanada, Portekiz, Çin, Fransa, Amerika ve İtalya’dır.
Toplu konut inşaatları, barajlar, tüneller, yollar ve yeni yeni gelişen mobilya, temizlik ve tekstil alanları belli
başlı yatırım alanlarıdır. Dünyanın en büyük doğal gaz yatakları Cezayir’de bulunmaktadır. Türkiye’de bundan
faydalanmaktadır. Cezayir tabii gaz rezervinde de dünyanın en zengin ülkesidir. Ayrıca gübre, plastik ve
kimyevi maddeler de üretilmektedir.

Cezayir mutfağında tatlı büyük önem taşımaktadır. Fransızların etkisi de daha çok pastane kültüründe kendini
göstermektedir. Klasik Cezayir kahvaltısı çay veya sütlü kahve ve tereyağı ile reçel sürülmüş ekmek
dilimlerinden oluşmaktadır. Tuzlu yiyecekleri ise; sufle adını verdikleri kıymalı peynirli domatesli hamur işi
dışında, pastanelerde bulmak neredeyse imkânsızdır. Ekmekler birkaç çeşit olabilir; en çok tercih ettikleri ise
ev yapımı olan, su ve irmikten oluşan ‘Galette’ ve ‘Khobz dar’dır. Yemeklerinde daha çok kimyon, tuz,
karabiber, köri, nane, kişniş, tarçın ve maydanoz kullanırlar. Hamoud adını verdikleri gazoz ise kendi ürettikleri
ve ülkede en çok tercih edilen içecektir. Sıcak olarak ise bol şekerli naneli yeşil çay tüketilir. Cezayir mutfağının
temeli kuzu etine dayanır. Izgara veya haşlama olarak ve yanında salata ile tüketilir. Sucuğa benzeyen
‘Merguez’ ve ‘Meşui’ adını verdikleri kuzu yemekleri de bolca tüketilmektedir. Soslu tencere yemekleri tercih
edilen yemekler arasında en ön sırada yer almaktadır. Cezayir mutfağında en çok karşımıza çıkan salata türü
ise közlenmiş biber, soğan ve domatesten yapılan, üzerine sirke ve zeytinyağı dökülerek yenilen ‘Hamis’tir ve
‘Harissa’ adlı; acı biber sosu olarak da adlandırabileceğimiz salçaya benzeyen çok acı bir sosları da vardır.
Ayrıca geleneksel tatların arasında en çok bilineni ise ana malzemesi irmik olan ‘kuskus’(couscous)tur. Kuskus
genelde sebze, et ve özel bir sosla servis edilir. Yemeklerin sonunda kuru üzüm, bal veya ceviz ile de
birleştirilerek tatlı olarak da ikram edilmektedir. Yine irmikten yapılan çorba ‘Frik’ ise farklı tadıyla Cezayir
mutfağını zenginleştirmektedir. Yemek isimleri ise bölgenin dil özelliğine göre değişiklikler göstermektedir.
Geleneksel yemekler ve kullanılan malzemeler dışında, yurt dışından ithal edilen yiyecekleri de marketlerde
bulmak genellikle çok kolaydır. Türk mutfağından örnekleri görmek ise Cezayir’e geldiğinizde sizi şaşırtmasın.
Özellikle başkentte Türk restoranları bulmak mümkündür. Ek olarak Chawarma ismini verdikleri ve bizim
‘Çevirme’den türetildiğini düşündüğümüz klasik döner sandviçleri de bulunmaktadır.
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1.Merguez 2. Naneli çay 3.Galette 4.Harissa 5. Hamoud 6.Meşui 7.Couscous 8.Çorba Frik 9. Tatlılar
Özellikle Sidi Fredj ve Zeralda açık hava restoranları, dondurmacılar, pizzacılar ve çöp şişçileri ile
tanınmaktadır. Başkentte ise Hydra ve Didouche Mourad isimli semtler 24 saat açık lüks yerleri, mağazaları,
restoranları ile ünlüdür. Cezayir de sadece erkeklerin gittikleri kahveler ve çay salonları da sıkça karşımıza
çıkar.

Hazırlayan: Tuğba TEKELİ

Cezayir’e özgü olan; Sahra’nın farklı yerlerinden alınan kum’un kendi rengi ile oluşturulmuş tablolar, çölde
rüzgâr tarafından şekillendirilerek görsel olarak gül’ü andıran ve ‘Rose de Sable’ adı verilen çöl gülleri, ayrıca
mercan’dan yapılan takılar ve hediyelik eşyalar da; bu şehirde yaşadığınız güzel anılarınızı her zaman
hafızanızda saklı tutmanız için sunulmuş harika fırsatlardır.



Ekim – Kasım – Aralık ÖZGÜNCE 39

A
Y

IN
 R

Ö
P

O
R

T
A

JI

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1962 Gürün/Sivas doğumluyum. İlk, orta ve lise
öğrenimimi burada tamamladıktan sonra,
üniversite öğrenimimi 1981-1986 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
bölümünde yaptım. Aynı yıl Türkiye’de bir ilk
olarak yerel bir belediye tarafından yaptırılan
“Darlık Barajı” projesinde görev aldım. Daha sonra
sırasıyla DSİ projeleri olan “Malatya Beyler Tüneli
İnşaatı” ve “Erzurum Kuzgun Barajı İnşaatı” ile
devam eden iş hayatım 1992 yılının sonunda
“İstanbul Metrosu İnşaatı” ile yeni bir boyut
kazanarak beni şehir içi tünelciliğine yöneltmiştir.
Bu iki dönem arasında da iki üstyapı inşaatında
görev almış olmama rağmen meslek hayatım bu
güne kadar “İstanbul Metrosu İnşaatı”nda çeşitli
görev ve pozisyonlarda devam etmiştir.

Şantiyeciliğe nasıl başladınız?

Tamamen bir tesadüf olarak şantiyeciliğe
başladım. Ailemde devlet memuru sayısının
fazlalığıyla da olabilir ama üniversite öğrenim
hayatım boyunca sürekli D.S.İ., M.T.A., Karayolları
gibi devlet kuruluşlarında çalışmak istedim.
Üniversite mezuniyetim sonrasında gerçekleşen bir
İstanbul ziyareti sırasında okulu bitirdiğimi duyan
bir yakınım sayesinde “Darlık Barajı İnşaatı”nda
şantiyeciliğe adım attım. Daha sonra üniversite

yıllarındaki çalışma yeri amaçlarıma yakın bir
kurum olan “Köy Hizmetleri”ne de tayinim çıkmış
olmasına rağmen şantiyeciliğe özel sektörde
devam etme kararı aldım.

Türkiye’de şantiyelerdeki sıkıntıları
değerlendirebilir misiniz?

