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BAŞKANIN MESAJI
Değerli arkadaşlarım,
Dergimizin bu sayısı için içerisinde bulunduğumuz süreci
değerlendirdikten sonra,
‘’Yurtta ve Dünyada Barış’’
konusunda yazmaya karar verdim. Orijinal kelimeleri ve
Atatürk’ümüzün söylediği şekliyle; ‘’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
için çalışmalıyız”.
Ne yazık ki, dünyamızda yaşamın en eski ve kesintisiz
sürdüğü Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasları da
içine alan bölgesinde sular bir türlü durulmuyor. Bölge
ülkeleri onlarca yıldır ya ekonomik ya da siyasi krizlerle
uğraşmaktadır. Tüm insanlık barış isteğini söylese veya
barıştan yana gözükse de, maalesef gerçekler bu doğrultuda
yaşanmamaktadır. Barışa ulaşmak çok kolay gibi varsayılsa
da, onu elde etmek hiç de kolay olmamaktadır. Şayet barış
istiyorsak, kitlelerin durumunu iyileştirecek uluslararası
önlemler almalıyız. Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç
gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. Milletler
arası anlaşmazlıklar ancak bu şekilde iyi niyetle, hoşgörü ve
karşılıklı fedakârlıklarla halledilebilir.
Büyük devlet adamı Atatürk’ün barış ve savaş konusunda
veciz sözleri bulunmaktadır. Zannederim 1931 de mecliste
yaptığı bir konuşmada ‘’yurtta sulh, cihanda sulh için
çalışmalıyız’’ demiştir. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bir
taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği
hedef tutan; hem iç politikanın, hem de dış politikanın temel dayanağıdır. Dünyada olabilecek herhangi bir
rahatsızlığın herkese zarar verebileceğini, bu yüzden de milletlerin diğer milletlerin sorunlarına kayıtsız
kalamayacağını ifade eden Atatürk’ün bütünleştirici ilkelerindendir. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” en geniş ve
yaygın anlamı ile teknik bir deyim olan kolektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da
ifade eder. Atatürk bir başka konuşmasında ise ‘’Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle
karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir’’ demiştir.

Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Cahit Karakullukçu

Geçen sene Çin’de gerçekleşen dünya barış günü etkinliklerinde yapmış olduğum konuşmayı burada tekrar
etmek isterim. Kendi güvenliğimiz başkalarının güvenliğini tehdit etmemelidir. Ülkeler dünya barışını yapmış
oldukları salt askeri anlaşmalarla sağlayamazlar. Bu anlaşmalar ekonomi alanında yapılacak anlaşmalarla
desteklenmelidir. Sadece kendi mutluluk ve refahımızla barışa ve huzura ulaşamayız. Asgari müşterekte tüm
insanlığın yaşamını sürdürebileceği şartları hep beraber sağlamalıyız ki, bu mümkündür. Aksi durumda
dünyanın herhangi bir bölgesinde oluşacak bir terör hareketi er ya da geç diğerlerine de zarar verecektir. Tüm
dünyadaki askeri harcamalara ayrılan para tutarı 1,7 trilyon doların üzerindedir. Bu paranın sadece %30’u ile
dünyadaki açlık, içme suyu, barınma, sağlık ve eğitim sorunlarını çözmek olasıdır.
Uygarlık demek barış ve hoşgörü demektir. Barış dili, bizi giderek uzaklaştığımız doğamızdaki hoşgörü ile
buluşturan, kendimizle ve diğer insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olan bir dildir. Barış dili yaşamımızın
her alanında özel ilişkilerimizde, aile içinde, okul ortamında ve kurumlarımızda, diplomatik görüşmeler ve iş
görüşmelerinde, her türlü anlaşmazlık ve çatışma durumlarında etkili bir şekilde uygulanabilir bir yöntemdir.
Son bir iki yıldır yaşadığımız seçimlerle oldukça yorulduk. Türkiye 7 Haziranda yapılan genel seçimlerle,
oldukça uzun sürebilecek seçimsiz döneme girmiştir. Barış ve kardeşlik duygularıyla geçen seçimin sonuçlarının
ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonuçları bir koalisyon hükümetinin kurulmasını işaret ediyor.
Koalisyonlardan korkmamak lazım. Bu sonuçları demokrasimizin gelişimi ve ekonomik kalkınmamız için bir
fırsat olarak değerlendirebiliriz. Çünkü uzun bir süredir orta gelir tuzağına düşmüş bulunan ülkemizin bundan
kurtulmak için büyük bir hamle yapması gerekmektedir. Hepimize düşen görev barış ve huzur içerisinde daha
çok çalışmak ve yine çalışmak olmalıdır.
Saygılarımla,
Cahit KARAKULLUKÇU
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Bu Yıl Yeni Umutlara Yelken Açtı
2014 yılının büyük bir bölümünü devam
eden işlerimiz, yeni projelerimiz ve yeni ofis
binamızın inşa ve tefrişatıyla uğraşarak
geçirdik.
Nihayet
yılı
bitirmeden
de
taşınabildik. 2015’i yeni binamızda karşıladık.
Her ne kadar uzunca bir süre ustalarla
beraber yaşamaya devam etsek de her şey
yoluna girdiğinde bizlerin alışma süreci de
tamamlanmış oldu.
Yeni binamıza kurduğumuz mutfağımızı
faaliyete geçirip kendi yiyeceğimizi üretir
hale geldik. Bizi ziyarete gelen konuklarımıza
da yemeklerimizi ikram etmekten zevk
duyuyoruz. Yemek sonrasında kafemizde hep
bir araya gelip sohbet etme imkânını
bulabiliyoruz.

Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Karakullukçu

Kurumsallaşma
sürecindeki
bir
takım
değişikliklere
alışma
sancılarını
çekip
bunların gerekliliklerini ve hepimizin işlerini
aynı
doğrultuda
kolaylaştırdığını
görüp
rahatladık. Değişen, gelişen ve kurumsallaş-

ma sürecini yaşayan şirketimiz bünyesine yeni mesai arkadaşlarımız katıldı. Eskilerden bazılarını da
uğurladık. Ama bizi en çok üzen ve hatta umutsuzluğa düşüren uğurlamayı sevgili mühendisimiz Ender’e bu
genç yaşında yapmak zorunda kaldık. Bir kez daha ölüm karşısında kendimizi çaresiz ve yorgun hissettik.
Sevgili Ender her zaman yüreğimizde yaşayacak.
Haziran ayı başında gerçekleşen genel seçimin huzurlu bir ortamda yapılmasını izledik. Sonucunun da,
sosyal bir devlet olma yolunda adım atılabilecek bir noktaya kısmen de olsa gelmiş olmasına ayrıca sevindik.
Kısaca hepimizin yüzü bu sonuçlardan az da olsa güldü. Bundan sonraki sürecin de, ülkemiz için doğru adım
atılması yönünde olmasını diliyorum. Umuyorum yeni kurulacak koalisyon hükümeti çalışmalarına bir an
önce başlayarak ülkemizi yatırım projeleri ve üretime yönelik olarak tarım, hayvancılık, enerji ve sanayi
anlamında destekleyecek ve önünü açacaktır.
Ekvator Sigortanın geçtiğimiz yılı istenilen ciro ile kapatması oldukça sevindirici. Her ne kadar acentelik
aracılığıyla ödenen yüklü miktarlardaki hasarlar nedeniyle acenteliğimiz bir türlü artıya geçemediyse de,
kurumsal olarak çalışmanın eksileri diye değerlendirmek zorundayız. 2015 itibariyle üretimimizde sağlık
poliçelerimiz yer almaktadır. Bu üretimde artış söz konusu olursa Anadolu’dan özel indirim alabileceğimizi
düşünüyorum. Sağlık da dâhil olmak üzere; elementer grup ve inşaat poliçelerinde bu yıl da aynı titizlikle
çalışmaya devam edeceğiz. Portföyümüze; güneş enerjisi ve otel poliçelerinin de ekleneceğini duyurmak
istiyoruz.
Şirketlerimizin çalışmaya başladıkları tarihten bugüne kadar çizgisini hiç değiştirmeden kalifiye kadrosuyla
sektöründe hala önemli işlere imzalar atıyor olması sevincimizdir. Güçlü iş ortaklıklarıyla yolumuza devam
etmemiz ise karşılıklı olarak kazancımızdır.
Şantiyelerimizin başarılarına ortak olmak ise apayrı bir
duygudur. Her zaman aynı şemsiyenin altında toplanıp bir bütün oluşturduğumuzu ve başarımızın da
bundan kaynaklandığını unutmamalıyız.
Hepinize; kazasız, huzurlu ve başarılı günler dilerim.
Deniz Karakullukçu
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EDİTÖRDEN
Sevgili Özgünce Okurları;
Bir sene gibi uzun bir aradan sonra Özgün Şirketler Grubu çalışanlarının da emek ve
katkılarıyla hazırlanan 16. Sayımızla tekrar karşınızdayız. Dergimizin hazırlanma sürecinde
Türkiye önemli bir seçim sürecini geride bıraktı. Geçici hükümet sonrası bir koalisyon mu
erken seçim mi olacağı gecikmeli de olsa Ramazan Bayramı sonrası netleşecek. Sonuç ne
olursa olsun kurulacak olan yeni hükümetin ülkemize barış, huzur ve kardeşlik getirmesini
canıgönülden diliyorum.
Bu sayımızla birlikte ufak bir sayfa tasarım değişikliğini beğeninize sunuyoruz. Bundan böyle
daha sade bir tasarımla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
Dergimizde her zamanki gibi öncelikle çalışmaları devam eden projelerimiz hakkındaki gelişmelere ve yeni projeler hakkında
bilgilere yer verdik. Cezayir’deki en büyük projemiz olan Tizi Ouzou Otoyol Projesinde şantiyelerimizden ikisi tam kapasite hizmete
girdi ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cezayir İmar Bakanı ve Tizi Ouzou Valisinin ziyaretlerini ilerleyen sayfalarda sizlerle
paylaştık.

Ben bu yazıyı bitirdiğimde belki de hizmete açılmış olacak İzmir’deki ilk otelimiz Hilton Garden Inn Bayraklı’da müşterilerini
ağırlamaya hazırlanıyor. İlk tanıtım organizasyonunu 10 Haziran’da Baret Parti adıyla gerçekleştiren Hilton Garden Inn ile ilgili
detaylı bilgiler Haberler köşemizde aktarıldı.
Haberler köşemizin diğer konularına kısaca göz atacak olursak… Kherrata Boğazı Tünel açılışı sonrası karayolu ve sanat yapıları
düzenleme çalışmalarıyla Bejaia şantiyesi yeni bir görev daha üstlenmiş oldu. Omega Enerji 2015 Ekim ayında tamamlamayı
planladığı HES projesiyle yıllık toplam 21.460.000 KWh elektrik enerjisi üretimine katkı sağlayacak. Khémis – El Affroun Demiryolu
Projemizde Ramdane tüneli kazısı ve tünel birleşimi coşkuyla tamamlandı. Ankara’nın merkezinde yapımı devam eden Moonlight
Residence projemizin daire ve dükkan satışları sürüyor. Cezayir’deki diğer bir demiryolu projemiz Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu
projesinde Thénia Tüneli kazısı ve DBK tünelinin tüm radye ve betonları tamamlandı. Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı
Projesinde peron tünellerinin birleşimi başarıyla tamamlandı. Bejaia Tünelleri Elektromekanik Projesinde yapılan çalışmalardan
memnun kalan İdare ilave olarak kaçış tüneli yangın söndürme havalandırma çalışmalarını da şirketimize devretti. Çalışmalar
sürüyor. Kemerburgaz – Göktürk – Ayazağa Mahallelerinin tamamı ve Kağıthane İlçesinin bir kısmının atık sularını toplayarak tünel
vasıtasıyla Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacak İski Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Atıksu Tüneli’nde çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor. RN43 Karayolu Tünellerinin açılışı Cezayir Bayındırlık Bakanı ve Bejaia Valisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu
sayımızda; ülkemizde imar planı onaylanması uzun süren, dolayısıyla ülkemizde çok az görebildiğimiz, şirketlerimizden Özgün
İnşaat ve Omega Enerji’nin ayrı ayrı üstlendiği iki GES projemizi sizlere müjdeliyoruz.
Özgün Şirketler Grubu yeni seneye yepyeni bir binada başladı. Eski iki binamızın çalışma arkadaşlarımızın çoğalmasıyla yetersiz
kalması nedeniyle ve hep birlikte tek bir binada olmak adına şirket yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda taşındık.
Gayrettepe’deki yeni binamızın kurumsallaşma sürecindeki şirketimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni iletişim bilgilerimizi ve
görselleri ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Şantiye Hayatı bölümümüzde Cezayir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamasından, Galatasaray ekolünden yöneticilerimizin ve çok
sayıda çalışma arkadaşımızın düzenlediği Geleneksel Galatasaray Pilav Günü etkinliğinden güzel karelerle karşılaşacaksınız. Ayrıca
Bejaia & İstanbul şantiyelerinden düzenlenen iftar yemeklerinin nasıl geçtiğini bu bölümde görebilirsiniz.
Ayın Röportajı’nın konuğu Özgün Şirketler Grubu Mali İşler Müdürü Niyazi Aslan. 1994 yılından beri şirketimizde çalışan Niyazi
Bey’le bugüne kadarki süreci ve şirket dışındaki yaşantısını konuştuk. Şantiye Röportajı’nda Baltalimanı – Cendere – Galata Atıksu
Tüneli İnşaatı Projesi Şantiye Şefi Sinan Kuku’yu konuk ettik. Sinan Bey’den mühendislik tecrübeleri, devam eden proje hakkındaki
detaylar ve tünelcilik sorunları ile ilgili bilgiler aldık.
Cezayir’de çalışmalarımızla ve dolayısıyla şantiyelerimizle uzun süredir var olmamız zaten yakın olan Türk – Cezayir dostluğunu
daha da pekiştiriyor. Öyle ki Gençlik ve Spor Bayramı ile Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı vesilesiyle Özgün İnşaat Cezayir’in
sponsorluğunda bir Cezayir Askeri Müzesinde fotoğraf sergisi düzenlendiğine şahit oluyoruz. Detaylar için Etkinlik Köşemize
buyurun…
Biniciliğe ilginiz varsa Keyifli Hobiler’de 2000 yılından bu yana ‘Engel Atlama Binicilik Hakemi’ olarak hizmet veren, aynı zamanda
hala Türkiye Binicilik Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu üyeliği görevini yürüten Sayın Mehmet C. Toros’un gözünden bu keyifli
spor hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu sayımızda bir de Mekan köşesi hazırladık. Beğendiğimiz mekanlarla ilgili kısa tanıtım
bölümümüz olsun istedik. İlginizi çekeceğini düşünüyorum.
Son olarak, yakın zamanda ebediyete uğurladığımız değerli çalışma arkadaşımız İnş. Müh. Ender Balay’ı yâd etmek için ‘Anıyoruz’
sayfamızı hazırladık. Kendisini hep güler yüzü ve iyilik dolu yüreğiyle hatırlayacağız…
Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle…
Melis Özer KENCE
Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

KAZI, DOLGU, KAZIK VE SONDAJ ÇALIŞMALARI TÜM
HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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HABERLER

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

Tizi Ouzou Otoyol Projesi (PTO); Tizi Ouzou ve Bouira vilayetlerini yapımı yeni tamamlanan Doğu Batı Otoyoluna
bağlayacak olan toplam 48 km uzunluğunda, önemli miktarda araç, yolcu ve mal taşımacılığına imkân verecek 3
şerit geliş ve 3 şerit gidiş tamamı Avrupa Standartlarına uygun olacak şekilde inşaa edilen ve yapım bedeli 1
Milyar Avro üzerine çıkması beklenen önemli bir ulaştırma projesidir.
Güzergâhının 36 km’si Tizi Ouzou vilayetinden ve 12 km’si Bouira vilayetlerinden geçmekte olan proje Draa Ben
Kedda (DBK) bölgesinde bir kavşak ile başlayıp Djebahia bölgesinde ödeme gişeleri inşaatı ile Doğu-Batı
Otoyolu’na bağlanarak son bulmaktadır. Bu prestijli proje Cezayir Bayındırlık Bakanlığı Otoyollar Milli Ajansı (ANA
AGENCE NATİONALE DES AUTOROUTES) tarafından doğrudan karşılıklı görüşmeler yoluyla 12 Şubat 2014
tarihinde imzalanan sözleşme ile Özgün İnşaat’ın liderliğinde ÖZGÜN - NUROL - ENGOA İş Ortaklığına, kısaca
O.N.E. Grupmanına verilmiş bulunmaktadır. Bu 48 km’lik otoyol projesinin ilk 10 km’lik bölümü CW128 devlet
karayoluna ve bu noktadan proje sonuna kadar RN 25 devlet karayoluna paralel olarak inşa edilmektedir. Souk
Talata barajının tamamlanması sonrasında RN 25 devlet karayolunun önemli bir bölümü su altında kalacaktır.
Yapım çalışmaları devam eden Otoyolun güzergâhı son derece sarp bir coğrafyadan geçmekte olduğundan
üzerinde tüneller, kavşaklar köprü ve viyadükler gibi önemli sayıda sanat yapısı da içermektedir.
Proje kapsamında 2 x 7.938 mt’si ard germeli dengeli konsol ve 2 x 3.180 mt’si ard germeli prekast kiriş olmak
üzere toplamda 2 x 11.118 mt viyadük bulunmaktadır. Ayrıca 2 x 170 m2 kesit alanına sahip 1 adet 2 x 950 mt
ve 1 adet de 2 x 550 mt bitüp tünel inşaatlarına başlanmıştır. Tüneller Yeni Avusturya Metodu ile yapılmaktadır.
Projemizde yaklaşık olarak 25 milyon m3 üzerinde toprak işi, 600.000 ton asfalt karışımı, 6 ila 8 adet kavşak
inşaatı, toplamda yaklaşık olarak 1 milyon m3 beton, 80 bin ton inşaat demiri ve 80.000 mt kazık imalatı
bulunmaktadır.

İşveren İdarenin sözleşme öncesi hazırlatmış olduğu avanprojenin (APS ve APD) yetersiz olması ve güzergâh
boyunca

istimlak

sorunlarının

mevcudiyeti

nedeniyle

İş

Ortaklığımız

güzergâh

çalışmalarını

en

baştan

gerçekleştirmiş ve uygulama projeleri ise büyük oranda tamamlanmıştır.
Boukhalpha, Draa El Mizan ve Tünel şantiyeleri tamamlanmış, Djebahia şantiyesi ise tamamlanma aşamasındadır.
Projemizde günümüz itibarıyla alt yükleniciler dahil 1400 kişi istihdam edilmiş, binek araçlar hariç 290 adedi
hareketli iş makinası ve kamyon olmak üzere toplamda 340 parça makina, ekipman ve tesis proje emrine
verilmiştir. İnşaat Çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.
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Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

KAZI, DOLGU, KAZIK VE SONDAJ ÇALIŞMALARI TÜM
HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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HABERLER

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

Cezayir İmar Bakanı Sayın Abdelkader Kadi ve Tizi Ouzou Valisi Sayın Abdelkader Bouazgui PK0 ve PK48’e
yaptığı ziyaretlerde ONE Grupman Başkanı, Özgün İnşaat Genel Müdürümüz ve Grupman Başkanımız Sayın

Burak Ersöz ve Grupman Müdürümüz Sayın Mehmet Sadık Oğuz’dan gelişmelerle ilgili bilgi aldı.
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Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

Boukhalfa kampı

Kurban Bayramında , Grupman Müdürümüz Sayın Mehmet Sadik Oğuz personelimizle

Boukhalfa kampında bayramlaştı.

Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

11

HABERLER

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

OTOYOL ŞANTİYEMİZİN DRAA EL MIZAN VE BOUKHALFA
KAMPLARI TAM KAPASİTEYLE HAYATA GEÇMİŞTİR

Draa El Mizan kampı

Boukhalfa kampı
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Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

Özgün İnşaat Genel Müdürü Sn. Burak Ersöz, Proje Grupman Müdürümüz Sn. Mehmet Sadik Oguz, Proje
Müdürümüz Sn. Tamer Cömert, Sn. Erdinc Palaz, Mühendislerimiz ve Proje Ofisimiz ile birlikte.

CW228 kavşak bölgesinde İSG görevlileri
tarafından sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor.

PK01’deki çalışmalar

Stad Kavşağı çalışmaları

Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

13

HABERLER

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

RN12 Kavşağı Çalışmaları

RN 25 kavşağı çalışmaları

PK 38 terasman çalışmaları
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Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

Yönetim Kurulu
Başkanımız Sn. Cahit
Karakullukçu, Genel
Müdürümüz Sn. Burak
Ersöz, Sayın Soner
Karakullukçu ve Sayın
Özgün Karakullukçu
şantiyelerimizde
incelemelerde
bulunmuşlardır.
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HİLTON GARDEN INN
Hilton Garden Inn Çok
Yakında Hizmete Açılıyor!

