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MERHABA

HABERLER
Yeni ÖZGÜNCE sayısıyla yeniden
merhaba. Bu sayımızda Özgün
İnşaat’ın Thénia Tizi Ouzou
projesi ve İstanbul, KartalKadıköy tünel inşaatıyla ilgili
gelişmelere
yer
verdik.
Gelişmelerle
ilgili
bizleri
haberdar eden, Özgünce ekibine

yeni katılan Özgünce sorumlularına çalışmalarından
dolayı teşekkür ederiz.
Özgün İnşaat Cezayir’de aldığı ilk projesini geçici kabul
aşamasına getirmiş olup demiryolu hattının halkın
hizmete sunulmasının sevincini yaşıyor. Dış Basında
çıkan bu haberle ilgili detayları BASINDA BİZ
bölümünde bulabilirsiniz.
Bilindiği üzere, 2 Nisan 2009 tarihinde Karia Gökkuşağı
Konakları’nın geçici kabulü tamamlandı. Satışa
sunulmasının üzerinden uzunca süre geçmesine
rağmen, Muğla’yla ilgili bir tanıtım yapmadığımızı fark
ettik. Bu nedenle bilgilendirme amacıyla bu ayki
gezelim – görelim köşemizde kısa bir Muğla tanıtımı
hazırladık.
AYIN RÖPORTAJI köşemizde Özgün İnşaat Genel
Müdürü Sn. Burak Ersöz’le yaptığımız röportajı
bulabilirsiniz.
HUKUK KÖŞESİNDE Av. Sevcen Can’ın İşçilerin
uygulaması gereken ISG kurallarıyla ilgili kanun
hükümlerini kullanarak verdiği faydalı bilgiler yer
alıyor.
Ekvator Sigorta’nın kuruluş ayı olması sebebiyle
Anadolu Sigorta’dan bir ödül almıştır. Bununla ilgili
olarak Deniz Hanım’ın görüşlerine SİGORTA
köşemizden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, KALİTE YÖNETİM köşemizde Kalite Yönetim
Ekibi’nin Cezayir gezisine dair notları bulabilir ve
BİZDEN FOTOĞRAFLAR köşemizde şantiye ve kamp
sahamızdan görüntüler görebilirsiniz.
SAĞLIK köşemizde İşyeri Hekimimizin sıcaklarla ilgili
verdiği bilgilere göz atmanızı tavsiye ederim.
Son olarak, BİZDEN HABERLER köşemizde ÖZGÜN
Ailesinden yeni evlenen çalışanlarımızın en mutlu
günlerinden birer kareye yer verdik.
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THENIA – TIZI OUZOU
Naciria ve Tadmait tüneli:

HABERLER

Projemiz Naciria Tüneli ve Tadmait Tüneli olarak iki koldan devam etmektedir.

Tadmait Tüneli başlangıç aşaması

Tadmait Tüneli Gelişim Aşaması

Tadmait Tünelinde Nisan ayı ortalarında tek vardiya olarak portal çalışmalarına
başlanmakla birlikte; 11 Mayıs 2010 ’da Tünele kazma vurulmuş; 29 Mayıs’ta ise gece vardiyasına
geçilmiştir. 10 Haziran 2010 itibariyle de 60 metre tünel ilerlemiş ve Portal ile Şantiye kurulumu da
tamamlanmıştır. Aynı bölgede mevcut halde bulunan bina ise kullanımımıza verildikten sonra
restore edilerek büro, atölye ve lojman olarak da hizmet vermeye başlamıştır. Tünel’de yapılan
çalışmalar halen tek portaldan yürütülmektedir.

Nisan – Mayıs – Haziran
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THENIA – TIZI OUZOU

hABERLER

Naciria Tüneli

Naciria Doğu Portalı

Nacira Tünelinde ise 2 portaldan günde 2 vardiya 24’er saat çalışarak kazı faaliyetlerine
devam edilmektedir. Şu ana kadarki kırıcı ile açılan tünel çalışmalarında rekor
sayılabilecek aylık ilerlemeler gerçekleşmiştir. Ayda portal başına 125 metre tam kesit
olarak ilerlenmektedir. İyi bir ekip çalışması yapılması, iyi koordinasyon sağlanması; her
ay beklenenden daha fazla kazı yapılmasına olanak vermektedir. Bu tünelin yarısından
fazlası bitmiş olmakla birlikte sene sonundan önce tünelin ışığa kavuşması
beklenmektedir. Şantiyelerimizde çalışmalarımızı devam ettirebilmemiz için gereken
güvenlik konusu da kısa sürede çözümlenmiş ve güvenlikle ilgili bir problem
yaşanmaması sağlanmıştır.

Naciria Batı Portalı

Nisan – Mayıs – Haziran
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THENIA – TIZI OUZOU

HABERLER

Etkinlikler

Şantiyemizde yeni arkadaşlarımızla kaynaşmak, mevcut ilişkilerimizi iyileştirmek
ve günün stresini atmak için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Personel; çalışma
saatlerinden sonra kullanıma yeni girmiş olan hem futbol, hem voleybol, hem de
basket sahası olarak kullanılan alanda çoğu akşam spor yapmakta; kısa zamanda
ritüel haline gelen futbol maçları ise Cezayirli arkadaşlarımızın da katılımıyla son
derece keyifli geçmektedir. Ayrıca öğle yemeklerinde kritikleri yapılan tavla
karşılaşmaları ve pinpon yarışmaları da farklı bir heyecan katmaktadır. Bu
etkinliğimizi diğer şantiyelerimizle turnuva bazında düzenlemeyi de
düşünmekteyiz.

Nisan – Mayıs – Haziran
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THENIA – TIZI OUZOU
Duyuru:
Projemizde 29 Mayıs 2010 tarihinde görev değişikliği olmuş ve Proje Müdürlüğü
görevine Sayın Mustafa Erfüs atanmıştır. Bundan sonra Mustafa Bey ile birlikte
güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz.

HABERLER

Ziyaret:
9 Haziran 2010 günü Sayın Deniz Karakullukçu ve Tevfik Özdemir şantiyemizi
ziyarete gelmiştir. Deniz Hanım; Proje müdürümüz Mustafa Erfüs, Üretim
Müdürümüz Süleyman Taşatan ve Soner Karakullukçu ile birlikte tünellerimizi ve
şantiyemizi gezmiştir.
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THENIA – TIZI OUZOU
Cezayir Milli Takımına BaĢarılar…

HABERLER

2010 Dünya kupasına katılacak olan Cezayir Milli Takımı’nın yanında
olduğumuzu belirtmek için afişler hazırlatıp çeşitli noktalara astık. Kupada
Cezayir’e başarılar diliyoruz…

(ÖZGÜN İnşaat, tüm kalbiyle Cezayir Ulusal Takımı ‘YEŞİLLER’in yanındadır ve 2010
Dünya Kupasında kendilerine büyük bir zafer diler.)
Hazırlayan ve Düzenleyen: Tuğba TEKELİ

