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SİPİL GROUP YURTİÇİ VE YURTDIŞI
ATILIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
SİPİL GROUP 2015 yılı ilk çeyreğinde
yılbaşında belirlediği hedeflerine adım
adım yaklaşmaya devam ediyor. 18-20
Mart tarihlerinde Kazakistan Astana
eyaletinde Yapı Fuarına, 9-11 Nisan
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen
Solarex Fuarı’na, 13-15 Nisan’da
Almanya Usetec ve 13-17 Nisan’da ise yine Almanya Hannover
Messe fuarına katıldık.
İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji gruplarımızın tanıtımlarını ve iş
görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz fuar ortamlarında bir çok yurt içi
ve yurt dışı proje geliştirdik. Önümüzdeki günlerde projelerin
olgunlaşmasıyla birlikte uygulama süreçlerine başlayacağız.
Yine bu dönemde İnşaat ve Çelik gruplarımız ulusal düzeydeki
önemli endüstriyel yatırımların yükleniciliğini üstlendi. 18 Şubat
2015 tarihinde Hugo Boss ESBAŞ ek bina inşaatının, 10 Nisan
2015 tarihinde Mey Alaşehir üretim tesisinin, 14 Nisan 2015 Eti
Gıda Eskişehir ve Bozüyük inşaatlarının, 6 Nisan 2015 tarihinde
SKP Makine’nın ek bina işlerinin, 23 Nisan 2015 tarihinde Tınaz
Tarım Fabrika ve Yönetim Binası anahtar teslim yapımı işlerinin
Sipil Group tarafından gerçekleştirilmesine yönelik sözleşmeler
imzalanmıştır.
Üç aylık bir dönemde yurtiçi 6 önemli endüstriyel yatırımın
sözleşmesinin gerçekleştirilmesi Sipil’in inşaat ve Çelik
gruplarının ulusal düzeyde ulaştığı marka değerinin
göstergesidir. Üç ay gibi kısa bir sürede Teknik Ofis ekiplerimiz
2015 hedeflerine ulaşmıştır. Ekibimizi kutluyor ve başarılarının
devamını diliyoruz.
Uluslararası işbirliklerini de gözeterek bu dönemde Tire Organize
Sanayi Bölgesinde Sipil Çelik fabrikası yatırım hazırlıklarını
tamamlamış OSB Yönetmeliği değişikliğine bağlı olarak
projelerimiz revize edilmiştir. Mayıs ayı sonlarında Sipil Tire Çelik
fabrikası yatırımının başlatılması ve yıl sonuna kadar bitirilmesi
planlanmıştır.
Plastik grubumuzda bu dönemde makine parkına robot ve
otomasyon sistemlerini dahil etmiştir. Ayrıca ERP sistemi yazılım
kurulumları tamamlanmıştır.
Sipil Enerji Grubumuz ise ulusal ve uluslararası ölçekte proje
teklif çalışmalarını sürdürmektedir.
Yılbaşından bugüne Sipil Group artan iş hacmi doğrultusunda
idari, teknik kadrolarına yeni çalışma arkadaşlarımız katılmıştır.
İdari personel sayımız yeni katılımcılarla 85'e ulaşmıştır. Yeni
göreve başlayan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
Ülkemizin büyümesi ve kalkınması yolunda kararlı yürüyüşümüz
devam ediyor. Böylece ülkemizde en yakıcı sorun olan işsizlik
sorununun en aza indirilmesine katkıda bulunuyoruz.
31 yıllık bilgi ve deneyimlerimizle, çağdaş, teknolojik alt yapımızla
2015 yılında ilerlememizin ivmelenerek devam edeceğine
inanıyoruz.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle,
Hakkı BAYRAKTAR
SİPİL GROUP
Yönetim Kurulu Başkanı
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MOSB ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ GEÇİCİ
KABUL İŞLERİ TAMAMLANDI

ERDEMİR Grubu, 48 yıllık tecrübesi ve müşteri odaklı

tamamlanmıştır. İnşaat süresi 360 gün olan işletme

pazarlama ve satış yapılanması ile yüksek kalite

toplam 340 günde tamamlanarak geçici kabule hazır

beklentisine sahip, başta otomotiv ve beyaz eşya

hale getirilmiştir. ISO9001 kalite yönetim sistemine,

sektörlerine daha iyi hizmet verebilmek ve ürün

ISO18001 iş güvenliği yönetim sitemine, ISO14001

çeşitliliğini arttırabilmek amacıyla çelik servis

Çevre yönetim sisteminin gerektirdiği şartlar ve iş

merkezleri ağını geliştirmeye devam ediyor. Erdemir

programına uygun olarak çalışmalar tamamlanmıştır.

Çelik Servis Merkezi’ nin temel amacı; yassı çelik ürün

Anahtar teslim fabrika imalatlarının tamamlanmasının

kullanıcılarının artan ve çeşitlenen, özel ürünlerde

ardından 3 faz olarak makine temel imalatları başlamış

yoğunlaşan taleplerini; beyaz eşya, otomotiv ve makine

ve sürdürülmektedir.

imalat sektörünün ihtiyacı olan soğuk haddelenmiş ve

İnşaatın tüm aşamalarında teknik desteklerini bizden

galvanizli ürünleri hızlı bir şekilde isteğe uygun olarak,

esirgemeyen ERENCO yetkilileri başta olmak üzere,

kenar kesme, dilme ve boy kesme işlemleri yaparak

SİPİL Group. Şantiyeler Yönetici İnşaat Mühendisi

karşılamaktır. ERSEM, Ocak 2013’ten beri Manisa

Özgür Özçalabi’ya, Şantiye Şefi Onur Tunca’ya, Çelik

Organize Sanayi Bölgesi’nde 70 bin 284 m² arsa

Montaj Sorumlusu Umut Tuncel’e İş Güvenliği Uzmanı

üzerinde Çelik Servis Merkezi’ni faaliyete geçirmiştir.

Uğur Demir’e, Saha Formeni Yusuf Tıraş’a ve tüm

21 Mart 2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan 2. Faz

çalışanlara teşekkür ederiz.