Özgün Şirketler Grubunun tamamlanmak üzere olan yatırımı Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, 2015 yılının ikinci
yarısında kapılarını misafirlerine açıyor.
Yapımına 35 milyon USD harcanan Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı; deniz kıyısında harika bir lokasyonda ve
muhteşem bir körfez manzarasına sahip olmakla birlikte şehir merkezine ve havaalanına kolay ulaşım imkanları ile
İzmir’in yeni iş merkezi olarak nitelendirilen Bayraklı’da yer alıyor.
174 standart oda, 14 aile odası, 9 suit ve 2 engelli
odası ile toplam 197 odadan oluşan Hilton Garden
Inn İzmir Bayraklı’da tüm odalar son teknolojiye

sahip olup, modern bir konseptle dekore edilmiştir.
Modern audio / visual ekipmanlar ile donatılmış 3
toplantı salonu mevcut olup, salonların hepsi gün
ışığı alabilir konumdadır. 24 Saat açık iş merkezi,
otelin tüm mekânlarında ücretsiz ve yüksek hızlı
kablosuz internet bağlantısı, hem açık hem kapalı
otopark

imkanı

misafirlerin

konaklamalarını

kolaylaştırıcı özelliklerden yalnızca bir kaçı.
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Hilton Garden Inn Çok
Yakında Hizmete Açılıyor!

Otelin hemen giriş katında yer alan The Garden Grille Restaurant; sahip olduğu kış bahçesi ile misafirlerine dört
mevsim eşsiz lezzetler sunmaya hazırlanıyor. Otelin birinci katında yer alan The Garden Grille Bar, içeceğinizi
yudumlarken İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası ile hayal dünyanızı renklendirebilecek nitelikte.
The Garden Grille Restaurant & Bar’a ek olarak otelin en üst katı olan 10. Kat terasta İstanbul’un en seçkin ve
popüler restoranı “360 İstanbul”, otelle eş zamanlı olarak İzmir’e merhaba demeye hazırlanıyor.

360 İstanbul’un konsepti 4 temel elementten oluşmakta;
Yemek - Atmosfer - Eğlence ve Ambiyans. Her faktörün aynı
derecede önem taşıması ve birbirini tamamlaması konsepti
bir bütün haline getirirken misafir memnuniyetini en üst
düzeye

çıkarabilmeyi

sağlıyor.

İstanbul’un

en

özel

manzarasına sahip noktaları kendisine konum olarak seçen
restoran

zincirinin

İzmir’de

Hilton

Garden

Inn

İzmir

Bayraklı’yı seçmesi adeta otelin manzara ve konumunun
tescili anlamına geliyor.
Otel misafirlerinin kolay ulaşımı için otel içerisindeki asansör ile dışarıdan gelen misafirlerin kolayca ulaşabileceği

Panoramik Asansör ulaşımı daha keyifli hale getiriyor.
360 İstanbul Restoran için misafirlerin konforu da ön planda yer alıyor. Son teknoloji ses yalıtım sistemleri ile
döşenmiş mekan, hem otel misafirlerine hem de münferit ziyaretçilerine unutulmaz anılar vaat ediyor.
Otelin tüm odalarında ayarlanabilir aydınlatmalı ve ergonomik koltuklu geniş çalışma masası, sesli mesaj içeren
oda telefonu, mini buzdolabı, her gün yenilenen ücretsiz çay & kahve & su ikramları ile bir de su ısıtıcı mevcut.
Ayrıca 15 inch laptop boyutunda kasa, 32 inch televizyon, saç kurutma makinası, alarm saat, ütü ve ütü masası ile
geniş ve rahat yataklar oda standartları arasında yer almaktadır.
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Hilton Garden Inn Çok
Yakında Hizmete Açılıyor!

Bunlara ek olarak; misafirlerin 24 saat kullanabilecekleri çamaşırhane hizmeti ile özellikle iş amaçlı seyahat eden
konukların her türlü ihtiyaçları tüm detayları ile düşünülmüş durumdadır.
Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı’yı tercih eden misafirler; vücut ergonomisi dikkate alınarak tasarlanmış yatakları ile
derin uykunun ve dünyaca ünlü Precor marka fitness ekipmanları ile sağlıklı ve fit kalmanın tadını çıkarıyor.
Ayrıca her türlü atıştırmalıklar ve misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin bulunduğu Pavilion Pantry Marketi ile
kendinizi evinizde hissedeceksiniz.
Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı; modern, konforlu, zevkle döşenmiş odaları ile yalnızca iş amaçlı seyahat eden
misafirlerin değil, aynı zamanda konumu ve kültürel zenginliklere yakınlığı ile gezi amaçlı seyahat eden misafirlerin
de ilgisini çekmektedir.
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Hilton Garden Inn Çok
Yakında Hizmete Açılıyor!

Bu anlamda hem şehir içi demiryolu hattı olan İzban ile hem de İzmir’in her yerine ulaşım olanağı sağlayan
karayollarının en merkezi noktasında yer alan lokasyonu ile misafirler gitmek istedikleri birçok yer kısa
sürede ulaşabilecekler.
Şehrin eğlence merkezi Alsancak 7 dakika (3,9 km), tarihin alış veriş ile buluştuğu nokta tarihi Kemeraltı
Çarşısı 14 dakika (6,7 km), körfezin en güzel kıyılarından biri Karşıyaka 10 dakika (10 km), tarihin izlerini
hala taşıyan muhteşem kıyısı ile Foça sahil kasabası 1 saat (56 km), rüzgarın en keyifli hale dönüştüğü yer,
sörfün merkezi Çeşme 1 saat 10 dk (91 km) uzaklıktadır.
Ayrıca Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, dünyada 4000’nin üzerinde Hilton otelinin içerisinde yer aldığı; ödül
harcarken herhangi bir tarih kısıtlaması olmayan ve üyelerine aynı kalış için Points & Miles® hava mili de
kazandıran tek Misafir Sadakat programı olan Hilton HHonors® üyesidir.
HHonors üyeleri, konaklamaları karşılığında kazandıkları puanların yanı sıra, her zaman en düşük fiyat,
dijital check-in imkanlarına sahip olmakla beraber, Hilton sayfalarından yapacakları direk rezervasyonlar için

de herhangi bir ücret veya komisyon ödememektedir.
Böylesi ince düşünülmüş detaylara sahip, misafirlerine modern konaklama sanatının sıcaklığını yaşatacak
olan Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı; ilk organizasyonunu Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Cahit Karakullukçu ve eşi Sayın Deniz Karakullukçu’nun ev sahipliğinde Baret Parti ile 10 Haziran’da
otel şantiyesinde gerçekleştirdi.
İzmir’in önde gelen iş adamları, konsolosları, büyük elçileri, basın mensupları gibi İzmir’in ünlü ve seçkin
simalarının katıldığı davette yaklaşık 150 kişi ağırlandı. Geceye özel olarak hazırlanmış otel logolu baretler
ile otelin ilk misafirleri otel inşaatını ve örnek odaları gezdi.
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Hilton Garden Inn Çok
Yakında Hizmete Açılıyor!

Baret Parti gecesinin açılış konuşmasını yapan Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cahit
Karakullukçu; Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı’nın, bölgede eksikliği duyulan otel ihtiyacının karşılanmasında
büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Karakullukçu ayrıca otelin, Bayraklı’da oluşan yeni kent merkezine
yürüyüş mesafesinde olması, ulaşım ağlarına yakınlığı, dinamik konsepti ve eşsiz körfez manzarası ile
misafirlerin vazgeçemeyeceği bir otel olacağını belirtti.

Gecede Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler; Özgün Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cahit Karakullukçu'ya, Turizm Direktörü Philip Norman’a ve Hilton Garden
Inn Izmir Bayraklı Genel Müdür’ü Sevil Görgülü’ye turizme ve bölgenin kalkınmasına verdikleri destek için
teşekkür ederek birer plaket armağan etti.
Açılış konuşması ve plaket takdiminin ardından baretleri ile örnek odaları gezen misafirler geceden oldukça
memnun ayrılırken, açılışı heyecanla ve merakla beklediklerini dile getirdiler.
Özgün Grup tarafından yapılması planlanan 5 otel projesinin ilki olan Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı,
misafirlerine sunacağı tam ve eksiksiz konfor anlayışı, tecrübeli ekibi ve güler yüzlü hizmeti ile Turizm
Sektöründe şimdiden ses getirmeye başlamış durumda.
Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

20

HABERLER

Hilton Garden Inn
Proje Müdürü H. Bülent Beyhan

Kazasız geçen 2015 / Ocak – Şubat aylarını kutlamak ve çalışırken İSG kurallarına riayet eden bazı
personeli ödüllendirmek için 6 Mart 2015 tarihinde İSG Ödül Töreni düzenledik.
Ödül alan beş çalışanımıza hediyelerini takdim edip, tüm çalışanlarımıza yiyecek ve tatlı ikramında
bulunduk.
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Kherrata Boğazı Projesi
Grupman Müdürü Cenk İlker

Kherrata Boğazı Karayolu Tünelleri ve Sanat Yapıları Bordj-Mira
Şantiye Kurulumu
Sanat Yapıları ve Tüneller dâhil yükümlülüğümüzde olan Kherrata Karayolu Projesi kapsamında Bordj Mira ile
Kherrata’yı birbirine bağlayan yaklaşık 150 yıllık mevcut yolun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Coğrafi olarak çok zor bir bölgeden geçen, dik yamaçların içinde bulunan 7,2 km’lik karayolu tamamlandığında
1 şerit geliş ve 1 şerit gidiş olarak hizmet verecektir.

Yapılan ön çalışmalar sonucunda çok kesin olmamakla beraber 6 tane köprü yapmayı planlıyorduk. Fakat
girişteki 2 tane köprünün de iptal edilmesiyle 4 tane köprü yapımına karar verdik. Güzergâh üzerinde 4 tane
tünel öngörmüştük. Orijinal projede toplam yapılacak olan tünel miktarı 70 metreydi fakat biz şu anda bu

miktarı yeni çalışmalarımızla 1265-1300 metre civarında bir uzunluğa çıkarttık. Bunun dışında yarım köprü
dediğimiz ortaya kolon ve viyadük ayakları koymadan 40-50 metre civarındaki açıklıkları geçecek bir sistem
üzerine yapılacak yarım köprü olarak adlandırdığımız çelik konstrüksiyon köprülerimiz de var. Ayrıca, tabii ki
menfez ve viyadüklerimiz mevcut. Çalışma yaptığımız ortam içinde yerinde tespit edilip yapılacağı için
menfezlerin miktarları şu anda belli değil ama tip bir menfez çözümü önerip gerçekleştireceğiz.
Projenin 7.4 km’sinin her metresinde ayrı bir çalışma ve ayrı bir mühendislik gerektiriyor. Tünellerinden tutun,
şevlerin stabilizesine ve hatta köprü ve viyadük yapımına, çelik konstrüksiyon ve betonarme yapılarına kadar
mühendisliği içeren tüm konuları kapsayan bir proje olması ve bu projenin ekseriyetle zor bir proje olması bizi
heyecanlandırıyor ve daha iyisini yapmak için motive ediyor. Zamanla yerinde yapacağımız tartışmalar,
konuşmalar; meslektaşlarımızla yapacağımız tartışmalar ve çözüm önerileri ile en iyisine karar vereceğimize

inanıyorum. Şu anda buna benzer bir projenin dünyada sayılı güzergâhlar üzerinde olduğunu biliyoruz;
Arjantin’de ve İspanya’da olduğunu söylediler sanıyorum. Çok kısıtlı yerlerde böyle bir proje uygulaması
olacak. Böyle az ve nadir yapılan bu tarz işlere bir yenisini ilave etmek tabii ki Özgün İnşaat için de büyük bir
onur kaynağı olacaktır. Çalıştığımız güzergâh üzerinde bulunan bir bölge 8 Mayıs 1945 günü başlayan Sétif,
Guelma ve Kherrata katliamlarında öldürülüp Kherrata Boğazı’ndan çukurlara atılan binlerce kişinin anısı olması
sebebiyle önemlidir. Yerel halkın hassasiyetini de gözeterek bu bölgeyi yalnızca bu şekilde geçmeyelim,
turistler tarafından da ziyaret edilebilen bir alan haline getirelim istedik. Konuyla ilgili projemiz kapsamında bir
müze gerçekleştirilmesi de öngörüldü. Bakanlık düzeyinde görüşmeler sürüyor.
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Kherrata Boğazı Projesi
Grupman Müdürü Cenk İlker

“RN 09: KHERRATA BOĞAZI KARAYOLU VE SANAT
YAPILARI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI” PROJESİ

Cezayir Bayındırlık Bakanı Sn. Abdelkader Ouali; RN43 Karayolu Tünelleri projemizin açılışını yaptıktan
hemen sonra yeni başlanan “RN 09: Kherrata Boğazı Karayolu Ve Sanat Yapıları Düzenleme Çalışmaları”
projemizde incelemelerde bulunmak için Bordj-Mira ilçesine gitti. Burada gerçekleştirilecek projeler ile ilgili
bilgilendirilen Bakan, Kherrata boğazı içerisinde yer alan anıtların bulunduğu alana bir önceki sayfamızda
bahsettiğimiz gibi bir müze yapılması önerisini dile getirdi ve daha ayrıntılı görüşülmesi için Proje ve
Grupman Müdürü Sn. Cenk İlker’i Cezayir’de toplantıya çağırdı.

Her zaman olduğu gibi Özgün İnşaat olarak bir işi daha başarıyla tamamlamış olmanın sonsuz kıvancını ve
yeni başlayacağımız projenin heyecanını içimizde duyuyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın karşılığı olarak
Cezayir’in ve Bejaia’nın en modern ve donanımlı tünellerini inşa etmiş olmak bize gurur vermektedir.
Bakanlık seviyesinde takdirle takip edilen işlerimiz, her defasında övgüler almış ve yeni iş tekliflerinin
yolunu açmıştır. Yaptığımız işlerin karşılığını aldığımız ve belki de bir nebze olsun tatlı yorgunluğumuzu
giderdiğimiz bu gibi güzel günleri Özgün Ailesi olarak paylaşacağımız yeni projelerin temennisiyle…

Bayındırlık Bakanı
Sn. Abdelkader
Ouali ve Proje ve
Grupman
Müdürümüz Sn.
Cenk İlker RN09
Projesi üstüne
konuşurlarken
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Şavşat Hes Projesi
Cevdet Kurt

OMEGA ENERJİ ve YATIRIM A.Ş. ne ait SUSUZ Regülatörü

ve HES Projesi kapsamında Regülatör, Dolusavak, Çakıl
Geçidi, Çökeltim Havuzu, İletim Tüneli, Yükleme Havuzu,
Cebri Boru, Santral Binası, Kuyruk Suyu Kanalı ve Enerji
Nakil Hattı tesisleri bulunmaktadır.
Arpalı deresi üzerinde 960,00 m

taban kotunda yer alan

Susuz Regülatörü ile 965,00 m kotuna kadar yükseltilen su,
max 5,5 m3/sn ile alınarak 1362 m. uzunluğundaki iletim
tüneli vasıtası ile yükleme havuzuna İletilecektir.
havuzundan 130 cm çapında ve

Yükleme

336 m. uzunluğundaki

cebri boru ile Mansurat Çayı sol sahilinde 809,00 m kuyruk

suyu

kotunda

Santralde;

bulunan

santral

binasına

iletilecektir.

1,232MW + 3,044 MW + 3,044 MW kurulu

gücündeki üç adet türbin ile yıllık toplam 21.460.000 KWh
elektrik enerjisi üretilecektir.
2015 Ekim ayında tamamlanacak projenin 2015 Kasım ayı
içinde

devreye

alınarak

enerji

üretimine

başlaması

planlanmıştır.
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Şavşat Hes Projesi
Cevdet Kurt

26

Haziran

2015

tarihi

itibari

ile

tesislerin

tamamlanma durumu aşağıdaki gibidir.
Regülatör

: %76,84

İletim Tüneli

: %89,23

Yükleme Havuzu : %22,87
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Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi
CEZAYİR ULAŞTIRMA BAKANI AMAR GHOUL’UN
KHEMIS – EL AFFROUN PROJESİNİ ZİYARETİ
Proje yetkilileri tarafından karşılanan Cezayir Ulaştırma Bakanı Sn. Amar Ghoul olumlu geçen tünel ziyaretinin

ardından projeyle ilgili düzenlenen panelde katılımcılara ve gazetecilere görüşlerini aktardı. (09.04.2015)

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi
RAMDANE TÜNELİ KAZI BİTİMİ TÖRENİ
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HABERLER

Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi
RAMDANE TÜNELİ KAZI BİTİMİ
RAMDANE TÜNELİ KAZI BİTİMİ TÖRENİ

Tünelimizi ziyaretinden bir ay sonra 07.05.2015 tarihinde Kazı Bitimi Töreni için tekrar gelen Cezayir
Ulaştırma Bakanı Sn. Amar Ghoul, Cezayir Büyükelçimiz Sn. Adnan Keçeci, Anesrif Genel Müdürü Sn.
Azzedine Fridi, Genel Müdürümüz, projemiz yöneticileri ve

çok sayıda yerel devlet yetkilisinin katılımıyla

birleşimi yapılan Ramdane Tüneli, Alger-Oran Demiryolu parkurunda önemli bir mühendislik yapısıdır. Tören
esnasında yapılan açıklamalarda ve sonrasında basına yansıyan haberlerde alınan övgüler şirketimizin
Cezayir’deki geleceği bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Asıl önemli olan da çok şükür bugüne
kadar hiçbir vahim iş kazası meydana gelmemiş olmasıdır.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi
RAMDANE TÜNELİ KAZI BİTİMİ TÖRENİ

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi
RAMDANE TÜNELİ KAZI BİTİMİ TÖRENİ

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi

Özgün Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu

Başkanımız

KARAKULLUKÇU,
Genel

Cahit

Özgün İnşaat

Müdürümüz

Burak

ERSÖZ, Soner KARAKULLUKÇU
ve Özgün KARAKULLUKÇU’nun
proje ziyaretlerinden bir kare.

İSG DENETİMİ
Her yıl dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin saha
uygulama kontrolleri için Türkiye’den Kalite Yönetim Müdürü Selçuk ŞİMŞEK, Kalite Yönetim Temsilcisi
Duygu ERGÜL İŞMEN ve Baş Denetçi Şahin KAYADİBİ projemizi denetlemeye geldiler. (Mayıs 2015)
Üretim
Müdürümüz Ali
ÜNLÜ

tarafından baş
denetçi

Şahin

KAYADİBİ’ne
proje hakkında
bilgilendirme
yapıldı.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Khémis – El Affroun Demiryolu Projesi
CEZAYİR BLIDA VALİSİ OUCHENE MOHAMMED’İN
KHEMIS – EL AFFROUN PROJESİ ZİYARETİ
Cezayir Blida Valisi Ouchene Mohammed Projemizi ziyaret etti. (26.02.2015) Valiyi Üretim
Müdürümüz Ali ÜNLÜ karşıladı.

Blida Valisine, Anesrif Proje Müdürü Noureddine
BERRAHAL tarafından projenin genel durumu hakkında
bilgi verildi.

Blida Valisi Ouchene Mohammed tünelimizi de
gezdi

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Ankara / Moonlight Residence
Hürriyet Biricik

Yapımına 2014 yılı Haziran ayında başlanan,
Başkent Ankara'nın merkezinde yer alan ve
yatırım programımızın en önemli parçalarından
biri olan Moonlight Residence Projesi inşaatı
hızla devam etmektedir.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Ankara / Moonlight Residence
Hürriyet Biricik

2015-Temmuz ayı başında Betonarme imalatlar
tamamlanmış, Ticari Otopark katları tüm
imalatlar bitirilerek teslim edilmiştir. Diğer

katlarda ise mekanik, elektrik ve ince işler
programlandığı şekilde devam etmektedir.
Projenin 2015-Eylül ayında tamamlanarak,
2015-Ekim ayı içerisinde dairelerin teslim
edilmesi ve 2015-Kasım ayında Moonlight
Residence'da yaşamın başlaması
planlanmaktadır.

Moonlight Residence’ın 58 adet
1+1; 8 adet 2+1; 16 adet 3+1

olmak

üzere

toplam

82

daire

bulunmaktadır. Buna ek olarak 1
adet 1.100 m2 dükkan, 1 adet
315 m2 dükkan, 1 adet 275 m2
dükkan ve dairelere

ait

2 katlı

kapalı otopark mevcuttur.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
THENIA TÜNELİ KAZI BİTİMİ

ANESRIF’in kararı doğrultusunda,
ikisi Tizi Ouzou’ya ikisi de Bordj
Bou Arreridj’e yönlendirilecek
toplam 4 hatlı ikiz tünel şeklinde
inşa edilmekte olan Thenia
Tüneli’nde, Şubat 2015 itibariyle
tünel kısmında bulunan tüm fore
kazık imalatları tamamlanmıştır.