Tuğba Tekeli’nin Mesajı
Herkese Merhaba;
Bundan sonra Cezayir T.T.O Projesinden haberleri ve Cezayir ile ilgili genel
bilgileri sizlerle ben paylaşacağım ve bunun için mutluyum. Özgün ile
tanışıklığımız çok uzun bir zaman dilimini kapsamasa da; buradaki sıcak ortam
sanki yıllardır birlikteymişiz gibi hissetmemi sağladı. İçinde barındırdığı ve
çalışanlarına da başarıyla aktardığı “aile olma” duygusu beni çok etkiledi. Bu
projede görev almak, çalışma arkadaşlarım ile daha başka başarılara imza
atabilecek olmak da ayrıca gurur verdi.
Nisan – Mayıs – Haziran
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KADIKÖY – KARTAL METRO TÜNELİ İNŞAATI
Kadıköy – Kartal Metro ĠnĢaatındaki son durum
Soner Tem. Müh. İnş. ve Tic. A.Ş. Kadıköy – Kartal Metrosu İnşaatı işi kapsamında ana
hat ve bağlantı tünelleri dahil toplamda 11000 m.lik bir kısımda alt yüklenici firma
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

HABERLER

Projedeki kazı çalışmalarımız 1 Ağustos 2008 tarihinde başlamış olup 2010 yılı sonu
itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.
Taahhüdümüz kapsamında toplamda 630,000 m³ kazı , 107,000 m³ beton imalatı
bulunmaktadır.
Tünel Kazı çalışmalarımız % 97 oranında , beton kaplama çalışmalarımız ise % 57
oranında tamamlanmıştır.
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KADIKÖY – KARTAL METRO TÜNELİ İNŞAATI

HABERLER

Kadıköy – Kartal Metro ĠnĢaatındaki son durum

Uygulamaya konulan Proje İstanbul halkının ulaşım ihtiyacını karşılamaya yönelik
olduğundan işin yapım süresi de önem arz etmektedir. Tünel kazı çalışmalarımızın büyük
kısmı NATM tünel delme yöntemiyle açılmış olup şantiyelerimizde tek ayna bazında 10 m.
toplamda 60 metreyi geçen rekor derecesinde günlük ilerlemeler yapılmıştır.

Nisan – Mayıs – Haziran
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ZONGULDAK İÇME SUYU PROJESİ TÜNEL VE
REGÜLATÖR İNŞAATI

HABERLER

ZONGULDAK ġANTĠYE ZĠYARETĠ

ÖZGÜN İNŞAAT Genel Müdürü Sayın Burak Ersöz, 25 Haziran 2010 tarihinde Zonguldak’a
giderek geçici kabul müracaatı aşamasına gelmiş olan “Zonguldak içme Suyu Projesi Tünel
ve Rügülatör İnşaatı” şantiyesini inceleme ziyaretinde bulunarak Proje Müdürü Vahit
Opçin ve Üretim Müdürü Hayrettin Özdede ‘den projenin geçici kabulüne yönelik bilgiler
almıştır.
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LİBERTE GAZETESİ HABERİ

BasINDA BĠZ

ĠLK DENEME ÖNCEKĠ GÜN ULAġTIRMA BAKANI
AMAR TOU EġLĠĞĠNDE YAPILDI.

TİZİ OUZOU - OUED AİSSİ TRENİ 28 HAZİRAN’DAN İTİBAREN SİREN
ÇALACAK
Tizi Ouzou – Oued Aissi demiryolu projesi yapım işi geçici kabul aşamasına getirilmiş olup
ilk deneme 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen bir açılış töreniyle Ulaştırma Bakanı
Amar Tou eşliğinde yapılmıştır. Bundan böyle, bölgedeki kentsel ulaşım ile demiryolu
ulaşımını birbirine bağlayarak iki şehir arasında güçlü bir köprü görevi görecek olan bu
hat sayesinde iki şehir birbirine çok daha yakınlaşmış olacak.
Tizi Ouzou’dan başlayıp RN 12 geçişindeki yüzlerce vatandaşın sevinçli bakışları altında
Oued Aissi limanında son bulan açılış töreni yolculuğundan sonra; Ulaştırma Bakanı Amar
Tou, bu demiryolu hattının ticari işletmeye açılması için önümüzdeki 28 Haziran’ın
beklendiğini duyurdu. Bu tarihten itibaren, Tizi Ouzou Vilayeti sakinleri günde birçok
karşılıklı sefer yapacak olan bu kentsel trenle, Tizi Ouzou ile Oued Aissi arasında kolayca
seyahat edebilecekler.
Nisan – Mayıs – Haziran
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“DÜNYAYI İNŞA EDENLER 3” HABERİ

BASINDA BĠZ

DÜNYA VE ĠNTES ĠġBĠRLĠĞĠYLE DÜZENLENEN
“DÜNYAYI ĠNġAA EDENLER 3” KĠTABINDA YER
ALAN RÖPORTAJ
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BASINDA BĠZ

“DÜNYAYI İNŞA EDENLER 3” HABERİ

Nisan – Mayıs – Haziran
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“FORTUNE” DERGİSİ HABERİ

BASINDA BĠZ

ABD'de yayımlanan ve dünyanın en itibarlı iĢ dergisi olan
Fortune, 1955 yılından bu yana "Fortune 500" markasıyla
dünyanın en büyük Ģirketlerini açıklıyor.
Şirketleri satış cirolarına göre sıralayan "Fortune 500" çalışması dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor,
referans olarak kabul ediliyor. "Fortune 500" içerisinde yer almak, prestij sembolü olarak tanımlanıyor. İş
aleminin dünya ligi niteliğindeki bu liste; zaman içinde ülkelerin, sektörlerin, firmaların ne yönde seyir
izlediğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve ilk yılında
referans bir çalışma haline gelen "Fortune Türkiye 500" çalışması, yine kendi alanında dünya lideri olan
Dun&Bradstreet'in (D&B) Türkiye'deki yetkili ofisi olan Finar A.Ş. ile birlikte hazırlandı.

Fortune 500; 2009 yılı sonuçlarına göre;

İlk 500 sıralamasında Şirketler grubumuz 2008 yılında 495. sıradayken 207 basamak yükselerek, 2009
yılında 288. sırada yer almıştır.
2008
2009
Sıralama
Sıralama Aktif
Değişimi Toplam

Sıra

Nisan – Mayıs – Haziran
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BASINDA BĠZ

“FORTUNE” DERGİSİ HABERİ

Grubumuz Faiz, vergi öncesi kar rakamlarına göre yapılan analizde EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLER
sıralamasında 32. sırada yer almıştır.

Sektörel sıralamada ise ilk 500 ‘de 15. sırada yer almaktayız.
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BASINDA BĠZ

“FORTUNE” DERGİSİ HABERİ

İllere göre yapılan sıralamada ; İstanbul’da 253 şirket arasında, 162. sırada yer almaktayız.

