Yıl: 10 Sayı: 34 | Şubat 2017
Yerel Süreli Yayın

Ravago Alosbi Üretim ve
Depolama Tesisleri İnşaatı
Başarıyla Tamamlandı
ECE Şirketler Grubu Yatırımı MOSB’de
Hızla Devam Ediyor
‘6

Sipil Plastik Plast Euroasia fuarında

Ravago ALOSBİ Tesisleri İnşaatı
Tamamlandı

Sipil Plastik ERP Sistemini Geliştirerek
Yeni Yıla Giriyor
‘17

Değişimi Yönetmek

‘8
‘13

‘16

Sözleşme Yönetimi Eğitimi
Gerçekleşti

‘18

Yerel Süreli Yayındır (Ücretsizdir)
Ocak 2017
Yıl:10 / Sayı: 34

Anatolia Tile&Stone Depo ve
İdari Bina İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Yönetim Yeri
M.O.S.B. 4.Kısım İsmail Sarıgözoğlu Cd. No:1 MANİSA
Fax: 0 236 213 05 34

444 77 45 - 444 SPİL
SİPİL A.Ş. Adına Sahibi
Hakkı BAYRAKTAR

‘4
Bareks Menemen Serbest Bölgesinde
Yeni Yatırımına Başlıyor

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Kazım UMDULAR
Yayın Kurulu
Nuran BAYRAKTAR
Ahmet OKYAY
Nilgün PALABIYIK
Abdullah AYDEMİR
Egemen PAMUKÇU
S.Önder DEMİR
Hatice Ezgi BAYRAKTAR
Hasan Okyar BAYRAKTAR
Fatih CANDAN
Özgür ÖZÇALABI
Ozan İNAL
Gültekin KOYUNCU
Efe SEÇ
Can ÖZÇÖMLEKÇİ
Ramazan ZEYBEK
Yayın Koordinasyon ve Mizampaj
Esin DEMİRAN
İstanbul Teknik Ofis
N. Cenk CİHANGİR
İş Geliştirme ve İstanbul Teknik Ofis Yöneticisi
Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:2/5
34357 Beşiktaş / İSTANBUL
Eskişehir Temsilcisi
Ozan İNAL
Kapak-Tasarım
Esin DEMİRAN

‘7
Vitra 2. Faz İnşaat İşleri İş Programına
Uygun Devam Ediyor

‘10
İnşaat Grubu Teknik Ofis Merkez
Binaya Taşındı

Sipil Çelik Yeni Başlangıçlara İmza
Atmaya Hazırlanıyor

Yayın Tarihi
18 Şubat 2017

Baskı Adedi
- 4.000

SİPİL A.Ş. yayın organı olan SİPİL BÜLTEN, Manisa ve İzmir
başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki kamu kurum ve
kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına,
sektör derneklerine, özel sektör kuruluşlarına ücretsiz
gönderilir.
SİPİLBÜLTEN'e www.sipil.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2

‘14

Bayraktar Ailesi Pelitalanlı Çocukları
Bir Kez Daha Sevindirdi

‘20

Teknik Hazırlık
Yönetim Sekreteryası
Baskı
Altındağ Grafik Matbaacılık
2839 Sk. No:28 1.San. Sit. Mersinli/İZMİR

‘12

Şiir ve Yaşam

‘22

SİPİL GROUP 33. YAŞINDA…
“Belki de ilerdedir yaşanacak günlerin en
güzelleri” diyen Nazım Usta'nın dizelerindeki
duyguyla 1984 yılında başladığımız yolculuğu;
umutla, coşkuyla, kararlılıkla ve sabırla sürdürerek
bu günlere ulaştık.
Her yıl daha iyinin daha güzelin ve daha
doğrunun peşinde koşmayı ilke edinerek geçen
yıllarımızı harcamadan ve “keşke” diyecek şeyler
yapmadan yaşadık.
2 kişi ile başladığımız, bu duygu ve düşüncelerle
yürüttüğümüz SİPİL GROUP yolculuğunu bugün
600 kişiyle sürdürüyor olmanın onurunu ve
gururunu yaşıyoruz.
Bugün aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımız
600 çalışanımızla birlikte ileride yaşanacak daha
güzel günlerin peşinde koşmanın ve 33 yılda
birlikte olduğumuz sayısız müşterimizin, iş
ortağımızın varlığının en büyük kazancımız
olduğuna inanıyoruz.
Ekonomik sorunların, güvenlik sorunlarının
hepimizi derinden etkilediği bir ortamda
girdiğimiz 2017 yılına her şeye rağmen bu
heyecanımızı öne çıkartarak yaşamak istiyoruz.
2015-2016 yıllarında Plastik ve Çelik gruplarında
başlattığımız ve tamamlama aşamasına
getirdiğimiz verimlilik çalışmalarını bu yıl İnşaat
grubumuzdaki çalışmalarla taçlandırmayı
planlıyoruz.

İnşaat, Enerji, Plastik ve Çelik gruplarımızın;
yatırıma yönelik istekliliğin ülke genelinde
zayıfladığı bu günlerde verimliliği geliştiren
çalışmalar sayesinde iş hacmini koruyup
geliştirerek durgunluk kıskacına düşmeden bu
günleri aşacağına inanıyoruz.
Yurtiçindeki iş geliştirme çalışmalarımızın
yanısıra bu dönemde Kazakistan, Cezayir, İran
başta olmak üzere diğer ülkelerde de iş
geliştirme çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı
planlıyoruz.
Bu amaçla İzmir Teknik Ofisimizi eş güdümü daha
da arttırmak ve genişleyen kadrosuna daha
uygun çalışma ortamı yaratmak amacıyla Manisa
Merkez Binamıza taşıdık. Bu değişikliğin inşaat
grubumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz.
Usta fotoğrafçımız Ara Güler'in “Yaşam size
verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir
biçimde doldurmaya çalışın” sözüyle en açık bir
haliyle ifade ettiği gibi 33 yıllık geçmişimizdeki
anlayışla 2017 yılını en mükemmel bir şekilde
doldurmaya çalışacağız.
2017 yılının ülkemize ve tüm insanlığa öncelikle
barış ve huzur getirmesini, herkese sağlık, umut
ve başarı dolu günler sunmasını diliyoruz.
Hakkı Bayraktar
SİPİL GROUP
Yönetim Kurulu Başkanı
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ANATOLIA TILE&STONE FABRİKA İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Anatolia Tile&Stone firması Türkiye’de 2016 yılında Aliağa Serbest Bölgesi’nde 100 bin m²
alanda kurulacak olan depo ve idari binası ile büyümesine hızla devam ediyor.