Yöneticilerimizin
ziyaretlerinden bir kare

Tünelin doğu ve batı portallerinde hattın her iki tarafında bulunan fore kazık istinat duvarlarının inşası da
şirketimize verilmiştir. Tizi Ouzou tarafında yer alan Doğu Portali istinat duvarı fore kazıkları ve püskürtme
betonlu yüzey kaplamaları da tamamlanmıştır.
Alger tarafında yer alan Batı Portali istinat duvarı ise, ANESRIF tarafından halen çözüme kavuşturulmamış
olan istimlak sıkıntısı nedeniyle bekleme aşamasındadır. Konu ANESRIF’in gündeminde olup, güncel olarak
takip edilmekte ve çözülmesine çalışılmaktadır. Problemin çözülememiş olmasından dolayı maruz kalınan

süre kayıplarının kaydedilmesi ve yapılacak yeni zeyilnamelerde talep edilebilmesi için noter tespiti
gerçekleştirilmektedir.
Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi

Tünelin Batı tarafından çalışma imkânı bulunmadığından dolayı, Doğu portalden itibaren kazı ve tahkimat
çalışmalarına başlanarak 6 ano radye donatı ve betonu tamamlanmıştır. Mart ayı içerisinde çelik kalıbı

kurulmuş olup kemer betonlama çalışmalarına başlanmıştır.
Thenia Tüneli, şehir merkezinde yer aldığından dolayı, elektrik, su, gaz ve telefon hatlarının yerlerinin
değiştirilmesi veya tamamen kaldırılmasına yönelik işlemler hızlı bir tempoda bitirilmiş, çalışmanın önü
açılmıştır.
Gerçekleştirilmekte olan birinci tüpün bir taraftan ana yol, diğer taraftan da halen faaliyette olan mevcut
hattın üzerinde bulunan tünel arasında kalması, her iki tarafta çok kısıtlı bir ortamda çalışmayı zorunlu
kılmaktadır.
Trafiği aksatmamak için tüneli dikey geçen ve kazının ilerlemesine göre geçici yollar yapılmıştır.
Birinci tüpün tamamlanmasından sonra halen işleyen hat Teixeira tarafından bitirilen tünele kaydırılacaktır.
Takiben mevcut tünel yıkılarak ikinci tüpün yapımına başlanacaktır. İlk tünelde yapıldığı gibi geçici yollar ile
trafik akışı sağlanacaktır.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
NACIRIA TÜNELİ

Tamamlanmış olan
Naciria tünelinden bir
görünüm

Naciria Tüneli Batı Portali üzerinde yer alan bölgeye dışarıdan deşarj yapılmasından ötürü 2012 yılı
başlarında bir toprak kayması meydana gelmişti. Aradan geçen bunca zamana rağmen, bu konuda henüz
İdare tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Projenin Mevcut müşavirlik firması tarafından bir
etüdü hazırlanmış olup, bu etüt ANESRIF’in onayını beklemektedir.

Kaçış galerisi kazısı tamamlanmış olup, Nisan – Mayıs 2015 dönemi içerisinde portal yapısının inşaatına
başlanmıştır. Arazide bulunan mevcut yeraltı kanal sistemi ve yerüstü elektrik hatları, inşaatın
gerçekleştirilmesini geciktirmiştir. Bu hatlarla ilgili yapılması gereken deviasyon çalışmaları Mart – Nisan
2015 dönemi içerisinde tamamlanmış olup portal çalışmasına başlanmıştır.
Naciria Tüneli ve Kaçış galerisi elektromekanik malzemeleri şantiyeye intikal etmeye başlamıştır. Halen
İdare ve Sivil Koruma’nın onayını beklemekte olan Genel Güvenlik Etüdünün onaylanmasını takiben
kurulum çalışmalarına başlanacaktır. İşin 4 ay gibi bir sürede bitirileceği öngörülmektedir.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
DBK TÜNELİ

15 nolu sayımızda sizlere DBK Tüneli üstyarı kazısının tamamlandığını müjdeleyerek betonlama
çalışmalarına başlanacağını belirtmiştik. Bu sayımızda ise DBK Tünelinin tüm radye ve kemer betonlarının

tamamlandığının müjdesini vermekteyiz. Tünel betonlama çalışmaları bütünüyle tamamlandığından, DBK
Tüneli için kurulan şantiyemiz de bölgeyi boşaltmıştır. Kalan işlerden tünel ağızlarının dolgu ve taş örme
işleri yerel bir firmaya verilerek Mayıs – Haziran döneminde tamamlanmıştır.
Tünelde 2013 yılı sonlarında meydana gelen göçük olayının sigorta tarafından karşılanması için yapılan
görüşmeler tamamlanmış olup, maruz kalınan kayıplar bu şekilde karşılanmıştır. Önümüzdeki günlerde
sigortadan gelecek tazminatın tahsil edilmesi beklenmektedir.
Bu arada Naciria’da bulunan beton santrali ve teknik yerleşkemizi 20/02/2015 tarihinde boşaltmış
bulunuyoruz. Thenia tüneli yakınında bulunan Soukh El Had bölgesine taşınmaya başladık. Thénia - BBA
projesine tahsisli olan bu alan geçici süreli olarak T.T.O Projesi kullanımına verilmiştir.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
SOUK EL HAD
Souk El Had bölgesindeki çalışmalar olumsuz hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlanmıştır.

Öncesi

Sonrası

Thénia - BBA PROJESİ
Bakanlıklarda yapılan değişikliklerden sonra Ulaştırma Bakanlığı’na gelen Mr. Amar GHOUL talimatıyla
proje görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.
Tüneller kontratı olan 2 nolu kontrat taslağında bir madde dışında uzlaşma sağlanmıştır. Aynı şekilde
Çinli ortağımız CCECC’ye ait işlerin kontrat taslakları tek madde dışında uzlaşı ile sonuçlanmıştır.
Anlaşılamayan madde için konunun bakanlık düzeyinde halledileceği düşünülmektedir.

Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

39

HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
THENIA TÜNELİ BAKAN ZİYARETİ

03.03.2015 tarihinde Ulaştırma Bakanı Sayın Amar GHOUL Thenia–Bordj Menail arasında kalan hattın
açılışı için yaptığı gezide Thenia Tünelini görmeye gelmiştir.

Sayın Amar GHOUL; trenle Thenia Tüneli’ne gelmiştir. Kendisi Proje Müdürümüz Sayın Mustafa Erfüs ve
Üretim Müdürümüz Sayın Süleyman Taşatan tarafından karşılanmıştır. Ziyarette mühendislerimiz ve diğer
çalışanlar da hazır bulunmuşlardır.
Thenia Tüneli’nde kendisine Anesrif yetkilileri ve Proje Müdürümüz Sayın Mustafa ERFÜS tarafından bir
brifing verilmiş olup, Sayın Bakan memnuniyetlerini belirterek güzergâh üzerindeki diğer yapıları teftiş
etmek üzere şantiyemizden ayrılmıştır.
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HABERLER

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
THENİA TÜNELİ BAKAN ZİYARETİ

Geçtiğimiz Mart
ayında şantiyemizi
ziyarete gelen
Ulaştırma Bakanı
Amar Ghoul ve
Anesrif Genel
Müdürü
hazırlıklarımız ve
verdiğimiz bilgilere
göre tünelin
ilerleyişinden
dolayı teşekkür
ettiler.
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HABERLER

Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı Projesi
Proje Müdürü Cehdi Yıldırım

Karadeniz Mahallesi İstasyon
şantiyesi Doğu-Batı şaftları arası
peron tünellerinin birleşimi
başarıyla tamamlanmıştır.
Emeği geçenleri tebrik eder,
nice kazasız başarılı çalışmalar
dileriz.
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HABERLER

Bejaia Karayolu Tünelleri
Elektromekanik Projesi
Proje Müdürü Cenk İlker

HABERLER

RN-43 Melbou Tünellerinde Kaçış Tünellleri Çalışmaları Başlatıldı

Bejaia’da

tamamladığımız

“Elektromekanik İşleri" de

tünellerde

gösterdiğimiz

başarıdan

dolayı

bilindiği

üzere

tünellerin

Özgün İnşaat tarafından yapılmıştı. Bugünlerde ise iki tünelde ilave olarak

istenilen yeni projelere başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
Söz konusu çalışmalar T1 ve T2 tünellerinde gerçekleştirilmektedir. Protection Civile tarafından ek iş olarak

talep edilen T1 tünelinde yaşanabilecek olası bir yangın durumunda ana tünelden kaçış tüneline duman
gitmesini önlemek için havalandırma ve pozitif basınç sistemi kurulmaktadır. Bu sayede 150 metre
uzunluğundaki bu kaçış tünelinde hem yolcuların güvenliği hem de tünel içi güvenlik sağlanmış olacaktır.
Öte yandan T2 tünelinde, ilave olarak istenilen sulu yangın söndürme çalışması çerçevesinde 10 yangın
dolabı ve köpüklü yangın söndürme sistemi kurulmaktadır. Yapılan bu sistem sayesinde özellikle yakıt,
mazot ve kimyasallardan kaynaklanan yangınlara anında müdahale edilebilecektir.
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HABERLER

Bejaia Karayolu Tünelleri
Elektromekanik Projesi

HABERLER

Proje Müdürü Cenk İlker

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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HABERLER

İski Avrupa 1. Bölge 2012
Yılı 2. Kısım Atıksu Tüneli
Sinan Kuku & Murat Andaç
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HABERLER

İski Avrupa 1. Bölge 2012
Yılı 2. Kısım Atıksu Tüneli
Sinan Kuku & Murat Andaç

AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE (ŞİŞLİ, SARIYER, KÂĞITHANE)
İLÇELERİ / İSTANBUL
SÖZLEŞME TARİHİ
İŞYERI TESLİM TARİHİ
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ

: 22.03.2013
: 01.04.2013
: 31.03.2018

MIKTARI VE TÜRÜ:
TBM ile 9525,66m Ø 3600mm iç çaplı atık su tüneli, konvansiyonel yöntemle 70m Ø3600mm iç çaplı atık su
(kuyruk) tüneli, Ø7,5m iç çaplı 1 adet tünel şaftı, Ø9,00m. İç çaplı 2 adet tünel şaftı inşaatı, Ø2000mm iç
çaplı 359m betonarme boru sürme (İtme) işi, 261m Ø1800mm betonarme boru hattı inşaatı yapılacaktır.
PROJENIN AMACı:
İstanbul İli, Şişli, Sarıyer, Kâğıthane İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Tünel İnşaatı TBM (Tünel Açma
Makinası) ile açılacak olup, BALTALİMANI - CENDERE -

GALATA tünelleri olmak üzere iki adet tünel ve

şaftları ile atık suyun toplanıp Baltalimanı Atık su Arıtma Tesisi ’ne aktarılmak suretiyle, Haliç’i Kurtarma
Projesi’nin önemli bir ayağını oluşturacaktır. Tünel inşaatının ana kalemleri; T1, T3 ve T5 olmak üzere
toplam 3 adet şaft, cendere tüneli (L=4.249,87m) ve galata tüneli (L=5.275,79m) olmak üzere iki adet
tünelden oluşmaktadır.
SAĞLAYACAĞı FAYDALAR:
Kemerburgaz – Göktürk – Ayazağa Mahallelerinin tamamı ve Kağıthane İlçesinin bir kısmının atıksularını
toplayarak tünel vasıtasıyla Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır. Bu tünel sayesinde Cendere
atıksu terfi merkezi iptal edilecek ve çap yetersizliği nedeniyle zaman zaman Cenderede meydana gelen
atıksu deşarj problemleri sona erecek ve devamındaki Güney Haliç kolektörlerinin doluluk oranı düşmüş
olacaktır.
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HABERLER

İski Avrupa 1. Bölge 2012
Yılı 2. Kısım Atıksu Tüneli
Sinan Kuku & Murat Andaç

AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE (ŞİŞLİ, SARIYER, KÂĞITHANE)
İLÇELERİ / İSTANBUL
PROJENIN GÜNCEL DURUMU: Baltalimanı atık su arıtma tesisine bağlantı oluşturacak ve TBM (Tünel Açma
Makinası)’in girişinin yapıldığı T5 şaftı ve çıkış şaftı olan T1 açılmış olup Projenin ilk aşaması olan Cendere Tüneli

(4.249,87m) kazısı tamamlanmıştır. Projenin 31.03.2015 tarihi itibari ile %36,91’lik nakdi, %53,34 fiziki ve iş
programına göre ise %35,06’lik süresel ilerleme gerçekleşmiştir. TBM’in aylık ortalama ilerlemesi yaklaşık
460m’dir.
Galata Tüneli (5.275,79m) için ise TBM kuyruk tüneli çalışmalarına hızla devam edilmektedir ve 05.06.2015
tarihinde kazı çalışmalarına başlanmıştır.
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HABERLER

İski Avrupa 1. Bölge 2012
Yılı 2. Kısım Atıksu Tüneli
Sinan Kuku & Murat Andaç
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HABERLER

İski Avrupa 1. Bölge 2012
Yılı 2. Kısım Atıksu Tüneli
Sinan Kuku & Murat Andaç

AVRUPA YAKASI 1. BÖLGE ( ŞİŞLİ, SARIYER, KÂĞITHANE )
İLÇELERİ / İSTANBUL
GÜZERGAH JEOLOJİSİ:
Güzergâhlar boyunca Kocaeli Paleozoyik İstifi’nin Devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı Tuzla, Baltalimanı ve Trakya
Formasyonları yüzeyler. Bu birimler birbirleriyle uyumlu ve düşey yönde tedrici geçişlidir. İstifin alt kesimi
Cendere Tüneli’nin son kesiminde görülür. Bu kesim Orta-Üst Devoniyen yaşlı yumrulu kireçtaşları (Tuzla Fm)
ile Alt Karbonifer yaşlı ince laminalı, fosfat ve manganez yumrulu çörtlerden yapılmıştır (Baltalimanı Fm) İki
birim arasında yumrulu kireçtaşlarının yok olması ile boz renkli çamurtaşlarının belirginleşmesi ve üste doğru,
önce lamina bazında çörtlerin ortaya çıkışı ve giderek sıklaşıp kalınlaşması şeklinde bir düşey geçiş tünel

güzergahı dışındaki mostralarda açıkça izlenir. Bu durum ortamın giderek derinleştiğini ve karbonat duraylılık
sınırı altına indiğini kanıtlamaktadır. Güzergâhın diğer kesimlerinde, altındaki Baltalimanı Formasyonu ile
tedrici geçişli türbiditik kumtaşı aratabakalı şeyllerden yapılmış Trakya Formasyonu izlenir. Formasyon genel
olarak, ince paralel laminalı ince tabakalı mavimsi yeşil şeyllerden yapılmıştır. Şeyller arasında seyrek ince
tabakalı türbiditik kumtaşı aratabakaları olağandır. Bazı kesimlerde bu kumtaşı aratabakaları kalınlaşır ve
sıklaşır, dolayısıyla, formasyon şeyl-kumtaşı ardışımı haline gelir. Yine bazı kesimlerde, kumtaşları kalın ve
şeyller ancak birkaç santimetre kalınlıklıdır. Bu kesimler türbidit yelpazesi çökelim ortamı içinde yelpaze üstü
lobu olarak tanımlanır. Bu kumtaşları istif içinde giderek seyrekleşip incelerek kaybolurlar ve istif yine baskın
olarak şeyllerden yapılmış hale gelir. İstif sık kıvrımlı ve kırıklıdır. Seyrek mostralarda istifi oluşturan
litolojilerin oldukça sık çatlak içerdiği de gözlenmiştir. Tünel güzergâhı üzerinde derelerin yatak dolgusu
olarak gevşek çakıl-kum-siltkilden yapılmış alüvyonlar mevcuttur. Ayrıca, güzergâh boyunca genellikle vadi

içlerinde önemsiz ve güzergahı etkilemeyen yapay dolgular bulunmaktadır. Cendere tünelinin jeolojisini
gösteren harita tablo 1 ve 2 de verilmiştir.
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RN43 Karayolu Tünelleri Projesi
Proje Müdürü Cenk İlker

“RN 43: KARAYOLU TÜNELLERİ” PROJESİNİN AÇILIŞI

Özgün İnşaat’ın, Bejaia Vilayetinde tamamladığı diğer bir proje olan 11,5 km yol inşaatı ve 3 tünelinin açılışı
Bayındırlık Bakanı Sn. Abdelkader Ouali ve Bejaia Valisi Sn. Hamou Ahmed Touhami ve A.N.A. Genel
Müdürü ve beraberindeki kalabalık bir kadronun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tünellerin açılışında kısa bir
konuşma yapan Bakan, kurdele merasiminin ardından tünel kontrol merkezini ziyaret etti ve tünel sistemleri
konusunda bilgilendirildi. Proje ve Grupman Müdürü Sn. Cenk İlker, Bayındırlık Bakanının sorularını
yanıtlayıp, gerekli açıklamalarda bulundu.
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Bejaia Şantiyeleri Ziyaretleri

27-28.06.2015 tarihinde Özgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cahit Karakullukçu, oğulları
Sn. Soner Karakullukçu ve Sn. Özgün Karakullukçu ve Özgün İnşaat Genel Müdürü Burak Ersöz Doğu
Cezayir Şantiyelerinden Bejaia Şantiyemize ziyarette bulunmuşlardır.

Ziyaretlerinin ilk gününde Bordj-Mira’da yapımı süren makine parkında ve Kherrata’daki kamp inşaatlarında
gezip bilgi aldılar ve bunu müteakiben RN09: Kherrata Boğazı Karayolu ve Sanat yapıları Projesi alanında
incelemeler yaptılar. İncelemeler sırasında kendilerine Bejaia Şantiyesi Proje ve Grupman Müdürü Sn. Cenk
İlker, El-Affroun Şantiyesi Üretim Müdürü Sn. Ali Ünlü, Jeoteknik Şefi Sn. Eray Ay, İnşaat Mühendisi Sn.
Kerem Umar eşlik ettiler. RN 09 projesindeki ayrıntılarla yakından ilgilenen yöneticilerimiz bütün sanat
yapıları ile ilgili ayrı ayrı bilgilendirildiler.

Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

51

HABERLER

Bejaia Şantiyeleri Ziyaretleri

İkinci gün ise Proje ve Grupman Müdürü Sn. Cenk İlker tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen projeler ile
yapım aşamasında ve ileride uygulamaya konulacak projeler ile ilgili bir vizyonu konuklarına brifing şeklinde

sunuldu. Bu sunum süresince ilk önce RN43 Tünelleri ile ilgili kısa bilgiler verildikten sonra İspanyol proje
firması Tec-4’nun proje alanına getirdiği çözümler üzerine konuşulup fikir alışverişinde bulunuldu ve yeni
projemizle ilgili bir program üzerinde tartışıldı.
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Bejaia Şantiyeleri Ziyaretleri

Cenk Bey kamp alanı ve Kherrata Boğazında Hannouze Köprüsünün bulunduğu alanda yapılacak müze ile ilgili
bilgi verirken…

Yönetim kadromuz RN43 tünellerinde
incelemelerde bulunurken…
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Özgün İnşaat İzmir Güneş Enerjisi Projesi
Özge Baki & Cevdet Kurt

PROJE GENEL BİLGİLERİ:
Proje Adı

:

ÖZGÜN İNŞAAT İZMİR GES

Proje Tipi

:

GÜNEŞTEN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Bulunduğu İl ve İlçe

:

İZMİR / SELÇUKLU

Kurulu Gücü (kWp/kW)

:

480,48 kWP / 440 kW

Ortalama Enerji Üretimi (GWh/yıl)

:

768.000 kWh

Çağrı Mektubu Tarihi

:

09.04.2014

Başvuru Sahibi Şirket

:

Özgün İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd.

PROJENİN SON DURUMU:
İzmir Selçuklu ilçesi Havutçulu Köyü’nde yer alan 12 bin dönüm arazi üzerine kurulması planlanan Lisanssız
Güneş enerjisi tesisimizin kapasitesi 750kWp idi. Ancak imar planının yapımına esas belediyeden terkler
istendiğinden arazimiz üzerine ancak 480,48kWp’lık GES kapasitesi sığabildi. Arazimizin elektrik ve statik
projeleri hazırlanıp TEDAŞ’a teslim edilmiştir. TEDAŞ onayı beklenmektedir. Aynı zamanda arazinin İmar
planı kapsamında tüm yazışmaları tamamlanmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur ancak
inşaata başlayabilmemiz için imar planının onaylanıp Selçuk Belediyesinden inşaat ruhsatı alınması
gerekmektedir. Maalesef ülkemizde GES imar planlarının onaylanması 6-8 ayı bulabilmektedir.
Sistemimizde 1848 adet 260W’lık Güneş Modülü, 22 adet 20kW’lık evirici kullanılacak olup senelik 768.000

kWh elektrik üretimi beklenmektedir.
Sürecimiz devam ederken Çin’in büyük panel üreticilerinden biri olan JA Solar’ın davetiyle Mart ayı
içerisinde Shanghai’ye bir yolculuk yaptık. JA Solar’ın hem hücre fabrikasını hem modül fabrikasını gezip
ürünlerin nasıl üretildiklerini görme imkanı bulduk. Fabrika gezilerimizin bir kısmını fotoğraflardan
görebilirsiniz. Üretim sürecini, maalesef fotoğraf çekmek yasak olduğundan, fotoğraflayamadık.
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Özgün İnşaat İzmir Güneş Enerjisi Projesi
Özge Baki & Cevdet Kurt

Aşağıda kısaca güneş panelinin nasıl oluştuğunu fotoğraflar ile görebileceksiniz.