Bu sonuçların alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder , önümüzdeki yıllarda
daha yüksek cirolarla daha üst sıralarda olmayı dileriz.
Derleyen: Derya GÖKALP IŞIK

Nisan – Mayıs – Haziran
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Muğla

GEZELĠM-GÖRELĠM

Muğla ili, Türkiye’nin Ege Bölgesi’ne dahil olan,
topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren,
Dalaman, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil
bölgeleri ile ünlü ildir. Toplam uzunluğu 1100 km’yi biraz
aşan deniz kıyıları ile Muğla ülkemizin en uzun sahil
şeridine sahip ilidir. Antik Çağlarda Karia bölgesi olarak
anılan Muğla, kuzeyde Büyük Menderes ile güneyde
Dalaman Çayı arasındaki bölgeyi içine alıyordu. Bu
bölgede bugünün Muğla merkezi, Kavaklıdere, Yatağan,
Ula, Marmaris, Köyceğiz, Datça, Bodrum ve Milas ilçelerini
bulmak
mümkündür.
Bölgenin
yazılı
tarihi
Halikarnassos’lu ünlü tarihçi Heredot’a kadar uzanır.

Nisan – Mayıs – Haziran

Genellikle kendisine bağlı olan Bodrum, Marmaris,
Fethiye, Datça gibi turizm yörelerinin gölgesinde kalan
Muğla kent merkezi sivil mimarinin çok güzel
örneklerini barındırmaktadır. Arasta bölgesi, 20.
yüzyıldan beri canlılığını koruyan eski hanları,
ayakkabıcısı, berberi, nalbur dükkanları, yöresel
yemekleri tadabileceğiniz esnaf lokantaları ve
şadırvanlarıyla bizi eskiye götürür. Keşkek, çıtırmık
tatlısı ve yöreye has tahin helvası önerilen yöresel
yemeklerdir.
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Muğla’da yaklaşık 30 yıldır kurulan Muğla Pazarı Türkiye’nin en ünlü pazarlarından biridir. Köyde ve yaylada yetişen
çeşitli otlar, dağdaki Yörüklerden gelen süt ürünleri ve "yaymeci bazarı" denen bölümlerde satılan elişleri, pazarın
karakteristik öğelerindendir. Perşembe günü kurulan pazarın bir başka özelliği satıcıların çoğunun kadın olmasıdır.
Yaşları 18-80 arası değişen kadınlar kendi ürünlerini satarlar. Köylü pazarı olarak adlandırılan üretici bölümünde
dağlarda, dere kenarlarında yetişen her tür otu bulmak mümkündür: Devetabanı, kişkiş otu, kuzukulağı, kazyak,
gerdeme, roka, börülce, deniz börülcesi, çıntar mantarı ve bamya. Pazarda, Muğla’ya özgü Beylerce üzümü, yayla
kavunu ve mor domates de vardır. Kurutulmuş biber, bamya ve patlıcan, yeşil zeytin ve ayakta sıkılma zeytinyağı,
keçi peynirinin her türlüsü ve testi peyniri de satılır.
“Tarihi Muğla Evleri”nin en güzel örneklerini, 1922 yılına kadar Rumlarla Türkler’in bir arada yaşadığı Saburhane
Mahallesi’nde bulabilirsiniz. Osmanlı yapısı Yarım han, Yağcılar hanı ve Konakaltı hanları görülmeye değer mimari
yapılardandır. Turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Yağcılar Hanı restore edilerek bugün de kullanılmaktadır. 250
yıllık Konakaltı Hanı Konakaltı Kültür Merkezi olarak hizmet vermektedir.
En önemli müzeleri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris
Müzesi, Milas Müzesi, Fethiye Müzesidir. Önemli festivalleri
Domates Festivali, Fethiye, Mayıs Ayının 2. Pazar Günü
Kültür ve Sanat Festivalidir. Ayrıca belirli günlerde kültür şenlikleri
yapılır.
Muğla’da dokunan ipek kumaşlar dünyaca ünlüdür.
İpek iplikleri ipekböceği yetiştirerek, yün iplikleri hayvan yünü
satın alarak kendileri yapan dokumacılar, pamuk ipliğini ise
Tariş'ten alır. Yörede 'delice pamuk' olarak bilinen yaban
pamuğunun ipliği özellikle tercih edilir Kumaşları renklendirmek
için de sıkça kök boya kullanılr. Beldede 60 dokuma tezgahı
bulunur.

Yapmadan Dönmeyin
Bodrum'u, Fethiye'yi, Köyceğiz'i, Marmaris'i, Datça'yı görmeden,
Perşembe günleri kurulan Muğla Pazarı ve Arastayı gezmeden,
Muğla Müzesi'ni ziyaret etmeden, Muğla Evleri'ni görmeden,
Muğla'ya özgü dokuma kumaşlardan almadan,
Muğla keşkeği yemeden,
Çıntar kavurması, Börülce teretoru yemeden,
Muğla yerel düğününü görmeden,
Karabağlar Yaylası'nda dolaşmadan
...Dönmeyin.
Nisan – Mayıs – Haziran
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ÖZGÜN İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ SN. BURAK
ERSÖZ’LE RÖPORTAJ

AYIN RöportajI

ÖZGÜN İNŞAAT’ın gelişim süreci
ve bugünkü durumuyla ilgili bir
değerlendirme yapabilir misiniz?