Elmaağaçlı ailesinin şirket serüveni 1933 yılında
Ankara'da gayrimenkul firması olarak başlamıştır. Bu
tarihten itibaren şirket büyümesini sürdürmüş ve
Elmaağaçlı ailesinin üçüncü nesil üyeleri olarak, 3
kardeş tarafından 1995 yılında Kanada’da Anatolia
Tile& Stone isimli firmalarını kurmuşlardır. Kurulan
şirkette Bekir Elmaağaçlı Finans ve Operasyon
Müdürü, Cengiz Elmaağaçlı Pazarlama ve Satış
Müdürü, Berrin Elmaağaçlı ise Müşteri İlişkileri
Müdürü pozisyonunda bulunmaktadır. Şirket yıllar
içinde Kanada da büyümesine devam etmiş ve
2005 yılında 25 bin m² dağıtım merkezinde 80
bin m² malzeme stok kapasitesiyle yıllık 8 bin
konteyner malzeme ithal edebilir hale gelmiştir. Kısa
zamanda yakalanan bu ivme ile Anatolia Tile&Stone
Türk seramik sektörünün Kuzey Amerika'daki en
büyük ithalatçısı olmuştur. Anatolia Tile&Stone 2016
yılını 16 bin konteyner/yıl ithal ederek kapatacaktır.
Anatolia Tile&Stone, Amerika Birleşik Devletleri ve
Kanada'nın en büyük seramik ve doğaltaş firmalarının
en önemli malzeme tedarikçisi olmak için Şirket
Sahibi Galip Elmaağaçlı'nın yönetiminde
çalışmalarını sürdürmektedir. Kanada'da şu anda 80
bin m² alan üzerinde kurulu dağıtım merkezi Kuzey
Amerika'nın kendi sektöründeki en büyük alanıdır.
Bu alanda 160 bin palet stok bulundurulmaktadır.
Anatolia Tile&Stone firması 2008 yılında Kanada'nın
en prestijli ödüllerinden biri olan Kanada'nın en iyi
yönetilen 50 firmasından biri olma ödülünü almıştır.
Anatolia Tile&Stone firması Türkiye'deki ilk
yatırımına ise 2016 yılında Aliağa Serbest Bölgesinde
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(ALOSBİ) 100 bin m² alanda kurulacak olan depo ve
idari binası ile büyümesine hızla devam etmektedir.
6 Ekim 2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan
ANATOLİA DOĞALTAŞ SERAMİK A.Ş. Depo ve Ofis
Binası ile Dış Saha Yapım İşleri projesinin Haziran
2017 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.
Zemin iyileştirmesi işleri kapsamında tüm depo binası
soket temellerinin altında 12 mt. uzunluğunda 80
cm. çapında fore kazık imalatı 1 ay gibi kısa bir
süre de tamamlanmıştır. Konvansiyonel binalar
olan İdari bina, Personel 1 ve Personel 2
binalarında ise 9 mt uzunluğunda kolonlar
oluşturacak şekilde, toplamda 4 bin 200 mt.
uzunluğunda jet grout imalatı 45 gün gibi bir sürede
tamamlanmıştır.
İlave olarak yapılan bu zemin iyileştirme işlerine
rağmen ANATOLİA' nın müşterilerine vermiş olduğu
sözü gerçekleştirmek adına SİPİL GROUP özveriyle
kapasitemizle, depo binasını ANATOLİA'nın
operasyonuna engel olmayacak şekilde, Haziran
ayında tamamlayabilmek için çalışmalarını hızla
devam ettirmektedir. Depo binası, Personel-1 ve
Personel - 2 binaları Haziran 2017 de İdari bina ise
Ağustos 2017 tarihinde teslim edilmesi
planlanmaktadır.
Sipil Group yükleniciliğinde, BİROK Müşavirliğinde ve
IGLO Mimarlıkla başlayan projede;
Depo Binasında; Toplam 34 bin 529 m² kapalı alanı
bulunmaktadır. Prefabrik olarak tasarlanmıştır. Makaslar
arası temiz mesafe (hol genişliği) 31,50 mt x 12,50 mt.dir.
Makas altı temiz yükseklik ise 11,30 mt dir.

Tüm betonarme imalatlar ile kazı işleri yüzde 100
oranında tamamlanmıştır. Dolgu işleri yüzde 95
Nuri Atik
oranında, prefabrik montaj işleri yüzde 60 oranında,
çatı kaplama trapez saç uygulaması ise yüzde 20
oranında tamamlanmıştır.

Betonarme imalatların Şubat ayı sonunda
tamamlanması planlanmaktadır. İdari Bina; bin 800
m² taban alanlı ve beş kattan oluşmaktadır. Toplam
8 bin 46 m² kapalı alan bulunmaktadır.
Konvansiyonel olarak tasarlanmıştır.

Depo binasında zemin betonu imalatlarına Şubat
ayının ilk haftası içinde başlanılması
planlanmaktadır.

Betonarme imalatlar kapsamında toplam bin 800 m³
temel betonu 16 saat gibi bir sürede sürekli döküm
olarak 16 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştır.

Personel-1 binası; bin m² taban alanına sahip iki
kattan oluşmaktadır. Toplam bin 899 m² kapalı
alan bulunmaktadır. Konvansiyonel olarak
tasarlanmıştır.

Bodrum perde imalatları tamamlanmış ve tabliye
imalatı ise Şubat 2017 başında tamamlanacaktır.

Betonarme temel ile bodrum perdesi ve izolasyon
imalatları tamamlanmıştır. Bodrum tabliyesi kalıp ve
demir işleri devam etmektedir. Bu binadaki
betonarme işlerin Şubat ayı sonunda
tamamlanması planlanmaktadır.
Personel-2 binası; 243 m² taban alanına sahip tek
kattan oluşmaktadır. Konvansiyonel olarak
tasarlanmıştır. Temel ve blokaj betonu imalatları
tamamlanmıştır.

Bu binadaki tüm betonarme imalatların Nisan
2017'de tamamlanması planlanmaktadır.
İstinat Duvarı; Toplam bin 200 mtül uzunluğunda
ve yüksekliği 1 mt. ile 14 mt. arasında değişen
duvarlar bulunmaktadır. Bu kısımda ise ruhsatı
alınmış olan cephelerin yüzde 30'u tamamlanmıştır.
Tüm istinat duvarı imalatlarının ise Mayıs ayında
tamamlanması planlanmaktadır.
Sipil İnşaat 2004 yılında ISO 9001:2008 kalite
yönetim sistemi sertifikası ile belgelendirilerek
uluslararası düzeyde kabul gören en üst düzeye
taşınmıştır.
Ayrıca firmamız OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş
Güvenliği ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine
uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Çalışmalara; Şantiyeler Yöneticisi İnşaat Mühendisi
Özgür Özçalabı, Proje Müdürü İnşaat Mühendisi
Anıl Aydın, Şantiye Şefi Mimar Emrah Yaşar, Saha
Mühendisi İnşaat Mühendisi Sinan Geçer, İç Mimar
Murat Özer, A sınıfı İSG Uzmanı Birkan Suruçlu ve
Saha Formeni Sedat Toplu yönetiminde hızla
devam edilmektedir.
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ECETAŞ FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI DEVAM EDİYOR
ECE şirketler grubu Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Fittings parça üretim tesisi yatırımına
büyük bir hızla devam ediliyor.

Manisa ve Adapazarı'nda Kurulu tesisleri ile CTP, HDPE, Koruge beton ve betonarme boru üretimindeki gücünü
kanıtlayan ve tüm grup şirketlerinin 50 yıllık geçmişi ile sektörde kaliteye imza atan ECE Şirketler Grubu
Manisa'daki Fittings parça üretim tesisi yatırımına büyük bir hızla devam ediliyor.
Sipil Group yükleniciliğinde 18 Kasım 2016 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılan “ECETAŞ Fabrika ve İdari
Bina İnşaatı Yapılması İşi” kapsamında devam eden imalatlar iş programına göre devam etmektedir. 10 bin m²
kapalı alandan oluşan fabrika binasının prefabrik taşıyıcı sistem montajları tamamlanmış, çatı kaplamasına
devam edilmektedir. Bununla birlikte cephe imalatları için hazırlıklar sürdürülmektedir. Ayrıca üretim binası
içerisinde altyapı çalışmaları ve zemin imalatlarına devam edilmektedir. Üretim Binası önüne konumlandırılmış
idari bina 2 bin 400 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Betonarme imalatları yüzde 80 tamamlanmış olup içeride
yer alan duvar imalatlarına başlanılmıştır. Dış saha düzenlemeleri ve imalatları da iş programına uygun bir
şekilde devam etmektedir.
İnşaat çalışmalarının yanısıra işveren tarafından gerçekleştirilen proje revizyonları doğrultusunda mekanik ve
elektrik tesisatı imalatlarına başlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliğine önem veren çevre bilincine sahip ekipleri ile Türkiye'ye değer katmaya devam eden Sipil
İnşaat bu projede de dinamik bir şekilde başarı odaklı çalışmasını sürdürmektedir.