ESKİŞEHİR VE BOZÖYÜK TESİSLERİ İNŞAATLARI
SİPİL GROUP YÜKLENİCİLİĞİNDE BAŞLADI

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir Bisküvi
fabrikası G Blok hamurhane binası ile Bozüyük
fabrikası 11 bin m² çatı yenileme işleri sözleşmesi 14
Nisan 2015 tarihinde imzalandı.
Eskişehir Bisküvi Fabrikası içerisinde yer alan G blok
hamurhane binası toplam 4 bin 200 m² kapalı alandan
oluşmaktadır. 26 metre yüksekliğinde ve 4 kat olarak
tasarlanmıştır. Taşıyıcı sistemi prefabrik ve çelik olarak

projelendirilmiştir. Tüm işler, 1 Ağustos 2015 tarihinde
tamamlanacaktır.
Şantiyelerde mobilizasyon çalışması tamamlanmış ve
imalat-montaj hazırlıkları başlamıştır. Bozüyük
tesislerinin çatı yenileme işlerinin ise 2015 Haziran
sonunda tamamlanması öngörülmüştür. Şantiye
yönetiminde İnşaat Mühendisi Turan Kıvanç Ünver ve
Sertaç Menteşe görev yapacaktır.

işler kapsamında 02 Mart 2015 tarihinde yapılan geçici
kabul ile Ersem yetkililerine teslim edilmiştir. Erdemir
Ersem Manisa Çelik Servis Merkezi 21 bin 343 m²
fabrika binası, bin 233 m² ambar binası, 712 m² idari
bina ve bin 361 m² yardımcı tesisler olmak üzere toplam
24 bin 649 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Sipil Group
yükleniciliğindeki inşaat kapsamında 3 bin ton çelik
konstrüksiyon, 650 ton nervürlü demir, 12 bin m³ beton,
toplam 31 bin m² çatı ve cephe kaplama, 35 bin m² saha
Geçici kabul ardından makina temel imalatları
sürdürülmektedir.

betonu, 2 adet 35 ton ve 25,60 metre aks açıklıklı tavan
vinci imalatı şartname ve standartlara uygun olarak
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Eskişehir hamurhane binası, temel imalatları tamamlanmış olarak teslim alınmıştır. Hamurhane binası 4 bin
200 m² kapalı alandan oluşacaktır.
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ESBAŞ HUGO BOSS İNŞAATI SÜRÜYOR

11 bin m² kapalı inşaat alanına sahip olan ESBAŞ Hugo Boss prefabrik kolon, uzay çatı sistemiyle planlanmıştır.

INDESIT
COMPANY
LOJİSTİK
DEPOBİNALARIN
İNŞAATI SİPİL
SFS
DEPAKS
YENİ EK BİNA
VE MEVCUT
RENOVASYON
İŞLERİ İNŞAATI BAŞLADI
GROUP YÜKLENİCİLİĞİNDE
SÜRÜYOR

Indesit Company Çamaşır Makinesi Fabrikası Sipil yükleniciliğinde Aralık 2014’te tamamlanmıştır.

Hugo Boss eşsiz tasarım ve yüksek kalite tutkusu ile

Mustafa Koç ve İnşaat Teknikeri Lütfi Kerem Alkan ile A

35 bin m² kapalı alandan oluşan INDESIT Çamaşır

derinliğinde ve 315 metre uzunluğundadır. 3 ay gibi bir

dünyaca ünlü bir moda ve yaşam tarzı markası olarak

Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Burcu Türker, C Sınıfı İş

Makinesi Fabrikası Sipil Group yükleniciliğinde 2014

sürede iş programına uygun olarak tamamlanmıştır.

bilinmektedir.

Güvenliği Uzmanı Uğur Mertsoy görev yapmaktadır.

yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Berlin duvar imalatlarının ardından istinat duvarı temel

1999 yılında kurulan, Hugo Boss’un moda ve yaşam

2 Ocak 2015 tarihinde ise lojistik depo binası inşaatına

ve imalatları gerçekleştirilmiştir. Bu imalatların Mayıs

tarzını yansıtan ürünlerini üreten Hugo Boss İzmir,

başlanmıştır. 8 bin 770 m² kapalı alandan oluşan

ayı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır. İstinat duvarı

ESBAŞ içinde 56 bin m² kapalı alanı, iki fabrikası ve 3 bin

deponun taşıyıcı sistemi prefabrik olarak projelendirilmiş

üretimine paralel olarak prefabrik taşıyıcı sistem, çatı

900'ü aşkın çalışanı ile Hugo Boss üretim ağının

ve Nisan sonu itibariyle montaj çalışmalarının önemli bir

cephe imalatları sürdürülmektedir. Tüm imalatlar iş

içerisindeki en büyük ve önemli üretim merkezi

bölümü tamamlanmıştır. İstinat duvarları imalatı

programı öncesinde Haziran ayı içerisinde

konumunda olup; dünya çapında 127 ülkede 7 binden

öncesinde gerçekleştirilen berlin duvarı 12 metre

tamamlanacaktır.

fazla satış noktasında bu başarıyı yansıtmaktadır.
Başarıların sürekliliği için büyümenin şart olduğundan
yola çıkan Hugo Boss, yeni üretim binasının inşası için
Sipil Group ile 18 Şubat 2015 tarihinde sözleşme
imzalamıştır.
11 bin m² kapalı inşaat alanına sahip olan proje, prefabrik
kolon, uzay çatı sistemiyle planlanmıştır.
İmalatları iş programına uygun olarak hızlı bir şekilde
devam etmekte olan projede, Şantiyeler Yöneticisi
İnşaat Mühendisi Özgür Özçalabi, Şantiye Şefi Mimar
Kerem Şenoğul, Proje Sorumlusu İnşaat Mühendisi

Indesit Lojistik depo binası prefabrik işleri tamamlanma aşamasına getirilmiş, istinat duvarı imalatları
sürdürülmektedir.

Ferhad Elele, Saha Sorumlusu İnşaat Mühendisi
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BORNOVA
SFS
DEPAKS APARTMANI
YENİ EK BİNA TAMAMLANDI,
VE MEVCUT BİNALARIN
RENOVASYON
İŞLERİDEVAM
İNŞAATIEDİYOR
BAŞLADI
DAİRE SATIŞLARI

SFS DEPAKS YENİ EK BİNA VE MEVCUT BİNALARIN
UNCUBOZKÖY APARTMANI İNŞAATI BAŞLADI
RENOVASYON İŞLERİ İNŞAATI BAŞLADI
Sipil Group yatırımı olarak Bornova konut projesinin

inşaatı tamamlanmış ve modern mimari tasarım

tamamlanması ardından Manisa ili, Yunusemre ilçesi,

anlayışı ile ince imalatlarına devam edilmektedir.