ÖZGÜN ailesiyle tanışma ve
çalışmalara başlama süreciniz nasıl
oldu?
1998 yılından başlayarak, O dönemde Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğum TEKSER
İNŞAAT şirketi olarak müteahhitlik açısından çok
parlak bir pazar olacağını düşündüğümüz Cezayir
ile ilgilenme kararı aldık. Ancak iş geliştirme
birimlerimizde Fransızca bilen arkadaşımız yoktu, o
sebeple bu görevi ben üstlenmek durumunda
kalmıştım. Bu iş geliştirme faaliyetleri kapsamında
o ülkede çeşitli ihalelere katıldık. ÖZGÜN Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Cahit
Karakullukçu ile 2003 yılında bu ihalelerden birisi
olan Tizi Ouzou Oued Aissi Demiryolu İnşaatı
projesinde tanıştık ve ÖZGÜN İNŞAAT’ın da dahil
olduğu bir grup olarak teklif vererek birinci olduk
ve sözleşme yapıldı. Bildiğiniz gibi daha sonra
ÖZGÜN İNŞAAT bu projede önemli rol alarak çok
başarılı oldu ve bu ülkede ulaştırma projelerinde
aranılan isimlerin başında gelmeye başladı. Cahit
Bey 2007 yılı sonlarında beni beraber çalışmak
üzere davet etti ve 2008 yılı başından itibaren
ÖZGÜN İNŞAAT’ta şu anda yapmakta olduğum
Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Üyeliği
görevlerinde bulunmaktayım. Bu da bana
başlangıcında
bulunduğum
projenin
tamamlanmasında da görev alma imkânı sağlamış
oldu. Bu demiryolu hattı yerel ortağımızın son
işlerini de tamamlamasıyla bitirilerek geçici kabul
aşamasına getirilmiş olup, bu hat üzerinde 28
Haziran itibarıyla deneme seferleri başlatılmıştır.
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Öncelikle benim ÖZGÜN İNŞAAT ile ilgili en çok
sevdiğim olgu, oldukça kalabalık çalışan
grubumuzun, söz konusu iş olduğunda
profesyonelce iş yapma becerilerine sahip, ancak
söz konusu ilişkiler olduğunda bir aile yapısında
ve takım ruhu içerisindeki yapıya sahip
olmamızdır. 1993 yılında kurulan şirketimiz yaşı
itibariyle henüz genç bir şirket olmasına karşın
uzman kadroları, gelişmiş makine parkı, iş yapma
bilgi ve teknolojilerine sahip olma kapasitesi ve
sağlam finansal yapısı ile konusunda lider
firmalardan birisi haline gelmiş ve bunların doğal
sonucu olarak da çok önemli projelerde görev
almaktadır. Bu dergide zaman zaman haberlerine
de yer verdiğiniz gibi ÖZGÜN İNŞAAT Cezayir’de
günümüz itibarıyla 1 tanesi geçici kabul
aşamasına gelmiş, 4 tanesi yapım aşamasında
inşaat çalışmaları devam etmekte olan ve 1
tanesi de ihalesinde birinci ilan edilerek kontrat
imzalanması beklenen içerisinde bulunduğu
ortaklıkların toplamı 3.5 milyar Avro tutarındaki
ulaştırma projelerinde 1 Milyar Avro iş hacmine
sahip bulunmaktadır. Bunların dışında firmamız
Türkiye’de Zonguldak İçmesuyu Projesi Tünel ve
Regülatör İnşaatı, Ambarlı Atıksu Kollektörü
Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası Kuzey Haliç Atıksu
Kollektör Tünel İnşaatı, Muğla Karia Gökkuşağı
Konutları
İnşaatı,
Susuz
Şavşat
Artvin
Hidroelektrik Santralı İnşaatı, Gayrettepe Katlı
Otopark İnşaatı ve İşletilmesi, Tarlabaşı Bulvarı
Yer altı Otoparkı ve İşletilmesi, Çeşitli Metro
İnşaatları gibi diğer önemli projelerde de görev
almaktadır. ÖZGÜN İNŞAAT hepsini burada
saymak mümkün olmasa da DSİ, İSKİ, İBB, TCK,
ANESRİF, DTP gibi önemli işverenlere hizmet
vermekte ve bu hizmetleri sadece ulusal boyutta
kalmayıp Türk, Çinli, İspanyol, Portekizli, Cezayirli,
Kanadalı, Avusturyalı ve Alman firmalar ile
işbirliği yaparak uluslararası boyutlara da
taşımaktadır. Bu durumda sorunuzla ilgili olarak
ÖZGÜN İNŞAAT gelişim sürecinde oldukça başarılı
olmuştur diyebiliriz, ancak firmamız bununla
yetinmeyecek ve daima en iyiyi arayan yapısıyla
gelişmesini aralıksız olarak sürdürmeye devam
edecektir.
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ÖZGÜN İNŞAAT olarak Cezayir
dışında başka hangi ülkelerde
çalışmayı düşünüyorsunuz?
ÖZGÜN İNŞAAT temel unsurlarına göre kısaca
‘Uluslararası Genel Taahhüt Firması’ olarak
tanımlanabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere
amacımız
katma
değerimizin
olacağına
inandığımız Altyapıdan Üstyapıya, Ulaştırma
Projelerinden Su ve Atıksu Projelerine, Maden
Projelerinden Enerji Projelerine kadar geniş bir
yelpazede sadece ulusal değil uluslararası
boyutta hizmet vermektir. Her şirketin olduğu
gibi bizim de ana pazarlarımız var bunlar bugün
itibarıyla Türkiye ve Cezayir olarak sayılabilir.
Diğer taraftan firmamız büyük bir gayretle yeni
pazar arayışları sürdürmektedir. Libya da bu
sebeple bir temsilciliğimiz bulunmakta ve bu
ülkede görüşmelerini sürdürmekte olduğumuz
çeşitli projeler bulunmaktadır. Bunların dışında
Kuzey Irak, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen,
Umman, Bosna, Kosova ve Arnavutluk gibi ve
bunlarla da sınırlı olmamak üzere çeşitli ülkelerde
de projeler takip etmekte ve İş geliştirme
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle kendi
ülkemizde de yakında ihaleye çıkması beklenen
önemli projelerde ulusal ve uluslararası
ortaklıklar teşkil ederek bu ihalelere katılma
planları yapmış bulunuyoruz. Diğer taraftan zaten
yoğun olarak çalışmakta olduğumuz Cezayir’de
Barajlar İdaresinin su projelerini takip
etmekteyiz, önümüzdeki yılın başlarına doğru
ihale çağrısı yapılacak 2 baraj projesine de
katılmayı düşünüyoruz. Göreceğiniz üzere hem
sektör ve hem de pazar çeşitliliğimizi artırmak
üzere önemli girişimler yapmış bulunuyoruz.
Umarım ki sizler yakın gelecekte bu gelişmelerin
somut sonuçlarına şahit olacaksınız.

Hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Türkiye’nin
En Büyük 500 Şirketi 2009 yılı sıralamasında 2008
yılına göre 207 basamak yükselerek 288. sırada yer
alan ÖZGÜN İNŞAAT, İnşaat sektörü sıralamasında
15. sırada ve en hızlı büyüyen şirketler
sıralamasında da 32. sırada yer almıştır. Böylesine
bir başarı grafiği yakalayan şirketimizin her
kademesinde çalışan değerli arkadaşlarıma
öncelikle ellerinize sağlık demek ve içtenlikle
teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan mademki
bu başarılara imza atabilen büyük bir takım olduk,
bundan böyle de bu çizgimizi sürdürmeli ve hatta
çıtamızı daha yükseğe çıkartmalıyız. Kendimizi dar
alanlara hapsetmeden ve şekil alan değil şekil
veren bir şirket olmaya devam etmeliyiz. Burada
ne kadar gelişip büyürsek büyüyelim bu aile
sevecenliği ile pekişmiş yapımızın kaybolmasına da
asla izin vermemeliyiz. Başarıyı yakalamak zor olsa
da, ondan daha da zor olan o noktada durabilmek
ve başarıları daha da ileri düzeye taşıyabilmektir.
Bu anlamda hepimize büyük vazifeler düşmekte
olsa da bunu başarabilecek bir ekip olduğumuzu
hatırlatmak istiyorum.
Sevgi ve Saygılarımla…

Son
olarak,
çalışanlarınıza
buradan nasıl bir mesaj iletmek
istersiniz?
Dünyanın en itibarlı iş dergisi olan ‘FORTUNE’ un
açıklamalarına göre Türkiye’de imalat, ticaret,
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Mustafa Kemal 19 Mayıs’ta Samsun'a çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş
Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da
yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye
Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk'ün
Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19
Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır. 19 Mayıs'ın millî
bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir.
Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet
döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o
şehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19
Mayıs yasa ile millî bayram kabul edilmiştir ve Atatürk bu bayramı
Türk gençliğine armağan etmiştir.