10 bin m² kapalı alandan oluşan fabrika binasının
taşıyıcı sistem imalatları için hazırlıklar sürdürülmektedir.
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ECE Şirketler Grubu Manisa Fittings Parça Üretim Tesisi
Temel Atma Töreni 16 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti.

BAREKS İNŞAATI İŞ PROGRAMINA OLARAK DEVAM EDİYOR.
BAREKS Plastik Film Ekstruzyon Sanayi Ticaret A.Ş. Menemen Serbest Bölgesinde Yeni
Yatırımına Başlıyor.

Atik Metal parça kontrol ve sevk binası 10 bin
m2arsa üzerinde 5400m2 kapalı alandan oluşuyor.

ECE Şirketler Grubu Manisa Fittings Parça Üretim Tesisi
Temel Atma Töreni 16 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti.

Eylül 2016 da inşaat işlerine başlanan Bareks fabrika ve idari bina inşaatı sözleşme kapsamında iş
programına uygun olarak sürdürülmektedir. 3 ay gibi kısa bir sürede işin yüzde 50'si tamamlanmıştır.
Ayrıca projeye sonradan eklenen imalatlarda iş programına uygun olarak yol almaktadır. İstinat duvarı
imalatı projenin revize edilmesiyle tüm imar sınırında tamamlanacak şekilde revize edilmiş ve imalatı
devam etmektedir.
Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem işleri, buna paralel çatı ve cephe kaplama imalatı hızla devam
etmektedir. Bareks yetkilileriyle yapılan programa göre 24 mt lik üretim alanının makine kurulumuna
hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Şubat ayı içerisinde makine kurulumuna
başlanması planlanmaktadır.
Bütün bu imalat kalemleriyle birlikte Elektrik ve Mekanik uygulamalarda Sipil İnşaat tarafından
yapılmaktadır. Toplam fabrika alanı genişletilecek şekilde mimari ve statik revizyonlar yapıldıktan
sonra imalata devam edilecektir. Revizyonlarla birlikte Fabrika ve idari bina işlerinin Mayıs 2017'de
tamamlanması planlanmaktadır.
İnşaat ve Çelik gruplarımız koordinasyonunda süren işlerin
Mart 2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
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RAVAGO ALOSBİ ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSLERİ İNŞAATI TAMAMLANDI.
Proje ve müşavirlik hizmetleri Alaz Albay Mimarlık tarafından yürütülen Ravago ALOSBİ Üretim
ve Depolama Tesisi İzmir-Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde toplam 150 bin m² arsa üzerinde
projelendirilen 32 bin 500 m² kapalı alana sahiptir.

İzmir-Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan
Ravago ALOSBİ Üretim ve Depolama Tesisi İnşaatında
SİPİL İnşaat yükleniciliğinde yıl sonu itibariyle geçici
kabul aşamasına gelinmiş durumdadır.
Yükleniciliğini üstlendiğimiz Üretim ve Depolama
Tesisi İnşaatının Geçici kabul hazırlıkları başlamış
olup, ilave tesis işlerine ait misafirhane ve işçi
soyunma binası inşaatlarına ilave işler olarak ayrıca
devam edilecektir.
Plastik sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan ve
1961 yılında kurulan Belçika merkezli bir firma olan
RAVAGO Grup 1998 yılından beri Türkiye'de yaptığı
yatırımlarla bu sektörün öncü kuruluşları arasında yer
almaktadır.
Ravago Grup 200'den fazla şirketi ile üretim, satış,

dağıtım ve geri dönüşüm konusunda dünyanın 3
kıtasında 30 fabrikası ve 1 milyon ton üretim
kapasitesiyle 50 ülkede faaliyet göstermektedir.
Tesis toplamda 12 bloktan oluşmaktadır. Prefabrik
kolon üzerine uzay çatı olarak projelendirilen 8 bin m²
kapalı alana sahip E blok hammadde deposunun
prefabrik kolon ve uzay çatı, çatı imalatları, zemin
betonları, yangın ve aydınlatma tesisatları
tamamlanmış, cephe imalatlarına ait aksesuar v.b. işler
devam etmektedir.
E blok işveren tarafından kullanılmaya başlanmış olup,
raf sistemi kurulması devam etmektedir. Depolama
amaçlı hammadde sevkiyatı başlamıştır.
Buna benzer olarak projelendirilen yaklaşık 6 bin 500
m² kapalı alana sahip C blok mamul madde depo
binasına ait prefabrik kolon ve uzay çatı montajları,
çatı işleri tamamlanmış, zemin betonları bitirilmiş,
yangın ve aydınlatma tesisatları tamamlanmış, kısmi
cephe imalatları devam etmektedir.
Üretim binası olarak tasarlanan A-B1-B2 bloklar
betonarme imalatlar tamamlanmış, Prefabrik kolon ve
uzay çatı montajları tamamlanmış, zemin betonları
yangın ve aydınlatma tesisatları ile çatı imalatları
bitirilmiştir.
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A-B1-B2 bloklar betonarme imalatlar tamamlanmış,
prefabrik kolon ve uzay çatı montajları tamamlanmıştır.

Cephe imalatları sonlandırılma aşamasına gelmiştir.
Bu blokta devam eden süreç proses imalatlarıyla
beraber ilave iş olarak yürüyecektir.
H blok yemekhane binası yaklaşık 800 m²
yüzölçümünde olup betonarme, mekanik, elektrik ve
cephe imalatları tamamlanmış, ince işlere ait imalatlar
sonlanmak üzeredir.
F ve D blok idari binaların betonarme, mekanik,
elektrik cephe, çatı işleri tamamlanmış, ince işlere ait
imalatlar ise son safhadadır.
Altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu, atık su,
yangın hidrant, mekanik elektrik altyapı imalatları
tamamlanmıştır.
Saha beton işleri devam etmekte olup yüzde 95
tamamlanma seviyenin üzerine çıkışmıştır. Çevre

bordür v.b. imalatlar tamamlanma aşamasındadır.
Güvenlik binası ile kantar binası tamamlanmıştır.
Sipil İnşaat kalitesi ve güvencesiyle devam eden
projede, başta Sipil Grup şantiyeler yöneticisi İnşaat
Mühendisi Özgür Özçalabı olmak üzere Proje Müdürü
Murat Özgüler, Şantiye Şefi Sedat Yetim, Saha
Mühendisi Sinan Geçer, Şantiye teknik ofis sorumlusu
Ozan Sülün, İnce işler şefi Mimar Fatih Taş, Saha
Sorumlusu İnşaat Teknikeri Ramazan Çevik, Saha
Formeni Yusuf Tıraş, İzmir teknik ofisten destek veren
Teknik Ofis Yöneticisi İnşaat Mühendisi Egemen
Pamukçu, Mimar Erhan Serin, Mimar Özge Güngördü,
İSG Uzmanlarımız Gülderen Ercan, Emre Tekin, Beyza
Aydın, Sağlık ekibimiz Dr. Esat Hoşgör, sağlık görevlisi
Çiğdem Sartakhan ve tüm çalışanlara katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.