1- Günümüzde üretilen güneş panellerinin çoğu

2- Güneş paneli yapımındaki ilk adım, yüksek

Dünyada ikinci sırada bol bulunan element ve plaj

saflıktaki silikondan (99.999999%) dev bloklar olan

kumunun temel bileşeni olan Silikon maddesinden

silikon külçeler oluşturmaktır.

yapılmaktadır.
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Özgün İnşaat İzmir Güneş Enerjisi Projesi
Özge Baki & Cevdet Kurt

3-

Ardından

silikon

külçeyi

testere

4- Bir güneş paneli yapmak için solar hücrelerden

kullanarak ince levhalar halinde dilimleme işlemi

48, 60 veya 72 adedini bir araya getirilir ve onları

yapılır. Küp şeklindeki silikon külçenin her iki

iki tabaka etilen vinil asetat (EVA) arasına

milimetresinden,

yerleştirilir. Daha sonra, arka tarafına bir tabaka

her

biri

elektrikli

200

mikron

kalınlığındaki, ağır bir kağıt parçasına benzeyen

katmanı yerleştirilir. Ardından yapısal stabilite ve

yaklaşık beş adet silikon levha çıkar.

koruma amacıyla birbirine su geçirmez bir
yapışkanla bağlanacak şekilde, ön yüzeye cam ve
çevresinin etrafına alüminyum çerçeveler
yerleştirilir. Son olarak, güneş panelinin arkasına bir
sigorta kutusu yerleştirilir.
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Omega Enerji Konya 5MW GES Projesi
Özge Baki & Cevdet Kurt

PROJE GENEL BİLGİLERİ:
Proje Adı

:

OMEGA ENERJİ GES

Proje Tipi

:

GÜNEŞTEN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Bulunduğu İl ve İlçe

:

KONYA / KARATAY/ACIDORT MAHALLESİ

Kurulu Gücü (kWp/kW)

:

5720 kWP / 5000 kW

Ortalama Enerji Üretimi (GWh/yıl)

:

9.103.000 kWh

Çağrı Mektubu Tarihi

:

10.01.2015

Başvuru Sahibi Şirket

:

OMEGA Enerji ve Yatırım A.Ş.

PROJE GENEL BİLGİLERİ:
Konya ili, Karatay İlçesi, Keşlik Mevkii Acıdort Mahallesi 743 Parselde yer alan arazimiz üzerine kuracağımız
toplam 35MW’lık Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin ilk etabı olan 5MW OMEGA GES için çağrı mektubu
MEDAŞ tarafından 10.01.2015 tarihinde yayınlanmıştır.
Çağrı Mektubunun yayınlanmasının akabinde ELTEM-TEK firması ile proje sözleşmesi imzalanıp santralimizin
elektrik ve statik projeleri hazırlanmış ve 09.04.2015 tarihinde TEDAŞ’a sunulmuştur. Projemizin TEDAŞ’tan
tahmini onay tarihi 10.07.2015’tir. Arazimizin tamamı için imar planı yapılmış olması ve inşaat ruhsatı için
beklemek zorunda olmamız ayrıca bir avantaj olmuştur.
Proje sürecimiz devam ederken projemizin hayata geçmesi için EPC firmaları ile yoğun görüşmeler yapılmış
ve aday firmaların yaptıkları tesisler yerinde incelenerek 08.04.2015 tarihinde ELSE ENERJİ MÜŞAVİRLİK
MÜH. ELEKT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İle işin yapımı için sözleşme imzalanmıştır.

ELSE Enerji’nin
Kayseri’de
kurmuş olduğu 4
MW gücündeki
Tesis

Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

57

HABERLER

Omega Enerji Konya 5MW GES Projesi
Özge Baki & Cevdet Kurt

ELSE Enerji İle 5MW Santralimizin Yapım işi Sözleşmesini İmzaladık
5720kWp olarak tasarlanan santralimiz 725.000m² olan arazimizin 88.000m²’lik kısmına kurulacaktır.
Santralimizde 22.000 adet 260W’lık JA Solar firmasının Güneş Modülü, 5 adet 1000kW’lık SMA firmasının
merkezi eviricileri kullanılacak olup senelik 9.103.000 kWh elektrik üretimi beklenmektedir.
ELSE Enerji ile imzaladığımız sözleşmede yer alan iş programına göre 5MW projemizin sistem kurulumu
31.08.2015 tarihinde tamamlanması ve TEDAŞ’ın geçici kabulü 01.10.2015 tarihinde yapıp tesisimizin enerji
satmaya başlaması planlanmaktadır.
9-11 Nisan Tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşen SOLAREX fuarında SMA standını ziyaret
edip

projemizde

kullanılacak

olan eviricileri

gördük ve

SMA ile

senelik

servis-bakım şartlarımızı

kararlaştırdık.

Özgün Şirketler Grubuna Hayırlı Olması Dileğimizle…
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Omega Enerji Konya 5MW GES Projesi
Özge Baki & Cevdet Kurt

Güneş Enerjisi projemizin ilk etabı olan 5MW’lık kısmın montajı Haziran sonunda başlamıştır.

Özgün Şirketler Grubuna Hayırlı Olması Dileğimizle…
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Yeni Merkez Binamıza Taşındık!
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Yeni Merkez Binamıza Taşındık!

Özgün Şirketler Grubu Balmumcu’daki binasından ayrılarak 2014 yılının Aralık ayında Gayrettepe Gönenoğlu Sokak’taki 7
nolu binaya taşınmıştır.
Yeni İletişim Bilgilerimiz:

Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sk. No:7 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 275 37 37
Faks: 0212 275 96 14

Resepsiyon

5. Kat Toplantı Odası

Konferans Salonu

Yemekhane

Teras Dinlenme Alanı

Doktor Odası
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Yeni Merkez Binamıza Taşındık!
Hazırlayan: Muhasebe Birimi

2005 YILINDAN BU YANA ÇALIŞTIĞIMIZ MERKEZ BİNAMIZA
2014 ARALIK AYINDA VEDA ETTİK…
Taşınırken bile
çalışmaya devam 

Yaklaşık 300 koli dosyayı

Nasıl taşınacağımızı sizden öğrenecek değiliz 

toparlamak hiç kolay olmadı 

Muhasebe dolapları sadece

Recep her zamanki gibi yardımımıza koştu

taşınırken bu kadar boş olabilir



heralde…
Son koli de hazır…
Vee mutlu son  
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Ofiste Sağlık Taraması Var!

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca 12.02.2015 Perşembe günü tüm personelimiz sağlık
taramasından geçmiştir. Yapılan testler şöyledir: Tam Kan Sayımı, Akciğer Taraması, Odyo Test, SFT
(Solunum Fonksiyon Testi ), Kan Grubu, EKG, Göz Tarama Testi, HBS (Sarılık Testi)
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ŞANTİYE HAYATI

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi
Röportaj: Tuğba Tekeli

CEZAYİR’DEN YURDA DÖNEN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZIN GÖZÜYLE;
Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Cezayir’deki çalışma hayatı sona
eren ve Türkiye’de Soner Temel Mühendislik bünyesinde yeni iş
hayatına başlayan, birçok kereler geçirdiğimiz güzel zamanlar ile
mutlu

anılar

biriktirdiğimiz

değerli

arkadaşımız

Volkan

Alaaddinoğlu ile buradaki günlerini de yad etmek adına bir
röportaj gerçekleştirdik. Tecrübelerinin buraya yeni gelecek olan

HABERLER

arkadaşlarımıza da ışık tutacağına inanıyoruz. O meşhur gülüşünü
hep hatırlayacağız. Keyifle okumanız dileğiyle.

Önce kendini tanıtabilir misin kısaca?
4 Ağustos 1987 Giresun doğumluyum.
İlk orta ve lise öğrenimimi Giresun’da, üniversite eğitimimi 2004 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği okuyarak tamamladım. 2008 yılındaki mezuniyetimle birlikte Özgün Şirketler Grubu Soner
Temel Mühendislik İstanbul Kartal Kadıköy metro projesinde çalışma hayatına başladım. Temmuz 2010
yılından itibaren Cezayir projeleri sorumlu elektrik şefi olarak özgün ailesinde çalışma hayatıma devam
ettim.

Cezayir’e gelmeye nasıl karar verdin?
Yurt dışı projesi tecrübesi edinmek istiyordum, aynı zamanda dövizli askerlik yapabileceğimi öğrendiğimde
bu fırsatı değerlendirmek de istedim ancak genel olarak hep Türkiye’de devam etmem ile ilgili Yüksel Bey ile
konuşuyorduk.

Buna karşı benim Cezayir’e gelme isteğim ağır basıyordu. En sonunda ısrarlarıma

dayanamayıp askerliğime 4 gün kala Cezayir macerasına adım attım.
Yurt dışı tecrübesi sana neler kazandırdı?
Bu süreçte hem askerliğimi tamamlamış oldum hem de birikim yaptım ve Fransızca öğrendim. Bu yönden
gelişimime faydalı olduğuna ve gerekli yurt dışı tecrübesini de edindiğime inanıyorum.
Uzun süreli ve değişik kültürlerden çalışma arkadaşlarıyla çalışma fırsatı buldum. Burada bütün projelerden
sorumlu olduğum için her projedeki değişik arkadaş gruplarıyla diyalogum oldu. Bir kampın içersinde
yaşadığımız için paylaşımlar arttı, dışarıda sosyal olanaklar fazla olmadığı için etkileşim arttı. Bu da bana
olumlu anlamda kazanımlar sağladı.
Fiili olarak askerlik yapmasam da sosyal yaşanmışlıklar bana askerliğin getireceği bir takım tecrübeleri de bu
anlamda vermiş oldu, aynı zamanda ülkemin değerini de uzakta olduğum içi daha iyi kavramış oldum vatan
sevgim ve milliyetçilik duygum pekişmiş oldu.
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Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi

Burada karşılaştığın enteresan bir olayı yahut anıyı paylaşabilir misin?
Bir izin dönüşünde yanımda getirmiş olduğum ve tamamı bana ait olmayan 3000 euro paramı laptop
çantamla birlikte kaybettim. Sonrasında bulunmasına ilişkin hiçbir girişimde bulunulmadı havaalanı polisi
tarafından. Bu benim için olumsuz anlamda unutulmaz bir tecrübeydi. O yüzden sonrasında para anlamında
kimsenin emanetini almak istemedim.
Şantiyelerde arkadaşlarımızın hazırladığı sürpriz doğum günü partileri, eğlence amaçlı yapılan sosyal
aktiviteler, yılbaşı programları gibi şeyler ve Türkiye’den gelen misafirlerin ağırlanması sırasındaki eğlenceli

HABERLER

yemek organizasyonları benim için unutulmaz anılardı.
Buraya gelmeye karar verdiğinde dil senin için bir sorun muydu, endişeler yaşadın mı?
Dil konusunda endişelerim elbette ki vardı Arapça ve Fransızcaya tamamen yabancıydım. Ancak bana daha
çok Fransızca cazip geldi popülerliğinden ötürü. İlk geldiğimde tercümanla her işi halletmek zorunda olmak
kendimi sağır dilsiz gibi hissetmeme neden oldu bu da dil öğrenmem gerektiğine beni ikna etti. Kısa süreli
bir kurs döneminden sonra dili bu şekilde öğrenemeyeceğimi anladım ve insanlarla günlük konuşma diliyle
başlamak istedim.

Aynı zamanda internetten arkadaş edinerek yazışma dilini kullanmak öğrenmemi

hızlandırdı.
Sosyal çevre olarak Müslüman olmaları ve Türkleri sevmeleri kolay adapte olmamı sağladı. Güvenlik sıkıntısı
hiç yaşamadık, dışarıda bizi hep kardeş gibi gördüler. Yabancı bir ülkede sevilen bir millet olabilmek büyük
avantaj.

Cezayir’de bulunduğun süre içerisinde gördüğün kadarıyla bu ülkenin dezavantajları nelerdi
sence?
Geldiğim dönem için konuşacak olursam, internet altyapısı kötü olduğu için Türkiye ile tek bağlantı
aracımızın internet olduğu düşünülünce de epey sıkıntıydı. Son dönemde 3G kullanımı bizi bir nebze de olsa
rahatlatmış oldu. Aynı zamanda fiber optik internet altyapısına da geçiliyor olması bu problemin de zamanla
aşılacağını gösteriyor.
Gözlemlediğim en büyük sorun trafikti. Kısa mesafelerde bile çok zaman kaybediliyor olması kötüydü. Bunu
çözümlemek için de biz de şirket olarak da tüneller ve yollar yaparak da bu ülkeye istihdam sağlamış
oluyoruz. Bizim için de bir nevi avantaj sağlayan bir problem oluyor.
Diğer bir sorun ise devlet kurumları ile yapılan işlerdeki bürokrasinin yavaş işlemesi. Bu konuda paylaşmak
istediğim bir anım da var; Bir gün postaneye gittiğimde uzun bir kuyrukla karşılaştım. Gişede dört memur
olmasına karşın kuyruk dışarı kadar taşmıştı ve merak edip baktığımda o dört kişiden sadece birinde kalem
olduğu ve diğer üç kişinin onun işinin bitmesini beklediğini fark ettim. Ben durumu görüp onlara kalem
hediye ettiğimde buna çok sevindiler ve kuyruk ikiye bölünmüş oldu. Böylece her şey daha hızlı bir şekilde
halloldu.
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Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi

Şantiye hayatı senin için neler ifade ediyor?
Şantiye hayatında en unutamadığım anılar arasında yer alan evli aileler ile birlikte geçirdiğimiz güzel
anlardı. Benden önce ayrılmış olan Ümit ve Duygu; ayrıca Sen ve Yiğit ile evinizin önünde her akşam bize
yapmış olduğunuz çay ve pasta ikramlarınızı ve birlikte geçirdiğimiz güzel vakitleri her daim arıyor
olacağım. Bence şantiyede evli çiftlerin olması, kesinlikle o şantiyenin aile sıcaklığını yansıtan bir ortam

olmasını sağlıyor, adaptasyonu kolaylaştırıyor ve insanı motive ediyor.

HABERLER

Artık yurda döneceğin için neler hissediyorsun?
Bunu bana ilk geldiğimde sorsaydınız hemen dönmek isterdim ancak çalışma ortamı ve arkadaşlarımdan
ayrılacağımı düşündüğümde içimde buruk bir sevinç söz konusu. Eğer Türkiye değil de başka bir ülkeye
gitseydim çalışmak için bu üzüntüm daha da artardı. En azından ülkeme kavuşuyor olmak üzüntümü
hafifletiyor. Aynı zamanda Özgün ailesi ile devam ediyor olmak da benim için büyük mutluluk kaynağı.
Özgün ile devam ettiğim için çeşitli sebeplerde yeniden buraya gelebileceğimi ve arkadaşlarımı ziyaret
edebileceğimi bilmek beni daha da rahatlatıyor.
Bir seçim hakkın daha olsaydı yine gelmeyi düşünür müydün?
Sevinçlerimi ve üzüntülerimi bir kefeye koyduğumda sevinçlerim ağır bastığı için tekrar aynı kararı alarak
gelirdim.
Senin gibi Cezayir’i tecrübe etmeyi düşünenler için neler söyleyebilirsin?
Hedeflerini iyi belirlemelerini ve o hedeflerine ulaşmak için burada sabredip gayret göstermelerini, azimli
olmalarını tavsiye edebilirim. Bence her meslek için yurt dışı tecrübesi önemli. Burada pek çok meslek
grubu ile etkileşim halinde çalıştım, kazanılması gereken bir şeydir bu mesleki açıdan, buna yürekten

inanıyorum.
Son olarak neler söylemek istersin?
Kendileri ile teker teker vedalaşma imkânım oldu ancak buradan bir defa daha bütün idarecilerim ve
çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür eder bu tecrübeleri edinmemdeki yardımlarından ötürü minnet
duygularımı ifade ederim.
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ŞANTİYE HAYATI

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi

ŞANTİYE HAYATINDAN KARELER
Hayatımız işlerimizin yanı sıra arkadaşlarımızla güzel vakitler
geçirmek arzusuyla dolu bir şekilde ilerliyor şantiyemizde.
Doğanın içinde yaşayabilmek, hele havalar da güzelleşmeye
başlıyorken, büyük bir nimet.

Birlikte, gülümseyerek yapılan kahvaltılar,
yemekler gurbette olduğunu bir nebze de
olsa unutturuyor insana.

Herkes ailesine, dostlarına, evine,
yurduna hasret, konuşmalarda hep
özlem ve hüzün var ama birlikte olunca
yüzlerimiz gülümsüyor ister istemez.
Paylaşıldıkça azalıyor özlem denen şey.
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ŞANTİYE HAYATI

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi

Şantiyede birlik beraberlik içinde kutlanan
özel günlerse herkes için kıymetli ve
anlamlı. Cumhuriyetimizin 91. yılını da birlik
içinde güzel dileklerle kutladık!
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ŞANTİYE HAYATI

Thénia – Tizi Ouzou Projesi

Şantiyemizde zaman zaman misafirlerimiz oluyor. Onları elimizden geldiğince, güzelliklerle ağırlamaya
gayret ediyoruz. Bizi ziyaretleri çok mutlu ediyor.
Şantiyemizi

ziyarete

Karakullukçu’nun

Türkiye’den

sevgili

ailesi,

Remzi
Cevat

Karakullukçu ve eşi Gülderen Hanım geldiler.
Ayrıca

Üretim

Müdürümüz

Süleyman

Taşatan’ın eşi Türkan Hanım ve Harita şefi
İsmail

Topçu’nun

bizlerleydiler.

eşi

Nurçin

Gelişleriyle

Hanım

da

kalabalıklaşan

sofralarımız bize neşe verdi.

Ağustos 2014 – Haziran 2015

ÖZGÜNCE

69

ŞANTİYE HAYATI

Thénia – Tizi Ouzou Demiryolu Projesi

HABERLER

MUTLU ŞANTİYE ANILARI
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ŞANTİYE HAYATI

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi &
İstanbul Şantiyeleri

GÜNLÜK HAYATTAN KARELER

ELEKTRİK GRUBU İLE İFTAR
YEMEĞİ
Elektrik Grubu olarak her sene düzenlediğimiz iftar
yemeğini bu sene de Çamlıca’da bir restorantta
gerçekleştirdik.
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ŞANTİYE HAYATI

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

GELENEKSEL GALATASARAY PİLAV GÜNÜ
Galatasaray camiasında her yıl haziran ayının ilk Pazar günü Pilav Günü yapılması ve Pilav Gününde
Galatasaray Pilavı sunulması, Galatasaraylılar Derneği´nin 1930´lu yıllarda almış olduğu bir dizi kararlar
sonucunda başlatılmıştır. Gelenek haline gelen Pilav Günü, ilk kez 1 Haziran 1934 tarihinde yapılmıştır. Bu
yıl 81’incisi düzenlenen Geleneksel Galatasaray Pilav Gününü biz de Cezayir’de hep beraber kutladık.
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ŞANTİYE HAYATI

Tizi Ouzou Otoyol (PTO) Projesi

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMASI
1 Mayıs İsçi Bayramını Draa El Mizan Şantiyemizde Genel Müdürümüz Sn. Burak Ersöz, Grupman Müdürümüz Sn.
Mehmet Sadik Oguz, Proje Müdürümüz Sn. Tamer Cömert,

Tizi Ouzou Valisi Medyatörü Sn. Mohammed Akliouat,

yerel ve Türk mühendislerimiz, şeflerimiz ve isçilerimizin katılımıyla büyük bir coşkuyla ve bayram havasında kutladık.
Grupman Müdürümüz Sn. Mehmet Sadik Oğuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yenilen
yemeğin akabinde tüm çalışanlarımız el ele, kol kola halay çekerek eğlendiler, 1 Mayıs İşçi Bayramında dostluk ve
kardeşlik mesajı verdiler.
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ŞANTİYE HAYATI
Bejaia Şantiyeleri

BEJAİA VALİSİ SN. AHMED HAMOU TOUHAMI İLE İFTAR YEMEĞİ

Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Özgün Bejaia Şantiyesi olarak Bejaia Zephyr Hotel’de bir iftar yemeği
düzenledik. İftar yemeğine Bejaia Valisi Sn. Ahmed Hamou Touhami ve heyeti, DTP Genel Müdürü Sn. Rachid
Ourabah’ın da davetli olarak katıldığı iftar yemeğinde bir kez daha Cezayir – Türk dostluğu pekiştirildi.
Davetlilerimize akşam yemeğinde “ney enstrümanı eşliğinde Türk ezgileri” dinletilirken bir yandan da ülkemizin
güzelliklerini yansıtan barkovizyon çalışmaları sunuldu. Bu güzel ve sıcak Bejaia gecesini bütün şantiye
personelimizle beraber dondurmacı ziyaretimizle sonlandırdık.

KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASI TEŞEKKÜR
YAZISI
Cezayir’de düzenlenen Kurban bağış kampanyası’na katkılarından ötürü
Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci tarafından Özgün İnşaat firmasına bir
teşekkür yazısı gönderilmiştir.
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BASINDA BİZ

Moda Dergisi Röportajı
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Dergisi Haberi
Çeviri: Selin Mursaloğlu

Geçtiğimiz Eylül Ayında El-Djazair Dergisinde Türkiye ve Özgün
İnşaat hakkında yayımlanan yazıdan bir bölüm
2013 yılının Haziran ayında, Cezayir’in süreklilik arz etmesine büyük önem verdiği Türkiye ile aralarındaki
politik ve ekonomik diyalog çerçevesinde Başbakan Abdelmalek Sellal, Türk meslektaşı Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında, güçlü Cezayir-Türk işbirliğinin, ticari
alışverişler seviyesinde kayda değer bir yoğunluğa ulaşmış olduğunu belirtmiştir. Bu son aylarda karşılıklı
alışverişin gerçekleştirilmesi yönünde gözle görülür bicimde güçlenmiş bir diyalog gelişmiştir. Zaten
demiryolu sektöründe güçlü biçimde var olmalarına karşın, Türk şirketleri ortaklık sözleşmeleri ile de
ülkemizde temellerini güçlendirmek arzusundadırlar. Ulaşım konusunda, özellikle demiryolu inşasında Türk
şirketleri Cezayir şirketleri için güçlü bir ortaktır. Ülke çapında çeşitli inşaat projelerine katkıda
bulunmuşlardır. Ayrıca, Ulaştırma Bakanı Amar Ghoul tarafından, Cezayir’in Türkiye Büyükelçisi Adnan

Keçeci onuruna verilen resepsiyonda ulaşım sektöründe özellikle Türk firmalarının kuvvetli olduğu hava ve
demiryolu alanlarında Cezayir-Türkiye arasındaki işbirliğinin durumu konu edilmiştir. Karma bir firmanın
kurulabileceği bir alan üzerinde durulmuştur. Bu konuda Ulaştırma Bakanı karşılıklı çıkar anlayışı içinde
işbirliği kurarak karma firma kurulması yoluyla projelerin gerçekleştirilmesinin ve ekipmanların bakımı,
formasyon ve yönetimi çalışmalarının sağlanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Her şirket; ancak demiryolu
gibi karmaşık bir sistemin işleyişi için gerekli ekipmanları edindikten ve gerekli adamları işe aldıktan sonra
ayakta durabilir. Diğer yandan yüksek hız, güvenlik ve kalite konularından ödün verilmesine müsaade
etmez. Bu fikirden yola çıkarak, Ulaştırma Bakanı Amar Ghoul bir demiryolu bakim şirketinin kurulması
gerekliliğini savunmuştur. Bu şirket rayların sürekli kontrolü, yenilenmesi ve sürekliliğinden sorumlu
olacaktır. Bunu yapmak için Cezayir bu alanda Türk işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu beş yıl içinde ulaşım
sektöründe birçok proje hazırlanmıştır. Bu bağlamda Cezayir’in Türkiye Büyükelçisi « demiryolu, metro ve
tramvay gibi altyapıların inşası konusunda Türklerin ilgisini yinelemiş ve Türk firmalarının tecrübesi ve
bilgisinin karşılıklı işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunabileceğini vurgulamıştır.

Kaynak: http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=3817
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Dergisi Haberi
Çeviri: Selin Mursaloğlu

Adnan Keçeci Cezayir’in Türkiye Büyükelçisi,
« Türkiye Cezayir’i bir yatırım ortağı olarak görmektedir. »
Cezayir’in Türkiye Büyükelçisi Adnan Keçeci'nin tahminlerine göre
müzakere halindeki Serbest Ticaret Anlaşması her iki ülkenin
ihracatçılarına daha önce bu tip anlaşması olan ülkelerle aynı
avantajları sunacaktır ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere
hız kazandırma imkân verecektir. Aynı görüşmede Türk diplomat,
Türkiye'nin Cezayir’i Afrika'nın giriş kapısı olarak gördüğünün
altını çizmiştir, Cezayir ile ilgilenen Türk yatırımcıların vizyonu su
şekildedir; sadece iç Pazar için değil ancak Afrika’ya ve Avrupa’ya
doğru da ihraç etmek için kazan - kazan prensibiyle Cezayir’de

üretim yapmak.

Ulaşım Sektöründe Bir Buçuk Milyar Dolar
Ulaştırma Bakanı; Cezayir ve Türkiye arasındaki yatırımlara ilişkin ulaşım projelerini iyileştirmek ve
ilerletmek için karma şirketlerin oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. « Ulaşım sektöründe iki
ülke arasındaki işbirliğinin global değerinin 100 milyar dinar eşdeğeri bir buçuk milyar dolardan daha fazla»
olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayan Amar Ghoul, tecrübe ve yetkinlik alışverişinin mümkün
olduğunu belirtmiştir. Buna paralel olarak proje gerçekleştiren firmaların ve proje ofislerinin ulaşım
sektöründe gıpta edilen bir çizgiye sahip olduğunu, kendilerinin « demiryolu, tramvay ve metro, gibi…»
projelerinin olduğunu belirtmiştir.

Örnek olarak Türk firması Özgün, Cezayir’de demiryolu projelerinde

güçlü bir mevcudiyete sahiptir. İnşaat sektöründe uzman olan Özgün uzun zamandan beri ülkenin birçok
şantiyesini yönetmektedir. Tizi- Ouzou / Oued Aissi demiryolu projesi içinde farklı alanlarda 16 km’den fazla
tünel yapmak görevini üstlenmiştir. Aynı firmaya Anesrif (Demiryolu Yatırımlarının Gerçekleştirilmesi, Takip
ve Projesi Ulusal Ajansı) tarafından 55 km’lik El Afroun (Blida) ve Khémis Miliana (Ain Defla) güzergâhının
düzeltilmesi işiyle birlikte demiryolu duble yol çalışmaları görevi de verilmiştir. Bu proje, Cezayir ile Oran

arasındaki demir yolu modernleşme çalışmalarının bir parçasıdır. Ayrıca, Anesrif 2007 yılında iki önemli
sözleşmeyi yabancı gruplara verdi. 1,8 milyar Avro tutarındaki ilki, CCECC ve Özgün’den oluşan Çinli-Türk
grupmana verildi. Bu sözleşme Boumerdès bölgesindeki Thenia ve Bordj Bou Arreridj arasında, toplamda
175 km uzunluğunda elektrikli çift hatlı demiryolu dizayn ve inşaatına ilişkindir. Ayrıca bir başka proje Türk
Özgün firmasına emanet edilmiştir. 2013 yılında Türk şirketi özel bir Cezayirli grupla birlikte 7,6 km’lik
Kherrata boğazı çalışmaları görevini üstlenmiştir. Geçtiğimiz mart ayında, Ozgun firması Büyük Sanat
Yapıları (ENGOA) ile birlikte Draa Ben Khedda kasabasından itibaren Tizi-Ouzou’yu Doğu-Batı otoyoluna
bağlayan 48 km uzunluğundaki otoyol bağlantısı gerçekleştirme çalışmalarını üstlenmiştir. Özgün firması
2004 yılından bu yana ülkemizde çalışmaktadır.

Kaynak: http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=3817
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Hilton Garden Inn Gazete Haberleri
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Gazetesi Haberi
Çeviri: Melis Özer Kence

Béjaia Kherrata Boğazı Düzenleme Çalışmaları

Yakında Başlıyor

Kherreta tüneli; Bejaïa limanı ile pek çok doğu vilayeti arasında önemli bir bağlantı oluşturan 9. Karayolu
trafik akışını iyileştirmek, eski geçit yolunun tıkanıklığını gidermek amacıyla sömürge yönetimi yetkililerince
1870 yılında inşa edildi.
Geçit yolu düzenleme çalışmaları güçlükle kabul ettirilen kötü tasarlanmış tünel, yoğun karayolu trafiğiyle
artık baş edemiyor. Düzenleme çalışmaları için; etüt bürosu “INGEROP Algérie” tarafından gerçekleştirilen
etüt sonrasında 6 milyar dinar maliyet çıkarıldı. Özel şirketler, yerel şirketler ve iki yabancı şirket (Özgün
İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti ile İspanyol Mapa İnşaat ve Tic. A.Ş.) olmak üzere projeyle ilgilenen
15’ten fazla şirket sahayı ziyarete geldi. İhaleler sonucunda, iki grup projeyi almayı başardı: ETRHB

HADDAD ve ÖZGÜN. Şu anda iki firma, etüt çalışmalarını gerçekleştirmesi için bir İspanyol firmasıyla
anlaştı.
Proje 3 lota ayrıldı
7600 metre uzunluğundaki lot 1, 900 milyon Dinara ve 18 ayda ETRHB tarafından gerçekleştirilecek. Sabit
olmayan kısımları güçlendirerek cephelerin güvenliğini sağlamak için iki şerit elde etmek amacıyla
karayolunu genişletilmesi planlanıyor. 4038 ml uzunluğundaki lot 2 (sanat yapıları lotu) 6 köprü ve bir çok
sıra kazığın yapımından oluşuyor. İki grup tarafından 3,3 milyar dinara 28 ayda gerçekleştirilecek. 260 ml
uzunluğundaki lot 3 (tünel lotu) 1 milyar dinara ve 12 ay gerçekleştirme süresiyle ÖZGÜN İNŞAAT
tarafından gerçekleştirilecek. ÖZGÜN İNŞAAT eski tünelleri yenileyecek ve 70 metre uzunluğunda yeni bir
tünel inşa edecek.
Kaynak: http://www.depechedekabylie.com/kabylie/146216-debut-imminent-destravaux.html#Ps2QRFjd3DLRyDMb.99
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HUKUK KÖŞESİ

Biyometrik Kimlikler
Hukuk Departmanı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne göre 2015 senesi sonunda hepimiz
‘’Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi’’ kapsamında biyometrik verilerimiz dahil bir çok veri içeren
çipli kimlik kartları kullanmaya başlayacağız.
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının 46 nolu
eyleminde ve 2007/16 nolu Başbakanlık Genelgesinde yer bulan bu projenin kapsamının hala
kanunla belirlenmediğini ve ülkemizde ne hukukçular ne de vatandaşlarca çok da tartışılmadığını
merak uyandırmadığını görüyoruz.
Oysa aynı konu aynı senelerde Fransa gündemine girmiş Fransa millet meclisi ve senatosundaki uzun
tartışmalar sonrasında ‘’çipli’’ kimlikler hakkında kanun kabul edilmişti. Kanun tasarısının sahibi UMP
milletvekillerinin ‘’Dürüst insanlar fişlemesi’’ adını verdikleri kanunla dile getirilen amaç Türkiye’deki
gibi senede yaklaşık 15000 kişinin maruz kaldığı kimlik sahteciliğinin önlenmesi ve vatandaşlık
işlemlerinin kolaylaştırılmasıydı. Bu amaçla da olsa 60 milyon dürüst insanın parmak izi dahil bazı
verilerinin fişlenmesine karşı çıkan diğer milletvekilleri ve senatörler kanunu Anayasa Konseyine iptal
istemiyle taşıdılar ve Fransız Anayasa Konseyi alttaki kararı verdi.
Anayasa Konseyi üzerine 7 kasım 1958 tarihli 58-1067 sayılı değişik Organik yasayı gözeterek ;
6 ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı informatik, dosyalar ve özgürlükler üzerine yasayı gözeterek ;
15 mart 2012’de kayda geçen Hükümetin başvuruya cevaben verdiği görüşleri

ve Anayasa Konseyi’nin isteği

üzerine verdiği ek görüşleri gözeterek ;
20 Mart 2012’de kayda geçen başvuru sahibi Senatörlerce sunulan replikteki incelemeler gözetilerek;
Raportör dinlendikten sonra ;
1. Başvuru sahibi milletvekilleri ve senatörler, 5. ve 10. maddelerindeki hükümlerinin Anayasa’ya uygunluğuna

itiraz ettikleri kimlik bilgilerinin korunmasına dair yasayı Anayasa Konseyinin incelemesine sunuyorlar ;
– 5 VE 10. MADDELER ÜZERINE :
2. İncelemeye sunulu kanunun 5. Maddesi yukarıda sayılan 6 ocak 1978 tarihli kanunun öngördüğü şekillerde
Fransız pasaportu ve nüfus cüzdanı verilmesi için istenen kişisel içerikli bilgilerin toplanması ve saklanmasını
kolaylaştıracak, bu verilerin bütünlüğünü korumayı hedefleyen bir işleme sisteminin yaratılmasını öngörüyor ki,
bunların içerisinde nüfus cüzdanı ve pasaportun güvenli elektronik aksamı içinde tutulu veriler bulunmaktadır.
Bu verilerin listesi kanunun 2. Maddesinde belirlenmiştir ve bunlar kart sahibinin medeni hali ve ev adresi dışında
boyunu, göz rengini, iki parmak izini ve fotoğrafını içerir;
3. Bu 5. Madde bir nüfus veya seyahat belgesi isteyen kişinin kimlik bilgilerinin tanımlanmasının kişisel veri
sistemi sorgulanarak madde 2deki listede fotoğraf hariç tutularak belirlenmiş veriler aracıyla gerçekleştirilmesine
izin vermektedir ve aynı şekilde bu kişisel veri sisteminin sistemde toplanmış iki dijital parmak izi aracılığıyla

sorgulanmasını da ilk olarak nüfus ve seyahat evraklarının yapılışı sırasında ve ikincil olarak bazı suçlarla ilgili
soruşturma ihtiyaçları için Cumhuriyet Savcısının veya Sorgu Hakiminin izniyle ve üçüncül olarak Cumhuriyet
Savcısının talebi üzerine vefat etmiş birinin kimliğini, doğal afet veya toplu kaza kurbanını belirlemek amacıyla
öngörmektedir.
4. İncelemeye sunulu kanunun 6. Maddesi nüfus cüzdanı veya pasaport sahibinin kimliğini nüfus veya seyahat
belgesi veya güvenli elektronik aksamın üzerine işlenmiş veriler üzerinden kontrol etmeye izin verir ve aynı
şekilde ‘’kişinin kimliği üzerine kuvvetli şüphe bulunması veya sunulan kimlik belgesi bozuksa veya hasarlı veya
değiştirilmişe benziyorsa’’

bu kontrolün 5. Maddede öngörülen sistemde saklanan verilerin incelenmesiyle

gerçekleştirilmesine izin verir.
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5. 10. madde bireysel olarak atanmış ve usulünce yetkilendirilmiş emniyet ve jandarma teşkilatları mensubu
memurlara nüfusunun Fransa’da ve yurtdışında korunması için ve Ulusun bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne,
güvenliğine,

kurumlarının

cumhuriyetçi

yapısına,

savunma

ve

diplomasi

araçlarına,

bilimsel,

ekonomik

potansiyelinin önemli unsurlarına zarar verilmesinin ve terör eylemlerinin önlenmesi ve cezalandırması
gereklilikleri için 5. Madde uyarınca yaratılmış kişisel verileri içeren sisteme giriş izni vermektedir.
6. Başvuru sahiplerine göre, Fransa nüfusunun neredeyse tamamını içerir ve bir kişinin parmak izlerinden
tanımlanmasını mümkün kılan özelliklerde bir biometrik nüfus dosyasının yaratılması özel hayata saygı hakkına

anayasal bir ihlal getirmektedir ki bunun ötesinde bu dosyada kaydedilmiş verilerin adli polis ve idari polis
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amaçlarıyla incelenmesine izin verirken yasa koyucu keyfiliğe karşı yasal önlemleri almayı ihmal etmiştir.
7. İlk olarak, Anayasanın 34. Maddesi kanunun vatandaşlara kamusal özgürlüklerin kullanılması için tanınan
temel haklarla ilgili kuralları ve de ceza usulünü belirlediğini hükmeder; bir taraftan her ikisi anayasal ilkelerin ve
hakların korunmasında gerekli olan kamu düzenin korunması ve suçluların araştırılmasıyla, diğer taraftan, diğer
haklar ve anayasaca korunan özgürlüklere saygının uyuşmasını sağlamak, yetkileri dahilinde, yasa koyucunun
görevidir; bu gücün kullanımında anayasal gereklilikleri kanuni güvencelerden mahrum etmedikçe faydalılık
değerlendirmesi kendisine ait olarak, yeni hükümler kabul etmek, önceki metinlerde değişiklik yapmak veya
bunları ilga ederek yerlerine gerektiğinde yeni hükümler ikame etmek imkanına her zaman sahiptir.
8. İkincil olarak, 1789 insan ve yurttaş hakları bildirgesinde ilan edilen özgürlük içinde özel hayata saygıyı
barındırır ; ki takiben, kişisel içerikli verilerin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, sorgulanması ve paylaşılması

bir toplumsal yarar gerekçesiyle meşrulaştırılmalıdırlar ve bu amaca uygun ve orantısal bir şekilde işleme
konulmalıdırlar.
9. Kimlik ve seyahat belgelerinin verilmesine gerekli verilerin bütünlüğünün korunmasını amaçlayan kişisel içerikli
verilerin işleme sisteminin yaratılması bu evrakların verilmesinin güvenli kılmayı ve sahtecilikle mücadelenin
etkinliğini arttırmayı sağlamaktadır ; bu bakımdan toplumsal bir menfaat gerekçesiyle meşrulaşmıştır.
10. Bununla beraber ki, konusu gözetilerek, bu kişisel içerikli veri işleme sistemi Fransız vatandaşı nüfusun
neredeyse tamamının verilerini barındırmayı hedeflemektedir; ki bu dosyaya işlenecek biometrik veriler, özellikle
dijital izler, kendiliklerinden kişi tarafından istemsizce bırakılmış veya izni olmadan toplanmış izlerle benzerlik
kurulması ihtimali taşıdıklarından, oldukça hassastırlar ;ki bu dosyanın teknik özellikleri itiraz edilen hükümler
uyarınca

kişinin

kimliğinin

doğrulanması

dışında

amaçlar

dışında

da

dosyanın

sorgulanmasına

imkan

vermektedirler, ki incelemeye sunulmuş yasanın hükümleri bu dosyanın kullanımı veya sorgulanması iznini
sadece kimlik ve seyahat belgelerinin verilmesi veya yenilenmesi amacıyla ve böyle bir belge sahibi kişinin
kimliğinin doğrulanması amacıyla vermemekte, aynı şekilde diğer adli veya idari kolluk amaçlarında da
vermektedir.
11. Yukarıdakiler ışığında kaydedilen verilerin doğası gibi bu işleme sisteminin büyüklüğünden, teknik
özelliklerinden ve kullanım şartlarından, 5. Maddenin 6 hükmü özel hayata saygı hakkına arzulanan amaçla
orantısal kabul edilemeyecek bir ihlalde bulunmaktadırlar, ki, takiben, yasanın 5. ve 10. Maddeleri Anayasaya
aykırı ilan edilmelidirler; aynı karar sonuç yoluyla 6. Maddenin üçüncü fıkrasına, 7. Maddeye ve 8. maddenin
ikinci satırına uygulanır;
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-3. MADDE ÜZERİNE :
12. İncelemeye sunulmuş kanunun 3. Maddesi kimlik kartına yeni bir işlevsellik katmaktadır ; bu madde
ifadesiyle ‘’ eğer sahibi isterse, kimlik kartı bunların dışında, ona elektronik iletişim ağlarında kimliğini
belirlemesini ve elektronik imzasını atmasını sağlayan, ayrıca muhafaza edilen veriler barındırır. İlgili kişi her

kullanımında elektronik yolla aktarılacak verilere karar verir.
‘’Birinci fıkrada tarif edilen işleve sahip olmamak satış yapmamak veya hizmet vermemek için ne Tüketici
kanunun L. 122-1 maddesi bağlamında ne de Finans ve Para Kanunun L.311-1. Maddesinde belirtilen bankacılık
işlemlerinin yapılmasının reddine meşru bir gerekçe oluşturmaz.
‘’Devlet, bölgesel yönetimler veya onların teşekkülleri tarafından sunulan elektronik idari hizmetlere giriş hakkı
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işbu maddenin birinci fıkrasında tarif edilen işlevleri taşıyan kart sahipleriyle sınırlandırılamaz’’ ;
13. Anayasanın 34. Maddesine göre, kanun kamusal özgürlüklerinin kullanımı için vatandaşlara tanınan medeni
haklar ve temel güvenceler üzerine ve kişilerin medeni halleri ve ehliyetleriyle ilgili kuralları belirler ; aynı şekilde
ticari ve medeni borçların temel ilkelerini de belirler ; iletişim araçlarının güncel durumlarında ve kitlelerle online
iletişim hizmetinin genel gelişmesine ve de bu hizmetlerin ekonomik ve sosyal hayattaki önemine bakarak,
Devletin nüfus cüzdanını verdiği genel şartlar bir kişiye elektronik ağlarda kimliğini belirlemesini ve elektronik
imzasını kullanmasını özellikle ticari ve medeni amaçlarla sağlayabildiğinden, doğrudan doğruya yukarıda sayılan
kural ve ilkeleri etkiler ve bu sebeple kanun alanına tabidirler.
14. Madde 3, bir taraftan kimlik kartının sahibinin elektronik iletişim ağlarında kimliğini tanıtmasını ve elektronik
imzasını atmasını sağlayan ‘’elektronik işlevler’’ taşımasını sağlamaktadır öte yandan bu işlevlerin isteğe bağlı
olmasını garanti altına almaktadır, madde 3’ün hükümleri ne bu işlevlerin işleme konulmasını sağlayan
‘’verilerin’’ yapısını ne de bu verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayan garantileri belirtmektedir, maddenin
hükümleri bu işlevleri kullanan kişilerin özellikle de bu kişiler reşit olmadıklarında veya bir hukuki koruma
tedbirinden

faydalandıklarında

kimliklerinin

doğrulanmasının

hangi

şartlar

altında

gerçekleşeceğini

de

tanımlamamaktadırlar, ki bunun üzerine yasa koyucu yetkilerinin sınırını aşmıştır; bundan sebep madde 3
Anayasa’ya aykırı ilan edilmelidir.