Ben bu sorunu cevabını ikiye ayırarak vermek
istiyorum:
Birincisi; yerleşim bölgelerinin çok uzağında olan
şantiyelerdir -ki bence daha zor olanı ya da özveri
isteyeni bu tip şantiyelerdir. Yılın 365 günü her gün
aynı insanları, aynı dağları görmek, aynı
makinelerle aynı işleri yapmak bir noktadan sonra
insanda bazı melekelerin kaybolmasına sebep
olmaktadır. İnanın, insan yürümeyi, konuşmayı ya
da toplumla nasıl iletişim kurulduğunu unutup bir
nevi robotlaşıyor. Bu konuyla ilgili kısa bir anekdot
anlatmak isterim:
İstanbul Metrosuna ilk geldiğimiz yıllarda ‘cep
telefonu’ yoktu ya da bu günkü gibi yaygın değildi.
Uzun yıllar beraber çalıştığım ‘müdür’ümü mesai
saatlerinin dışında evinden aramam gerektiğinde,
ailecek tanıştığımız eşi telefona çıktığında hiç ‘hal,
hatır’ sormadan direk olarak müdürümü telefona
isteyip derhal konuya girer ve sorunlarımızı çözme
ya da paylaşma yoluna giderdik. Bir müddet sonra
müdürümün eşinden haklı bir eleştiri aldık: “siz
sadece iş mi konuşursunuz? Sizin sosyal hayatın
kurallarından haberiniz yokmu?”.
Konuya tekrar dönecek olursak, dağ başındaki
şantiyelerde ortamın kendine has şartları altında
çalışırsınız. Bununla birlikte iyi yönleri de pek tabii
ki vardır.
İkincisi de şehir içi şantiyeciliğidir -ki, bunun da
avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek
mümkündür. İlgi alanımız ‘tünel ve metro
tünelciliği’ olduğuna göre işin kendi özelliklerinin
yanına üst yapılaşmayı, yapının kendi iç durumunu,
alt yapının durumunu, trafik sirkülasyonunu ilave
edersek sanırım işin zorluğu ortaya çıkacaktır. Bir
büyüğümüzün dediği gibi: “Mühendis’in mesaisi
olmaz” mantığıyla baktığınızda da şantiyecilik
hakikaten zordur.

Maslak – Hacıosman Metro Projesi Proje Müdürü Sn. Turgay ÖZAT’la

şantiyecilik, çalışma hayatı ve özel yaşamı üzerine sohbet ettik

IV. LEVENT – AYAZAĞA PROJESİ PROJE MÜDÜRÜ SN. TURGAY 
ÖZAT’LA RÖPORTAJ
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Tekrar seçme şansınız olsa yine şantiyeci mi
olurdunuz?

Mesleğimden dolayı çok da fazla şikâyetçi değilim.
Uzun yılların getirdiği alışkanlıklardan olsa gerek,
şantiyeye adım attığımda -sevgili eşim belki yine
sitem edecek ama- kendimi daha farklı
hissediyorum. Diğer bir tabirle, şantiye de
susturabilene, evde de konuşturabilene aşk olsun.
Bu yönüyle bakıldığında evin tüm yükü eşlerimizin
omuzlarındadır. Onların bu katkıları olmasa başarılı
olmak gerçekten mümkün değildir. Düşünsenize,
her gün 06.00 da kalkıp, akşam da en erken 19.00
– 19.30 da eve gidip, geriye kalan saatlerde
çocuklarınız ya da eşinizle zaman
geçirebiliyorsunuz. Fedakârlığı sadece şantiyeci
olarak siz değil komple aile olarak yapmak
durumundasınızdır. İşin ya da şantiyenin
sonucunda ise, her ne kadar dışarı vurmasak,
vuramasak da meydana getirdiğimiz veya katkı
koyduğumuz eser işletmeye alınınca içimizde hep
bir gurur vardır.

Bundan önceki şantiyelerde aldığınız görevlerle
şu anda çalıştığınız görev arasındaki farklar
nelerdir?

Şu an beraber çalıştığım bir arkadaşım:“vardiya
mühendisi iken her işi ben yapıyorum sanıyor
insan” der. Bu perspektiften bakıldığında güzel bir
cümle olduğunu düşünüyorum. Her görevin
kendine özgü kuralları vardır. Yukarıya doğru
çıktıkça ya da yükseldikçe olaylara bakış açınız
değişir. Daha önce problem olarak gözünüzü
korkutan durumlar artık sıradanlaşır çünkü artık
çözümü biliyorsunuzdur. Bu ise size müthiş bir
özgüven verir ve gerisi zaten çorap söküğü gibi
gelir. Bu pozisyonda sadece sizin çalışmanız
performansa ve kazanca yetmez, sizinle birlikte
ekip arkadaşlarınızın çalışmasını organize etmek, o
ortamı hazırlamak, onların atlayabileceği konuları
düşünmek ve yeri geldiğinde gerekli uyarıları
yapmak durumundasınızdır. Fiziksel değil biraz
daha zihinsel olarak yıpranırsınız, çünkü bütün
çalışanlarınızı düşünmek zorundasınızdır. Diğer
taraftan gerek işverene gerekse de idareye karşı
şirket çıkarlarını korumak en önemli görevinizdir.

Özgün Ailesinin daha da ilerlemesi için ne gibi
yenilikler yapması gerektiğine inanıyorsunuz?

Burada beklenenin dışında bir görüşe sahip
olabilirim ama ben fazla bir değişikliğe
ihtiyacımızın olduğu düşüncesinde değilim.
Buradaki kastım tabiî ki teknolojik değişimi
kapsamıyor. Bünyemize katılan tüm yeni
arkadaşlarımızın, en büyük gücümüz olan “AİLE”
ortamına ayak uydurması, bu samimi ortamı
özümsemesi için gerekli şartları oluşturmalıyız diye
düşünmekteyim.

Çalışma hayatınızda en çok canınızı sıkan durum
ne oldu? Nasıl çözdünüz?

Uzun sayılabilecek şantiye hayatım boyunca bu tür
olaylarla zaman zaman da olsa tabiî ki karşılaştım.
İlk aklıma geleni anlatacak olursam:
Kriz yıllarında tünel kaplamasını da tamamladıktan
sonra şaftın da kaplamasının yapılması istendi.
Sözleşmemiz kapsamında kalıp müteahhit firma
kapsamında olmasına karşın bu iş yapım yöntemi
ve kalıp maliyeti de dahil olmak üzere tamamen
tarafımıza bırakıldı. Kısa bir yapım yöntemi
kıyaslaması yaptıktan sonra kendi işçimize iş
verebilmek adına bir seçim yaparak kayar kalıp
yerine anolar halinde döküme karar verdik. Sorun
da zaten bu noktada başladı. Çünkü pek de
denenmeyen bir yöntemle beton dökümünü
yapmayı düşünüp, çalışmalara başladık. İşi kontrol
etmekle görevli olan birimlerden gerekli desteği
alamıyor hatta dozu az olmayan eleştirileri ve
çalışanları riske edeceğimize dair söylemleri
duyuyorduk. Sonuçta Sn. Genel
Müdürümüzün:“Kafanızda, çıkabilecek
olumsuzlukları ve çözümlerini düşündüyseniz siz
bunun üstesinden gelirsiniz” şeklindeki
cesaretlendirmesi sonucu ilave kalıp ve iskele
takviyelerini yaparak işi bitirdik. Daha önce
“olmaz” diyerek eleştirel yaklaşanların da 2-3
döküm sonunda olumlu yönde fikir belirtmeleri
başarımızın onaylanması gibiydi.