Uncubozköy Mahallesinde bulunan ikinci konut projesi

12 Kasım 2014 tarihinde ruhsatı alınan binanın

inşaatına başlanmış ve hızla devam ettirilmektedir.

satışlarına hızla devam edilmekte olup, Haziran ayında

Uncubozköy Apartmanı konum itibarı ile Adliye

daire sahiplerine teslim edilmesi planlanmıştır.

binasına ve Celal Bayar Üniversitesi’ne yürüme
mesafesindedir. Çamlı parka ve çocuk kültür
merkezine bakan konumu sayesinde daire sahiplerine
ferah ve huzurlu bir yaşam sunmaktadır.
Proje 209 m² yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyeri
vasıflı 6 kattan oluşmaktadır. Binada 10 daire ve 2
dükkan olmak üzere 12 bağımsız bölüm yer almaktadır.
Toplamda 571 m² kapalı inşaat alanından oluşan
binanın; deprem yönetmeliğine uygun olarak kaba

Normal Kat Planı

SKPDEPAKS
MAKİNA
FABRİKA
BİNASI EK TESİS
SFS
YENİ
EK BİNAVE
VE YÖNETİM
MEVCUT BİNALARIN
RENOVASYON
İNŞAATI BAŞLADI
İNŞAATLARIİŞLERİ
BAŞLIYOR

Bornova Apartmanı dış cephesinde Kanada’dan ithal
edilen kızıl sedir doğal ahşap cephe kaplaması
bulunmaktadır.

İzmir Bornova’da Sipil Group yatırımı olarak başlamış

Tüm daire banyolarında masajlı duş sistemleri dahil

olan konut inşaatı tamamlandı. Modern ve kullanışlı

olmak üzere Vitra ve Artema ürünleri kullanılmıştır. İthal

yaşam alanları sunan Bornova Apartmanı Bornova’nın

seramik zemin ve duvar kaplamaları, ithal 20 yıl

en merkezi lokasyonu Büyük Parka cephelidir.

garantili 32. Sınıf laminat parke, mutfaklarda ise Teka

Dış cephesinde Kanada’dan ithal edilen kızıl sedir

marka ankastre ürünler yer alıyor. Dairelerin ısınması

doğal ahşap cephe kaplaması bulunmaktadır. Ferforje

Viessmann yoğuşmalı kombiyle ferdi doğalgaz olarak

fransız balkon korkulukları ve merdiven küpeştesi

sağlanırken Daikin Multi-klima sistemi ile salon ve

projeye özel tasarlanmıştır. Isıcam ve ısı yalıtımlı Linea

ebeveyn yatak odasında iç üniteler olmak üzere tüm

Rossa alüminyum sürme doğramalar ve otomatik

odalarda klima tesisatı yer almaktadır.

panjur sistemi, ferforje motifli özel tasarım çelik kapılar

Satışları devam eden daireler hakkında ayrıntılı bilgi için

ile apartman yaşamında modern ve üst standartlarda

Mimari Proje ve Uygulama Sorumlusu Ezgi Bayraktar

yaşama alanları sağlanmıştır.

(GSM 0 530 772 48 14) ile irtibata geçilebilmektedir.

SALON GÖRÜNÜMÜ
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Sipil Group tarafından 2009 yılında yapımı

oluşacaktır. İşletme binasına 2 hol eklenecektir.

gerçekleştirilen Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki

Güvenlik binası, fabrika giriş düzenlemeleri, su deposu

SKP Makina Fabrika ve yönetim binası ek tesis

ve istinat duvarlarından oluşan ek tesislerin

inşaatları sözleşmesi 6 Nisan 2015 tarihinde

imalatlarına başlanmıştır. Temmuz 2015 ayında ek

imzalanmıştır.

tesislerin geçici kabul aşamasına getirilmesi

Ek tesislerin yaklaşık 2 bin m² kapalı inşaat alanından

planlanmıştır.
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ALAŞEHİR ÜRETİM TESİSLERİ İNŞAATI SİPİL
GROUP TARAFINDAN YAPILACAK

SPIG – İPEK KAĞIT ÇELİK YAPI
ÜRETİMLERİ TAMAMLANIYOR
Sipil Çelik 2015 yılına İpek Kâğıt Fabrikası imalatları ve
Spig Kemaliye projeleriyle hızlı başladı. İlk üç ay
kapasite hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken,
bununla birlikte, veri tabanlı depo yönetim sistemi
çalışmalarına da başlamış ve sürdürülmektedir.Yalın
Üretim ve Yönetim organizasyonu çerçevesinde GYS
(Günlük Yönetim Sistemi) uygulamasına da
aksatmadan devam eden ekibimiz, 5S faaliyetlerinin
uygulama hedefleri doğrultusunda çalışmalarına
devam etmektedir.

Mey Alaşehir Üretim Tesisleri İnşaatı Sözleşmesi 10 Nisan 2015 Tarihinde imzalandı.

2004 yılında kurulan ve 2011 yılından itibaren 180

kapalı alandan oluşmaktadır.

ülkede ticari faaliyetleri 80 ülkede bölge ofisleri

Çelik, prefabrik, betonarme taşıyıcı sistem olarak

bulunan dünya devi Diageo’nun şemsiyesi altına giren

projelendirilen binada yaklaşık 2 bin ton çelik malzeme

Mey; 2 binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin en büyük

kullanılacaktır. Çelik imalat ve montajlar SİPİL Çelik

şirketlerinden biri konumundadır.

tarafından gerçekleştirilecektir.

Manisa Alaşehir’de halihazırda üretimini sürdürmekte

Yapım işleri sözleşmesi 10 Nisan 2015 tarihinde

olan Mey, mevcut tesislerine ek olarak hayata

imzalanan tesisin tüm imalatlarının yıl sonunda

geçireceği yine bu alanda Üretim Tesisi yatırımını SİPİL

tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında SİPİL

Group yükleniciliğinde gerçekleştirecektir. Projeleri

GRUBU adına Şantiyeler Yöneticisi İnşaat Mühendisi

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından

Özgür Özçalabı, Proje Müdürü Onur Tunca, Şantiye Şefi

hazırlanan tesis; 18 bin 465 m² Distilasyon Binası, 10

Serhat Taner, Şantiye Şefi Hakan Gökalp, Saha Mühendisi

bin 735 m² Şişe Dolum Binası, 9 bin 865 m² Bitmiş Ürün

Metehan Çakıroğlu, Saha Teknikeri Engin Koçak, Saha

Ambarı, bin 750 m² Alkol Stok-Tank Sahası ve 305 m²

Formeni Yusuf Tıraş, Yönetim Ekibi organizasyonunda

Sığınak inşaatı olmak üzere toplam 41 bin 120 m²’lik

çalışmalar başlamış olup mobilizasyon sürdürülmektedir.

Ayrıca Indesit Çamaşır Makinası Fabrika Projesi
kapsamında geçiş köprüsü güçlendirme çalışmaları da
tamamlanmıştır.
SPIG EXERGY KEMALİYE PROJESİNİ YARILADI

2015 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen Almanya
makine fuarına Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte
katılınmıştır. Ayrıca enerji sektöründe dünyaca ünlü
firmalarla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve çeşitli
anlaşmalara imza atılmıştır. 2015 ikinci yarısından
itibaren Sipil Çelik üretim kapasitesindeki ihracat
oranını arttırıp, büyüme hedefleri doğrultusunda
önemli adımlar atmaktadır.