F ve D blok idari binaların betonarme, mekanik, elektrik cephe,
çatı işleri tamamlanmış, ince işlere ait imalatlar son safhadadır.
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BOZÜYÜK ECZACIBAŞI KAMPÜSÜ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SAN VE TİC. A.Ş. VİTRA GRUBU 4.İŞLETME 2.FAZ İNŞAATI İŞ
PROGRAMINA UYGUN HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic. A.Ş. Yıllık
üretim kapasitesi 5 milyon seramik sağlık gereci,
37,5 milyon m² seramik kaplama malzemesi, 3
milyon armatür, 350 bin küvet ve duş teknesi, 340
bin modül banyo mobilyasından oluşan
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, cirosunun yüzde
65'ini, 75'ten fazla ülkeye yaptığı dış satımdan
elde etmektedir.
Türkiye'nin toplam seramik sağlık gereçleri
ihracatının yüzde 50'den fazlasını gerçekleştiren
Grup, AB ülkelerine yapılan ihracatta, karo
ürünleriyle 1. sırada yer almaktadır. Eczacıbaşı
Yapı Gereçleri, VitrA markalı seramik banyo
takımları, banyo mobilyaları, duş kabinleri,
tamamlayıcı ürünler ve Artema markalı armatür
ve banyo aksesuarları üretmektedir.
Bilecik–Bozüyük'te 1977'de kurulan kampüs
kapasite, teknoloji ve kalite bakımından seramik
sağlık gereçleri üreten tesisler arasında dünyada
ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyanın tek çatı
altında toplanan en büyük seramik sağlık gereci
tesisi unvanına sahiptir.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic. A.Ş. Vitra
Grubunun ana üretim merkezi Bilecik
–Bozüyük'teki kampüsünde kapasite artışı nedeni
ile 2015 sonlarında 4.işletme inşaatı yatırım
kararı almıştır. Yüklenici firma olarak Sipil
Group'u tercih etmiştir. 21 bin 500 m² kapalı
alandan oluşan 1.faz inşaatı iş programına uygun
olarak 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.
20 Temmuz 2016'da üretime geçilmiştir. 7 Eylül
2016 da geniş katılımlı 4.işletme 1. Faz açılış
töreni yapılmıştır. 1.faz kısmında ilk etapta 250
bin adetlik yeni kapasiteyle ağırlıklı olarak klozet
üretimi yapılacaktır.
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Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic. A.Ş. Vitra
Grubu 4.İşletme 2 faz inşaatı için hızlı bir şekilde
yapım kararı alınmıştır. Yine yüklenici firma
olarak Sipil Group'u tercih etmiştir. 2. faz inşaatı17
bin 318 m² den kapalı alandan oluşmaktadır.
Fabrika binasının temelleri betonarme temel,
taşıyıcı kısım ise çelik kolonlar, makaslar, aşıklar
vb. çelik konstrüksiyon olarak projelendirilmiştir.
Çatı PVC mebran kaplama, yan cepheler ise cephe
paneli olacaktır.
Bu kapsamda; inşaatta 5 bin 100 m3 beton, 170
ton inşaat demiri, 850 tona yakın çelik
konstrüksiyon, 17 bin 318 m² çatı kaplaması, 2 bin
850 m² cephe paneli kullanılacaktır. Sözleşme
imzalanmasının ardından hızlı bir şekilde
mobilizasyon çalışmaları yapılmış, zemin
iyileştirme çalışmalarına başlanmış ve
tamamlanmıştır. Temel kazılarına ve betonarme
imalatlarına başlanmış olup ocak ayı sonu itibari
ile yüzde yirmilik bir imalat tamamlanmıştır.
Şubat ayı ortasında çelik konstrüksiyon montajına
başlanacaktır. Vitra Grubu 4.işletme inşaatı 2.
etabının Mayıs ayında teslim edilmesi
planlanmaktadır.
Vitra Grubu 2. faz inşaatının tamamlanması ve
üretime geçmesi ile 750 bin adetlik ek kapasite
artışı sağlanacaktır. Ayrıca inşaatına hızlı bir
şekilde ve iş programına uygun devam edilen
sosyal tesis inşaatının toplam alanı 2 bin 150
m²'dir ve dört kattan oluşan binanın Mart ayı
sonunda teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu
kapsamda güvenlik kulübeleri, otopark ve çevre
düzenleme işleri devam etmektedir.
Vitra Grubu 4.İşletme İnşaatı Sipil Group ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş
Güvenliği Yönetimi sistemine ve iş programına
uygun olarak, öncelikle iş güvenliği esas alınarak
sıfır iş kazası hedefi ile zorlu hava şartlarına
rağmen hızlı bir şekilde devam etmektedir.

MODERN AMBALAJ ÜRETİM TESİSİ TAMAMLANDI
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Modern Ambalaj Üretim Tesisi
26 bin m² kapalı alandan oluşmaktadır.

Atik Metal parça kontrol ve sevk binası 10 bin
m2arsa üzerinde 5400m2 kapalı alandan oluşuyor.

Modern Ambalaj idari binası komple yenilenmiştir.

Ambalaj tesisi 26 bin m² kapalı alandan oluşmaktadır.

ECE ŞirketlerAmbalaj;
Grubu ManisaSipil
Fittingsİnşaat
Parça Üretim Tesisi
Oluklu ambalaj sektörünün Türkiye'de ki öncü kuruluşlarından olan Modern
Temel Atma Töreni 16 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti.
yükleniciliğinde Temmuz 2015 tarihinde başlatılan Manisa fabrikasına yaptığı ilave üretim binası,
mevcut fabrika içi renovasyon işleri ve yardımcı tesisler inşaat yatırımı Kasım ayında tamamlanmıştır.
Modern Ambalaj böylece kapasitesini arttırarak iş hacmini geliştirmiştir.

İdari ofisler baştan aşağı yenilenmiş ve tüm detaylar mevcut prefabrik yapıya uygun olarak yeniden
tasarlanmıştır. İdari ofislerde, kompozit ve silikon giydirme cephe sistemleri uygulanmış ve bu sayede
oldukça estetik görünüm kazandırılmıştır.
Taşıyıcı sistemi prefabrike olarak tasarlanan yeni üretim tesisinin cephe ve çatı kaplamaları taşyünü
dolgulu sandviç panel olarak yapılmıştır. Mevcut tesiste ise tüm cepheler ve çatı kaplamaları
yenilenmiş, fabrika içerisindeki prefabrik bölme duvarlar sökülmüş ve yeniden tasarlanarak modern bir
görünüme sahip olmuştur. Tüm çatı ışıklıkları değiştirilmiş olup yağmur, kar ve rüzgar yüklerine
dayanıklı duman tahliye ve havalandırma kapakları yapılmıştır. Yine mevcut tesise makine temelleri
ilave edilmiş, yeni konveyör sistemleri için gerekli temeller ve altyapılar yapılmıştır. Mevcut yükleme
rampaları tamamen kaldırılmış olup ilave bloklarla birlikte üretim kapasitesi arttırılmış ve yeni
yükleme rampaları yapılmıştır.
Eski fabrikanın su deposu ve arıtma tesisi iptal edilerek yaklaşık 1500 m³'lük yeni su deposu ve arıtma
tesisi inşa edilmiştir. Aynı şekilde mevcut fabrikadaki yardımcı tesisler, yeni yapılan üretim tesisi
içerisine taşınmıştır.
Elektrik ve mekanik tesisat imalatları da dahil olmak üzere tüm imalatlar Sipil İnşaat kalite ve
güvencesiyle tamamlanmıştır. Çalışan bir tesiste imalat ve montaj süreçlerinde karşılaşılabilecek tüm
zorluklara rağmen herhangi bir aksama meydana gelmeden ve iş kazası yaşanmadan tüm imalatları iş
programına uygun tamamlamış olmanın verdiği gururu yaşamaktayız. Proje yapımı süresince görev
alan şantiye yönetim ekibimize ve personellerimize teşekkür ederiz.