"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile,
insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün
toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.“ M.KEMAL ATATÜRK
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya
başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920’de “Hakimiyeti Milliye Bayramı” olarak kutlanmıştır. Geleceğin
çocukların elinde olduğunu düşünen Atatürk, 1924'te ilk Meclis'in açılış tarihi olan '23 Nisan' gününün
bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve daha sonra bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bayramıdır ve dünyada çocukların sahip
olduğu tek bayramdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayram dünya çocukları arasında sevgi ve
dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda
bulunmak için her yıl düzenlenmektedir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Zafer Bayramı her yıl 30 Ağustos günü yurt çapında törenlerle kutlanır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26
Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin
ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri
alındığı günü temsil eder.
Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de kutlanmıştır. Resmî olarak
Zafer Bayramı ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs ayında olmuştur. Zafer Bayramı, tüm yurtta törenlerle
kutlanır. Devlet erkânı ve bir çok vatandaş, Ankara'da Anıtkabir'i, diğer illerde de anıt ve şehitlikleri ziyaret
edip, Mustafa Kemal Atatürk'e, silâh arkadaşlarına ve komutasında savaşmış askerlere şükranlarını sunar.
Hemen hemen her yerleşim yerinde, askerî birlikler geçit törenlerine katılır. Her yıl, Kara Harp Okulu bu
tarihte mezun verir. Tüm subay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olur.
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İŞÇİLER BAKIMINDAN İSG KURALLARI
İş sağlığı ve iş güvenliği (“İSG”) kuralları söz konusu olduğunda
genellikle işverenin işyerinde yerine getirmekle yükümlü olduğu temel
bazı kurallar anlaşılmaktadır. Halbuki konu iş akdi ilişkisindeki gibi çift
yönlü olup, bu kurallar işçiler için de belirlenmekte ve ihlalleri halinde
işçiler açısından da yaptırımlara neden olmaktadır.
Yasal düzenlemelerimiz açısından konuyu ele almak gerekirse:

HUKUK KÖġESĠ

4857 Sayılı İş Kanunu
İş Hukukunun temel yasal dayanağı olan 22.05.2003 yürürlük tarihli İş Kanunumuzun 77.
Maddesi işverenlerin ve işçilerin yükümlülüklerini şöyle düzenlemektedir: ”İşverenler
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve
gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her
türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki
riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve
gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. “
İş Kanun’umuzun 25. Maddesinde ise işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
düzenlenmiştir. Buna göre “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde
iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: IIAhlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: ı) İşçinin kendi isteği veya
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz
günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”
Maddede geçen hallerden biri ortaya çıktığında, işveren işçisiyle yapmış olduğu iş akdini
bildirimsiz feshedebilir. İşçinin işverenine karşı işini ifa ederken yerine getirmekle yükümlü
olduğu özen borcunun bir uzantısı olan bu fesih sebebinde, işçinin edimlerini ifa ederken ya
da işyerindeki davranışlarında iş güvenliğini tehlikeye düşürmüş olması aranmaktadır. İşçi
edimini ifa ederken özellikle de toplu olarak diğer işçilerle birlikte çalışmasını gerektiren bir
işkolunda iş görmekteyse, İSG kurallarına uymakla sadece kendini tehlikelerden korumakla
kalmış olmaz, mesai arkadaşlarını da korumuş olur.
İş Kanunu madde 25’e göre işçinin iş akdinin derhal feshi için, İSG kurallarına aykırı
hareketin bir zarara sebep olması beklenmez. Sadece kural ihlal etmiş olmak fesih için
geçerli ve yeterli bir sebeptir, meğerki işçi tarafından bunun aksi ispat olunsun. Buradaki
İSG yükümlülüklerine aykırı hareketten anlaşılması gereken işçinin kasten bu tür davranış
ve eylemlerde bulunmasıdır. İşçiye isnat edilemeyen bir kusur, işverenden kaynaklı ya da
mücbir bir sebep veya ıztırar hallerinden ötürü işçi İSG kurallarına uygun hareket
edemiyorsa, bu durumda işçinin iş akdi haklı sebeple fesih koşulları oluşmadığından bu
madde uyarınca feshedilemez.
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İŞÇİLER BAKIMINDAN İSG KURALLARI
Kısacası, işçinin iş güvenliği ve iş sağlığını tehlikeye düşürmüş ve kasten ya da ihmalen
kusurlu hareket etmiş olması fesih için yeterlidir.

HUKUK KÖġESĠ

2. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin
üçüncü bölümü 1. Maddesine göre “İşçiler işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili aşağıda
belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
a) İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren
tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar.
b) İşçiler, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda,
özellikle;
1) Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim
araçlarını doğru şekilde kullanmak,
2) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan
sonra muhafaza edildiği yere geri koymak,
3) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını
kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve
değiştirmemek,
4) İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları
herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve
eksiklik gördüklerinde, işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber
vermek,
5) İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftişe yetkili makam tarafından
belirlenen zorunlulukların yerine getirilmesinde, işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi
temsilcisi ile işbirliği yapmak,
6) İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve kendi
yaptıkları işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya
sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği
yapmak,
ile yükümlüdürler.”
Yargıtay Hukuk Dairesi’nin Karar Örnekleri
Yargıtay kararına konu olmuş bir olayda; ”Yanıcı maddeyle çalışan arkadaşının yanında
sigara yakarak yaralanmasına yol açan işçinin, iş güvenliğini tehlikeye düşürmüş olması
nedeniyle iş akdi İş.K. m. 17/II,h uyarınca bildirimsiz feshedilebilir.”
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Bir başka olayla ilgili olarak Yargıtay’ın 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2004/19728 ve K.
2005/13022 sayılı kararında “Davacının davalı havayolu şirketinde uçağın piste
getirilmesini sağlayan aracı kullandığı 13.1.2002 tarihinde uçağın piste getirilmesinden
sonra aradaki bağlantı demirini bu işte yetkili olmayan bir başka çalışana çıkarttığı bu
kişinin işlemin nasıl yapıldığını bilmemesi nedeniyle yardımcı araçta bırakması gereken
parçayı uçağa monte ettiği ve uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra İstanbul'a teknik
arıza nedeniyle iniş yaptığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davacının çeki demirini
deneyimi olmayan çalışana çıkarttırması eyleminin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II.h
maddesinde belirtilen işi savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi olarak
nitelendirilip mahkemenin davayı reddetmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurması
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” denmektedir.
Aynı Daire E. 1999/20125 ve K. 2000/2369 sayılı kararında “Davacı işçinin davalıya ait
işyerini sağlık kurallarına göre toz maskesinin kullanılmasının gerekli olduğu bölümde
çalışırken maskeyi kullanması kendisinden istenmiş olmasına rağmen kullanmadığı bu
yüzden yöneticileri ile tartıştığı ve kullanmamakta direndiği tüm dosya içeriğinden ve
özellikle tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Günümüzde işyerlerinin sağlık
kurallarına uymaması sonucu birçok meslek hastalıklarına neden olduğu bilinen bir
gerçektir. Gerek Anayasa gerek iş mevzuatımız ve özellikle 1475 sayılı İş Kanunun 73.
maddesi bu konuyu titizlikle ele alarak düzenlemeler öngörmüştür. Somut olayda da
davalı işveren bu düzenlemelere uygun hareket edilmesini istemiştir ki, bundan doğal
başka bir şey olamaz. Davacının önceki dönemlerde birçok ihtarlar aldığı da
görülmektedir. Başka konularda da olsa işverene karşı uyumlu bir tavır içinde
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Son ihtara konu olaydaki davranışı ahlak ve iyi niyet
kuralları ile bağdaştırılamaz. Böyle olunca davalı işverenin feshinin haklı nedene
dayandığı kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir.” şeklinde
hüküm kurmuştur.
Sonuç olarak; İSG kurallarına uygun çalışmak öncelikle işçilerin kendileri için yaşamsal
derecede önem taşımaktadır. Ayrıca bu kurallara aykırılık halleri yukarıdaki açıklamalarımız
çerçevesinde görüleceği üzere, İş Kanunu madde 25 uyarınca işverene bildirimsiz haklı
sebeple iş akdini feshetme hakkı vermektedir.