SPIG EXERGY

Spig Pamukören Projesi tamamlanmıştır. Spig Exergy
Kemaliye Projesi kapsamında, 2015 Mayıs ayında
teslim edilecek olan 784 tonluk çelik işlerine hızla
başlanmış ve 400 tonluk kısmının imalatı,100 tonluk
kısmının da galvanizleme işleri proje terminleri
doğrultusunda tamamlanmıştır. Proje kapsamında
olan fan yatakları ve vites kutusu konstrüksiyonları için
özel aparatlar ve kaynak yöntemleri ile çalışılmaktadır.
İşin tam zamanında galvanizli olarak teslim edilmesi
öngörülmektedir.

ERSEM ÇELİK SERVİS MERKEZİ VE INDESIT
PROJELERİ EK İMALATLARI SÜRÜYOR

İPEK KAĞIT FİRMASININ III. ETAP ÇELİK
İMALATLARI HIZLA DEVAM EDİYOR
Sipil İnşaat tarafından anahtar teslimi olarak alınan 2
bin 700 tonluk proje kapsamındaki imalat ve montajlara
başlanmış ve “Kâğıt Makinası 4” binası üretimleri
tamamlanmıştır. Çeşitli kot farklarının olmasından ve
aynı zamanda çelik-betonarme bir yapı statiğine sahip
olmasından kaynaklı oluşabilecek hataları İnşaat ve
Çelik gruplarının ortak tecrübeleri sayesinde en aza
indirilmesi sağlanmıştır. Nisan ayı sonu itibari ile
yaklaşık bin 200 ton çelik yapı montajı tamamlanan
projenin diğer imalat ve montajlarının 2015 yılı ikinci
çeyreğinde bitirilmesi planlanmıştır.

ERSEM ÇELİK SERVİS MERKEZİ EK İMALATLAR

Sipil İnşaat tarafından anahtar teslimi olarak alınan
Ersem Çelik Servis Merkezi 3 bin 100 tonluk proje
kapsamındaki imalat ve montaj işleri başarıyla
tamamlanmıştır. Teslim sonrası ek proje ile ilgili
çalışmalar ve imalatlar devam etmektedir.
INDESIT COMPANY GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

İPEK KAĞIT KM4 ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMİ

Mey Alaşehit Üretim Tesislerinde yer alacak yaklaşık 2 bin ton çelik imalat ve montaj işleri Sipil
Çelik tarafından gerçekleştirilecektir.
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İPEK KAĞIT KM-4 ÜRETİM TESİSİ İMALAT VE
MONTAJ İŞLERİ TAM GAZ İLERLİYOR

İpek Kağıt KM4 Binası dışında, Bakım Atölyesi, Tehlikeli Atık Binası, Kazan Binası, iki adet Su Tankı, Sosyal Bina,
Yarı Ürün Ambarı, Su Arıtma Binası, Forklift Şarj İstasyonu, Bağlantı Tüneli ve Boru Köprüsünde imalatlar
Erdemir Manisa Çelik Servis Merkezi’nin 3 bin tonluk çelik yapı imalatının önemli bir bölümü tamamlanmıştır.
sürmektedir.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri
atılan Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 1969 yılında
çağdaş ve sağlıklı bir yaşamın gereği olan temizlik
kağıdı ürünlerini üretmek ve kullanımını yaygınlaştırmak
üzere kurulan İpek Kağıt’ın önemli yatırımlarından biri
olan Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 4. Kağıt
Üretim Tesisi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

İşveren tarafından başlanılmıştır. Bir makina sistemi
olarak tasarlanmış olan binada; sayısı yüzleri bulan
makine projeleri içindeki binlerce detay adeta nakış işler
gibi betonarme ve çelik imalatlara yansıtılarak, makinanın
(binanın) kusursuz oluşması için özveri ile çalışılmaktadır.

olduğu gibi KM4 Üretim Tesisi Projesinde de yüksek
kalitedeki iş anlayışımız her zaman önceliğimiz
olmuştur. Üretim Tesisinde, KM4 Binası dışında, Bakım
Atölyesi, Tehlikeli Atık Binası, Kazan Binası, iki adet Su
Tankı, Sosyal Bina, Yarı Ürün Ambarı, Su Arıtma Binası,
Forklift Şarj İstasyonu, Bağlantı Tüneli ve Boru
Köprüsünde imalatlar sürmektedir. Tüm bu imalatların
Ağustos 2015 tarihinde Sipil İnşaat ve Çelik gruplarının
işbirliğiyle tamamlanması planlanmaktadır. Toplam
inşaat çalışma alanı 63 bin m², kapalı alanı 23 bin 434
m² olan tesiste, kapalı alanı 14 bin 736 m² olan KM4
Binasının betonarme imalatlarının yüzde 99’u, çelik
imalatların ise yüzde 95’i tamamlanmıştır. Mart ayı
içinde makine montajına başlanan binada cephe
kaplama montajı, kenet sistem çatı montajı, duvar, sıva,
seramik kaplama, macun, alçı, boya işleri hızla devam
etmekte olup, zemin betonu imalatları ise yaklaşık
yüzde 75 oranında tamamlanmıştır.

içerisinde bu binada tüm imalatların tamamlanması
planlanmaktadır.

• 4 bin 215 m² kapalı alanı bulunan Reel Binasında
(Yarı Ürün Ambarı) betonarme imalatlar yüzde 90
oranında tamamlanmıştır. Dolgu işleri hızla devam
etmekte olup, çelik montajına ise Nisan ayı içerisinde
başlanacaktır. Bu binanın Temmuz ayı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır.

• 1 adet 2 bin 700 m³ lük su tankı ve 1 adet 80 m³'lük su
tankında ise çelik imalatlar hızla devam etmektedir. 2
bin 700 m³'lük su tankının yaklaşık yüzde 70'i
tamamlanmıştır. Tüm imalatların Mayıs ayı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır.
• Boru Köprüsü çelik imalatları tamamlanmış, montaj
için beklenilmektedir. Montaj işlerinin Mayıs ayı
içerisinde yapılması planlanmaktadır.