Modern Ambalaj tesisine idari bloklar eklenerek üretim kapasitesi arttırılmıştır.
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ABK ÇELİK KONSTRÜKSİYON A.Ş. ÜRETİM VE İDARİ BİNA İNŞAATI BİTİYOR
ABK Çelik Konstrüksiyon A.Ş. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni tesisi inşaatı Ocak ayında Sipil
İnşaat yükleniciliğiyle tamamlanıyor.
Çelik konstrüksiyon üretimi ve işlenmesi üzerinde faaliyet gösteren firmanın bu ilk tesisinde İşletme
alanı 2 bin 709 m², idari bölüm alanı 811 m² olan tesis toplam 3 bin 528 m² inşaat alanı
bulunmaktadır. Yapı prefabrik taşıyıcı sistem olarak projelendirilmiştir. Prefarik montajı Kasım ayında
tamamlanmıştır. Tasarımı Sipil İnşaat tarafından yapılan projenin idari bölüm cephe imalatları Ocak ayı
ortasında tamamlanmıştır.
Dış cephe imalatlarının iş programı
doğrultusunda Şubat sonunda tamamlanması
planlanmıştır.
Sipil Group yükleniciliğiyle Temmuz 2016'da
başlamış olan inşaat, Yönetim Kurulu Üyesi Mimar
Ezgi Bayraktar koordinasyonunda Şantiyeler
Yöneticisi Özgür Özçalabı, Şantiye Şefi Yardımcısı
Murat Özer, Proje ve Uygulama Sorumlusu Özge
Güngördü kontrolünde devam etmektedir.

ATİK METAL ALOSBİ DEPO BİNASI İNŞAATI TAMAMLANDI
Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. Temmuz 2016 tarihinde başlayan depo inşaatı iş programına uygun şekilde
tamamlanmıştır.
Çelik taşıyıcı sistem imalat ve montajı Sipil Çelik tarafından gerçekleştirilen depo binasının inşaat alanı
2 bin 700 m²'dir. Sipil Group 2010 yılından bu güne kadar Atik Metal Firmasının Aliağa Organize
Sanayi Bölgesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bir çok üretim ve depolama tesislerinin inşaatını
gerçekleştirmiştir. Atik ailesine duydukları güven nedeniyle, tüm çalışanlarımıza ise sürekli müşteri
memnuniyeti sağladıkları için teşekkür ederiz.

İNŞAAT GRUBU TEKNİK OFİSİ MERKEZ BİNAYA TAŞINDI.
Yaklaşık on yıldır faaliyetlerini İzmir Tepekule İş
Merkezindeki ofisinde sürdürülen İnşaat
grubumuzun İş Geliştirme ve Teknik Ofisi 13
Şubat 2017 tarihinden itibaren faaliyetlerini
Manisa Merkez binamızda sürdürmeye başladı.
İnşaat grubumuzun artan iş hacmi gözetilerek
Finans, Satınalma, Muhasebe ve Yönetim
birimlerimizle eş güdümünü arttırmak, genişleyen
kadrosuna daha uygun çalışma ortamı yaratmak
amacıyla yapılan düzenlemenin inşaat
grubumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz.
Yardımcı yüklenicilerimize, tedarikçilerimize ve
işverenlerimize yapılan yer değişikliği
duyurusunun ardından teknik ofiste görevli
mühendis ve mimarlarımız Manisa binamızdaki
yeni ofislerinde çalışmaya başlamışlardır.
Kendilerine yeni çalışma mekanlarında başarılar
diliyoruz.
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Teknik Ofis Grubu iletişim bilgileri aşağıdaki şekilde
revize edilmiştir.
Adres :
MOSB 4.Kısım İsmail Sarıgözoğlu Cd. No.1 Manisa
Telefon :
0 236 213 05 30 / 444 77 45
Faks :
0 236 213 05 34

DEĞİŞİMİ YÖNETMEK...
Hasan Okyar BAYRAKTAR
Sipil Group Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
h.bayraktar@sipil.com.tr

Kaynak :
BEYSAD Aralık 2016 / Sayı 108

Geçtiğimiz yıl MBA öğrenimimi tamamlamak üzere
Londra'da bulundum. Londra gibi finans, teknoloji ve
küresel iş trendlerini yakından takip eden bir
şehirde bulunmak bana bu konuları birebir olarak
konunun uzmanlarından dinleme şansını tanıdı. Bir
yıl boyunca katıldığım 100'e yakın konuşma,
konferans, çalıştay ve girişimcilik zirvesinde bu
akımların 4 merkez etrafında toplandığını
gözlemledim: Nesnelerin İnterneti, Paylaşım
Ekonomisi, Büyük Veri ve sektörümüz için de en
önemli değişim trendi olan Sanayi 4.0…
Sanayi 4.0'ın sektörümüzü derinden etkileyecek bir
akım olduğu aşikâr. Bu trendin; pazar, sektör ve
müşteri/tüketici gerçekliklerini gözönünde
bulundurarak, en doğru yerinde ne kadar ve nasıl yer
alacağımız ise bugünlerde hepimizin odaklandığı
veya odaklanması gereken konu. BEYSAD olarak
sektörümüzün bulunması gereken yeri tartışmak,
tüm paydaşlarda gerekli farkındalığı yaratmak ve
üyelerimizin kafasındaki soruların
cevaplanabilmesini sağlamak amacıyla birçok
çalışma yapmaya başladık.
Geçtiğimiz günlerde BEYSAD önderliğinde yapılan
BE4 (BEfore) etkinliğinde, trendin tüm paydaşları;
teknoloji üreticileri, ana sanayi, yan sanayi ve
üniversitelerden temsilciler biraraya geldi. Etkinliğin
ilk gününde gerçekleşen sunumlar, konuşmalar ve
uygulama örnekleri ile hem farkındalık oluşturmak,
hem de vizyon geliştirmek adına önemli adımlar
atıldı. Son günlerde her sanayi bölgesinde, her
şehrin ticaret odasında yapılan genel farkındalık
etkinliklerinden daha etkili olmasının sebebi ise
tamamen beyaz eşya sektörüne odaklı ve konunun
sektörün dinamikleri ile birarada değerlendiriliyor
olmasıydı.