IV. LEVENT – AYAZAĞA PROJESİ PROJE MÜDÜRÜ SN. TURGAY 
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Spor yapıyor musunuz?

Fırsat buldukça yürüyüş yapmanın ve zaman
zaman masa tenisi oynamanın dışında düzenli bir
spor yapma alışkanlığım maalesef yok. Bu durum
da bana “yol-su-elektrik” olarak geri dönüyor!

Bu sene seyrettiğiniz en güzel film ya da tiyatro…

Sinema filmi olarak en son hemşerim olan Cem
Yılmaz’ın Yahşi Batı’sını seyredebildim. Tiyatroya
da siz “ÖZGÜNCE” sayesinde gidiyoruz. Yıldız
Kenter’in “Kraliçe Lear”ı ön plana çıktı.

Tatil için en son nereye gittiniz?

Genellikle yurt içinde ve Akdeniz bölgesinde tatil
yaparken son yıllarda Şile’deki kendi yazlığımda
yıllık izinlerimi geçirmeye çalışıyorum. Bahçe ile
uğraşmak yaşımız gereği artık huzur vermeye
başladığına göre emekliliğe geçiş sürecine
yaklaşıyoruz.

Gitmek ya da görmek istediğiniz yerler neresidir?

Gezme özürlü biri olarak bilinsem de, ülkemizde
doğu Karadeniz bölgesini görmek isterim. Yurt dışı
beni pek cezp etmez.

En sevdiğiniz şarkıcı, grup kim(ler)dir?

Türk Halk Müziği dinlemek tercihimdir. Solist
olarak Hüseyin Turan’dan hoşlanırım.

Evde en çok kimin sözü geçer?

Konusuna göre değişmekle birlikte mutlak olan bir
şey var ki, günlük yemek menüsüne kesinlikle
karışmam!

Evde nasıl bir babasınız?

Evde bulunabildiğim saatleri göz önüne aldığımızda
(ki bu işin kolay tarafı, hep bunun arkasına
sığınırız!) çocuklarımla pek ilgilendiğim söylenemez
ama yine de her şeyi konuşabilecek durumdayız.
Çocuklar tarafından bakıldığında pek de şikayetçi
olmadıklarını biliyorum.

Eşiniz ve çocuklarınızla nasıl vakit geçirmekten
hoşlanırsınız?

Hep beraber yapılan bir kahvaltı ile başlayan
günümüz, yine dışarıda yenen akşam yemeği ile
biter. Pazar günleri evde yemek pişmez, grev var.
Gün içinde varsa değişik aktiviteler yapılabilir ama
son 2-3 yıldır çocukların dershane vs. gibi sıkı bir
programları var.
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http://www.isteataturk.com

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında pek çok bilgi ve belgeye 

ulaĢabileceğiniz web sitesi tam olarak bittiğinde 2500 kronolojik sıralı fotoğraf, 50 video, 1500 pul, 

anı ve anekdotlarla, akademik yazılardan oluĢan daha önce yapılmamıĢ büyüklükte bir Atatürk 

portalı olacak. 

Sitede kesinlikle ticari hiçbir reklam yer almamaktadır. Site tamamen gönüllüler tarafından yıllar 

süren arĢiv araĢtırması sonucunda hazırlanmıĢ.

Emeği Geçenler:

Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı

Genelkurmay BaĢkanlığı

Anıtkabir Komutanlığı

Prof.Dr. Utkan KOCATÜRK

Prof.Dr. Hamza EROĞLU

Prof.Dr. Cezmi ERASLAN

Doç.Dr. Mustafa ÖZSARI

Yrd.Doç.Dr. Eren AKÇĠÇEK

Necmettin ÖZÇELĠK

Hanri BENAZUS

Ahmet GÜREL

Bedri BAYKAM

Ali AKGÜN

Bülent TÜRKER

Pera Palace Hotel

Mini BiliĢim ÇalıĢanları

Sizlere yeni hazırlanan bir Atatürk portalı hakkında bilgi 

vermek istiyoruz.

ATATÜRK PORTALI
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Ekim – Kasım – Aralık

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDAKİ GÜNCEL BAZI 
DEĞİŞİKLİKLER

revizyonlara, yeni düzenlemelere ve uygulamalara kısacası sürekli olarak bir sistemden diğerine geçişi,
temelinde insan sağlığı ve güvenliğini görebileceğimiz yeni oluşumlara ve bunun kanuni alt yapısını
uygulamaya uyarlama konusunun gündemde kalmasına neden olmaktadır.

1. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“ÇSGB”) tarafından 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede
(“RG”) yayımı yapılan 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yayımlanan
Tebliğ’de 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı RG ile değişiklik yapılmış ve şu hükümler eklenmiştir:
Mesleki eğitim zorunluluğu (madde 5) (1) “Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan
önce,mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.”
Mesleki eğitimin belgelendirilmesi (madde 6) “(1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda
belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: d)(Değişik. RG: 09.03.2010/27516) Yukarıda
sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları
ile Milli Eğitim Bakanlığının (“MEB”) ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile
bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda
verilen belgeler, f) (Ek. RG: 09.03.2010/27516) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı RG'de yayımlanan
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,"
(2) (Ek. RG: 09.03.2010/27516) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına
giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere MEB ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar
arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu
düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamındamesleki eğitim almış olarak kabul edilir."
Tebliğin 7. Maddesine göre mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi Bakanlık İş Müfettişlerince
yapılacak olup, yine son değişiklikle birlikte bu Tebliğ hükümlerinin yürütülmesinden madde 9’a göre MEB
de yetkilendirilerek ÇSGB ile birlikte sorumlu hale getirilmiştir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, hukukun sayısız branşı arasında belki de en sık
güncellenen ve akşamdan sabaha yeni düzenlemelerle karşı karşıya kalınabilen iki
branşıdır. Teknolojik ilerlemeler, üretimdeki gelişmeler, sermayenin beklentileri, insan
faktörü, imalatta hız, ulusal ve uluslararası standart ve ölçütlerin değişmesi gibi sayısız
genel ve özel faktör her an yürürlükteki mevzuatı yetersiz, uygulama dışı ve bazen de
hantal hale getirebilmekte, bu durum da bir zorunluluk olarak mevzuatta değişikliklere,