• Alt yapı ve Çevre Düzenlemesi işleri kapsamında, yol

Boru taşıyıcıları montajı, elektrik tesisat ile mekanik
tesisat işleri ise çatı ve cephe montajına paralel şekilde
sürdürülmektedir. Makine montajından bağımsız
ilerleyen kısımlardaki imalatların Mayıs ayı içerisinde
bitirilmesi planlanmaktadır.

ve saha kazılarının yaklaşık yüzde 50’si tamamlanmıştır.
Yapımı devam eden üretim tesisinde, Şantiyeler
Yöneticisi İnşaat Mühendisi Özgür Özçalabı, Şantiye
Şefi İnşaat Mühendisi Anıl Aydın, Proje Müdürü İnşaat
Mühendisi Sedat Yetim, Şantiye Şefi Yardımcısı İnşaat
Mühendisi Ozan Sülün, İnce İşler Şefi Mimar Kerem
Şenoğul, İnşaat Teknikeri Engin Koçak, İnşaat
Teknikeri Ramazan Çevik, Saha Formeni Edip
Korkmaz, İdari İşler Personeli Osman Mol, İş Güvenliği
Uzmanları Erdal Sağlam ve Uğur Demir, Çelik Montaj
İşleri Sorumlusu İnşaat Mühendisi Umut Tuncel, Çelik
Montaj İşleri Saha Mühendisi Efe Berberoğlu, Çelik
İşletme Yöneticisi Can Özçömlekçi, Çelik Üretim
Sorumlusu Adem Dönmez olmak üzere geniş bir kadro
ile çalışmalar hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülmektedir.

• Bin 946 m² kapalı alanı bulunan Bakım Atölyesinde
betonarme imalatlar tamamlanmış, çelik montaj işleri
ise yüzde 95 oranında tamamlanmıştır. Teknik
mahallerdeki duvar, sıva, mekanik ve elektrik tesisat
işleri ise hızla devam etmektedir.

• 596 m² kapalı alanı bulunan Sosyal Binada ise ince
imalatlar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Nisan ayı
sonunda bu bina İşverenin kullanımına tahsis edilerek
tüm imalatların tamamlanması planlanmaktadır.

İpek Kağıt, mendil sözcüğüyle özdeşleşmiş olan
Selpak Markası, tüketicilerin farklı beklentilerini
karşılayan Solo, Silen ve Servis; ev dışı kullanımda ise
Marathon ve Selpak Professional markalarıyla
kurulduğu yıldan bu yana Türkiye temizlik kağıdı
pazarının lideri konumunda bulunmaktadır.

• 489 m² kapalı alanı bulunan Kazan Binasında ise
betonarme imalatlar tamamlanmış, çelik montajı ise
yüzde 75 oranında tamamlanmıştır. Çelik montaj işlerinin
Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İpek Kağıt, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2009
yılında konverting binası ile bitmiş mamul üretimine
başlamıştır. 2013 yılında ise Sipil Group yükleniciliğinde
tamamlanan 11 bin 225 m² kapalı alandan oluşan depo
binasının hizmete açılmasının ardından, yine Sipil
Group yükleniciliğinde, 15 Eylül 2014’de sözleşmesi
imzalanan ve temel atma töreni 20 Ekim 2014 tarihinde
gerçekleştirilen İpek Kağıt KM4 Kağıt Üretim tesisinde
imalatlar önemli bir aşama kaydetmiştir. Projenin
taşıyıcı sistem ve kaplama imlatları tamamlanma
aşamasına gelmiştir.
14 bin 736 m² kapalı alan üzerine inşa edilen KM4
(Dördüncü Kağıt Makinası) binasında makine montajına
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• 297 m² kapalı alanı bulunan Tehlikeli Atık Binasında
betonarme imalatlar tamamlanma aşamasındadır. Bu
kısımdaki tüm işlerin Mayıs ayı içerisinde tamamlanması
planlanmaktadır.

Mobilizasyonun başlamış olduğu 17 Eylül 2014
tarihinden bu güne kadar yaklaşık 210 takvim gününden,
sadece 4 Ekim 2014 tarihinde (Kurban Bayramı 1.
Gününde) şantiye tatil edilmiş, onun haricindeki her gün
şantiyede çalışmalar kesintisiz olarak devam etmiştir.
Tesisin akıllı bina olarak tasarlanan formatı, inşaat işinin
ilk başlangıcı olarak sayılan kazı yapılmasından bitiş işi
olarak adlandırabileceğimiz boya işine kadar her bir
detayında kendini göstermektedir.

• 136 m² kapalı alanı bulunan Forklift Şarj İstasyonunda

Sipil Group tarafından yapımını üstlendiğimiz her işte

ise kazı ve dolgu işleri tamamlanmıştır. Temmuz ayı

• 140 m² kapalı alanı bulunan Su Arıtma Binası,
tamamı betonarme olarak tasarlanmıştır. İmalatlar
hızla devam etmektedir. Mekanik montaja Mayıs ayı
içerisinde başlanılması planlanmaktadır.
Tüm imalatların Ağustos 2015 tarihinde Sipil İnşaat ve
Çelik tarafından tamamlanması planlanmaktadır.
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KAZAKİSTAN YAPI FUARINA
KATILDI

SİPİL GROUP ALMANYA FUARLARINI ZİYARET ETTİ

bir ilgiyle karşılaşan Sipil Group, yeni yatırımcılar ve
bölgede faaliyet gösteren firmalar ile toplantılar
düzenledi. Türkiye ve Kazakistan ilişkileri sadece ortak
tarih ve kültürel bağlar kapsamında ilerlemiyor. Aynı
zamanda Kazakistan’ın bağımsızlık sonrası uluslararası
pazara entegre olmasında Türk şirketlerinin bu bölgede
ticari faaliyetler gerçekleştirmesi de etkili olmuştur. Bu
bağlamda Kazakistan’da şirket kurulumu tamamlanan
ve yurtdışı açılımlarından ilki olan Sipil Industry ile
Sipil Group,18-20 Mart tarihleri arasında Kazakistan’ın

bölgede gücünü arttırmayı hedefleyen Sipil Group,

başkenti Astana’da düzenlenen Build Industry Astana

İnşaat, Çelik ve Enerji birimleri ile bölgenin ihtiyaçları ve

yapı fuarına katıldı. Fuarın ilk gününden itibaren yoğun

talepleri doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

SOLAREX FUARINDA YERİNİ ALDI
Sipil Enerji Grubu, 9-11 Nisan tarihlerinde

hakkında çalışmalarını sürdüren Sipil Enerji, gelecek

gerçekleştirilen 8. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri

nesillere temiz enerji sunuyor olmanın gururunu

Fuarı’nda (Solarex İstanbul) bu yılda katılımcı olarak

yaşamaktadır.