Farkındalık oluşumunun ardından tam günlük bir
çalıştay ile gerekli yol haritasını çizmeye odaklandık.
SWOT analizi ile başlayan, tüm sektör paydaşları için
yapılan hedef ve görev tanımlarının oluşturulması
ile devam eden çalıştayın çıktısı olarak ise pilot
projeler oluşturuldu. BEYSAD'ın çalışmalarının bel
kemiği ve sektörümüzün uzun yıllarda geliştirdiği
bilgi, tecrübe ve ilişkilerin göstergesi olan strateji
belgemizin ve belgeyi geliştirmek ve yaşatmak üzere
çalışmalar yapan komitelerimizin de gündeminde
yoğun olarak Sanayi 4.0 mevcut.
Ancak bu çalışmaların yanı sıra BEYSAD'ın, en büyük
katkıyı üyelerimizin Sanayi 4.0 trendini yakalamak
konusundaki başarı hikâyelerini paylaşma düzlemi
olarak sağlayacağını düşünüyorum. Çoğu sanayici
için; birçok varsayımın, analizin ve karmaşık
formüllerin yer aldığı fizibilite çalışmalarından daha
ikna edici bir yol gösterici, yaşanmışlık ve sonuç
içeren bir başarı veya başarısızlık hikâyesi oluyor.
Eğer bu dönüşüm sürecinde, sektör olarak
tecrübelerimizi birbirimizle paylaşarak; yapılan
hataların tekrarlanmamasını ve doğru
uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük etmeyi
sağlayabilirsek, global rekabet alanında önemli bir
atılım elde ederiz.
Sanayi 4.0'ın teknik gerekliliklerini sağlamak,
donanım yatırımları yapmak, yazılımları geliştirmek
aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bu
değişim akımı, iş yapış tarzımızı kökten
değiştirmemize neden olacak. Nesnelerin interneti,
tüm tüketim sektöründe; paylaşım ekonomisi,
hizmet sektöründe oyunbozan global markalarla
kendini gösteriyor ve yüzyıllık iş yapış şekillerini
kökten tehdit ediyor. Büyük Veri, uzmanların yıllar
içinde biriktirdiği tecrübenin pabucunu dama atıyor
ve bizi bizden daha iyi bilen markaların oluşmasına
öncülük ediyor. Tüm bu değişimlerin içinde
şirketlerin, akademisyenlerin ve danışmanlık
firmalarının yakın zamanda odaklanmaya başladığı
konu ise “değişim yönetimi”.
Çünkü değişimi doğru yönetemeyenler bu süreçten
güçlenerek değil, tam tersine zarar görerek çıkma
tehdidi altında olacaklar. Ancak sürekli ve doğru
yönde değişimi, iş yapış kültürü haline getirenler
için başarı kaçınılmaz olacak.
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SİPİL ÇELİK 2017 YILINDA YENİ BAŞLANGIÇLARA İMZA ATMAYA
HAZIRLANIYOR.
Sipil Çelik 2017 yılına yeni başlangıçlarla genişleyen iş hacmi ve hız kesmeden devam eden projeleri ile
hızlı bir giriş yaptı. 2016 yılının sonlarına doğru başlayan projelerde başarılı başlangıç yapan Sipil Çelik;
2017 yılında kapasite artımı ve kalitenin ön planda tutulduğu yurt içi ve yurt dışı çözüm ortaklarının bir
arada olduğu uzun vadeli planlara odaklı bir yıl geçirmeyi hedeflemektedir. 7 bin 200 ton üretim ile 2016
yılını bütçe ve tonaj hedeflerini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Kriz ortamında tüm taahhütlerini
zamanında yerine getiren Sipil Çelik 2016 yılını yeniliklerle kapatırken, basınçlı elemanlar kapsamında
Bundle imalatlarını firmamız bünyesinde tamamlanmıştır.
Atik Metal Yükleme Binası İmalat Ve Montajı Tamamlandı
2016 yılı son döneminde Atik Metal yükleme binası imalat ve montajı Sipil Çelik Şantiye Şefi
sorumluluğunda tamamlanmıştır.
Enexio Maputo Son Aşamada
Enexio Firması ile 2016 yılı sonunda başlanan projede son aşamaya gelinmiştir.
Üretim sorumlusu Adem Dönmez ve Üretim Teknik Personeli Çağdaş Doğukan
Çabuk'un koordinatörlüğünde 260 ton olarak tamamlanan projenin tüm
aşamalarında yurt dışı merkezli projelerde kazanılan deneyimler kullanılmıştır.
Deneyimli personel kadrosu projenin daha hızlı planlanarak termin süresine daha
kesin adımlarla yaklaşılmasını sağlamıştır. Galvanizli olarak üretimi sağlanan
projede deniz ulaşımı ile Mozambik Cumhuriyetinin Başkenti Maputo Şehrine
gönderilecek olan malzemeler Şubat ayı içerisinde sevk edilecektir.
Bakioğlu Holding Bak Ambalaj Firmasında Yeni Yatırımlarına Sipil Çelik İle
Devam Ediyor.
Bakioğlu Holding ile 2016 yılı içerisinde başlanan projelerde Bak Ambalaj
Solvent Üretim binaları Bak – 1 ve Bak – 4 üretim ve montaj işlerinde Proje
Müdürü Deniz Alatay'ın koordinatörlüğü ve denetiminde yürütülen Solvent Geri
Kazanım Tesisleri'nde Sipil Çelik Şantiye Şefi Şener Beypazar, 2. Etap işlerinin
başladığını ve projenin Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Projenin Devamı olarak Boru destekleri ve Havalandırma kanalları üretimi son
hızı ile devam etmektedir.
Bir kısmı boyalı bir kısmı galvanizli olarak üretim süreçleri devam eden Projeler
olumsuz hava şartlarına rağmen Sipil Çelik bünyesinde çalışan deneyimli kadro
ile sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.
Ravago petrokimya Fabrikası imalatlarına devam ediliyor.
Ravago Petrokimya firmasının Sipil İnşaat ile birlikte devam eden
projesi olarak Ana Bina ve ofisler gibi ek imalatlar tamamlanmıştır.
Petrokimya fabrikası olması nedeni ile şantiye kaynağı hiç olmadan
tamamen cıvatalı bağlantı ile yürütülen projede Sipil Çelik
Şantiyeler Yöneticisi Umut Tuncel zorlu bir montaj sürecine sahip
olan projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm şantiye
ekibi ile birlikte çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettirmektedir.
Sipil Çelik Grubu çeliği; güvenli, kaliteli ve ekonomik çelik yapılara
dönüştürmek konusunda etkin mühendis kadrosu ile Ravago
projesini tamamlamaktadır.
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Bareks Projesi Çelik imalatları devam ediyor.
Bakioğlu Holding için üretimi devam eden bir diğer proje olarak Bareks projesi
kapsamında son aşamaya geçilmiştir. Projede Şantiye Şefi olarak görev alan
Serhat Dağtekin'in denetiminde devam eden proje kapsamında bulunan dış kule
montajları tamamlanmıştır.
Ana bina ve ikinci makine kulesi imalatları devam etmektedir. İzmir Menemen
Serbest Bölge’de montaj çalışmaları devam eden proje 600 ton kapasitelidir.
Spig Mazıdağı İmalatlarında son Dönemeç.
Sipil Çelik uzun süreli çalışma ortağı olarak Spig firması ile yeni projelerde buluşmaya
devam ediyor. Mardin ilinde bulunan Mazıdağı ilçesine kurulacak olan soğutma tesisi için
imalatlar tamamlanmıştır. Tamamı galvanizli olarak imalatı tamamlanan projenin %90'lık
kısmı şantiye sahasına sevk edilmiştir. Çok büyük bir alanın elektrik üretiminin sağlanacağı
santral için çalışmaların tamamlanması beklenmektedir.
Spig firması ile uzun süreli çalışmalarda farklı projeleri yöneten sorumlularımız, projenin son
aşamasında kalitenin ön planda tutulduğu, kış hava şartları nedeni ile sevkiyat aşamasında
büyük zorluklar yaşanan projenin sonlanması için kalan az süreçte havaların düzelmesi ile
sevkiyatlara hız vermeyi planlamıştır.
Sipil Çelik Havatek İş Ortaklığı İle Yeni Projelere Başlanmıştır.
Havatek Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Ana gold projesinde çalışmaya başlayan
Sipil Çelik EN 1090-2 Exc 3 imalat uygulama sınıfında yapılan projenin teslim
aşamasına gelmiştir.
Yüksek kalite ve takip ile tamamlanan proje kapsamında malzeme ve işçilik
kalitesi ön planda tutulmuştur.
Vitra
İlki 2015 yılı içinde tamamlanan birinci etaptan sonra ikinci. etap imalatlarına
başlamıştır. Boyalı olarak imalatı devam eden proje bin ton kapasitelidir. 1.
etapta olduğu gibi şantiye yönetimini 2. etapta da devralan Ziya Can Yeşil
Projeyi zorlu hava koşullarında iş programına uygun olarak yürütmektedir.
SPX Bakü Merdiven İmalatları Sevke Hazır
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye SPX Firması aracılığı ile yapılan merdiven imalatları
son aşamasına geldi. Galvanizli olarak imalatı tamamlanan proje firma yetkilileri ve
kontrol görevlileri tarafından onaylanması sonrası konteynerler aracılığı ile sevk
edilecektir.
Sipil Çelik Proje Sorumlusu Güneş Karakaya'nın sorumluluğunda sonlanan projede,
detaylar ön planda tutulmuştur.
Exergy Yeni Projelerinde de Sipil Group ile yoluna devam ediyor.
2016 yılında E033 projesi ile Başlayan Sipil Çelik - Exergy iş birliği 2017 Yılında yeni projeler ile devam
ediyor.
650 ton olarak planlanan E041 projesi için proje çalışmalarını başlatan Sipil Çelik bir önceki projeden
kaynaklı deneyimleri ile kaliteli bir proje tamamlama hedefini korumaktadır.
E033 Projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük rol oynayan Proje Yöneticisi Kutay Göremen
E041 projesinin yöneticiliğini de üstlenmiştir.
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PLASTİK GRUBUMUZ 2016 PLASTİK EURASİA FUARINDA…
Bu sene 26.'sı düzenlenen Plast Eurasia İstanbul Fuar'ı 7 – 10 Aralık tarihleri arasında Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul'da gerçekleşmiştir.
Avrupa'da her yıl düzenlenen ve en büyük fuarı olan Plast Eurasia İstanbul; konumu, geniş
kapsamı, uluslararası kimliği ve dinamik yapısıyla plastik sektörünün en önemli ticaret
merkezlerinden birisidir.
İstanbul'un turistik ve ticari konumunun yanı sıra hedef bölgelere olan stratejik yakınlığı da
Plast Eurasia İstanbul'un çekiciliğini arttırmaktadır.
Fuar plastik makineleri, kimyasal ve hammaddeler, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol
cihazları, hidrolik ve pnömatik, kalıp, geri dönüşüm ve sektörel konuları konularını
kapsamaktadır. İlave olarak Silo sistemleri, yazılım sistemleri, dozajlama sistemleri, mikserler,
kodlama ve markalama sistemleri konularıda fuar kapsamına dahil edilmiştir. Fuar 5 bin 116'sı
yabancı olmak üzere toplamda 48 bin 725 kişiye ev sahipliği yapmıştır.
Türk plastik endüstrisinin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayarak, dünyadaki plastik
sektörü içerisinde üst sıralara taşınmasına olanak tanıyan katılımcı ve ziyaretçilerine
mükemmel bir tanıtım ve pazarlama platformu sunan Plast Eurasia İstanbul ailesine, bu güzel
ve anlamlı fuara gidebilmemize olanak sağlayan Sipil Group yönetimine teşekkür ederiz.