15. Bu değerlendirmede Anayasa konseyi için, başka hiçbir Anayasaya uygunluk koşulunu kendiliğinden
incelemeye almaya gerek bulunmamaktadır.
KARAR:
1.madde.– Kimlik bilgilerinin korunmasına ilişkin yasanın aşağıdaki maddeleri yasaya aykırı ilan edilmiştir:
– 3, 5, 7 ve 10. maddeler ;
– 6. Maddenin 3. fıkrası ;
– 8. Maddenin ikinci cümlesi
Madde 2.- İşbu karar Fransa Cumhuriyet’i Resmi Gazetesinde yayınlanacaktır.
Anayasa Konseyi’nin 22 mart 2012 tarihli Konsey Başkanı Jean-Louis DEBRÉ Bey, Jacques BARROT Bey, Claire
BAZY MALAURIE Hanımefendi, GuyCANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry
GISCARD d’ESTAING Beyler, Jacqueline de GUILLENCHMIDT Hanımefendi, Hubert HAENEL ve Pierre STEINMETZ
Beylerin katıldığı oturumda karara bağlanmıştır.
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Özgün Şirketler Grubu Mali İşler Müdürü Niyazi Aslan ile Röportaj
Okurlarımıza kısaca kendinizden, profesyonel

geçmişinizden bahsedebilir misiniz?
1970 Sivas/Divriği doğumluyum. Bir kız ve bir erkek
çocuk babasıyım. İlkokulu ortaokul ve lise yıllarım
Sivas da geçti. Hayat şartları ailece önce Konya
sonra İzmir şehirlerine sürükledi beni. Ailemden
aldığım hayat ve iş tecrübesi ile ne iş yaparsam
yapayım hakkını vermem gerektiği bilinciyle iş
hayatına 1988 yılında İzmir Çevre Yolu’nu yapan
Kutlutaş firmasında başladım. Sonra 1992 yılında
Cahit Bey’le tanıştığım Yertaş Firmasında devam

ettim ve 1994 yılında başarıları ve mutlulukları
yaşayacağım Özgün ailesine geldim.

Özgün Şirketler Grubu ile ne zaman, nasıl tanıştınız?
1994 yılında Taksim Mecidiyeköy metro hattı Dolapdere şantiyesinde işe başladım. Şirkete başladığım zaman
24 yaşında enerji dolu genç bir delikanlıydım. Hep başarı ve yüksek enerji duygusuyla işe sarıldım. Yürekten
istenirse yapılamayacak hiçbir şeyin olmayacağı ilkesini edindim.
Şirketin kuruluşundan bugüne kadar her süreçte vardınız. Bu süreci sizden dinlemek isteriz.
Cahit Bey’in önderliğinde başarılarla dolu süreçler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Geçmişe dönüp
baktığım zaman, biz bunu hak etmiştik çünkü herkes bütün özverisi ile çalıştı. Özgün İnşaat 1993 yılında
kuruldu, ben 1994 yılında çalışmaya başladım, evet neredeyse şirketin kuruluşundan bugüne her aşamada
buradaydım. Özgün İnşaat kurulduğunda taşeron olarak birkaç şantiyesi vardı. Şimdi ise uluslararası işler
yapan 8 şirketli, büyük gruplarla ortaklıkları olan bir holding. Cahit Bey’in doğru stratejileri ve tüm ekibimizin
başarılı çalışmaları bizleri buraya taşıdı. 22 yılda çok başarılı işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yurt içi
ve

yurt

dışı

inşaat

projelerimiz,

sigorta,

turizm,

enerji,

madencilik

gibi

farklı

sektörlerde

gerçekleştirdiğimiz/gerçekleştireceğimiz projeler şirketimizin büyümesine katkıda bulunmaktadır.
Mali İşler Müdürü olarak işinizin zorlu ve eğlenceli taraflarından bahsedebilir misiniz?
Özel olarak benim işimde genel olarak da hiçbir işte zor diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her zaman

gülmeyi seven ve eğlenceli, pozitif biriyimdir. Departman ve yaptığım iş gereği tüm çalışma arkadaşlarımla
diyalog halinde olmam, durağan değil aktif bir iş yapıyor olmam eğlenceli diyebilirim.
Şirketin geleceği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Şirketin 22 yılda geldiği nokta, başarısının göstergesi. Bundan sonra devam eden yatırımların hayata geçmesi,
yeni yatırımların başlaması ile çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.
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Özgün Şirketler Grubu Mali İşler Müdürü Niyazi Aslan ile Röportaj
İş yoğunluğunuz aile hayatınızı nasıl etkiliyor? Biraz da ailenizden bahsedebilir misiniz?
15 yaşında Ceren adında bir kızım, 5 yaşında Hüseyin Rüzgâr adında bir oğlum var. İşlerin yoğunluğu
nedeniyle aileme fazla zaman ayıramadığım bir gerçek. Ama eşim, hayat arkadaşım Aysel beni hep anlayışla
karşılamış ve benim bu konudaki açığımı hep kapatmıştır. Bende iş dışındaki vaktimin neredeyse tamamını
aileme ayırıyorum, çocuklarımla ve eşimle kaliteli zaman geçiriyorum.
Özgün İnşaat birkaç şantiyeye sahipken önce büyük bir şirketler grubu oldu, şimdi ise

holdingleşme sürecinde. Bu başarılı süreçteki kırılma noktası sizce neydi?
Özgün İnşaat, Türkiye’de kendisini 2000’li yıllara kadar kabul ettirdi. 2000’li yılların başlarında yurtdışına
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açılmak için girişimlerde bulundu ve 2004 yılında ilk yurtdışı projesine Cezayir’de başladı. Tabii bu süreç hiç
de kolay olmadı. İlk projemizde yaşadığımız sıkıntıları aşamamış olsaydık şirket bugün farklı yerlerde
olabilirdi. 2004 yılındaki en büyük problemimiz Türk bankalarının Cezayir’de tanınmaması nedeniyle teminat
mektubu alamama ihtimalimizdi. Teminat mektubu alamamamız demek ise Cezayir’de hiçbir projede yer
alamayacağımız anlamına gelmekteydi.

Ancak Cahit Bey’in güçlü ikili ilişkileri, bankaları ikna çabalarımız

başarıyla sonuçlandı. Teminat mektuplarımızı aldık ve Cezayir’deki ilk projemize başladık. İlk teminat
mektubunu alamasaydık, her şey daha farklı olurdu. Şirketimizin sürekli yükselen çizgisinde Cezayir’in payı
çok büyüktür. Cezayir’deki projelerimiz hem teknik hem de muhasebe, finans konularında ufkumuzu
genişletti. Farklı coğrafyadaki ilk işimizde ülkeyi ve sistemi tanımak için yaptığım seyahatler şahsıma da çok
şeyler kattı.
İş dışında neler yapıyorsunuz? Ne tür aktivitelerden hoşlanırsınız? İlgi alanlarınız nelerdir?
Spor yapıyorum, ekip arkadaşlarımızla birlikte doğa yürüyüşlerine gidiyorum , film izliyorum, ailemle vakit
geçiriyorum.
Hayatınız boyunca isteyip de yapamadığınız bir şey var mı?
Başarılı bir kariyerim ve mutlu bir ailem var. İsteyip de yapamadığım pek bir şey yok ama aktif çalışma
hayatım sona erdiğinde bahçeli bir evim olmasını ve toprakla uğraşmayı istiyorum.

Şantiyelerde ve şirkette “Hallederiz Niyazi” olarak anılıyorsunuz  Bu konudaki düşüncelerinizi
alabilir miyiz?
Karakterim gereği hiç kimseye hayır diyemem. Çalışma arkadaşlarımın benden istediği benimle ilgili olsun
ya da olmasın her konuda yardımcı olmaya çalışırım ve de HALLEDERİM  Sanırım bu yüzden arkadaşlarım
da beni böyle anıyorlar.
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Neden Sigorta?

Mediha GÜREL
Hepimiz hayatımızın risklerle dolu olduğunu

Dergimiz

aracılığı

ile

duyurmuştuk.

biliyoruz. Huzurlu, sağlıklı rahat bir yaşam istiyoruz.

Duyurumuz sonrası bir çok kişi tarafımıza başvurdu

Sevdiklerimize,

varlıklarımıza,

teklif aldı ve fiyatların ve teminatların uygunluğu ile

yatırım ve girişimlerimize zarar gelsin istemiyoruz.

poliçelerini gönül rahatlığı ile tarafımızdan yaptırdılar.

Uğruna yıllarca özveri ile çalışıp; güzel bir ev, güzel bir

Riski bize devretmiş oldular. İndirim oranlarımızı daha

araba ya da işyerine bazen birikimlerimizle bazen de

da arttırmak için görüşmeler yapmaktayız. Mesela;

bankaların kredileri

sahip

olduğumuz

sahip olabiliyoruz. Peki bu

trafiği, kaskosu, konutu bizde olan müşterilerimize

sahip olduklarımızın aniden elimizden uçup gitmemesi

ile

daha fazla indirim gibi…İleriki günlerde gelişme olduğu

için ne gibi tedbirler alabiliyoruz? Yada aldığımız bu

taktirde sizleri bilgilendireceğiz.

tedbirler ne kadar yeterli ?
Ülkemizin dünyadaki en hareketli deprem
Riski üzerimizden atmak için başvuracağımız

kuşaklarının birinin üzerinde bulunuyor olması ve

en önemli kaynak bildiğiniz gibi sigorta poliçeleridir.

nüfusumuzun depreme açık bölgelerde ve korunmasız

Bu tür durumlarda poliçelerimiz imdadımıza hızır gibi

binalarda yaşıyor olması gerçekleri üzerinden hareket

yetişmektedir. Ödediğimiz primin kat kat fazlasını geri

ettiğimizde, Zorunlu deprem sigortasının (DASK)

alabilmekteyiz.

önemi

kendiliğinden

ortaya

çıkmaktadır.

Olası

depremde bu poliçelere sahip olanlar olmayanlara
Her gün milyonlarca aracın trafiğe çıktığı bir
kentte, kendimiz çok dikkatli olsak ta, bazen yorgun
bazen

uykusuz

bir

sürücünün

cezasını

çekmek

durumunda kalabiliyoruz, ya da bazen o sürücü biz
oluyoruz. Tabii trafik poliçemiz

ve kasko poliçemiz

varsa , büyük ölçüde risklerimizi sigorta şirketimize

göre bir adım her zaman önde olabileceklerdir. Çok
küçük

primlerle,

tapunuzla, T.C. numaranız ve açık

adresinizi belirtmenizle
poliçeleri

çok hızlı bir şekilde, bu

yaptırabilmektesiniz.

Muhakkak

DASK

poliçelerinizi yaptırmanızı tavsiye ederiz. (poliçeler

yıllıktır, yenilemelerinizi sigortacınız takip eder…)

devretmiş olduğumuzdan , bu tür sonuçları hem
maddi

hem

manevi

karşılayabilmekteyiz..(Bilgi;
tarafın maddi ve bedeni

Trafik

daha

rahat

poliçesi

karşı

hasarlarını, kasko poliçesi

Ayrıca deprem dışındaki riskleriniz
konut

poliçesi

ederiz.(açıkta

yaptırmanızı
kalan

deprem

özellikle
bina

için de
tavsiye
bedeliniz,

ise kendi aracımızın ve aracımız içindeki kişilerin

eşyalarınız, yangın, hırsızlık, sel ve su baskını, cam

hasarlarını karşılar…)

kırılması, çatı çökmesi, yer kayması, fırtına, grev
lokavt terör, ferdi kaza, kar ağırlığı, duman, elektronik

Bu

sebeple

hatırlarsanız

Ekvator

Sigorta

olarak, Anadolu Sigorta ile Özgün Şirketler grubunun
tüm çalışanlarının, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına
kaskolarında

indirim

yapılması

için

uzun

uzun

görüşmeler yapmıştık. Özgün Şirketler grubu tüm
çalışanlarının

kendilerine,

eşlerine

cihaz, makine kırılması, hukuksal koruma, enkaz
kaldırma, yakıt sızması vs. tüm teminatlar tek poliçede
teminat altında)Yine çok küçük primlerle hızlı bir

şekilde yaptırabilirsiniz. Böylece, binanızı, eşyanızı
koruma altına almış olursunuz.

ve

çocuklarına KASKO poliçelerine % 5 özel indirim
anlaşması yapmıştık.
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Mediha GÜREL
Ekvator Sigorta olarak

de,

Özgün

Şirketler

konut poliçeleri

grubu

kendilerine,

eşlerine

poliçelerinde

%

ve

35

tüm

için

bir çok paket seçeneğini uygun fiyatlarımızla sizlere

çalışanlarının

sunabilmekteyiz. Birde indirim fırsatları oluyor zaman

çocuklarına

özel

indirim

KONUT
anlaşması

yapmıştık. Aynı şekilde devam etmektedir. Böylece çok
küçük

primlerle

riskimizin

büyük

bir

bölümünü

sigortacınıza yani bize devretmiş olursunuz.
Son olarak şu bilgiyi de geçmek isterim. Her
şeyin en üstünde öneme sahip olan sağlığımızı korumak
için, Deniz Hanım’ın da belirttiği gibi Sağlık poliçeleri
üretmeye başlamış bulunmaktayız. Belki ufak tefek

sağlık

sorunlarımızda

harcamalar

SGK’

dan

yaparak

yada

cebimizden

hastalıklarımızı

geçiştirebilmekteyiz. Fakat olası daha büyük sağlık
sorunlarımızda

karşılayamayacağımız

bedellerle

karşılaşabilme ihtimalimizde her zaman için var… Bu
durumlar için bir B planımız var mı? Olası büyük
hastalıklarda,

varsa

malımızı

satarız

zaman. Şuan da doğum günü olanlara % 15 özel
indirim mevcut. Yeni kampanyalarda yine

haberdar

edeceğiz sizleri…
Hastalıklarımız ortaya çıktıktan sonra bu
hastalıklarımız için hiçbir sigorta şirketinden maalesef
teminat alamamaktayız. Çünkü sigortada
mantık,
hepimizin bildiği gibi,
risk ortaya çıkmadan önce
teminat satın alınmasıdır.
Risk
üzülmekteyiz
birbirimize.

gerçekleştikten
sonra
ancak
ve
geçmiş
olsun
diyebilmekteyiz

Sağlıklı ve varlıklı nice yıllar diler, sigorta ile ilgili her
konuda bize her an ulaşabileceğinizi bu vesile ile tekrar
hatırlatmak isterim.
Bir sonraki dergimizde görüşmek dileği ile…

yada

birikimlerimizle giderlerimizi karşılamaya çalışırız. Fakat
bu durumları yaşamamak için sağlıklı iken birikim
yapmak

EKVATOR SİGORTA / 0 212 288 00 20 -21

ve SAĞLIK poliçesi yaptırmayı planlarımız

arasında en öne çekmek önemli bir unsur bizce. Artık

Konut, dask, işyeri, kobi, sağlık, kasko, trafik, all risk (inşaat), nakliyat, ferdi kaza, işveren
mali sorumluluk, makine kırılması, üçüncü kişilere karşı sorumluluk, özel güvenlik, tekne,
gemi, uçak vs. sigorta poliçeleri…
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HAYATIN İÇİNDEN

"Derin Bir Nefes Çek Maviden!"
Tuğba TEKELİ
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Yazın en sıcak zamanlarındayız. Doğanın uyanışı
eşliğinde
hayatın
mucizelerine
tanık
olmak
zamanını geride bıraktık. Artık biraz daha
soluk renkler ama deniz en mavi halinde. Kuşlar
cıvıldıyor, güneş adeta alev saçıyor. Enerji
depolama
zamanı,
güzel
şeyler
düşünmek,
hayaller kurmak ve planlar yapmak zamanı.
İçimiz yazın gelişiyle kıpır kıpır, bedenimiz
her daim suya hasret. Mavi en can alıcı renkmiş
aslında her kış çıkışı bunu yeniden idrak
ediyorum. Maviye koşuyorum emin adımlarla şu
sıra, ben ve içimdeki tüm kadınlar!
Çoğu zaman öyle kötü şeyler oluyor ki ne berbat
bir dünya diyoruz, yaşamaya değer mi? Ama gün
oluyor bir anı birikintisinde, bir şairin
dizelerinde kayboluyoruz. Özgürlük ne de güzel
şey, bir aileye sahip olmak, dostlarla sohbet
ne harika! Hiçbir gün birbirinin aynı değil
aslında, bunu hatırlatmalı her gün kendimize.
Her
nefes
alış
bir
hediye
ve
her
göz
kırptığında o an kayboluyor insanın ellerinden.
Bilerek, farkında olarak yaşamak en güzeli!
Hayat çok acayip. Tüm o acayiplikler yumağının
içinde ilerlemeye çalışıyor insan. Yaşamak zor
zanaat! Ama iyi ki yaşıyoruz, iyi ki sevmeyi
biliyoruz, iyi ki kelimeler var ve elbette ki
sevgi. Sevmeden olmuyor hiçbir şey. Doyasıya
sevebilmeli insan, bir ağacı, bir taşı bir
çiçeği. İşte o zaman dünya daha iyi bir yer
olacak!
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MEKAN

Down Cafe

İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (İZEV) çocuklarının annelerinin kurduğu Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği
(ADER) tarafından gerçekleştirilen Down Cafe projesi, Şişli Belediyesinin de destekleriyle 2011 yılında hayata
geçirildi. Asıl kuruluş amacı engellilere olan ön yargıyı kırmak, sosyalleşmeleri için zemin hazırlayarak onları
topluma kazandırmak olan kafede yaşları 18 ile 35 arasında değişen 30 engelli genç dönüşümlü olarak çalışıyor.
Ayrıca, her hafta bir gencin annesi kafeye gelip yemek yapıyor, bulaşıklara yardım ediyor. Ay sonlarında ise bu
gençler çalışmalarının karşılığında maaş alıyorlar.

Farkındalık yaratmaya çalışan bu kafeye destek olmak ve çok lezzetli olduğunu duyduğumuz yemeklerinden
tatmak isterseniz Down Cafe Adresi: Gülbağ Mah. Cemal Sururi Sok. No:1, Şişli/İstanbul. Tel: 0 (212) 216 6664
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HABERLER

Baltalimanı – Cendere – Galata Atıksu Tüneli İnşaatı
Projesi Şantiye Şefi Sinan Kuku ile Röportaj

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba; 1971 Samsun doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimini

Samsun’da tamamladım. Karadeniz

Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun
oldum. Askerlik görevime takiben 1996 yılından itibaren çalışma hayatına başlamış olmakla birlikte; tamamı
yurtiçi projelerinde yol, enerji, metro ve atıksu tüneli inşaatlarında çalışmalar gerçekleştirdim. Halen İlci &
Özgün İnşaat Adi Ortaklığında Baltalimanı-Cendere-Galata tünelleri atıksu inşaatında iş hayatıma devam
etmekteyim.
Neden Jeoloji Mühendisliğini tercih ettiniz? Jeoloji Mühendisi olmasaydınız ne olmak isterdiniz?

Jeoloji mühendisliğini tercih etme sebebim tamamen üniversite giriş sınavlarındaki puanlama sisteminden
kaynaklanmaktadır. Tam anlamıyla bir tercih sebebim olduğunu söyleyemem. Fakat iş hayatımın tamamı
tünel inşaatlarında geçtiğinden dolayı çok memnunum. Bu yüzden tünel açım teknikleri, sorunlara karşı hızlı
çözümler bulabilmek ve sonuçlarını görebilmek bana ayrı bir keyif vermiştir. Bu sebeplerden ötürü tünel
mühendisliği kavramını daha doğru buluyorum. İnanıyorum ki yaptığınız işten mutlu oluyor ve keyif
alıyorsanız karşılaşılan zorlukların çoğunu aşmış oluyorsunuz. Jeoloji mühendisliğini tünelcilik ile entegre
etmiş olmasaydım bu mesleği yapmazdım diye düşünüyorum. Farklı bir branşa yönelme şansım olsa yine
severek

hatta hobi keyfini alabileceğim ve kendimden artı değerler katarak sonuçları kısa zamanda

görebileceğim bir branşı seçmek isterdim. Örnek olarak bu anlamda herhangi bir mühendislik dalında
akademik kariyer yapmak isterdim.
Özgün Şirketler Grubu’nda çalışmaya başlarken ne gibi beklentileriniz vardı? Ne kadarı
gerçekleşti? Örnek verebilir misiniz?
Özgün Şirketler Grubu ile ilk tanışmam 1999 yılında Fatsa-Ordu çevre yolu projesinde olmuştur. 2003
yılından itibaren Özgün İnşaat’ta çalışmaya başladım. Özgün İnşaatı tercih etmemde Tevfik Özdemir Bey’le
tanışmış olmamın etkisi büyüktür. Ayrıca; firmanın diğer firmalardan farklı olarak imalat kalitesi, yönetim
anlamında mühendis öngörülü ve her anlamda daha düzenli bir iş disiplinine sahip olmasından
kaynaklanmaktadır.
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Bu süre zarfında Özgün Şirketler Grubunun Fatsa-Ordu çevre yolu, Topçam HES tüneli, Kartal-Kadıköy

metro tünelleri, Marmaray Yenikapı istasyonu Turnback tüneli, Marmaray Sirkeci istasyonu güney ulaşım
tünelleri , Levent – Hisarüstü metro projelerinde görev aldım. Yine firmamızın ortaklığının bulunduğu
(Baltalimanı-Cendere-Galata) atıksu tünel inşaatında görevime devam etmekteyim. Geçtiğimiz bu süre
içerisinde firmanın çok hızlı ve olumlu bir şekilde ilerleme kaydetmesi, yurtiçi ve yurtdışı projelerinde gerek
taşeronluk gerekse müteahhitlik anlamında büyük işler bitirmesi firmanın çalışanı olarak ayrı bir mutluluk
vermektedir. Bu durumda çalışan olarak beklentilerimi yeterince karşılamaktadır.
Aynı zamanda iş hayatımda şantiye ve tünelciliğe başladığım ilk günden itibaren işe geldiğim hergün işimi

HABERLER

elimden

geldiğince

özenli

ve

en

iyisini

yapmaya

çalıştım.