İş Hukukunun alt dallarından biri olan ve yukarıdaki değişimin tam olarak
gözlemlenebildiği İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku açısından Özgünce’nin bu
sayısında bize ayrılan bu köşe aracılığıyla, sizlere ülkemizde yaşanan anlayış
değişikliğinin ve konuya bakış açısının ne kadar farklılaşmış olduğunu aşağıda
bazı hükümlerini paylaşacağımız tebliğ ve yönetmeliklerle göstermeye
çalışacağız.
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ÇSGB’ye hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve
yetki alanlarına giren konularda İSGB …’leri denetleme yetkisi de verilmiştir. İsg konusu Yönetmelikte
çok detaylı ele alınmıştır. Örnek olması açısından;

İşverenin yükümlülüklerinin sıralandığı 5. madde; “(1) İşveren… İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya
birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan
işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı
görevlendirmekle yükümlüdür. (4) İşveren;… e) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen
işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen
birimlerin ulaşabilmesini sağlamakla, yükümlüdür. (5) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten
ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklanan
hastalıkların yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığının vereceği
karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. İşçinin
işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık
dosyasını talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir. (6) İşyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanının; onaylı deftere isg ye ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve
defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri
numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge
müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi
ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine
gösterilmesi zorunludur. (7) İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet
alınan kurumların İK’ya göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur. “ ile İşyeri
sağlık ve güvenlik biriminin düzenlendiği 8. madde; “(1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile gereğinde diğer
sağlık personeli ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde bunlara ilave olarak tehlike sınıfına
uygun en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. (2) İSGB, isg hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak
personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen giriş katta kurulur. Bu birimlerde 12

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ

27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı RG’de yayımlanan ve
4857 sayılı İK kapsamında yer alan ve devamlı olarak
en az elli işçi çalıştırılan işyerlerini kapsayan
Yönetmeliğe göre: İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve
güvenliği (“isg”)hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya
teknik elemanı, İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (“İSGB”);
isg hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan,
gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Ortak
sağlık ve güvenlik birimi

(“OSGB”); isg hizmetlerini sunmak üzere, gerekli
donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça
yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren
şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri ifade eder.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDAKİ GÜNCEL BAZI 
DEĞİŞİKLİKLER
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“İsg hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı, İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça
yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve
bir nüshası işverence muhafaza edilir.” şeklindeki düzenleme (madde 15) ile “(1) İSGB … ’ler, çalışma
ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine uygun yıllık
değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde isg kuruluna ve yazılı ve elektronik
ortamda Bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda
bildirilir.” (madde 16) hükmünden de anlaşıldığı üzere yeni sistemde işyerleri ve İSGBler, Bakanlıklar ve
ilgili birimlerle koordineli çalışmak ve mevzuatla çizilen bir düzende raporlama ve bilgi akışı sağlamak
zorundadırlar.

Yazının kapsamını genişletmemek adına değerli okuyucularımıza yukarıdaki Yönetmelik’in yayımlandığı
gün aynı RG’de yayımla yürürlük kazanmış iki Yönetmelik bilgisini de vererek yazımızı tamamlamak
istemekteyiz. Birincisi, İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik;
diğeri ise İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’tir.
15.12.2010

Saygılarımla,

Av. Sevcen CAN
(İstanbul Barosu 38758) 

metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene
ve ilkyardım odası ile sanayiden sayılan işyerlerinde
sekiz metrekareden az olmamak üzere bir iş
güvenliği uzmanı odası bulunur. (3) İSGB, isg
hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi
sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak
kaydı ile yürütür. (4) İSGB, 10/2/2004 tarihli ve
25369 sayılı RG’de yayımlanan İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
niteliklere uygun şekilde kurulur ve Ek-1’de
belirtilen araç ve gereçler ile donatılır.”
incelendiğinde bile konuya atfedilen önemin boyutu
kolaylıkla kavranabilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDAKİ GÜNCEL BAZI 
DEĞİŞİKLİKLER
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Hukuk Departmanımızdan Av. Özgür ÖZTÜRK ve Av. Sevcen CAN yaptıkları kısa fakat verimli Cezayir
seyahatinde merkez ofisteki mesai arkadaşlarımızla tanışmış, şantiyelerimizi ziyaret etmiş; birçok
avukatla, iş müfettişi ve Ticaret Ataşesi’yle görüşmelerde bulunmuş, bu görüşmelerde özel bazı somut
konularla birlikte Cezayir hukuk sistemi ve işleyişiyle ilgili genel bilgiler edinmiş; Noterlik müessesesi
hakkında fikir sahibi olmuş, Adliye Sarayı’nı gezerek avukatlardan mesleki bilgiler almışlardır.

CEZAYİR PROJE ZİYARETİ
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Anadolu Sigorta Sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Kurumu işbirliği ile “Yaşayan İnsan
Hazineleri 2010 yılı ödülleri” İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan törenle
sahiplerini buldu.

Ekvator Sigorta olarak bu törende bizler de yer aldık ve Anadolu Sigorta ile bir kez daha gurur duyduk.

Kültürel mirasın bir toplumu ileriye taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğunu çok iyi biliyor ve Sosyal
sorumluluk projelerinin devamını diliyoruz.

Anadolu Sigorta sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Kurumu işbirliğinde 26 Kasım’da
gerçekleştirilen törende, Abdallık Geleneği’nde Neşet Ertaş, Horlatma Kaval-Dilli Dilsiz Kavallar’da Yaşar
Güç, Çini Sanatı’nda Mehmet Gürsoy, Dokumacılık ve Doğal Boyamacılık’ta Emine Karadayı, Aşıklık-
Zakirlik’te Veli Aykut, Bağlama’da Bekir Tekeli, Kitap Sanatı’nda Uğur Derman, Hüsn-ü Hat’ta Hasan
Çelebi, Ebru Sanatı’nda ise Fuat Başar ödüle layık görüldü.

Anadolu Sigorta Sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ve TRT Kurumu işbirliği ile “Yaşayan İnsan Hazineleri 2010 yılı 

Ödülleri” İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 

Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. 

“YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ 2010 YILI ÖDÜLLERİ”
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Bu yıl ikincisi düzenlenen, 9 sanatçının belgesellerle tanıtıldığı ödül töreninde, Neşet Ertaş, Yaşar Güç
ve Veli Aykut kısa performans sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşteşarı İsmet Yılmaz törende yaptığı konuşmada küreselleşmenin tek
tipleşmeye ve tüketim odaklı yaşam tarzının yaygınlaşmasına yol açtığını, gerekli tedbirlerin
alınmaması halinde önceki kuşakların birikiminden habersiz bıraktıkları zengin mirastan kopuk kalacak
kitlelerin, kültürel açıdan yoksul ve yoksun bir hale geleceğini vurguladı.

Bu duruma kayıtsız kalmayan Unesco’nun kültür politikasında yeni bir açılım gerçekleştirerek, 2003
yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul ettiğini, Bakanlığın Türkiye
adına bu sözleşmeyi aktif olarak takip edip, uygulamaya başladığını ifade etti.

