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Sipil Group yılın ilk Yönetim Gözden Geçirme toplantısını yönetim
kurulu ve tüm idari personelin katılımıyla 31 Ocak 2015 tarihinde
gerçekleştirdi. Aynı gün akşamında ise 19 Ocak 1984 tarihinde
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Otel’de düzenlenen yemekte coşkuyla kutlandı.

SİPİL A.Ş. Adına Sahibi
Hakkı BAYRAKTAR

İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji gruplarımızdan oluşan Sipil Group
yaşlanarak değil yaşayarak 31 yılda oluşturduğu kurumsal
birikimini, 2015 yılında uluslararası platformlara taşımanın
heyecanını yaşıyor.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Kazım UMDULAR

Bir önceki bültenlerimizde ayrıntılarını sizlerle paylaştığımız
üzere Sipil Group’un Kazakistan’a açılma süreci devam ediyor.
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SİPİLA.Ş. yayın organı olan SİPİLBÜLTEN, Manisa
ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesindeki kamu
kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki
meslek odalarına, sektör derneklerine, özel sektör
kuruluşlarına ücretsiz gönderilir. SİPİL BÜLTEN'e
www.sipil.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Kazakistan’ın Almata eyaletinde Sipil Industry kuruluş çalışmaları
tamamlandı. Sipil Group Kazakistan Şubesinin kuruluş
çalışmaları ise son aşamasına ulaştı.
1984 yılında Manisa’da başlayan kurumsal yolculuğumuz,
Manisa’nın ardından İzmir, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve ülke
geneline ulaşıp ulusal ölçekte sektörlerinde ürün ve hizmet
üretimindeki niteliği, referansları ile tanınan, güvenilen ve aranan
kurumsal kimliğe ulaştı.
Geçen yıl ivmelendirdiğimiz ve önümüzdeki yıllarda benzer
anlayışla sürdüreceğimiz çalışmalarla bu kimliği uluslararası
platformlara taşımak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.
İnşaat ve Plastik Gruplarımızın uzun yıllardır yurtdışı merkezli
firmalarla çalışma deneyimi sürerken. Çelik Grubumuz 20132014 yıllarındaki girişimleri ile birçok yurtdışı firmayı müşteri
portföyüne kattı. Manisa Çelik üretim tesisimiz bu çalışmalar
sonucunda 2014 yılında üretim kapasitesini iki kat arttırdı ve
paralel olarak altyapısını genişletti. 15 bin m² kapalı alanda aylık
1000 ton üretim yapar seviyeye ulaştı.
Enerji grubumuz da ulusal ve uluslararası proje ve iş geliştirme
girişimlerini sürdürüyor.
İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji Gruplarımızın artan üretim
kapasitesi, yeni yatırımlar ve projeleri dikkate alarak 2015 yılında
ciromuzun bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında
arttırılması hedeflenmiştir. Sipil Group 8 yıldır kesintisiz bir yatırım
sürecinin ardından 2015’i “Verimlilik ve Kalkınma Yılı” ilan
etmiştir.
Sipil Group’un 31. Yaşına girdiği 2015 yılının ülkemize ve tüm
insanlığa barış içinde, sağlık, umut ve başarı dolu mutlu günler
getirmesini dileriz.
Saygılarımızla,
SİPİL GROUP
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkı BAYRAKTAR
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İPEK KAĞIT KM-4 KAĞIT ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
DEVAM EDİYOR

ortasına kadar tamamlanacaktır. Sosyal binada
betonarme imalatlar tamamlanmış olup, gazbeton
duvar imalatları son noktaya getirilmiştir. Ay sonu
itibariyle ince işlerin başlaması planlanmaktadır. Mart
ayı ortasında binada tüm işlerin tamamlanarak
İşverene teslim edilmesi planlanmaktadır.
Toplam bin 100 m² alandan oluşan Kazan Binası ve
Tehlikeli Atık Binaları’nın temel kalıp ve demir imalatları
tamamlanmıştır. Bu binaların ise Mayıs ve Haziran ayı
içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
KM 4 binasının betonarme ve çelik taşıyıcı sistem imalat ve montajları İnşaat ve Çelik Gruplarımızca paralel olarak
sürdürülmektedir.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 1969 yılında çağdaş
ve sağlıklı bir yaşamın gereği olan temizlik 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.

su tankı, sosyal bina gibi toplam 10 adet binada
imalatlar sürmektedir. Tüm bu imalatların Ağustos 2015
tarihinde Sipil İnşaat ve Çelik gruplarının işbirliğiyle
tamamlanması planlanmaktadır.