Nitekim

ertesi

gün

bu

işyerinde

olamayabileceğimin bilincini prensip olarak benimseyerek çalışmayı tercih etmekteyim.
İLCİ-ÖZGÜN Ortaklığı olarak Baltalimanında devam etmekte olan Özgün İnşaat’ın şu andaki tek
TBM projesi İSKİ 1.Bölge 2.Kısım Proje kapsamındaki 2 hattan ilki olan 4250 metrelik tünel 9 ay
gibi kısa bir sürede kazasız olarak tamamlandı. Öncelikle sizi ve tüm ekibi tebrik ediyorum.
Projeden bize biraz bahsedebilir misiniz?
İlci & Özgün İnşaat Adi Ortaklığında devam eden projemiz İstanbul ili Şişli, Sarıyer, Kağıthane ilçe sınırları
içerisinde bulunan tünel inşaatı; Baltalimanı-Cendere-Galata tünelleri ve şaftları ile atıksuyun toplanıp
Baltalimanı Atıksu arıtma tesisine aktarılmak suretiyle,

Haliç’i kurtarma projelerinin önemli bir ayağını

oluşturmaktadır. İhale kapsamında Ø3600mm iç çaplı 3970m Baltalimanı-Cendere Tüneli
Baltalimanı-Galata

ile 3811m

tüneli olmak üzere toplamda 7781m su tüneli ve konvansiyonel yöntemle 70m Ø

3600mm iç çaplı atıksu (kuyruk) tüneli,Ø7500mm iç çaplı bir adet tünel şaftı, Ø9000mm iç çaplı dört adet
tünel şaftı inşaatı, Ø2000mm iç çaplı 359m betonarme boru sürme(itme) işi, 261m Ø1800mm betonarme

boru hattı inşaatını kapsamaktadır. Fakat projenin başlamasından sonra gelişen jeolojik koşullardan ve şaft
yeri tesliminde yaşanan olumsuzluklardan dolayı proje değişikliğine gidilmiştir. Güncel durumda BaltalimanıCendere hattımız revize edilerek 4250m olarak tamamlanmıştır. Baltalimanı-Galata

hattında güzergahın

ihale şartlarına göre tamamı değiştirilerek 5275m uzunluğunda ve toplam da 9525m tünel açılması uygun
görülmüştür. Baltalimanı-Galata tüneli başlama hazırlıkları devam etmektedir; programımız kapsamında
05.06.2015 tarihinde bu hattımızın kazısı başlamıştır.
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Projede hangi teknikleri kullanıyorsunuz? TBM’in avantajları nelerdir?
Projemizde kazı çalışmaları TBM ile devam etmektedir. TBM montaj ve arıtma tesisi bağlantıları için
konvansiyonel olarak açtığımız kısımlar da bulunmaktadır. TBM ile tünel açma, kazı hızı ve emniyet olarak
konvansiyonel sisteme göre çok daha avantajlı olmaktadır. Özellikle şehir tünelciliğinde bu durum projenin
kısa zamanda hizmete girmesi ve de

güvenli bir biçimde açılması konusunda önem arz etmektedir.

Tünelciliğin en önemli kriteri olarak tünelin açılacağı jeolojik formasyonun kaya veya zemin ortamı olması
önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum özellikle mekanize tünelcilikte de önemli bir etmendir.Kazı
ilerlemesinde kullanılacak makine ekipmanları ve sarf malzeme tipleri, jeolojik formasyona göre değişiklik
göstermektedir. --->
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Ayrıca; zemin koşullarının sıvılaşma riski gösterdiği yerlerde kazı hızı değişmesine rağmen üst yapıya zarar
vermemek için EPB( basınçlı) mod gibi

tercihlerde bulunmak gerekmektedir veya daha güvenli tarafta

kalmak amacıyla güzergah revizyonu yapılabilir. Örneğin; Baltalimanı-Cendere hattında 3+500 km ile
3+700 km aralığında vadi geçişi alüvyon ve yamaç molozu içermekteydi. Su gelme riski olmasından ve
örtü kalınlığının 8 m’ye kadar düşmesinden dolayı binalara zarar vermemek için güzergah revizyonu
yaptık. Tabi ki bu revizyonu yaparken idarenin onay sürecini de göz önünde bulundurduğumuzda; iş

akışında kesintiye neden olmamak adına bu jeolojik tespitleri ve riskli bölgeleri TBM’in kazı hızını da göz
önünde bulundurarak, minimum üç ay önceden rapor haline getirilip idare onayına sunularak proje
kesintisiz devam ettirilmiştir. Cendere Hattımızın 4250 m uzunluğundaki tüneli 9 ay gibi kısa bir sürede
tamamlanmıştır. Aylık maksimum 584 m hıza ulaşmış olup aylık ortalama 460 m’lik

ilerleme

gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde tünelcilikte ne gibi sorunlar hâkim? Çözüm önerilerinizi paylaşır mısınız?
Ülkemizin birçok sektöründe sorunlar olduğundan dolayı ne yazık ki tünelcilik sektöründe de ciddi sorunlar
mevcuttur.
Bu sorunlar birden fazla üst başlıkta sunulabilir. Öncelikle tünelcilikteki sorunları projenin ihale aşaması,
İSG yönetimi, yapım aşamasındaki sorunlar olarak değerlendirebiliriz.
Ülkemizde tünelcilik anlamında ihale aşaması öncesi projelendirme çalışmalarında, gerekli araştırma ve
fizibilite çalışması yapılmayıp yeterli öngörüler

ortaya konulmadığından işin yapım aşamasında bir çok

sorunla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla bu da hem işin süresine hem de maliyetine negatif yönde etki
göstermektedir.
Ayrıca; sistem gereği işin teknik anlamda yapılabilirliğinden çok fiyatlandırmadaki kriterlere önem
verilmesi de kalitenin düşmesine sebebiyet vermektedir.
Yapım aşamasında benim edindiğim gözlem ve tecrübelerime göre tünelcilikte kesinlikle risk almadan
çalışmayı yönlendirmek gerekmektedir. Çünkü karşılaşılacak olumsuz bir durumun geri dönüşü ve telafisi
olmayabilir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği anlamında geçmiş yıllara göre önemli bir gelişme kaydetmiş
olmakla birlikte, aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmamın vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle

daha çok yol kat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Fakat şunu çok rahatlıkla ve inanarak söyleyebilirim ki
firmamız İSG konusunda tüm birimlerini sisteme ve koşullara çok iyi adapte etmiş durumdadır. Bu bilinçle
sektördeki birçok firmanın önünde yer almaktadır. İlerleyen yıllarda bu farkındalığın çok daha net ortaya
çıkacağını göreceğiz.
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Tünelcilikte yapım aşamasında teknik olarak ekip bilincine ve önemine son derece önem veren birisi olmam
nedeniyle karşılaşılan sorunların şantiye ve tünelin içinde çözüleceğine inanıyorum. Benim bu konuda
uyguladığım yöntem; ciddi sorunlarla karşılaştığımız durumlarda tünelde ki tüm ekibimizi toplayarak, sorunu
nasıl çözebileceğimiz aşamasında bütün çalışanların rahat bir şekilde fikirlerinin ve her türlü çözüm
önerilerinin dile getirilmesini istemişimdir. Buradan çıkabilecek herhangi bir fikrin mühendislik formatında
geliştirilerek, olumlu sonuç alınması hem ekipte hem de sorunun aşılması yönünde çok ciddi etki

sağlamaktadır. Özellikle Marmaray Yenikapı istasyonu Turnback tünelinde, sıvılaşmaya yönelik zemin
koşulları sebebiyle umbrella uygulamasında, tünelcilik literatürüne firmamız ile birlikte giren ve isminide
yine bizim koyduğumuz vida tipi umbrella uygulamasını gösterebiliriz. Ayrıca; Marmaray projesinin Sirkeci
istasyonunda, Avrupa’nın en uzun merdiven tünelinde uygulamış olduğumuz parçalı kazı ve ilerleme
sistemi, bugüne kadar ki eğimli merdiven tünellerinde bilinen öngörülerin dışında bir uygulamadır.

Bu

merdiven tünelinde uyguladığımız yöntem; yukarıdan aşağıya doğru parçalı kazı sistemi ve buna bağlı
destekleme yapılarak parçalı kazının tünelin eğimini düşürerek uyarlanması sonucu hızlı ve güvenli bir
şekilde ilerleme yapılmasını gösterebiliriz. Bu iki örnekte de belirttiğim gibi ekibimizde bulunan çalışma
arkadaşlarımın vermiş olduğu fikirler ve yıllardan beri süregelen tünel tecrübelerimizin birleşimiyle doğru
sonuç almış olup Yenikapı Turnback tünelinde yüklenici firma proje danışmanlarının vermiş olduğu NATM
sistemiyle açılamayacağı yönündeki rapora rağmen, Turnback tünelinin açılması başarı ile tamamlanmıştır.
Sirkeci güney tünelinde ise ihalenin yüklenici firması tarafından belirlenmiş iş programı kapsamında 2015
yılında bitmesi öngörülen merdiven tünelinin yukarıdan aşağıya parçalı kazı sistemi ile eğimi düşürülerek
2013 yılında bitimi gerçekleştirilmiştir. Tabi ki bu durum firmamıza mikro tünelcilik alanında;

zor zemin

koşullarına rağmen hızlı ve güvenli bir şekilde çalışmanın sonucu olarak ayrı bir prestij katmıştır.
Tünelcilikte
avantajını,

ekip çalışmasının önemini ve uzun yıllar aynı ekibe gerekli takviyeleri yaparak çalışmanın
yönetici

pozisyonundaki

mühendislerin

günün

teknolojik

ve

gelişen

tünelcilik

sistemi

çerçevesinde, kendilerini yenileyip geliştirerek tüm ekip ve proje gerekleriyle bir bütünlük oluşturduğu
zaman ve şirket yöneticilerimizin göstermiş olduğu güven ve destek sonucu şantiyede başarının kaçınılmaz
olacağına inanıyorum.
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ETKİNLİK KÖŞESİ

Cezayir Askeri Müzesinde Gençlik ve Spor
Bayramı - Çanakkale Zaferi 100. Yıl
Törenleri Fotoğraf Sergisi

Cezayir-ALGER şehrinde, ÖZGÜN İNŞAAT CEZAYİR olarak
gerek açılış töreni ve kokteyline, gerekse broşür basımına
sponsor olduğumuz «Çanakkale Zaferinin 100’üncü Anma
Yılı Fotoğraf Sergisi» 19 mayıs 2015 tarihinde, Alger
Askeri

Müzesinde,

tarafından
yabancı

açılmış
misyon

Sn.

Büyükelçimiz

olup

bürokratlar,

şefleri,

Cezayir

Adnan
diğer

Silahlı

KEÇECİ
ülkelerin

Kuvvetleri

mensupları, Büyükelçilik mensupları, şirketimiz çalışanları

ve aileleri ile diğer Türk şirketlerinde çalışan Türk
vatandaşları ve Cezayir vatandaşları tarafından büyük
ilgiyle ziyaret edilmiştir. Açılış töreni davetiyesi ile tanıtım
broşürü yanda ve aşağıdadır.
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Bayramı - Çanakkale Zaferi 100. Yıl
Törenleri Fotoğraf Sergisi

Açılıştan

önce,

Büyükelçimizin

Sn.

video

ve

fotoğraf destekli anlatımı ile
başlayan

sergi

açılışı,

katılanlara verilen kokteyl ile
sona ermiştir.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin en
önemli olayları; Çanakkale Zaferi’nin
100. yılı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramımız Kutlu Olsun!
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Konak Rotary Klübü’nden Teşekkür Plaketi
Konak Rotary Kulubü'nün, Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Buca
Sürekli Eğitim Merkezi yararına, 8 kasım 2014 Cumartesi akşamı,
Tepekule Bayraklı konser salonunda

düzenlediği Türk Sanat Müziği

Konserine sponsor olduk.
Şef Turgay Kızıltuğ yönetiminde, Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT saz
sanatçılarının

yer

aldığı

konser,

misafir

sanatçı

Zekai

Tunca'nın

katılımıyla gerçekleşti.
700'ün üzerinde İzmirli sanat severlerin Zekai Tunca’nın şarkılarına eşlik

ettiği konser oldukça yüksek bir tempoda geçti. Konser, Toplum
Hizmetleri Projelerine verdiği destekten dolayı Özgün Turizm Yatırımları
ve Ticaret A.Ş. şirketimize Konak Rotary Kulübü Başkanı Tayfun
Şenol'un verdiği teşekkür plaketiyle son buldu.
Soldan sağa Özgün Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Sayın Haşim Fırat
ÇEKLİKKAN, Sayın Zekai TUNCA ve Konak Rotary Klübü Dönem Başkanı
Tayfun ŞENOL
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Uluslararası Tünel Semineri
Osman Mutlu & Cenk İlker & Slimane Boudaa

Cezayir’in önemli inşaat şirketlerinin yanı sıra, Portekiz,
Fransız ve İtalyan ağırlıklı üzere Avrupa’dan çok sayıda firma
ve şirketimiz ÖZGÜN İNŞAAT seminere aktif şekilde iştirak
etmiştir. İki gün boyunca, seminer kapsamında toplam 30
adet sunum yapılmıştır.
İki gün süren seminerin ilk günü su tünellerine, ikinci günü
ise karayolu tünellerine ayrılmıştır. Birinci gün şirketimizi
temsilen Özgün İnşaat Teknik Ofis Şefi Sn. Osman Mutlu “TBM
ile Atık Su Tüneli İnşaatı” konulu bir sunum yapmıştır. ikinci
gün ise, şirketimizi temsilen Sn. Cenk İlker, Proje Müdürü
olarak başlayıp bitirdiği Bejaia Tünelleri Projesini “Bejaia RN43
Karayolu Tünelleri İnşaatı” isimli sunumuyla özetlemiştir. Bu
Cenk İlker

sunumlar dışında, ÖZGÜN-NUROL ortaklığı PTO şantiyemizi
temsilen Sn. Slimane Boudaa “Tizi Ouzou Otoyolu Tünelleri”
başlıklı bir sunum yapmıştır.

Osman Mutlu
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Uluslararası Tünel Semineri
Osman Mutlu & Cenk İlker & Slimane Boudaa

Cezayir Devlet Su İşleri (ANBT) ve Cezayir Karayolları
Müdürlüğü’nün (ANA) ortaklaşa organize ettiği uluslararası
tünel

semineri

Organizasyon’un

25-26

Mart

öncülüğünü

tarihlerinde
yapan

düzenlenmiştir.

ANBT,

seminerin

yapılacağı yer olarak Mila Kültür Evi’ni seçmiştir. Cezayir’in

en büyük barajı olan Beni Haroun Barajı’nın Mila vilayetinde
bulunmaktadır ve bu sebeple Mila vilayeti aynı zamanda
“suyun başkenti” olarak anılmaya başlanmıştır.
ANBT’nin

resmi

daveti

üzerine,

şirketimiz

seminere

sponsorluk desteği vermiş ve sunumlarıyla aktif olarak
katılmıştır. ANBT yetkilileri seminere katılımımızdan son
derece memnun olduklarını her fırsatta dile getirmiş ve
katkılarımızı altın sponsor derecesine layık görmüşlerdir.

Slimane Boudaa

Konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür sertifikası verilmiştir.
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6.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

IMSAD, Türkiye inşaat sektörünü büyütmek, ihracata pozitif katkı sağlamak amacıyla sektörün devlerini, 04
Aralık 2014 tarihinde The Grand Tarabya Hotel Istanbul’da, NEDEN İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ? ORTAK DİL ORTAK AKIL konulu 6.ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVE’de bir araya getirmiştir. Moderatörlüğünü
CNNTürk Her Şey Programı Yapımcısı Mirgün CABAS’ın üstlendiği zirveye TMB YK Üyesi, ÖZGÜN ŞİRKETLER
GRUBU YK Başkanı Cahit KARAKULLUKÇU; İMSAD YK Başkan Vekili, ÇİMTAŞ Yönetim Kurulu Danışmanı
Oktay ALPTEKİN

ve TürkMMMB YK Sekreter Üyesi, TMA Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Munis ÖZER

konuşmacı olarak katılmıştır.
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Abderrahmane MIRA de Bejaia
Üniversitesi Ziyareti

Soldan sağa Brahim Soltana, Kenan Yıldız, Burak Otluoğlu, Eray Ay, Meriem
Aoudia, Youcef Yahia, Abdel-Halim Berretima

Abderrahmane MIRA de Bejaia Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde
Master yapan Brahim Soltana ve Youcef Yahia; “Türk göçmenlerin Cezayir’e sosyo-profesyonel
katılımı” adlı tez çalışmaları kapsamında stajlarını Bejaia şantiyemizde gerçekleştirdiler. Şantiyemizin İnsan
Kaynakları bölümünde gerçekleştirdikleri stajları süresince Türk personelimizle yaptıkları anketlerden elde
ettikleri sonuçlar doğrultusunda hazırladıkları tezlerinde ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça ilgi çekiciydi.
Katılımcıların çoğunluğu Cezayir’de çalışmaktan memnun olduklarını ifade ederken, ileride Cezayir
vatandaşlığı almak isteyebileceklerini belirtiyorlar.
16 Haziran 2015 tarihinde hazırladıkları tezlerinin savunmasını yapmak üzere anket yaptıkları Türk
çalışanlarımızdan Jeoteknik Şefi Sn. Eray Ay’ı ve Bejaia Şantiyesi Mütercim-Tercümanı Sn. Burak
Otluoğlu’nu ve staj süpervizörü Sn. Meriem Auodia’yı da davet eden öğrenciler, sunumlarını başarıyla
tamamlayıp master derecelerini almaya layık görüldüler. Kendilerine hayatta başarılar diler, Cezayir – Türk
dostluğunun anlaşılmasında ortaya koydukları çalışmalarından ötürü Özgün Ailesi olarak tebrik ederiz.
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2014 Yılbaşı Partisi

Yeni merkez binamızdaki ilk yılbaşı programımız 26.12.2014 tarihinde güzel bir organizasyonla gerçekleştirildi.
Gecede; kurucumuz Sn. Cahit Karakullukçu ve Deniz Karakullukçu’nun konuşmalarının ardından kutlama yemeğine
geçildi. Genel Müdürlerimiz de birer konuşma yaptıktan sonra karaoke ile şarkılar söylendi. Organizasyonumuz pasta
kesimi ve piyango çekilişi sonrasında karaoke, dans ve müzikle devam etti.
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2014 Yılbaşı Partisi
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Kendi Gidince İlerleme Ve Hareket Durur
Zannetmek Bir Gaflettir

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul'da halk arasında
Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdurlar. Apaçıktır ki, o adam
insan olarak yok olacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım
gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir
adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin
şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle hareket ederken, “Benden
sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı fark edecekler mi?” diye bile düşünmemelidir.
Hatta en mutlu olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce bilinmemesini tercih edecek karakterde
bulunanlardır…

Bir adam ki; memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o adamın
değeri ikinci derecedir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak
kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar, milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş
sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek
imkânlarına kavuştururlar. Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir. (1937)
M. Kemal ATATÜRK
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Merhaba. Bu sayımızda sizler için Binicilik sporu, Türkiye’deki yeri ve gelişimi
hakkında bir yazı hazırladık. 2000 yılından bu yana ‘Engel Atlama Binicilik Hakemi’
olarak hizmet veren, aynı zamanda halen Türkiye Binicilik Federasyonu Yüksek
Danışma Kurulu üyeliği görevini yürüten Sayın Mehmet C. Toros ‘un verdiği bilgiler
eşliğinde keyifle okuyacağınıza inanıyoruz.

‘Temelinde barındırdığı doğa ve hayvan sevgisi sayesinde bir yaşam biçimi olan binicilik, bireyin yeryüzünün
en soylu varlıklarından biri olan at ile birbirlerini tanıyarak, etkileyerek ve nihayette tamamlayarak
oluşturdukları uyumu, kendilerini izleyenlere en estetik biçimde sundukları bir sanat olarak tarif edilebilir.
Biniciliği aynı zamanda, at ve binicinin sahip oldukları kudret ve maharetleri sanatsal bir gösteriye
dönüştürme süreci içerisinde, evrensel doğrulardan azami suretle istifade eden ve sürekli kendini geliştirme
gayreti içerisinde olan bir bilim olarak da tanımlamak mümkündür.’ der Türkiye Binicilik Federasyonu’nun
hazırlamış olduğu Binici olmak adlı eser.