Sipil Plastik grubu çalışanlarımız 7-10 Aralık 2016 tarihlerinde bu yıl ki 47 ülkeden,
107 firmanın stantlarının bulunduğu Plastik fuarına ziyaretçi olarak katılım göstermiştir.

SİPİL PLASTİK ERP SİSTEMİNİ GELİŞTİREREK YENİ YILA GİRİYOR
Sipil Plastik Manisa ve Eskişehir fabrikalarında ham maddenin girişinden bitmiş ürünün sevkine
kadar olan tüm aşamalar ERP , kalite kontrol , üretim takip ve depo takip sistemleri ile takip
edilmekte ve yönetilmektedir.
Plastik İşletmelerimizde düzen 5S prensiplerine göre sağlanmaktadır.Çalışanlardan gelen fikirler
öneri sistemi ile değerlendirilmektedir. Problem çözme ve süreç iyileştirme çalışmaları için veri
analizleri, önce-sonra kaizenler ve kobetsu kaizenler kullanılmaktadır. Veriler günlük ve aylık
toplantılarla değerlendirilmekte ,yapılan veri analizleri ile gerekli çalışmaların öncelikleri
belirlenerek faaliyetler gerçekleştirilmektedir.Geliştirilen proje yönetim yaklaşımıyla birlikte
müşterilerimize kalıp imalatından seri imalata kadar olan tüm aşamalarda destek verilmektedir.
Devreye alınacak plastik enjeksiyon parçalar için moldflow akış analizleri yapılarak projeye
başlamadan , sorunlar tespit edilmeye ve önlenmeye çalışılmaktadır. Mevcut kalıplar için moldflow
(akış analizleri ) kullanılarak süreç iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Plastik işletmelerimizde enjeksiyon yöntemiyle plastik parça üretilmesinin yanı sıra montajlı ve
baskılı parçalarda üreterek müşterilerimize bitmiş ürün olarak ta hizmet sunulabilmektedir.
Hem fiziksel hem de yönetsel sistemler için yapılan iyileştirme çalışmalarının sonucunda ,
işletmelerimizin stratejik hedeflerinden olan otomotiv müşterilerimizin çalışma payının
arttırılması için ISO/TS 16949 Otomotiv için kalite yönetim sistemi belgelendirme hazırlıkları
yapılmıştır.
Ekim 2016'da yapılan belgelendirme denetimi sonucunda Sipil Plastik ISO /TS 16949 Kalite
belgesini almaya hak kazanmıştır.
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SİPİL GROUP SÖZLEŞME YÖNETİMİ EĞİTİMİ GENİŞ KATILIMLA TEPEKULE
KONGRE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİ.

Sipil Group artan iş hacmine ve çeşitliliğine bağlı
olarak bilgi paylaşımı amacıyla Yönetim Kurulu
üyelerinin, birim yöneticisi ve sorumlusu
konumundaki 23 çalışanımızın katılımıyla 15 Kasım
2016 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Marmara Salonunda Sözleşme Yönetimi konu
başlığı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
Hakkı Bayraktar

özelinde oluşturduğu swot
analizi sunumu ile devam
etmiştir. Saleem Anwar'ın
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hasan Okyar
Bayraktar ile birlikte
gerçekleştirdiği sunumunda
gözlem sonuçlarına ve önerilere
yer verilmiştir.
Satınalma ve Lojistik Yöneticisi
Gültekin Koyuncu ise sunumunda
Kalite Yönetim Sistemine
eklenen yeni Satınalma
Prosedürü ve uygulama
detaylarına yer vermiştir.

Sipil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar,
İngiltere'den katılım gösteren Süreç Geliştirme
Strateji Danışmanı Saleem Anwar, Satınalma ve
Lojistik Yöneticisi Gültekin Koyuncu, İş Geliştirme ve
Teknik Ofis Yöneticisi Egemen Pamukçu, Hukuk
Danışmanı Önder Demir'in 20-45 dakikalık
zamanlarda gerçekleştirdikleri sunumların ardından
katılımcıların soru ve yanıtlarıyla sürdürülen
toplantı 16:30 – 20:00 saatleri arasında
tamamlanmıştır.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar'ın
açılışta toplantıdan beklentilerini ve Sipil Group
gelişim sürecini katılımcılarla paylaşmasıyla
başladı.
Ardından Süreç Geliştirme ve Strateji Danışmanı
Saleem Anwar'ın Sipil Group'ta yaklaşık 10 gün
süren etüt ve incelemeleri sonucu Sipil Group
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İş Geliştirme ve Teknik Ofis
Yöneticisi Egemen Pamukçu ise
sunumunda sözleşmelerde kritik
önemdeki idari, teknik ve
finansal konulara yer verdi.
Oldukça ayrıntılı olarak
gerçekleştirilen sunum
katılımcıların sorularıyla
detaylandırılarak sürdürülmüştür.

Saleem Anwar
Hasan Bayraktar

Egemen Pamukçu

Hukuk Danışmanı Av. S.Önder
Demir ise sözleşmelerde hukuki
sorumluluklar ve kapsamı
üzerine ayrıntılı bir sunum
gerçekleştirilmiştir.
Yaklaşık 4 saat süren toplantı
sonucunda tüm katılımcılar
akşam yemeğinde bir araya
gelerek yorgunluk atmış ve
sohbete devam etmişlerdir.