İpek Kağıt Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2009
yılında faaliyete geçen konverting tesisi ile bitmiş
mamul üretimine başlamıştır. 2013 yılında Sipil Group
yükleniciliğinde tamamlanan 11 bin 225 m² kapalı
alandan oluşan depo binasının hizmete açılmasının
ardından, yine Sipil Group yükleniciliğinde inşa edilen,
15 Eylül 2014’de sözleşmesi yapılan ve 20 Ekim 2014
tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen İpek Kağıt
KM-4 Üretim tesisi imalatlarında önemli aşama
kaydedilmiştir. 2 bin m² alan üzerine oturan Kağıt
Makinası temeli için 300 ton inşaat demiri kullanılmış ve
3 bin m³ beton dökümü gerçekleştirilmiştir. Temel
imalatının devamında eş zamanlı olarak yürütülen KM
4 binası betonarme ve çelik imalatları, bakım atölyesi,
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Toplam kapalı alanı 24 bin m² olan tesiste, kapalı alanı
yaklaşık 14 bin m² olan KM4 binasının betonarme
imalatlarının yüzde 60'dan fazlası tamamlanmıştır.
Dört dilatasyondan oluşan binada iki dilatasyonda
betonarme imalatlar tamamlanmıştır. Kalan iki
dilatasyonda ise betonarme imalatlar Şubat ayı
sonunda tamamlanacaktır. Makine montajına Mart ayı
içerisinde başlanacak olan binada ilk dilatasyonun çelik
montajına başlanılmıştır. Şubat ayı ortasında çatı
kaplama işlerine başlanacak şekilde iş programına
uygun olarak çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.
Yaklaşık bin 600 m² alan üzerine oturan bakım
atölyesinde betonarme imalatlar büyük bir oranda
tamamlanmıştır. İki kattan oluşan yönetim ve teknik
mahal kısmının ilk tabliyesi Ocak ayı sonunda
tamamlanmış olacaktır. Kalan imalatlar ise Mart ayı

Toplam 250 m² alan üzerine oturan Su Tasfiye Binası ve
Forklift Şarj İstasyonu Binasının ise kazı işleri
tamamlanmıştır. Bu binaların Temmuz ayı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır. Toplam 4 bin m² alan
üzerine oturan Reel Binasında ise kazı imalatlarına
başlanılmıştır. Temmuz ayı içerisinde bitirilmesi
planlanmaktadır. Bir adet 2 bin 700 m³ lük su tankı ve bir
adet 80 m³'lük su tankında ise betonarme imalatlar
tamamlanmıştır. Çelik imalatlarına Şubat ayı içerisinde
başlanacak olan tankların Nisan ayı içerisinde

tamamlanması planlanmaktadır. Boru Köprüsü çelik
imalatlarına başlanılmış olup, Mart ayı sonunda montaj
tamamlanacak şekilde çalışmalar tüm hızıyla devam
etmektedir.
Alt yapı ve çevre düzenlemesi işleri kapsamında, yol ve
saha kazılarının yaklaşık yüzde 30’u tamamlanmıştır.
Saha betonu ve alt yapı işlerine Şubat ayı sonunda
başlanılması planlanmaktadır.
Toplam kapalı alanı 24 bin m² olan ve 10 adet binadan
oluşan 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 Mahir Topaç olmak üzere geniş bir
kadro ile çalışmalar hızlı ve kaliteli bir şekilde
yürütülmektedir.