Av. Sevcen CAN

(İstanbul Barosu 38758)
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EKVATOR SİGORTA 10. YILINDA

SĠGORTA

EKVATOR SĠGORTA çalıĢma hayatında 10 yılı geride bıraktı

GEÇMĠġ ZAMAN OLUR KĠ…
Ekvator Sigorta, Mayıs ayının başında 10. Yılını doldurdu. Poliçe basmaya ilk başladığımız günlerde olduğu
kadar heyecanlıyız. Elimize aldığımız her proje bizim için önemli. Amacımız, prensiplerimiz doğrultusunda
müşteri memnuniyeti odaklı; en iyi ve en doğruyu üretmek oldu. Artan iş hacmimiz, bizi Anadolu
Sigortanın içinde farklı bir konuma taşıdı. Bazı imtiyazları elde ettik. İnşaat Firmalarımızın olması nedeniyle
bizler de inşaat poliçeleri alanında kendimizi geliştirdik ve hiç tartışmasız uzmanlaştık.
Sigorta, çok geniş kapsamlı bir meslek dalı. Her gün farklı bir konuyla karşılaşıp yeni bir şeyler daha
öğreniyoruz. Mesleğimizle ilgili olarak çevremize bakış açımız genişledi. Eksiklikleri ve aksaklıkları daha
çabuk algılıyor ve giderebiliyoruz. Tabii bunu yapmak için de sizlerden yardım bekliyoruz. Özellikle bilgi akışı
konusunda. Mümkünse, ihalelere girme aşamasında sigorta poliçesini çalışmak istiyoruz. Makine
alımlarında leasing firmasına makinenin sigorta poliçesini ve nakliyat poliçesini kimin yaptıracağını
sözleşmeye yazdırmak, alınan işlerde iş ortaklarımızla yapacağımız sözleşmelere sigorta yaptırmanın
zorunlu olduğu ibaresini koydurmak istiyoruz. Böylece olaylara başlangıcından itibaren hâkim olabilir,
gerekli düzenlemeleri gecikmeden yapabiliriz. Kısaca, daha başından riskleri en aza indiririz.
2010 Haziran ayı başında ulaştırılan bir de ödülümüz var. 2009 yılında Anadolu Sigorta Kurumsal Acentelik
Performans Puanı Sıralamasında 1. Olmuşuz.
Haziran 2010 ayı başında Cezayir’e Anadolu Sigortanın yetkilisiyle yaptığımız seyahatin sonucunda yerel
acentelerle işbirliği yapabileceğimiz sonucuna ulaştık. Bunun ilk uygulamasını da Cezayirli işçileri kapsayan
işveren sorumluluk poliçesini hayata geçirerek yaptık. Bundan böyle Cezayir’de her tür poliçeyi (Trafik
poliçesi hariç) Anadolu Sigorta aracılığıyla üretip, Cezayirli Acentelerden iki tanesinin kâğıdına komisyon
karşılığında basabileceğiz. Tabii Cezayir’de yapılmasını daha uygun bulduğumuz poliçeleri, iyileştirmek ve
devamını sağlamak adına denetleme görevimiz de devam edecek.
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EKVATOR SİGORTA PERFORMANS ÖDÜLÜ

SĠGORTA

2009 yılı, performans puanı sıralamasında 1. olan
Anadolu Sigorta kurumsal acentesi EKVATOR SĠG. HĠZ.
LTD. ġTĠ.’yi tebrik eder, baĢarılarının devamını dileriz…

Bize Cezayir Şantiyelerimize yaptığım ziyaretlerde üzüm bağlarının ortasına kurduğumuz şantiyelerimizin
son derece düzenli bir işlerliğe sahip olduğunu görmek beni mutlu etti. Türk aşçılarımızın yaptığı leziz
yemeklerden yedim. Henüz yapım aşamasında olduğumuz tüm tünelleri gezdim. Tüm çalışanlarımızın
çabalarını ve üretimlerini gördüm. Bir kez daha gurur duydum Türklüğümle. Cezayir gibi bir ülkede
kanunlar ve işleyiş ne kadar sıkıntılı olursa olsun azimle başarının elde edilmesi söz konusuydu.
Orada yapılmış olan tüm poliçeleri, makine parkını ve makine aksamlarını; Proje Müdürlerimizin
başkanlığında ilgili tüm birim mensuplarının ve Algeria Ofisin de katkılarıyla gözden geçirip, güncel hale
getirdik. Amacımız; olmasını hiç istemeyiz ama hasar anında çözüm üretebilmektir. Mail ortamında konuyla
ilgili yazışmalarımız devam etmektedir.
Ekvator Sigorta ekibi olarak hepinize kazasız çalışmalar diler, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi
isteriz.
Deniz KARAKULLUKÇU
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KALĠTE YÖNETĠM

CEZAYİR GEZİSİ

Selçuk Şimşek (Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü), Sinan Mutver (Çevre Yönetim
Temsilcisi) ve Duygu Ergül’den (Kalite Yönetim Temsilcisi) oluşan Özgün Şirketler Grubu Kalite
Yönetim Ekibi; Cezayir’deki projelerimizin yönetim kadrolarına firmamızın sahip olduğu ISO
9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerinin işleyişleri hakkında bilgi vermek, tüm
dokümanları elden teslim etmek, bugüne kadar şantiye ve ofislerde yapılmış uygulamaları
yerinde tetkik etmek ve belgelerin gereklilikleri konusunda sorumlular belirlemek amacıyla
03 – 07 Mayıs 2010 tarihleri arasında Cezayir’e bir gezi düzenlemiştir.

El Affroun, Naciria ve Bejaia şantiyelerinde yapılan saha gezileri ile Kalite Yönetim Ekibi
eksilikleri yerinde tespit etme şansı bulmuş, 3 projenin de yönetim kadrosuyla merkez
ofislerde düzenledikleri toplantılarla gözlemlerini paylaşma, dokümantasyonu elden teslim
etme ve üçlü kalite sisteminin işleyiş detaylarını karşılıklı görüşme fırsatı bulmuşlardır.
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BEJAIA VE EL AFFROUN’DAN GÖRÜNTÜLER

BĠZDEN FOTOĞRAFLAR

Sahil kenarında bulunan Bejaia Kamp Sahamızın tepeden görüntüsü

El Affroun şantiyemizde çeşitli çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Düzenlemeler yapılırken
ağaçların kesilmemesine, doğal yaşamın korunmasına özen gösterilmiştir. Katkılarından
dolayı El Affroun – Khémis Milliana Proje Müdürümüz Sayın Tunçalp ÜSTEL’e teşekkür
ederiz.
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SICAKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sıcaklarda çalıĢırken nelere dikkat
etmeliyiz?