Sözleşme kapsamında araştırma ve envanter çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Yılmaz, ulusal
envanter sisteminin iki eksende gerçekleştirildiğini, Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanter
Sistemi’nin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Ödül ve tanıtım töreninin her yıl düzenlenmeye devam edeceğini ve bu şekilde miras taşıyıcılarımızın
korunarak, kültür değerlerimizin de kuşaktan kuşağa aktarılacağını vurguladı.

Törende konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, kültürel mirasın bir toplumu ileriye
taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, Anadolu Sigorta’nın
kuruluşunun 85. yıldönümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 yılından bu yana büyük başarıyla
gerçekleştirdiği bu anlamlı projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran ise konuşmasında
Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanter Sistemi ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verdi.
Ödül töreninde Unesco Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Nabi Avcı da bir konuşma yaptı.

‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülleri, ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması’ sözleşmesi
kapsamında, ulusal envanterin oluşturulması amacıyla 2008 yılından bu yana Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından veriliyor.

Mediha GÜREL
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“YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ 2010 YILI ÖDÜLLERİ”
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WIFI TEKNOLOJİSİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
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WiFi Ağaçları Öldürüyor

Bu satırları okurken bir ağacı öldürüyor olabilirsiniz.

Son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan ve kullanıcıları
kablo karmaşasından kurtaran kablosuz internete artık
hemen her yerde rastlamak mümkün.Ancak bilim
adamlarından gelen bu son açıklama,kafaları bir hayli
karıştıracağa benziyor.

WiFi teknolojisi üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdüren
Hollandalı bilim adamları,bu teknolojinin neticesinde ortaya
çıkan radyasyonun ağaç ve çiçekler üzerinde olumsuz
etkilerinin bulunduğunu belirtirken, şehir hayatının
vazgeçilmezi olan WiFi'ın ağaçların büyümesine engel
olduğuna ve yer yer ağaçların ölümüne bile sebebiyet
verdiğine dikkat çekti.

Bilim adamlarının WiFi üzerinde gerçekleştirdiği bu
araştırmanın tüm detaylarının gelecek yıl kamuoyuyla
paylaşılacağı duyuruldu.

İklim Değişikliği Şarabı da 

Değiştirdi

İklim değişikliğine bağlı olarak şarabın son 30
yılda alkol oranı giderek artıyor... Şarap
üreticileri şarabın aromasını muhafaza etmeye
çalışıyorlar…

İklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışanlar sadece çevre örgütleri değil; Fransız bilim adamları da, iklim
değişikliğine bağlı olarak şarabın son 30 yılda alkol oranının giderek artmasının önüne geçmeye, bu arada
da şarabın aromasını muhafaza etmeye çalışıyor.
Çünkü iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklar, azalan yağış, aşırı buharlaşma, üzüm bağlarında
ve üretilmiş olan şarapları değiştiriyor. Önemli şarap üretimi kapasitesine sahip Fransa'nın güneyinde 80'li
yıllarda üretilen şarap ortalama yüzde 10 ila 11 alkol içerirken, bu oran bugün yüzde 13 ila 14, hatta daha
sıcak hasat bölgelerinde yüzde 15'e kadar çıkıyor. Aşırı buharlaşma nedeniyle su kaybeden üzümler,
böylece daha şekerli bir karışıma sahip oluyor, fermantasyon sırasında da şeker alkole dönüşüyor. Bunun
önüne geçmek ve daha düşük şeker oranına sahip ürün almak için şarap üreticileri, üzümü daha erken
hasat ederken, bu yöntem sadece beyaz ve roze şaraba uygulanabiliyor ve şarabın aromasını sağlayan
olgun meyveyi garanti etmiyor.
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ÇEVRECİ ARAMA MOTORU

Günlük yaşamdaki her adımımız çevreyi

doğrudan etkiliyor. Google'a girip arama

yapmak bile karbondioksit salınımına neden

oluyor. İşte bu nedenle çevre gönüllüsü Alman

bilişimci Kroll, "çevreci" arama motoru geliştirdi

Deutsche Welle Türkçe'nin bu konudaki haberi şöyle;

Google'a aramak istediğiniz sözcüğü verip enter tuşuna basın... İşte sadece bu küçücük işlemle bile çevreye
zararlı karbondioksit gazı salınımına neden olunuyor. Kâr amacı gütmeyen bir danışmanlık şirketi olan CO2-
online'da çalışan Sophie Fabricius aynı zamanda da internetteki çevre sorunları konusunda uzmanlaşmış.
Google'da arama yaparken çevreye nasıl zarar verildiğini şöyle açıklıyor:

"Arama motorları büyük sanal sunucular üzerinden çalışıyor. Söz konusu sunucular ciddi oranlarlarda
elektrik tüketiyor, bu da tabii karbondioksit salımına neden oluyor. Sunucuların çoğu ekolojik elektrikle
değil, yüksek miktarda karbondioksit salan fosil enerji kaynaklarıyla çalışıyor.''

İşte tam da bu nedenle 26 yaşındaki Christian Kroll çevre dostu yeni bir arama motoru geliştirdi. Çevreci
yeni arama motorunun adı Ecosia. Şimdilik Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde
hizmet veriyor. Ecosia, arama yaparken Yahoo ve Bing gibi sitelerin tekniğini kullanıyor. Bu siteler arama
sonuçlarıyla beraber sponsorlarının linklerini, yani reklamlarını da gösteriyorlar. Bu reklamlara tıklandığında
ise para kazanmış oluyorlar. İşte Ecosia da aynen böyle para kazanıyor ancak o sitelerden farklı olarak
gelirinin beşte dördünü çevrenin korunması için harcıyor. Zaten bilişimci Christian Kroll'un amacı para
kazanmaktan çok daha farklı:
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Yağmur ormanlarının korunmasına kaynak

Ecosia gelirlerinin beşte biri şirketin yönetimine ve 5 serbest çalışanına gidiyor. Geri kalanı ise uluslararası
çevre örgütü Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın WWF (World Wide Fund For Nature) Brezilya'nın Amazon
bölgesindeki yağmur ormanlarını koruma projesine akıyor. Christian Kroll, böylece arama motoru
sayesinde üretilen karbondioksitin, atmosferde dengelenmesini sağlamaya çalışıyor. Kroll, ''Yağmur
ormanlarının yok edilmesi yüzde 20 gibi büyük oranda karbondioksit emisyonuna sebep oluyor, buna karşı
birşeyler yapmak gerektiğini düşündüm'' diyor.Ancak Google gibi rakiplerinin karşısında Ecosia'nın işi hiç
kolay değil. Arama devinin sunduğu imkanlar çok daha geniş kapsamlı. Çünkü Ecosia kullanıcıları doğrudan
harita, resim ve video aramaktan feragat etmek durumundalar. Ayrıca bazı konularda da kesin olmayan
bilgiler veriyor. Ancak bir yıllık bir geçmişi olan siteyi, şimdiden günde 100 binin üzerinde kullanıcı ziyaret
ediyor. Bu kullanıclar sayesinde şirket, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na 130 bin euro kaynak sağlayabilmiş.
Ecosia, bu sayıları her gün sitede düzenli olarak da yayınlıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan Brezilya'daki yağmur ormanlarını koruma projesinin yöneticisi Christian
Plaep, bu tarz girişimcilikten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getiriyor:

"Biz bu işbirliğinden inanılmaz memnunuz. 130 bin euro gerçekten büyük bir rakam. Bu miktar ile bir
koruma alanında neler yapılabileceğini bir düşünürseniz... Örneğin bu parayla bilinçli bir marangozluk
eğitimi finanse edilebilir, aynı şekilde yerel halkı alternatif gelir kaynaklarına yönlendiren çalışanlar finanse
edilebilir. Tabii ki 130 bin euro ile bütün bir koruma alanını finanse etmeniz mümkün değil ama böyle bir
çalışmada bu gerçekten kayda değer bir rakam.''

Christian Kroll daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için siteyi geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Sophie
Fabricius da Almanya'da bir kişinin yıllık ortalama 12 tona yakın karbondioksit salınımına neden olduğuna
işaret ederek, günlük yaşamın pekçok alanında karbondioksit tasarrufunun mümkün olduğunu vurguluyor.

"Benim için bu çalışmada önemli olan çok
para kazanmak değil. Ancak tabii kamuya
yararlı bir iş yapıp hiçbir şey kazanmamak
da benim için doğru bir yol değil. Benim
en çok ilgilendiğim konu son birkaç yıldır
gelişmeye başlayan sosyal işletme
düşüncesi. Çünkü bu düşünce pazar
ekonomisini, yani kabaca söylersek
kapitalizmi sürdürülebilir yapıyor. Böylece,
aksi takdirde bağışlar üzerinden
çözülebilecek sorunları mevcut sistemde
de çözülebilir kılıyor.‘’
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BEJAIA’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yangın ekibi uygulamalı eğitim ve bilgilendirme toplantısı –
Bejaia

Şantiyemizde alınmış ISG önlemleri
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İNTERNET HABER

Sabit telefon olmadan internet alınabilecek

Sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek
olmaksızın internet hizmeti alınabilecek.
İnternetsiz bir yaşam düşünmek artık olası
görünmüyor. Ancak, artık Sabit telefon aboneliği
olmadan da internet hizmeti almak mümkün...

Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun, sabit telefon aboneliği olmadan DSL
internet erişimi hizmeti alınmasına imkan
sağlayan kararının 28 Temmuz’dan bu yana
yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Kurum, bu tarihten itibaren sabit telefon hizmeti
aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti
alınabilmesinin yolunun açık olduğunu da bildirdi.

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yaptığı
açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Kasım’dan
itibaren başlayacağı yolundaki önceki
açıklamasını düzelterek, yalın DSL hizmetini
mümkün kılacak kararın 28 Temmuz’dan beri
yürürlükte olduğuna vurgu yaptı.

choicedesign

Dünyanın En Tehlikeli Internet Siteleri

Güvenlik firması McAfee senelik hazırladığı bir
raporda dünya çapındaki web sitelerinden
gelen tehlikeleri derecelendirdi…

Haber, Yayımlanan “Mapping the Mal Web”
raporu .com veya .cm gibi popüler alan
adlarının ne kadar güvenli olduğunu açıklıyor.
En tehlikeli alan adlarının arasında birinci sırada
Kamerun ülkesi (.cm) var. McAfee raporuna
göre .cm ile biten her üç adresten biri (% 36,7)
zararlı içerik barındırıyor.
Olası bir yazım hatası Afrika’daki popüler alan
adını (TLD: Top Level Domain) siber suçlular için
cazip hale getiriyor.
Zira .cm alan adını, en tehlikeli ikinci alan adı .
com’dan sadece tek bir harf ayırıyor.
Reklam web siteleri yüzde 32,2 ile listenin ikinci
sırasında yer alıyor.
Romanya kökenli (.ro) web sitelerinden dosya
çekmemenizde fayda var.
Çünkü .ro uzantılı bir adresten indirilen her beş
dosyadan biri (% 21) zararlı barındırıyor.
Buna karşın McAfee Türkiye kökenli web
sitelerini daha az tehlikeli olarak
derecelendiriyor.
Türkiye’deki en popüler alan adı .tr, yüzde 0,7
tehlike oranı ile listede 47. sırada yer alıyor.
Devlete ait web siteleri (Governmental; .gov) ve
eğitim web siteleri (Educational; .edu) ise en
güvenli web siteleri arasında yer alıyor.
Bu TLD’lere sahip siteler 104. (.gov) ve 102.
(.edu) sırada yer alarak listenin sonunu temsil
ediyor.



Ekim – Kasım – Aralık ÖZGÜNCE 54

Ö
Z

G
Ü

N
C

E
 E

T
K

İN
L

İK
TİYATRO ETKİNLİĞİ

Katılanllar: Öner YILMAZ, Sevgi YILMAZ, Derya GÖKALP IŞIK, Cehdi YILDIRIM, Osman MUTLU,
Yüksel SÜZER, Melis ÖZER, Duygu ERGÜL İŞMEN, Sinan MUTVER, Serkan ALTUN, Ahmet
VAROL, Turgay ÖZAT, Ayhan ÖZYILMAZ, Cevdet KURT, Murat KOÇ, Bülent BEKER, Tevfik
ÖZDEMİR, Bayram KAYA

ÖZGÜN AİLESİ olarak 18 Ekim 2010 Pazartesi günü Saat: 20.00’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde
sahnelenen“FERHANGİ ŞEYLER” adlı tiyatro oyununa katıldık. Ferhan ŞENSOY’un yaklaşık 23 senedir oynadığı
tek kişilik oyuna katılım bunca sene geçmesine rağmen oldukça fazlaydı. Verdiği mesajlarla kâh güldüren kâh
düşündüren usta oyuncu Ferhan ŞENSOY umarız bizlere daha nice Ferhangi Şeyler sunar.
Bir sonraki etkinlikte buluşmak dileğiyle…

FERHANGİ ŞEYLER
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Katılanlar: Öner YILMAZ, SEVGİ YILMAZ, Turgay ÖZAT, Cehdi YILDIRIM, Süreyya UZUNOĞLU, Ebru
DEMİRCİ, Merve MADENCİ, Duygu ERGÜL İŞMEN, Melis ÖZER, Sinan MUTVER, Osman MUTLU, Ahmet
VAROL, Asuman ŞAHİN, Bahar AKÇAKAYA

KRALİÇE LEAR

2 Kasım 2010 Salı günü, Özgün
Ailesi olarak Kenter Tiyatrosunda
sahnelenen “KRALİÇE LEAR” adlı 3
kişilik oyuna katıldık. Eugene
Stickland’ın Shakespeare’in ünlü
“KRAL LEAR” oyunundan
uyarlayarak kaleme aldığı
“KRALİÇE LEAR” Yıldız KENTER ve
ekibi tarafından ustaca
sahnelendi. Liseli genç kız
Heather’i canlandıran Sedef Şahin
en az Yıldız Kenter kadar başarılı
bir performans sergileyerek
bizleri etkiledi. Mimikleri ve
çellosuyla oyuna katılan çellist
Feride Berin Varol da oyuna ayrı
bir renk kattı. Bir sonraki
oyunlarını heyecanla bekliyoruz.