13-15 Nisan 2015 tarihinde Almanya’nın Karlsruhe

Endüstri Robotları, Endüstriyel Makine Parçaları ve

kentinde düzenlenen USETECH 2015 makina fuarına

Fabrika Otomasyon Sistemleri,

ve 13-17 Nisan 2015 tarihinde Hannover kentinde

Mikro Sistemler Teknolojileri gibi çok farklı ürün ve

düzenlenen Genel Sanayi Ürünleri fuarına Sipil Group

hizmet gruplarına yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar, Çelik ve

5 gün süren program süresince İnşaat, Çelik, Plastik ve

Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Okyar

Enerji grupları için yatırım planları dâhilinde olan makinalar

Bayraktar ve Satın Alma Lojistik Yöneticisi Gültekin

hakkında üretici firmalar ile görüşmeler sağlanmıştır. 2015

Koyuncu katılmıştır.

yılını kalkınma ve verimlilik yılı olarak planlayan ve tüm

Dünyanın en dinamik ve kapsamlı fuarlarından biri olan

birimlerindeki üretimini yeni teknolojiler ile daha verimli

Hannover Messe 2015 Sanayi ve Endüstri Fuarı, yılda bir

hale getirmeyi hedefleyen Sipil Group yatırım olanakları

kez Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenmektedir.

için yurt içi yada yurt dışı tüm organizasyonlarda yer

Hannover Messe fuarı, sektör içerisinde faaliyet gösteren

almaya devam edecektir.

profesyoneller ve idari sorumlular için oldukça önemli bir

Fuar kapsamında yapılan ziyaretler esnasından çelik

buluşma platformudur. 300 binden fazla ziyaretçinin ve

ve plastik grupları için işbirliği olanaklarını geliştirmek

70 ülkeden 6 bin 500 firmanın katıldığı uluslararası

amacıyla bir çok firma ile görüşmeler yapılmıştır.

kapsamda dünyanın ikinci büyük fuarında;
Döküm teknolojileri ve malzemeleri,
Metal işleme makinaları ve teknolojileri,
Plastik ve seramik malzemeler,

yerini aldı. Sipil Enerji, yeni ürünler ve anahtar teslim
projeler konusunda ziyaretçileri bilgilendirirken aynı

Bağlantı sistemleri ve teknolojileri,

zamanda yeni iş ortaklıkları konusunda da toplantılar

Dişliler, Rulmanlar, Nano Malzemeler,

düzenlemiştir.

Mikro Makinalar ve Üretim Sistemleri

Sektörde yaşanan hareketlenmeler fuarda da kendisini
göstermiş ve birçok iş ortaklıkları, projeler hakkında
görüşmeler yapılmıştır. GES yatırımlarının hızlandığı
ve toplumda giderek yaygınlaşan Güneş Enerjisi
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ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM
EDİYOR

Sipil Plastik, Verimli İşletmeler için Sanayide Güç Birliği Platformu’nun 17-19 Nisan 2015'te düzenlediği etkinliğe
katıldı.

2014 yılında başlayan robot-otomasyon ile ERP ve Depo Yönetim Sistemleri kurulum çalışmaları test aşamasından
seri kullanım aşamasına getirilmiştir.

çerçevesinde ilerlemiştir. Platformda Endüstri 4.0

faal olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yine 2014 yılı

Devrimi ve ProMANAGE, Üretimde Sağlanan Verimlilik

sonunda plastik kaynaklı birleştirmeler için Ultrasonik

Artışları, Üretim Yöneticileri, Planlama, Kalite ve Bakım

Kaynak Makinası Yatırımı yapılmıştır. Bu yatırımla ilgili

Sorumlularının Günlük İşlerinde Elde Ettikleri Faydalar,

Demirdöküm firması için hızlı bir Ar Ge çalışmasıyla

ProMANAGE Kalite Yönetimi Modülü Tecrübeleri gibi

daha önce lehim ile yapılan panel birleştirmeleri

konular işlenmiştir. Manisa fabrikamız için kurulum ve

ultrasonik kaynak makinası ile yapılmaya başlanmış ve

ERP entegrasyonu, Eskişehir fabrikamız için ERP

müşteri tarafından yöntem değişikliği onaylanmıştır.

entegrasyonu ile ilgili konularda vizyon oluşturması

Bu iyileştirmeler ışığında yapılan Kaizen ve Ar Ge

açısından faydalı bir etkinlik olmuştur. Sağlıklı bir

çalışmalarıyla bazı makineler için konveyör bant kurulumları

2015 yılı başlangıcı ile birlikte Sipil Plastik Grubu

Toplantıya Sipil bünyesinden Fatih Candan, Hasan

kurulum süreci için gerekli irtibatlar etkinlik sayesinde

yapılmış, Ar Ge grubumuzun tasarımı olan yolluk ayırma

çalışmalarında teknolojik hamleleri arttırarak, çağın

Bayraktar, Gültekin Koyuncu, Abdullah Aydemir, Ali

kurulmuştur.

tamburları prototip çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca

gereklerini yakalayacak hamleleri yaparak başlamıştır.

Fındık, İbrahim Erdoğdu, Yesari Seven ve Merve Gül

Bunların yanında 2 gözlü cam kalıbı aktarımı ile birlikte

gruplama bölgesi için konveyör ve layout çalışmaları devam

Bu kapsamda öncelikli olarak 2014 yılında başlayan

katılmıştır. Toplantıya Proview’ ın tanıtımı ile başlanıp

Manisa İşletmesine 1 adet robot alımı gerçekleşmiş ve

etmektedir.

ERP ve Depo Yönetim Kurulum çalışmaları test

ERP entegrasyonu kısmında Proview’dan Tiger’a,

aşamasından seri kullanım aşamasına getirilmiştir.

Tiger’dan Proview’a aktarılacak olan dataların

Buna paralel olarak Doruk Otomasyon Firması ile

belirlenmesi ile devam edilmiştir. Eş zamanlı olarak

Üretim Otomasyonu ve bunun ERP bağlantısı ile ilgili

kablolama çalışmalarıyla ilgili Ramazan Zeybek ve

anlaşmaya varılmış ve kurulum Manisa İşletmemizde

Kurumsal Bilgisayar’dan Ardıç Taylan ile görüşmeler

yapılacak, Eskişehir İşletmemizde kurulu olan sistem

tamamlanmıştır. 30 Nisan tarihinde ilk PDT’nin örnek

güncellenecektir.

makinaya bağlanması ile uygulama süreci de

Üretim otomasyon kurulumu için öncelikle Doruk

başlamıştır.