SaĞLIK

Dışarıda çalışırken en önemli olay, güneş altında başın
açık olmasıdır. Çünkü güneş çarpması denen tablo
oluşur. Yani güneş ışınları doğrudan geldiği için, beyin
sıcaklığını yükseltir ve beyindeki ısı düzenleme merkezi
çalışamaz. Bir anlamda beynin termostatı bozulur ve
vücut ısısını düşüremez.
Belirtileri; çok yüksek ateş (40-41 derece, hastanın vücudu kızgındır), bilinç bulanıklığı,
terlemenin olmaması (deri kupkurudur) ve daha da ilerlerse ölümdür. Önlem olarak
mutlaka baş kapalı (şapka vb.) olarak veya gölgede çalışılmalıdır. Güneş çarpmasının
ilkyardımında hasta, gölgeye alınır ve ıslak bezlerle yavaş yavaş vücut ısısı düşürülür. Bilinci
açıksa ılık ve giderek soğuk içecekler verilir. Bilinç kapalıysa aynı tedbirler uygulanırken
acilen ambulans çağırılmalıdır.
En tehlikeli durum, baş açık olarak güneşte dinlenmek veya
uyumaktır. Ayrıca, açık havada çalışırken
önemli
durumlardan biri güneş ışınlarının (ultraviyole ışınları) yol
açtığı deri kanseri olgusudur. Bundan korunmanın en kolay
yolu örtünmedir. Yani uzun kollu ve boyunu da örten
pamuklu giyecekler. Bu mümkün değilse koruyucu güneş
kremleri kullanılabilir. Unutulmaması gereken şey, gölgede
de yansıyan ışınlar nedeniyle aynı tehlikenin olmasıdır. Yani
güneş ışınları çevreden yansıyarak gelirse de aynı tehlike
vardır.
Açık havada ayrıca, bazı kişilerde, derinin açık yerlerinde güneş alerjisi (deride
kabartılar, kızarıklık ve kaşıntı) ortaya çıkabilir. Korunma yolları yine yukarıdaki gibidir.
Yazın düşülen en önemli hatalardan biri, sağlık veya estetik kaygılarla bronzlaşmak için
güneşlenmektir. Bronzlaşmak, deri sağlığı için zararlıdır. Herkesin doğal bir ten rengi vardır
ve aşırı güneşte kalınması durumunda bir anlamda, deri, kendini savunmak için fazladan,
“pigment” dediğimiz renk maddeleri üretir. Böylece doğal yapısı bozulur. Özellikle güneş
ışınlarının dünyaya dik geldiği öğle saatlerinde bu çok tehlikelidir. Hem yukarıda
değindiğimiz gibi deri kanserine zemin hazırlar, hem de derinin yıpranmasına ve çabuk
yaşlanmasına neden olur. Ayrıca sırt veya vücudun diğer açık yerlerinin yanması da
sağlıksız bir durumdur. İster deniz kenarında açıkta, ister gölgede, isterse suda olsun
vücudun çıplak yerleri güneş ışınlarından olumsuz etkilenir. Yani suyun içinde olmak, güneş
ışınlarının zararlı etkilerinden korumaz, çünkü güneş ışınları sudan geçerek aynı etkiyi
yapar. Yine gölgede de oturulsa, kumdan yansıyan ışınlar, aynı zararlı etkiyi yapar.
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SaĞLIK

SICAKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş yanıklarından korunmanın en iyi yolu ince, pamuklu giysiler giymek veya basitçe
örtünmektir. Eğer istenmeyen güneş yanıkları oluşursa ıslak gazlı bezle (yoksa ıslak
tülbentle) yanan yerleri örtmek en iyi ilkyardım yöntemidir. Kesinlikle yoğurt vb. maddeler
sürülmemelidir çünkü bunlar, hem iyileşmeyi geciktirir, hem de yanık yerde mikrop
üremesine neden olur.
Sıcak havada, kapalı yerde çalışırken en büyük tehlike aşırı terleme nedeniyle ortaya çıkan
sıcak vurmasıdır. Bu durumda, terle hem su kaybedilir, hem de tuz. Su içerek kaybedilen
su yerine konur ancak, tuz kaybına karşı tuzlu içecekler de içilmelidir. Bunun da en kolay
çözümü tuzlu ayran ve sodyum içeren maden sularının içilmesidir. (Özellikle ikindi civarı).
Unutulmaması gereken önemli bir eksiklik de terle kaybedilen potasyumdur. Potasyum,
tuzlu içeceklerle yerine konamaz ve eksilmesi durumunda kas ağrıları ve kramplar ortaya
çıkar. Potasyum, süt, taze meyve ve sebze, muz, kivi ve kayısıda bol bulunur.
Sıcak ortamda çalışmada, sık olarak, ter bezlerinin aşırı çalışmasından dolayı, isilik denilen
bir hastalık ortaya çıkar. İsilik, özellikle sıcak banyodan sonra deride kaşıntı, kızarıklık ve
kabartılarla kendini belli eder. Tedbir olarak pamuklu giyecekler giyilmeli ve ılık suyla
(kesinlikle
sıcak değil) duş alınmalıdır. İlaçların bir faydası yoktur.
Özetlemek gerekirse; gölgede, bol sıvı alarak ve aşırı terleme olan durumlarda tuz
takviyesiyle, yavaş olarak çalışmak gerekir.
Dr. Ferda Ereren
İşyeri Hekimi
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EGZOZ DUMANININ ÇEVREYE ZARARLARI
Hava Kirliğinin en önemli sebeplerinden biri egzoz
emisyon kontrolü yaptırılmamıĢ araçlardır

ÇEVRE

Hava kirliliğinin etkisiyle dünyamız her geçen gün daha da ısınmakta ve küresel ısınmanın
etkileri hızla artmaktadır. Bu hızlı artışa neden olan etkenlerden biri havaya karbondioksit
yayan, egzoz emisyon kontrolü yapılmamış araçlardır. Türkiye'de, egzoz gazları havayı
kirleten, havadaki karbondioksit oranını artıran en önemli etkenlerden birisidir. Bu etkiyi en
aza indirmek için araçların düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekir. Bazı araç sahipleri çoğu
zaman araç bakımlarını ihmal ederler. Bu nedenle, şehir hayatında birçok kez dumanı baca
gibi tüten araçlarla karşılaşılabilir. Örneğin durakta otobüs beklerken, karşıdan karşıya
geçerken ya da arabanızda seyir halindeyken bu durumla karşılaşmanız mümkün olabilir.
Hatta bu sebeple önünüzü göremeyip kaza yapma riskiniz de ayrı bir tehlike oluşturur.
Bunun yanında, motor bakımları düzenli yapılmayan otobüs, minibüs ve otomobillerden
çıkan egzoz gazları insan sağlığını tehdit eder. Bu araçların egzozlarından çıkan siyah
dumanların bileşiğinde bulunan gazlar, kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltır, doku, kemik
ve sinir sistemlerine zarar verir.
Çevreyle ilgili sorunları konuşmak, paylaşmak, uyarmak, gerekirse ilgili kurumlara şikâyette
bulunmak bu sorunları gidermek açısından çok önemlidir. Bunun için Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın web sitesinden bilgi alınabilir. İletişim sayfası şu anda yapım aşamasında olan
sitede çevre ve ormancılıkla ilgili şikâyetlerin internet üzerinden yapılabilmesine imkân
tanınmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.cevreorman.gov.tr
Ayrıca, IETT Otobüsleriyle ilgili
istek, öneri ve şikâyetlerinizi
http://www.iett.gov.tr/beyazmasa.
php adresinden bireysel ya da
kurumsal olarak bildirebilirsiniz.