En eski ata sporlarımızdan biri olan binicilik, ata biniş ve çalıştırma kurallarını içine alan bir eğitim sporudur.
İnsanla at arasındaki yakınlık binlerce yıl önce başlamıştır. Atlar Orta Asya’daki Türklerden Osmanlılara
gelinceye kadar bütün devletlerin vazgeçilmez harp vasıtalarından olmuştur. Türkler atı, yük taşımakta,
araba çektirmekte, avda ve savaşta kullanmışlardır. Günümüzde Anadolu köy düğünlerinde oynanan cirit,
oğlak gibi oyunlar, Türklerin çok eskilerden beri yaptıkları atlı sporlardan bazılarıdır.
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Şimdi bu sporla aktif olarak 15 yıldır ilgilenen

Mehmet Bey’in Binicilik sporu ile ilgili olarak
bizimle paylaştığı önemli bilgilere bir göz
atalım;
*Çoğu zaman binicilik sporu ile at yarışları
karıştırılıyor, önce bu ayrıntıyı vurgulamak
istiyorum. At yarışı, üzerindeki jokeylerin
yönetiminde yarış atlarının hipodromda bahis
temelli yarışlarıdır. Binicilik

ise Türkiye

Binicilik Federasyonu altında engel atlama,
endurans (atlı dayanıklılık), at terbiyesi gibi

temel branşlarda, manej ve arazi parkurunda
yapılan bir spor dalıdır.
*Binicilik, diğer spor branşlarından çok daha farklı bir spordur. Bireysel olduğu gibi takım yarışmaları da yapılır
ancak hiçbir zaman tek başınıza değilsinizdir, sizinle bütünleşmiş olan bir canlı ile birlikte yarışıyorsunuzdur.
*Binici, yarışmalarda en az kendisini düşündüğü kadar üzerinde olduğu atı da düşünmek zorundadır. Bu nedenle
at ve binicinin uyumu en önemli faktörlerden birisidir. Binerken atın canının acımaması,

limitlerinin üzerinde

zorlanmaması temel unsur olarak dikkate alınmaktadır. Bu sporla uğraşan binici, teknik ekip, seyis ve hakemin,
öncelikle bu uğraşıya gönül vermesi, atları sevmesi gerekir. Ayrıca Binicilik hakemlerinin diğer spor dallarındaki
hakemlere kıyasla farklı bir yanı da var, yarışmalarda binicinin olduğu kadar atın da hakkını gözetmeleri gerekir.
*Binicilik sporuna, her spor dalında olduğu gibi küçük yaşlarda başlanmalıdır. Yurt dışında 3 yaşında Pony
dediğimiz Midilli cinsi atlarla başlatıyorlar, ülkemizde ise 5 yaşın altında genellikle antrenörler risk almak
istemiyorlar. Yine de ülkemizde erken yaşta spora başlama bilincinin oluştuğuna tanık oluyoruz ve bu da bizleri
mutlu ediyor.
*Çocuklar için farklı bir deneyim ve spor branşı olmasının önemi büyük. Öncelikle çocukta hayvan sevgisi
gelişiyor.

Davranışlarından, fiziksel durumlarından, koşma şeklinden ve hatta bakışlarından bir atın ne demek

istediğini, ne istediğini anlar duruma geliyorlar. Gözlemlediğimde hep şunu görüyorum; atın üzerindeyken keyif
ve mutluluk duyuyorlar. Ata binmek çocuklara özgüven aşılıyor; bir canlıya hükmediyor, onu kendi istediği şekilde
yönetiyor ve yönlendiriyor; dolayısıyla bu da kendine güvenmelerini, anlık karar vermelerini, beklenmedik bir
durum karşısında paniğe kapılmadan hareket etmelerini sağlıyor. Ailece bu sporla ilgileniyor olmak da herkese
ayrı bir keyif veriyor, hepimiz aynı konuda yorum yapıp aynı dili konuşabiliyoruz.
* Binicilik ve atçılık ata sporumuz olmasına karşın yeterince, daha doğrusu hak ettiği ölçüde gelişemedi ne yazık
ki. Bunun bir çok nedeni var; en başta ülke genelinde tanıtım eksikliği geliyor. Ülkemizde çok az kişinin bildiği ve
aslında gurur duymamız gereken bir gerçeği de burada vurgulamakta yarar görüyorum; halen uluslararası
yarışmalarda geçerli olan ve FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu)’nin yönetmeliklerinde de geçen bir biniş stili,
Türklerin biniş stilidir ve bu şekilde anılır.
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*Binicilik, yüksek gelir seviyesine sahip ailelerin yapabileceği bir
spor olarak biliniyor fakat herkesin en azından deneyebileceği,
yapabileceği

bir

spordur.

Mutlaka

bir

ata

sahip

olmanız

gerekmiyor. Başlangıçta edinmeniz gereken temel ekipmanlar;
bir çift bot, chaps dediğimiz baldır koruyucusu ve bir tok (başa
takılan kask). Başlangıç aşamasında ve amatör olarak sportif
amaçlı ata binmek için bunların dışında başkaca ekipmana
ihtiyacınız olmayacak. Her spor branşında olduğu gibi eğitim
almak için belirli bir bedel ödemeniz gerekiyor ama bu da
düşünüldüğü kadar yüksek değil.
*Bir çok ülkede olduğu gibi en çok taraftar, izleyici ve sporcu
kitlesine sahip branşlar hiç kuşkusuz futbol, basketbol ve
voleybol. Diğer sporlar genellikle bu üçlüden sonra geliyor. Ama

ne yazık ki binicilik sporu gerçekten tanınmıyor. Bu gün yaklaşık
2000’in üzerinde lisanslı binicimiz var ancak aktif binici yani
yarışmalara

katılan

binici

sayısı

500’ü

geçmiyor.

Oysa

Anadolu’da ata binen, hem de ustaca binen gençlerimiz var.
Ancak hiçbiri kulüplere veya federasyona kayıtlı değil. İşte bu
gençlerimizi binicilik sporuna kazandırmamız gerekiyor.

Bunun

yanı sıra kapanan ya da ilgisizlikten kapanma durumuna gelen
kulüp sayısı da az değil. Binicilerimiz uluslararası yarışmalara
katılmalarına rağmen, ki bunun sayısı da parmakla sayılacak
kadar

az,

henüz

dünya

şampiyonalarına,

olimpiyatlara,

uluslararası grand prix yarışmalarına katılma başarısını gösteren
(Avrupa’da derece alan birkaç istisna hariç) binicimiz olmadı.
Ata sporumuz olan biniciliğin yaygınlaşması ve tanınması için
federasyona, kulüplerimize, medyaya önemli görevler düşüyor.
Bu spora ilgi duyan, en azından denemek isteyen çocuklarımız,
gençlerimiz ve hatta yetişkinler internet üzerinden kısa tarama
yaparak bulundukları yere en yakın kulüp ya da Binicilik İl
Temsilcilikleri ile temasa geçebilirler. İl temsilcisi arkadaşlarımız
gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacaktır. İl temsilcilikleri ile
iletişime geçilemezse Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nden bilgi
alabilirler. En azından Türkiye Binicilik Federasyonu’nun resmi

internet sitesinden (www.binicilik.org.tr) yarışmalar ile ilgili bilgi
alıp bu yarışmaları ücretsiz izleyebilirler.
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Çocuğu Olanlar/Evlenenler

Şirketimizin Bilgi İşlem Sorumlusu İdris Koç ve eşi Halide Yıldız Koç’un 15 Eylül
2014 tarihinde Zeynep Asya Koç isminde bir kızı dünyaya gelmiştir.
Çiftimizi tebrik eder, Zeynep Asya bebeğe sağlıklı bir yaşam dileriz.

Şirketimizin T.T.O. Projesi Depo Sorumlusu Mahmut Kurt ve eşi Melike Hanım’ın 30
Mart 2015 tarihinde Maysa isminde bir kızı dünyaya gelmiştir
Çiftimizi tebrik eder, Maysa bebeğe sağlıklı bir yaşam dileriz.

Ankara Merkez Ofisimizde görevli İnşaat Mühendisi Servet Özgen ve eşi
Halime Tokgöz Özgen’in 20 Kasım 2014 tarihinde Ceren isminde ikinci kızı
dünyaya gelmiştir.
Çiftimizi tebrik eder, Ceren - Deren bebeklere sağlıklı bir yaşam dileriz.

Tizi Ouzou Otoyol Projesi Tercümanı Ahmet Atalay
Gökmen 13 Haziran 2015 tarihinde Lydia Gökmen
ile Cezayir’de hayatını birleştirdi. Kendilerine bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Ağustos 2014 – Haziran 2015
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Tizi Ouzou Otoyol Projesi Teknik Ofis Şefi
Cafer Levent Yazgan 12 Aralık 2014 tarihinde
Kenza Iddir ile Cezayir’de hayatını birleştirdi.
Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.

108

BİZDEN HABERLER

Evlenenler

Özgün İnşaat Genel Müdür
Asistanı / ÖZGÜNCE Dergisi
Editörü Melis Özer 28 Eylül 2014
tarihinde Uğur Kence ile hayatını
birleştirdi. Kendilerine bir ömür
boyu mutluluklar diliyoruz.

Khemis El Affroun Projesi Muhasebe Şefi
Eser Demirbaş 17.04.2015 tarihinde
Gamze Güler Demirbaş ile hayatını
birleştirdi. Kendilerine bir ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
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Özgün İnşaat – Nurol İnşaat A.O
Muhasebe ve Finans Sorumlusu
Halime Yıldız 11 Nisan 2015
tarihinde Yalçın Yıldız ile hayatını
birleştirdi. Kendilerine bir ömür
boyu mutluluklar diliyoruz.

Grupman O.N.E. Müdürü Mehmet S. Oğuz
09 Haziran 2015 tarihinde Hayat Rakem ile
Cezayir’de hayatını birleştirdi. Kendilerine
bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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Aramıza Katılanlar (Soldan Sağa Alfabetik Sırayla)

Cezayir/Khemis El
Affroun Projesi,
Ahmet Sarıalioğlu
Laborant

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Ahmet Yıldız: Baş
Aşçı

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı, Aslı
Özcan: Satış
Direktörü

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Aslı Üstünkar:
Satış Müdürü

Cezayir/Kherrata
Projesi, Burak
Otluoğlu: Tercüman

Cezayir/Tizi
Ouzou Otoyol
Projesi, Cahit
Dizman: Kazık
İşleri Kısım Şefi

Cezayir/Khemis El
Affroun Projesi,
Çetin Kaya:
Topoğraf

Cezayir/Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Bülent Artuğ:
Elektrik Kısım Şefi

Özgün Merkez
Ofis, Mehmet Can
Seyman: Teklif &
İhale Mühendisi

Özgün
Merkez Ofis,
Ali Aytan:
Aşçı
Yardımcısı
Cezayir/Tizi
Ouzou Otoyol
Projesi, Baran
Özkandemir:
Saha Mühendisi
Cezayir/Tizi
Ouzou Otoyol
Projesi, Bülent
Avunduk: Jeoloji
Mühendisi (Tünel
Kısım Şefi)
Cezayir/Khemis El
Affroun Projesi,
Çelik Güneş: Oto
Elektrikçi

Özgün Merkez
Ofis, Düzgün
Güzeloğlu: Aşçı

Özgün Merkez
Ofis, Emre
Çınar:
Sigortacı

Özgün Merkez
Ofis, Erdinç
Ayyıldız: Aşçı
Yardımcısı

Özgün Merkez
Ofis, Fırat Kılıççı:
Elektrikçi

Cezayir/Tizi
Ouzou Otoyol
Projesi, Fürkan
Bakan: Bilgi
İşlem Şefi

Cezayir/Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Gökay Aksoy:
Tercüman

Cezayir/Kherrata
Projesi :
Gürsel Akbıyık:
Aşçı

Cezayir/Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Hamdi Serhat İtil:
Sanat Yapıları
Mühendisi

Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldin dileklerimizi sunar çalışma hayatlarında başarılar dileriz.
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BİZDEN HABERLER

Aramıza Katılanlar (Soldan Sağa Alfabetik Sırayla)

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Hande Evren:
Yiyecek ve İçecek
Müdürü

Cezayir/TTO
Demiryolu Projesi,
Hasan Yıldırım:
Elektrikçi

Tizi Ouzou Otoyol
Projesi,
Hikmet Ekrem
Öztoprak: Makine
Mühendisi (Atölye)

Özgün Merkez
Ofis, İbrahim
Güngören: Şoför

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Kemal Öztürk:
Güvenlik Şefi

Cezayir/Kherrata
Projesi, Kerem
Umar: İnşaat
Müh.(Saha)

Cezayir/TTO
Demiryolu Projesi,
Mehmet Karataş:
Jeoloji Mühendisi
(Saha)

Cezayir/Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Mehmet Evrensel:
Saha Mühendisi
(Sanat Yapıları)

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Mert Sönmez:
Satın Alma
Koordinatörü

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Murad Baç:
Teknik Müdür

Cezayir/Khemis
El Affroun
Projesi, Murat
Karaman:
Maden
Mühendisi

Cezayir/Kherrata
Projesi, Murat
Çuluk: Topoğraf

Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Mustafa Emre
Uraz: Mali İşler
Sorumlusu

Özgün Merkez
Ofis, Nurgül
Bolat: 1.Kat
Sekreteri /

Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Onur Karaaslan:
Tercüman

Özgün Merkez
Ofis, Ömer
Türkmen: Ofis
Elemanı

Tizi Ouzou Otoyol
Projesi, Ömer
Gözlüdağ: Harita
Mühendisi

Tizi Ouzou Otoyol
Projesi, Özgür
Fırat Meydan:
Jeoloji Mühendisi

Özgün Turizm
Yatırımları ve
Ticaret A.Ş., Philip
Norman: Genel
Müdür

Özgün Merkez
Ofis, Serdar
Akpınar: Şoför

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Sevil Görgülü:
Genel Müdür

Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldin dileklerimizi sunar çalışma hayatlarında başarılar dileriz.
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BİZDEN HABERLER

Aramıza Katılanlar (Soldan Sağa Alfabetik Sırayla)

Hilton Garden
Inn İzmir
Bayraklı, Şenay
Erdoğan: Kat
Hizmetleri
Müdürü
Cezayir/Tizi Ouzou
Otoyol Projesi,
Tolga Dönmez:
Muhasebeci

Tamer Cömert:
Özgün/Nurol
Proje Müdürü ve
ONE Groupemanı
Üretim Müdürü

Özgün Merkez
Ofis, Tolga
Demirkan:
Ofis Elemanı

Hilton Garden
Inn İzmir
Bayraklı, Tuğçe
Çakır: İnsan
Kaynakları
Koordinatörü

Hilton Garden Inn
İzmir Bayraklı,
Ufuk Egemen
Turan: Ön Büro
Müdürü

Özgün Merkez
Ofis, Volkan Uncu:
İdari İşler Amiri

Aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldin dileklerimizi sunar çalışma hayatlarında başarılar dileriz.
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MİZAH

Laz Fıkraları

Temel Atma
Adamın biri bir gün Karadeniz Bölgesi'nde gezmeye gider.
Arabasıyla ilerlerken bakar bir uçurumun kenarında muhteşem bir
manzara ve de bir grup yöreli davul zurna kemence horon
tepiyorlar. Çeker arabasını ve başlar seyretmeye, ama o da ne.
Adamlar bir tur atıp geliyorlar uçurumun başına ve halayın
başındakini atıyorlar aşağıya. Sonra bir tur daha ve yine bir adam
aşağıya.
Turist dayanamaz yaklaşır yanlarına ve sorar:
- “Kardeşim ne diye atıyorsunuz adamları aşağıya? ”
İçlerinden biri cevap verir:
- “Hacan biz burada Temel atma töreni yapayruk. ”

Savaş
Lazlar ile Ruslar savaş halindeler. Ruslar bir taktik geliştirmiş,
Ruslardan bir tanesi kalkıp bağırıyormuş:
- “Temel kimdir? ”
Temel ayağa kalkıp
- “Benum” demiş.
DAN, Temel’i vurmuşlar
- “Dursun kimdir? ”
Dursun ayağa kalkmış,

- “Benum” demiş.
DAN, onu da vurmuşlar. Akşama kadar lazlar çok kayıp vermiş.
Akşam bir köye gidip hocaya danışmışlar. Hoca da siz de onlar gibi
yapın demiş. Ertesi gün Temel Ruslara doğru seslenmiş:
- “Igor kim? ” ... Ses yok.
- “Petro kim? ” ... Ses yok.
Aradan 10 dakika geçmiş Ruslardan biri bağırmış
- “Igor'a seslenen kim? ”
Temel ayağa kalkmış:
- “Benum, niye sordun? ”
DAN
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KİTAP

Çok Satanlar

ESRARENGİZ BAHÇE
Bir boyama kitabı satış rekorları kırabilir mi?

Evet evet, yanlış duymadınız, bir boyama kitabı satış rekorları kırıyor. Ama bu, bildiğiniz
boyama kitaplarına benzemiyor. Bu kitap, âdeta mürekkeple kurulmuş bir Esrarengiz
Bahçe! Bu kitap, her yaştan sanatkâr için kendini keşfetme imkânı sunan bir hazine sanki.
İster çocuk olun, ister yetişkin... Bu kitapta olağanüstü çiçekler ve ilginç bitkilerle dolu,
siyah beyaz, büyüleyici bir harikalar diyarı keşfedeceksiniz. Boyanacak resimler,
keşfedilecek labirentler, tamamlanacak desenler ve kendi çizimlerinizi yapabileceğiniz pek
çok alan bulacaksınız. Kitabın çizeri Johanna Basford kendisini "mürekkebe aşık bir çizer"
olarak tanımlıyor. Çizimlerini İskoçya kırsalındaki evini çevreleyen bitki örtüsünden ve
canlı yaşamdan ilham alarak yapıyor. İnce ince işlenmiş çalışmaları, yoğun bir el emeğinin
ürünü...
İlk kitabı Esrarengiz Bahçe 22 farklı ülkede, 1.400.000'den fazla satış yaptı. Kitap,
Türkiye'de de çok satanlar raflarında. Üstelik Esrarengiz Bahçe rüzgârı sadece kitap
raflarında esmiyor. Kitabı alıp boyayanlar eserlerini sosyal medyada paylaşıyorlar.
Birbirlerine boya önerenlerden tutun teknik öğretenlere kadar paylaşımda sınır yok. Kim
demiş boyama kitapları yalnız çocuklar için diye! Gelin kendinize bir iyilik yapın: Bir
boyama kitabı alın ve renklerin büyülü dünyasına dalın! (Tanıtım Bülteninden)

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
"İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticede aleyhime çıkarsa istemediğimi
iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum: Buna içimdeki şeytan
diyordum, müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi
suratıma tüküreceğim yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi
şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı? Bu bizim
gururumuzun, salaklığımızın uydurması.. "
Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın "kapana
kısılmışlığını" gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, "insanın içindeki şeytan"a
keskin bir bakış.

AH BENİM KARIM! AH BENİM
KOCAM!
Kadınların dilinden erkekler, erkeklerin dilinden kadınlar…
Aziz Nesin (1996) ve Rıfat Ilgaz (1997) Gülmece Öykü Ödülleri sahibi
olan Canan Tan'dan yepyeni mizah öyküleri…
Canan Tan, evli çiftlere dair çarpıcı tespitleriyle hem güldürüyor, hem
de kadınlarla erkeklerin kendilerini sorgulamalarına neden oluyor.
(Tanıtım Bülteninden)
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ANIYORUZ

Ender Balay’ın Anısına…

KIYMETLİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZIN ANİ VEFATININ
ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ.
18 Kasım 2013 tarihinde Hakediş ve Planlama Şefi olarak aramıza
katılan, çok kısa zamanda alçak gönüllülüğü ve içtenliğiyle
herkesin sevgi ve saygısını kazanan sevgili çalışma arkadaşımız
İnşaat Mühendisi K. Ender Balay’ı ani bir şekilde kaybetmenin
derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 03 Nisan 2015 günü ebediyete
uğurladığımız

Ender’imizin

ışıklar

içinde

uyumasını

temenni

ediyoruz. Kendisini hep güler yüzü ve iyilik dolu yüreğiyle
hatırlayacağız…

Ender Balay Kimdir?
25 Eylül 1979 yılında İstanbul’da doğdu. İki kız bir de erkek kardeşi oldu. İlk öğrenimini Emlak Kredi
ilkokulunda tamamladı. Ortaokul ve liseyi Saint Benoit Fransız lisesinde bitirdi. Lisans eğitimini Kocaeli
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Rusya, Cezayir ve Türkiye’de bina, baraj,
hidroelektrik santral, rafineri, karayolu, otoyol ve demiryolu projelerinde görev aldı. Kasım 2013’ten son
günlerine kadar Özgün İnşaat’ta çalışkanlığı ve başarılarıyla göz doldurdu. Ani ve amansız bir hastalık
pençesinde, 03 Nisan 2015 günü aramızdan ayrıldı. Vasiyet ettiği şekilde Bergama’ya, erken yaşta
kaybettiği babasının yanına defnedildi. Kendisini rahmetle anıyoruz.
***
Birini ay çağırır yanına, öbürünü uçurumlar, bir
diğerini denizler…
İyiler hisseder önce iyiliklerine bu hayatta yer
olmadığını…
Ama acı verir onlara iyiliklerini karanlık bir yerde
gizlice terk etmek…
Bu yüzden ne kadar acı verse de, ait olmadıkları bu
dünyayı herkesten daha çok ciddiye alırlar…
Geride kalanlar bilmeseler de onların incitilmiş kalpleri
sayesinde yaşadıklarını…
Sonunda iyiler erken ölür…
Cezmi Ersöz
***
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