Av. Önder Demir

SİPİL AKADEMİ EĞİTİMLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR
Kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen, sürekli büyümeyi hedef alan ve çalışanlarını mesleki
ve kişisel gelişimine önem veren Sipil Group, 2016 yılında da tüm hızıyla eğitimlere Sipil Akademi
bünyesinde devam etmektedir. 2016 yılı başında planlandığı gibi Genel Merkez bünyesinde yerinde
İngilizce Eğitimine başlamıştır.
İngilizce öğrenmeyi ülkelerin arasındaki
ticari, sosyal ve kültürel yakınlaşmaların
gerektirdiği en önemli gereksinimin
karşılanması olarak görüyoruz. Turistik bir
gezi, iş seyahati veya kültürel aktivitelerin
tamamının başarılı ve sürdürülebilir bir hal
alması için gereken en önemli unsurun
kusursuz iletişimden geçtiğini düşünüyoruz.
Bu doğrultuda da tüm çalışanlarımızın ileri
seviyede İngilizce seviyesine ulaşmasını
amaçlıyoruz.
Seviye tespit sınavı ile başlayan İngilizce Eğitimi serüvenimiz, Başlangıç, orta ve ileri seviye olarak
ayrılan 3 farklı kategoride 30 katılımcısı ile devam etmektedir. Özellikle başlangıç seviyesi için
katılımcılarımızın cümle yapılarını ve yeni kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmakta, bu sayede günlük
anlamda İngilizce kullanımını arttırmaları hedeflenmektedir. Orta ve ileri seviyedeki katılımcılarımız
için ise daha teknik kelimelerle çalışma yürütülmekte, konuşma dersleri ile pekiştirmeler
yapılmaktadır.
İngilizce eğitiminin yanı sıra yoğun bir
şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri,
Tavan Vinci Kullanımı Eğitimleri, Yangın
Eğitimi ve Tatbikatları, Acil Durum Eğitimleri
ve Tatbikatları, İlk Yardım ve İlk Yardımcı
Eğitimleri, Mesleki Yeterlilik
Belgelendirmeleri için ön eğitimler devam
etmektedir.
2016 yılı içerisinde 15 bin saati aşkın bir
eğitim süresine sahip olan Sipil Group gerek
teknik, gerek kişisel gelişim eğitimleri
gerekse de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile hızlı ve kararlı bir şekilde yaptığı eğitim planları
uygulamaktadır.
Büyük bir istek ve gayret gösteren
çalışanlarımızın talebi uygulamalarımızın
kapsamının genişletilerek farklı alanlarda da
eğitimler verilmesi yönündedir. Bu talebi
dikkate alan Sipil Group Yönetimi, 2017 yılı
içerisinde kurmayı hedeflediği Fotoğraf
Kulübü ile profesyonel makine ve cep
telefonları ile fotoğraf çekim teknikleri
üzerine ayrı ayrı eğitimler ve ayrıca kulüp
kapsamında belirlenen tarihlerde aktiviteler
düzenlenmeyi de planlanmaktadır.
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BAYRAKTAR AİLESİ PELİTALAN'LI ÇOCUKLARI BİR KEZ DAHA SEVİNDİRDİ.
Pelitalan köyünün çocukları bu yıl da üşümeyecekler..
Geleneksel hale gelen ve bu yıl 19.su
gerçekleştirilen Pelitalan İlköğretim kurumunda
okuyan 222 çocuğa ayakkabıları 17 Kasım 2016
tarihinde Bayraktar ailesi tarafından dağıtıldı.
Yapılan törende ilk olarak Bayraktar'a teşekkür
etmek için Pelitalan İlköğretim Kurumundan mezun
olan ve şimdi üniversitede okuyan öğrencilerin
hazırladıkları teşekkür videoları tüm konuk,
öğretmen ve öğrenciler tarafından izlenerek
başlandı. Ardından kardeş okul olan Manisa Fatih
Anadolu Lisesi’nden 2 öğrencinin keman ve klarnet
dinletisi gerçekleşti. Pelitalan İÖO Okul Müdürü
Sevki Öztürk konuşmasında günün anlam ve öneminden, bu okulda görev yaptığı yıldan itibaren
dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel
örneklerinden biri olan bu olaya tanık olmaktan ve
çocukların coşkusundan kendilerinin de mutluluk
duyduğunu belirtti.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen
Hayırsever iş adamı Hakkı Bayraktar, kendisinin de
uzun yıllar önce bu okulda öğrenci olduğunu
belirterek sözlerine başladı. Bayraktar çocuklardan
ileride iyi birer meslek sahibi olmaları için
hayallerinden vazgeçmemeleri konusunda söz aldı.
Her birinin okuması gerektiğini ve her zaman
yanlarında olduklarını belirtti.
Ardından Sipil Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuran Bayraktar söz aldı. Bayraktar “Her yıl bu
etkinliği bir önceki yıldan daha heyecanla ve daha keyifle yapıyoruz. Sizler bizleri beklediğiniz sürece
biz her zaman sizin yanınızdayız. Hepinizi çok seviyoruz ve ileride hepinizin başarılı birer birey olmanızı
canı gönülden istiyoruz” dedi.
Bu yıl ayakkabıların yanında İç Mimar Banan İşeri Akosman tarafından her çocuk için yaptırılan montlar
ve Avukat Ayşe Eroğlu tarafından da birer çorap dağıtıldı. Ayrıca yine diğer misafirlerce kalem ve
bisküvi dağıtımı gerçekleştirildi.
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Şarkısı Beyaz
ayıcılar geçti, affedilmemiş insanlar geçti
şehirler taş yürekliydi şarkısı-beyaz
insanların büyük rüyaları vardı
insanlar bir ölümle öldüler ki
sevgiler arasında şaşırıp
bir unuttular ki deme gitsin.
ben olanca kuvvetimle
halatlara asılıyorum nafile
ben ayrı düşmüşüm bir kere
ayrı düşmüşüm insanlardan.
bu yıldız tutmaz mavilikte
ne deniz ne köpük kar eder bana.
arada bir ağlamak için
onu kocaman ellerimle sevdim.
ölüm daha saçlarına gelmemişti şarkısı-beyaz
saçlarını kestim, şarapla ıslattım
saçlarını koynumda saklıyorum
arada bir ağlamak için.
ve suların altında mavileyin
küstah bir çalparaydı ayağını uzatmış
mesut hatırasına balıkların.
ve kocaman küfürleriyle sarhoş
yatardı yavaşlamış tüyleriyle
gemicilerin öldürdüğü kuş.
siraküzaya uğrayamadık
torbadaki çakıllara baktım şarkısı-beyaz
benimkilerin üstünde üç tane hilal
üç tane uzun hilal vardı, upuzun
siraküza açıklarında bahanesiz bir yaz
çalkandık durduk.
Cemal Süreyya

Tahirle Zühre Meselesi
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,
bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte
yani yürekte.
Meselâ bir barikatta dövüşerek
meselâ kuzey kutbunu keşfe giderken
meselâ denerken damarlarında bir serumu
ölmek ayıp olur mu?
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
Seversin dünyayı doludizgin
ama o bunun farkında değildir
ayrılmak istemezsin dünyadan
ama o senden ayrılacak
yani sen elmayı seviyorsun diye
elmanın da seni sevmesi şart mı?
Yani Tahiri Zühre sevmeseydi artık
yahut hiç sevmeseydi
Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?
Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
Nazım Hikmet Ran
Yürümek
Yürümek;
yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak
yürümek!..
Yürümek;
dost omuzbaşlarını
omuzlarının yanında duyup,
kelleni orta yere
yüreğini yumruklarının içine koyup
yürümek!..
Yürümek;
yolunda pusuya yattıklarını,
arkadan çelme attıklarını
bilerek
yürümek...
Yürümek;
yürekten
gülerekten
yürümek...
Nazım Hikmet Ran

22

23

Merkez: M.O.S.B. 4. Kısım İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 | MANİSA | Tel: 0236 213 0530 Fax: 0236 213 0534
İzmir Ofis: Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi Anadolu Cad. No: 40 K: 6 | İZMİR | Tel: 0232 462 1380 Fax: 0232 462 1302
İstanbul Ofis: Vişnezade Mah. Maçka Meydanı Sok. No: 32/4 Beşiktaş | İSTANBUL | Tel: 0212 259 5540 Fax: 0212 259 5541
Eskişehir Fabrika: Eskişehir OSB 8. Cad. No: 38 | ESKİŞEHİR | Tel: +90 222 2361385 Fax: 0222 236 1348
E-posta: sipilas@sipil.com.tr | sipilizmir@sipil.com.tr | sipilistanbul@sipil.com.tr | celik@sipil.com.tr | plastik@sipil.com.tr | eskisehir@sipil.com.tr
Web: www.sipil.com.tr | Çağrı Merkezi: 444 7745 (SPİL)