Nisan – Mayıs – Haziran

ÖZGÜNCE

32

BĠZDEN HABERLER

EVLENENLER

Özgün Şirketler Grubu Teklif –
İhale Sorumlusu, Kalite Yönetim
Temsilcisi Sn. Duygu ERGÜL ve
eşi Sn. Koray İŞMEN’e
mutluluklar dileriz.

Özgün Şirketler Grubu
Muhasebe Sorumlusu Mali
Müşavir Sn. Derya GÖKALP ve
eski çalışanlarımızdan eşi Sn.
Tolga IŞIK’a mutluluklar dileriz.

Özgün Şirketler Grubu Kartal
Şantiyesi ISG ve Çevre Sorumlusu
Sn. Umut SAYİN ve eşi Sn. Seda
ÖZKUL’a mutluluklar dileriz.
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Kültür Sanat

LEYLA GENCER EVİ AÇILDI /
BODYWORLDS ORİJİNAL VÜCUT DÜNYASI SERGİSİ

Türkiye'nin opera dünyasına en büyük armağanı, 20.
yüzyılın en ünlü dialarından Leyla Gencer'in
Milano'daki evi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın
Şişhane'deki yeni binasında yeniden yaratıldı. Leyla
Gencer Evi, özgün kişiliğiyle hem sahnede hem de
özel yaşamında merak ve hayranlık uyandıran Leyla
Gencer'i yakından tanımak isteyenlerin ziyaretine
kapılarını açıyor.
İKSV binasının ikinci katında Leyla Gencer'e ayrılan
alanda, sanatçının Milano'daki evinin bir kısmı
yeniden canlandırıldı. Sferisto Operası sanat
yönetmeni olan ve Gencer'in uzun yıllar
operalarında birlikte çalıştığı dekoratörü Pier Luigi
Pizzi'nin Melahat Behlil, Franca Cella ve Massimo
Gasparon'un yardımlarıyla düzenlediği Leyla Gencer
Evi, sanatçının operadan ayrı tutulamayan
yaşamının öne çıkan yönlerini onu yakından tanımak
isteyenlerle paylaşıyor.
Leyla Gencer Evi'nde başköşede piyanosunun yer
aldığı oturma odası, uzun saatlerini geçirdiği
kitaplığı, Türk yemekleri sunmaya özen gösterdiği
konuklarını ağırladığı yemek odası, pırıltılı opera
yaşamına giren önemli kişilerin fotoğrafları, aldığı
ödül ve madalyalar, çok sevdiği aksesuarlar ve
giysileriyle yatak odası bulunuyor. Gencer'in kişisel
zevkleri ve hayatta değer verdiklerini olabildiğince
yansıtılmaya çalışıldığı mekân, onun renkli ve
derinlikli yanını ortaya koyan detaylarla dolu.
Leyla Gencer Evi ziyaret zamanları:
Leyla Gencer Evi; Çarşamba, Perşembe, Cuma ve
Cumartesi günleri 11.00-16.30 saatleri arasında
önceden rezervasyon yaptırılarak gezilebilecek.
Rehber eşliğinde ve ücretsiz ziyaret edilebilecek
Leyla Gencer Evi için (212) 334 08 21 numaralı
telefondan bilgi alınabilir ve rezervasyon
yaptırılabilir.
www.iksv.org
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Gunther von Hagens’in BODY WORLDS sergileri
yerleşik bir beden bağış programından çıkan ve
bağışlanmış bedenleri kullanan yegane kamuya
açık anatomik sergilerdir. BODY WORLDS,
kendimizi görme biçimimizi dünyada hiçbir müze
deneyiminin yapamayacağı şekilde değiştirir.
Çığır açan bilim adamı, Dr. Gunther von
Hagens’in imza attığı büyüleyici sergiler dünya
üzerinde 30 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
BODY WORLDS ve Yaşam Döngüsü’nde,
Plastinasyon yoluyla dönüştürülmüş 200’ü aşkın
otantik insan örneği, insan bedeninin formunu,
güzelliğini, işlevini ve potansiyelini sergiler.
İnsanın yaşam döngüsünü konu alan özel bir sergi
olan Yaşam Döngüsü, bedenin yaşamındaki
safhaları gösterir – döllenme anındaki ilk yaşam
kıvılcımından bebeklik ve çocukluğa, ergenlik ve
gençlikten yetişkinliğe ve yaşlılığa kadar.
Yaşam Döngüsü ziyaretçilere yaşlanma süreci
boyunca bedeni ve ömür uzatma bilimindeki en
son bulguları göstererek ziyaretçilere ilham verir.
Yaşı ne olursa olsun, sergi gören herkeste bir
yankı yapacaktır.
Ziyaret Saatleri
Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe
10:00 - 18.30
Cuma ve Cumartesi 10:00 - 20:00
*Biletinizi satın alırken ziyaret edeceğiniz gün ve
saati seçmeniz gerekmektedir.
Bilet Fiyatları
Tam 25 TL
Çocuk / 6-18 yaş (*13 yaş altı çocuklara refakat
gerekmektedir) 19TL
Öğrenci (*18 yaş üstü kimliği gösterilmesi
gerekmektedir) 21 TL
65 yaş üstü 21 TL
www.bodyworlds-istanbul.com
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FIKRALAR

Ġhtiyaç

MĠZAH

Napoleon Bonapart, İspanya’yı savaşta yendiğinde,
İspanya Kralı Napoleon’a “Siz sadece para, ganimet,
altın ve toprak elde etmek için savaşırsınız. Oysa biz
şerefimiz ve namusumuz için savaşırız” demiş.
Napoleon yanıtlamış: “Doğru, herkes neye ihtiyacı
varsa onun için savaşır!..”

Ne iĢiniz vardı?
İngiliz garson, Türk müşteriye: “Çanakkale’de çok askerimizi öldürdüğünüz için sizleri
pek sevmeyiz” deyince bizimkinden gayet soğukkanlı bir şekilde şu cevabı alır: “Orada
ne işiniz vardı?”

Daha Acemiyim
Temel Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gider.
Uçaktaki koltuğunun hemen yanında dünya tükürük şampiyonu oturmaktadır. Adam bir
tükürür ve tükürük Temelin kulağının yanından mermi gibi geçer.
- Adam: "Ben 96 olimpiyatları dünya şampiyonu Almanya'dan Hans" der. Temel tabi
şaşırır. Bir müddet sonra adam bir daha tükürür ve tükürük Temelin kafasını sıyırarak
gider.
-Hans: "Ben 2000 dünya tükürük şampiyonu hans"der. Temel artık dayanamaz ve Hans'ın
suratının ortasına tükürür.
—Temel: "Daha acemiyim." der.
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