Otomasyon Açılış ve Analiz Toplantısı, hem Doruk

Doruk Otomasyon tarafından 4. Kez düzenlenen ve 17-

Otomasyon hem yazılım konusunda çözüm ortağımız

19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Verimli

olan Datakod Bilgisayar Kontrollü Otomatik Tanımlama

İşletmeler İçin Sanayide Güç Birliği Platformu’na

Sistemleri hem de ERP programımız Tiger

işletmemizi temsilen Eskişehir fabrikamızdan İbrahim

Enterprise’ın danışmanlığını yapan Oluşum

Erdoğdu ve Manisa fabrikamızdan Merve Gül

Bilgisayarın yetkililerinin katılımıyla 3 Nisan 2015

katılmıştır. Etkinlik Türk Sanayisinin önemli firmalarının

tarihinde Manisa fabrikamızda gerçekleştirilmiştir.

katılımı ve Proview üzerine deneyimlerin aktarımı
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Sipil Plastik ERP, Kaizen ve Ar-Ge çalışmaları ile verimlilik arttırma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SİPİL GROUP 8 MART KADINLAR GÜNÜNDE KADININ
ÇALIŞMA HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİ VURGULADI
üyelerince yapıldı. Sunumda, kadının çalışma
hayatındaki yeri ve önemi üzerinde duruldu. Kadınların
iş hayatında yaşadığı zorluklar ve bunları aşma yolları
belirtildi, geçmişe bakılarak önemli kadın karakterler
üzerinde duruldu. Kadının iş ve toplumsal hayattaki
konumu ve bu alanda yaptığı mücadelelerin ülkemizde
ve dünyada oldukça uzun bir süredir devam ettiği ifade
edildi. Bu anlamda elde edilen kazanımlar katılımcılar ile
paylaşıldı.

Kadınlar gününde ’Kadın, İş Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği’’ konulu söyleşi Manisa fabrikasında gerçekleşti.

Kadının iş ve toplumsal hayatta var olması gerektiği
ancak bu sayede sağlıklı toplumlar oluşabileceği
vurgulandı. Sunum sonrası kadın işçilerle sohbet edildi.
Çalışanlarımızın gözlemleri ve yaşadıkları deneyimler
hakkında sözyleşide bulunuldu. MMO İzmir Kadın
Komisyonu Başkan ve üyeleri Yıldız Sınmaz Uzgan,
Ferda Yamanlar, Selda Ünver Elif Eda Doğan tarafından
Sipil Group katkılarından dolayı plaket hediye edildi.
Program sonunda tüm kadın çalışanlara Yönetim Kurulu
Başkanı Hakkı Bayraktar tarafından çiçek takdim edildi.

9 Mart’ta, Sipil Group tarafından kadın çalışanları için her
yıl yapılandan farklı bir etkinlik yapmak ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği konusundaki farkındalıklarını artırmak
amacıyla Makina Mühendisleri Odası İzmir Kadın
Mühendisler Komisyonu’na yapılan davet üzerine
Manisa fabrikamız komisyon üyelerince ziyaret edildi.
Ziyaret sırasında, fabrikada çalışan kadın işçilere yönelik
olarak “Kadın, İş Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
başlıklı sunum MMO Kadın Mühendisler Komisyonu

ROTARY
KULÜBÜ
PROGRAMINDA
HAKKI
SFS
DEPAKS
YENİ EKTLG
BİNA
VE MEVCUT BİNALARIN
RENOVASYON
İŞLERİ
İNŞAATI
BAYRAKTAR’I
KONUK
ETTİ BAŞLADI
Rotary kulüplerinin, hizmet alanlarından biri olan
“Gençlik Hizmetleri” hedefleri doğrultusunda;
planlanan ve kısa adıyla TLG olan “Toplum Liderleri
Geliyor-Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimi
Programı”, 2008 yılından bu yana üniversitelerin
eğitim fakültesi öğrencileri için uygulanan bir projedir.
Amacı; gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmen
adaylarının bir lider olarak hazırlıklarına katkıda
bulunmaktır.

yaşamında karşı karşıya geldiği kritik kavşaklarda
izlediği yöntemlere ve sonuçlarına yer verdi.

Sipil Group bünyesinde bulunan İnşaat, Çelik, Enerji ve Plastik birimlerinin ilgililerinin katılımıyla 2015 yılı ikinci İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu toplantısı 14 Nisan 2015 tarihinde düzenlendi.

Sipil Group bünyesinde bulunan İnşaat, Çelik, Enerji ve

veriler kurul üyelerine sunuldu. Belirlenen eksikliklerin

Plastik birimlerinin ilgililerinin katılımıyla İş Sağlığı ve

giderilmesine yönelik önlemler, termin ve sorumlular

Güvenliği Kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

tanımlandı. Benzer şekilde İSG uzmanlarınca Sipil

14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı ikinci İSG

Çelik ve Plastik işletmede son iki ayda meydana gelen

kurulu geniş katılımla düzenlendi. İnşaat biriminde İndesit

kazalar tek tek irdelendi. Uyarı, eğitim ve teknik yönden

ve İpekkağıt şantiyeleri İSG uzmanlarının, Çelik işletme

çözümler değerlendirilip karar altına alındı.

yardımcı yüklenicilerinin ve tüm işletmelerden işçi

Sipil Manisa Çelik ve Plastik işletmelerinde ziyaretçi

temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda 2 ay sürecinde

girişlerinde tüm ziyaretçilerine sunulmak üzere ziyaretçi

meydana gelen İSG çalışmaları ele alındı.

broşürü hazırlığı tamamlanarak uygulanmak üzere

Ersem Çelik Servis Merkezi’nin geçici kabul işlemlerinin

karar altına alındı.

tamamlanması ve inşaat sürecinde ağır ve sıklıkla iş
kazası yaşanmaması nedeniyle şantiyeler yöneticisine,
şantiye yönetim ekibine ve Ersem şantiyesinde görev
yapan İSG uzmanlarına teşekkür edilmesine karar
verildi. İpekağıt KM4 fabrika inşaatında süren İSG

Bu yıl 20 Nisan-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dokuz
Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri için
düzenlenen programın organizasyonunu ve ev
sahipliğini Manisa, Smyrna ve Ege Rotary Kulüpleri
üstlendi.

uygulamaları irdelenerek kurul tarafından yüksekte
çalışma konularında kararlar alındı. İndesit depo
şantiyesi ve Hugo Boss şantiyelerine ilişkin bilgilendirme
yapıldı. İnsan Kaynakları sorumlusu tarafından son iki
aylık dönemde İSG konu başlaıklarında gerçekleştirilen

Program kapsamında 25 Nisan 2015 tarihinde
düzenlenen konferansa Sipil Group Yönetim Kurulu
Başkanı Hakkı Bayraktar “Kritik Kavşaklar” konulu
sunumuyla katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren
konuşmasında Hakkı Bayraktar özetle bu güne kadar iş

eğitimler hakkında bilgi verildi ve yeni dönem eğitimler
konusunda karar alındı.
Toplum Liderleri Geliyor Projesi’nde Hakkı Bayraktar
“Kritik Kavşaklar” konulu konferansıyla katıldı.

18

Sipil Plastik, Sipil Çelik İSG uzmanları tarafından

Sipil Group işletmelerinde ziyaretçilere sunulmak üzere
el broşürü İSG Kurulu tarafından hazırlandı.