TİYATRO ETKİNLİĞİ
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Katılanlar: Turgay ÖZAT, Öner YILMAZ, Sevgi
YILMAZ, Ahmet VAROL, Cehdi YILDIRIM, Derya
GÖKALP IŞIK, Engin UNVER, Melis ÖZER

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEYENLER

2o Aralık 2010 Pazartesi günü Özgün Ailesi olarak katıldığımız “GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEYENLER” adlı tiyatro
oyununda nüfus patlaması yaşanan ve yaşamsal ihtiyaçların tükenmek üzere olduğu bir dünyada başkanlar
ve bilim adamlarının uzun süren toplantılar sonucunda verdikleri kararlardan sonra gelişen olaylar
anlatılıyor. Genç tiyatro oyuncularından meydana gelen Ardiye Tiyatronun sunduğu tiyatro oyunu geleceğe
başka bir pencereden bakmamızı sağlıyor.
Farklı projelerde birbirleriyle tanışmış oyunculardan meydana gelen Ardiye Tiyatro henüz yeni kurulmuş
olmasına rağmen performans ve çabalarıyla göz dolduruyor. Kendilerine ileriki projelerinde başarılar
diliyor, bir sonraki oyunlarını merakla bekliyoruz.

Yorumlar:

Ahmet VAROL: Oyun; beklenmedik zamanda değişik
olayların geçtiği kara mizah.

Öner YIILMAZ: Yoğun iş temposunun içerisinden
yapmış olduğunuz kültür merkezli aktivitelerinizle
oluşturduğunuz sosyal potansiyel için şahsınızda
ÖZGÜNCE ekibini kutluyorum. Bu tür aktivitelerin
devamını beklediğimi de ifade ederek
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Sevgi YILMAZ: Kısa bir oyundu ama güzeldi. Keyif aldım çalışmalarında başarılar diliyorum.

Derya GÖKALP IŞIK: Konusu itibariyle ütopik bir oyun olan Geri Dönüştürülemeyenler’de, yaşam
kaynaklarının hızla tükenmesi karşısında nüfusun artmaya devam etmesi sonucunda insanların/devletlerin
karşılaştıkları sorunlara, nüfusu azaltmak için çekilişle insanları öldürmek yoluyla çözüm aranması işlenmiş.
Birçok şeyi bilinçsizce tüketen bizler için verilen bu mesaj oldukça çarpıcıydı.

Engin ÜNVER: Oyunun alışılmadık ve biraz da gerçek ötesi konusu Galata Perform un küçük izleyici bölümü
ve oyuncuların akıcı ve izleyiciyi karakterin ruh haline sokan performansları ile birleşince kendini dikkatlice
ve sorgulayarak izlettirdi. Bireyin hayatına kural koyucuların ve yöneticilerin nasıl etki ettikleri fakat
yaşamak kavramının bazen bu etkilerin içinde ne tür bir meta haline geldiğini tasavvur edebilmek adına bir
farkına varma şansı veren oyun, şahsım adına insan hayatı değerinin onu kaybedecek sınırda dahi kazanılan
madde ile nasıl somutlaştırılabildiğinin ve bu "kazanç" uğruna insanların girdikleri şekillerin de
yeniden görülmesini sağladı.

TİYATRO ETKİNLİĞİ
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Sarıyer’de Kahvaltı Keyfi 

Deniz KARAKULLUKÇU, Öner YILMAZ, Sevgi YILMAZ, Turgay ÖZAT, Cehdi YILDIRIM, Derya GÖKALP IŞIK
Tevfik ÖZDEMİR, Süreyya UZUNOĞLU, Melis ÖZER, Ahmet VAROL, Hakan KARAKULLUKÇU, İdris KOÇ,
Halide YILDIZ, Gülay KARABULUT, Umut SAYİN, Bülent BEKER, Murat KOÇ, Soner KARAKULLUKÇU

28 Kasım 2010 Pazar 
günü Özgün Ailesi 
olarak Sarıyer 
Bahçeköy  ile Çayırbaşı
yolu arasında yer alan 
güzel bir mekanda 
yeşillikler içinde 
kahvaltı keyfi yaşadık. 
O gün senenin son 
güneşli günü olduğu 
için doğa ve güneşle 
baş başa kalmak 
harikaydı.

Bir sonraki  
etkinliğimizde tekrar 
buluşmak dileğiyle…

KAHVALTI
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Şirketler grubumuzda muhasebe sorumlusu olarak görev yapan SMMM Derya GÖKALP IŞIK, 
09.12.2010 tarihinde Muhasebe Müdürlüğü’ne terfi etmiştir. Sayın IŞIK’ı tebrik eder, yeni 

görevinde başarılarının devamını dileriz.

Cezayir'deki projelerimizde görev yapmak üzere Remzi KARAKULLUKÇU 07.10.2010 tarihinde İç 
Denetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. Sn. KARAKULLUKÇU’yu tebrik eder , yeni görevinde başarılar 

dileriz.

Muhasebe Müdürü SMMM  Sn. Derya GÖKALP IŞIK

İç Denetim Kurulu Üyesi Sn. Remzi Karakullukçu

ATAMALAR / TERFİLER
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Kadıköy – Kartal Projesinde görev alan Vardiya Mühendisimiz Sn.  Uğur ÇELİK ve Vardiya 
Mühendisimiz Sn. Erdem AYCAN için Kartal’da verilen askerlik öncesi uğurlama yemeği

ASKERLİK ÖNCESİ UĞURLAMA YEMEĞİ
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Maslak – Hacıosman Metro Projesinde görev alan 
Makine Mühendisimiz Sn. Efe Koray MARTI için 
Doğaköy’de verilen askerlik öncesi  uğurlama 

yemeği

Kadıköy – Kartal Projesinde görev alan Vardiya 
Mühendisimiz Sn.  Uğur ÇELİK ve Vardiya 

Mühendisimiz Sn. Erdem AYCAN için verilen 
askerlik öncesi uğurlama yemeği

Özgün Ailesi olarak  kendilerine hayırlı tezkereler 
temenni eder, vatani görevlerinde başarılar dileriz.