Manisa Plastik ve Çelik işletmelerinde elde edilen

19

SİPİL GROUP BİRİMLERİNDE EĞİTİMLER ARALIKSIZ
SÜRÜYOR

SİPİL GROUP; TÜM ÇOCUKLARIN 23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI

Sipil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar

14 Mart 2015 tarihinde Manisa Plastik İşletmemizde 87 çalışanımızın katılımıyla “Kalite ve Sürekli iyileştirme
Bilgilendirme” eğitimi gerçekleştirilmiştir.

ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuran Bayraktar 23

Kalite bilincinin yaygınlaştırılarak imalat süreçlerinde

eğitim planı doğrultusunda İSG Uzmanı tarafından Çelik

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm

kayıplarda farkındalığı arttırmak ve teknolojik gelişimi

grubu çalışan ve yardımcı yüklenici çalışanlarına 18

çalışanlarımızın 2-15 yaş arası çocuklarına mektup

ve değişimi fırsata çevirmenin önemini vurgulamak

Nisan ve 25 Nisan 2015 tarihlerinde 109 kişiye Kimyasal

gönderdi.

amacıyla 21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Eskişehir

Fiziksel ve Ergonomik Risk etmenleri ve Kişisel

Mektup ile birlikte 2-6 yaş grubu çocuklara oyun

Plastik İşletmemizde 93 çalışanımızın, 14 Mart 2015

Koruyucu donanımı kullanma eğitimi verildi. Yine İSG

hamuru, 7-15 yaş grubuna ise kitap göndererek tüm

tarihinde Manisa Plastik İşletmemizde 87 çalışanımızın

eğitim Planı doğrultusunda İşyeri Hekimi Hakkı Nomer

çocukların çocuk bayramını kutladı.

katılımıyla “Kalite ve Sürekli iyileştirme Bilgilendirme”

tarafından 6 Şubat ve 13 Şubat 2015 tarihlerinde

Çocuklara gönderilen mektup, kitap ve oyun hamurları

eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Manisa Plastik İşletme mavi yaka çalışanlarına (88 Kişi)

büyük ilgiyle karşılandı.

Eğitim sonunda katılımcıları takım olarak başarmak

Temel İlkyardım eğitimi gerçekleşmiştir.

için gereken yaklaşımların neler olduğunu ve imalat

.

süreçlerinde görünmeyen iş gücü kayıplarını daha iyi
algılayabilmeleri için 20'şer kişilik gruplar halinde
ayrılarak küçük oyunlar gerçekleştirildi.
Bu dönemde ayrıca 28 Mart 2015 tarihinde 12 kişinin
İlkyardım sertifikası yenileme eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Yenileme eğitimleri yanı sıra tüm gruplarımızda mevcut
ilkyardımcı sayısını arttırmak amacıyla 29-30 Nisan
2015 tarihinde İlkyardımcı eğitimleri verildi. 20

Sipil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuran Bayraktar
çocukların bayramını 180 çocuğun her birine mektup ve
hediyeler göndererek kutladı.

İlkyardım eğitimleri kesintisiz olarak sürdürülüyor.

çalışanımız sertifikalandırıldı. 2015 yılı Çelik grubu İSG
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Yaşam ve Şiir

Can Yücel
(1926-1999)
AKDENİZ YARAŞIYOR SANA
Akdeniz yaraşıyor sana
Yıldızlar terler ya sen de terliyorsun
Aynı ıslak pırıltı burun kanatlarında
Hiç dinmiyor motorların gürültüsü
Köpekler havlıyor uzaktan
Demin bir çocuk havladı
Fatmanım cumbadan çarşaf silkiyor yine
Ali dumdum anasına sövüyor saatlerdir
Denizi tokmaklıyor balıkçılar
Bu sesler işte sessizliğini büyüten toprak
O sesinin sardunyalar gibi konuşkan sessizliği
Hayatta yattık dün gece
Üstümüzde meltem
Kekik kokuyor ellerim hala
Senle yatmadım sanki
Dağları dolaştım
Ben senden öğrendim deniz yazmayı
Elimden düşmüyor mavi kalem
Bir tirandil çıkar gibi sefere
Okula gidiyor öğretmenim
Ben de ardından açılıyorum
Bir poyraz çizip deftere
Bir ada var sırf ebabil
Dönüyor dönüyor başımda
Senle yaşadığım günler
Gümüş bir çevre oldu ömrüm
Değince güneşine
Neden sonra buldum o kaçakçı mağarasını
Gözlerim kamaşınca senden
Ölüm belki sularından kaçırdığım
O loş suda yıkanmaktır
Durdukça yosundan yeşil
Kulaç attıkça mavi
Ben düzde sanırdım yıkıntım
Örenim alkolik asarım
Mutun doruğundaymışım meğer
Senle çıkınca anladım
Eski Yunan atları var hani
Yeleleri bükümlü
Gün inerken de öyle
Ağaçtan izdüşümleriyle
Yürüyor Balan tepeleri
Yürüyor bölük bölük can
Toplu bir güzelliğe doğru
Kadınım Yaraşıyorsun sen Akdenize

Meryl Streep
SABRIM YOK
Bazı şeyler için artık sabrım yok; ukala biri haline geldiğim
için değil, aksine hayatımda artık beni mutsuz eden ya da
üzen şeyler ile vaktimi daha fazla kaybetmek istemediğim
bir noktaya ulaştığım için…
Laf sokmalara, haddinden fazla eleştirilere ve hangi türden
olursa olsun talep ve beklentilere artık sabrım yok.
Benden hoşlanmayan insanları memnun etmeye, beni
sevmeyen insanları sevmeye ve bana gülümsemeyen
insanlara gülümsemeye yönelik arzumu kaybettim.
Artık yalan söyleyen ve beni yönetmek isteyen insanlara bir
tek dakika bile harcamak istemiyorum.
Oyunların, ikiyüzlülüğün, sahtekarlıkların ve ucuz övgülerin
olduğu ortamlarda bulunmak istemiyorum.
Çok bilmişliğe ve akademik ukalalığa tahammülüm yok.
Aynı şekilde boş dedikodulara da bulaşmak istemiyorum.
Uyuşmazlıklardan ve karşılaştırmalardan nefret ediyorum.
Farklılıklardan, hatta zıtlıklardan oluşan bir dünyaya
inanıyorum, bu nedenle katı ve toleransı olmayan
insanlardan kaçınıyorum.
Arkadaşlıkta sadakatsizlikten ve ihanetten hoşlanmıyorum.
Birisine nasıl iltifat edileceğini ya da cesaretlendirmek için
ne diyeceğini bilmeyen insanlarla bir arada olamıyorum.
Abartılar beni sıkıyor.
Ve her şeyin de üzerinde, sabrımı hak etmeyen hiç kimseye
sabrım yok”.