ASKERLİK ÖNCESİ UĞURLAMA YEMEĞİ
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22.12.2010 tarihinde Özgün Şirketler Grubu Merkez ofisimizde DJ performansı eşliğinde yılbaşı kokteyli
düzenlenmiştir. Gece başlarken Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cahit Karakullukçu bir konuşma yaparak
senenin değerlendirmesini yapmıştır.

ŞİRKETTE YILBAŞI KOKTEYLİ
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Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

ŞİRKETTE YILBAŞI KOKTEYLİ
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Yılbaşı etkinliklerimiz çerçevesinde gündüz tüneller bölgesinde moral ziyareti, prim dağıtımı ve kutlamalar
gerçekleştirildi. Proje müdürümüz Cenk İlker'in konuşmasını takiben, yıl içinde başarılı çalışmaları görülen
Cezayirli çalışanlarımıza prim dağıtıldı.

Yılbaşı ziyafetini takiben proje müdürümüz Sn. Cenk İlker'in zeybeği ile açıldı. Tombala ve hediye
çekilişinde, Türk personelimizin katılımı ile herkese sürpriz hediyeler verildi. Cep telefonu, traş makinası,
parfüm ve onlarca hediye neşeli bir çekilişin ardından sahiplerini buldu, Geceye Can güneş ve Ali Dursun
Buldu arkadaşlarımız sazlarıyla Deniz Polat sesiyle renk kattı.
Gece boyu süren tombala çekilişlerinde alınan biletler ve yöneticilerimizin katkıları ile toplanan 90.000
dinar (yaklaşık 1800TL) kazanan şanslı personelimize dağıtıldı.

Keyifle geçen gecemize Bejaia ekibinin tamamı, Alger merkez ofis ve Tizi-Ouzou kampından gelen
misafirlerimiz katıldı. Son derece renkli geçen gecemize renk veren ve keyfimize ortak olan herkese
sonsuz teşekkürler.

Şantiye, yıl boyunca performanslı çalışan yerli 
personele prim dağıtıldı

Yılbaşı kutlaması yemek

Yılbaşı kutlaması yemek

BEJAİA ŞANTİYESİ

ŞANTİYELERİMİZDE YILBAŞI KUTLAMASI
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Yeni yıl motivasyon konuşması ve tebriklerin ardından toplu hatıra fotoğrafı

Yeni yıl kutlama yemeğinde Deniz Polat ve Can Güneş şarkıları ile geceye renk 
kattılar. Yılbaşı hediye çekilişinde tüm personelimize hediyeler dağıtıldı

ŞANTİYELERİMİZDE YILBAŞI KUTLAMASI
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Bizler Türkiye’yi kalkındırmak için türlü risklere göğüs gererek çalışan azınlık grubun içinde yer alıyoruz. Bu
bakış açısını benimsemiş olan sizlerin de katkılarıyla yaşam kalitemizi arttırabilir, sosyal hayatımızı ve
verimliliğimizi canlandırabilir en önemlisi de ileriye dönük planlarımızı gönül rahatlığıyla yapabiliriz.
Doğacak çocuklarınıza nasıl bir Türkiye bırakmak istediğinize sizler karar vereceksiniz. Sadece bugünü
yaşayıp geçip gidemeyiz, geride bırakacaklarımız hep en sevdiklerimiz. Artık çok yaşlanan dünyamızı
koruyup kollamayı başarıp çocuklarımıza miras olarak bırakmalıyız.
Yeni senenin iş planlarını çoktan yaptık, hedeflerimiz belli. Bunun için yine pes etmeden çok çalışacağız,
sağlıkla, birbirimize destek olarak mutluluğu ve başarıyı yakalayacağız.
Bu inançla hep birlikte Yeni Yıla merhaba diyelim!!!!!
Sevgilerimle, hepinizi kucaklıyorum.

Deniz Karakullukçu

2011 yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve refah getirmesini istiyorum. Tüm Özgün ailesinin yeni yılını
kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum, Şirketler grubumuzun son yıllarda
gerçekleştirdiği güçlü büyüme performansını 2011 yılında da artırarak sürdüreceğine inanıyorum.

Haşim Fırat Çelikkan

YENİ YILA HEP BİRLİKTE MERHABA DİYELİM

Dışarıdan baktığımızda; Cumhuriyet Türkiyesinde aldığımız yol inanılmaz
uzun, meşakkatli ve engebeli olmasına karşın; şu anda varmış
olduğumuz nokta tatminkâr değil. Çünkü biz Atatürk ilkeleri ile büyümüş
insanların seyirci kaldığı olaylar; yaşam kalitemizi, sosyal hayatımızı,
verimliliğimizi, ileriye dönük planlarımızı etkiledi.

Sevgili mesai arkadaşlarım;

Dolu dolu geçirdiğimiz 2010 yılından sonra 2011 yılına da umut,coşku ve özgüvenle giriyoruz.Yapım,imkan
ve teknik kapasite gücümüzün farkındalığında, madencilik sektörünü de kapsıyacak şekilde yeni açılımlar
oluşturacağımız konusundaki inancımı tüm ekip arkadaşlarımla paylaşmak isterim. 2011 yılına ana hedef
olarak koyduğumuz ‘’İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ İÇSELLEŞTİRİLMESİ’’ hususunun tüm
çalışma arkadaşlarımın önceliği olması arzumu yineliyerek herkesin yeni yılını kutlar,sağlıklı,başarılı ve
kazasız bir yıl dilerim.

Öner YILMAZ

Şirketler Grubumuzun, son yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da önemli gelişmeler sağlayarak daha da
güçlendiğini görmek hepimizi fazlasıyla mutlu etti. Bir taraftan aile yapımızı muhafaza ederken diğer
taraftan kurumsal yapımızı güçlendirmeyi de sürdürmekteyiz. Tabii tüm bu son derece pozitif gelişmeler,
siz her seviye de görev yapan arkadaşlarımızın özverili ve bir ekip ruhu içerisindeki çalışmaları sonucu
oluşmaktadır. Hepinizin ellerine sağlık diyor, 2011 de sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar
diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun…

Burak ERSÖZ

YILBAŞI MESAJLARI
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Ekim – Kasım – Aralık

1999 yılında Kastamonu Küre’de bakır madeni hazırlık aşamaları için kullandığımız 
ilk makinemizden Thomas TS15 Model: 1998 A-04

2006 yılında makine parkına katılmış, halen İstanbul şantiyelerine hizmet vermekte 
olan TAM ROCK AKSERA

MAKİNELERİMİZ
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Ekim – Kasım – Aralık

Birlik, beraberlik ve özgüven içinde çalışmalarını sürdüren Özgün Şirketler
Grubu, üstlendiği projelerdeki başarıları sayesinde ve personel sayısındaki
artışa bağlı olarak kısa sürede büyük mesafeler kat etmiş ve uluslararası
müteahhitlik platformunda en yeni ve teknolojik iş makinelerinden oluşan
hatırı sayılır büyüklükte bir makine parkına sahip olmuştur.

MAKİNELERİMİZ
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