KM 4 Binasının çelik taşıyıcı sistemlerinin 29-21 aksı Sipil Çelik Grubunca imalatı ve montajı gerçekleştirilmiştir.
Diğer imalatlar iş programına uygun bir şekilde sürmektedir.
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INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLAVE
LOJİSTİK DEPO İNŞAAT İŞLERİNE SİPİL A.Ş YÜKLENİCİLİĞİNDE
BAŞLANDI

SFS EK
DEPAKS
BİNA YENİ
İNŞAATI
EK BİNA
TAMAMLANDI,
VE MEVCUT
RENOVASYON
BİNALARIN İŞLERİ
RENOVASYON
SÜRÜYOR
İŞLERİ İNŞAATI BAŞLADI

markalarıyla sektördeki hacmini genişletmektedir.
Dünya genelinde 16 bin çalışanı ile hizmet veren şirket
her geçen gün büyüme hızını artırmaya devam
etmektedir. Manisa da faaliyet gösteren buzdolabı
fabrikasında yıllık 1 milyon 600 bin adet buzdolabı
kapasitesi ile üretim yapan Indesit Company yapacağı
bu yatırım ile bölgede lojistik özelinde de güçlenmeyi
hedeflemektedir.
Lojistik depolar inşaat işlerine 08 Aralık 2014 tarihinde
02 Ocak 2015 tarihinde inşaat işlerine başlanan proje;
8 bin 770 m² depo alanı, yükleme rampası revizyonları
ve tadilat işlerini kapsamaktadır.

Bilindiği üzere Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2.
Kısımda yer alan Indesit Company Buzdolabı fabrikası
içerisinde yaklaşık 55 bin m² alan içerisinde 35 bin m²
kapalı alandan oluşan Çamaşır Makinesi Fabrika ve
Yönetim Binası İnşaatı işleri 2014 yılı içerisinde, SİPİL
İnşaat tarafından sözleşmeye esas süresinden 1 ay
önce başarıyla tamamlanmıştır.
1975 yılında kurulan ve büyük ev aletleri (çamaşır

sözleşme imzalanmasıyla başlamış ve hızla SİPİL
İnşaat tarafından projeleri tamamlanmıştır. 02 Ocak
2015 tarihinde inşaat işlerine başlanan proje; 8 bin 770
m² depo alanı, yükleme rampası revizyonları ve tadilat
işlerini kapsamaktadır. İksa sistemleri, hafriyat ve
betonarme işlerine hızla ve özenle başlanmış, imalatlara
devam edilmektedir. Altı ay gibi kısa bir sürede
tamamlanması planlanan projede başta Şantiye Şefi
Sertaç Menteşe olmak üzere tüm teknik ve idari
personele çalışmalarında başarılar dileriz.

6 bin 200 m² kapalı alandan oluşan SFS ek bina inşaatı Aralık 2014’te tamamlanmıştır.

makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi,

Türkiye’de EN ISO 9001 sertifikası ve Dekpax tescilli

Şantiye Şefi Ferhad Elele, Proje ve Uygulama

buzdolabı, derin dondurucu, ocak, davlumbaz, fırın ve

markası ile akıllı vida üreten tek firma olan SFS Intec

Sorumlusu Kerem Şenoğul’a teşekkür ederiz.

ocak) üretim konusunda faaliyet gösteren Indesit

firması yatırımlarına devam ediyor. Torbalıda bulunan

Company özellikle Rusya, İngiltere ve İtalya pazarları

mevcut tesislerine ek olarak “Yeni Ek Bina İnşaatı ve

başta olmak üzere Avrupa’nın tartışmasız lider beyaz

Mevcut Binaların Renovasyonu” inşaat işleri Sipil

eşya üreticilerinden biri konumundadır. Dünya

Group yükleniciliğinde gerçekleştirilmektedir.

üzerinde sekiz sanayi merkezinde (İtalya, Polonya,

Toplam 6 bin 200 m² kapalı alandan oluşacak olan yeni

İngiltere, Rusya ve Türkiye, üretimine devam eden

üretim binasına Eylül ayı başında yapı ruhsatı alınarak

Indesit Company, Indesit Hotpoint ve SCHOLTES

imalatlara başlanılmıştır. 2014 yılı sonu itibari ile geçici
kabule hazır hale getirilen binada, SFS ekipleri
tarafından yeni makinelerin kurulumuna Aralık ayında
başlanmıştır. Bu süreçte bilgi ve donanımlarıyla
projeye büyük emek veren SFS Intec Yeni Yatırımlar ve
Bakım Sorumlusu Deniz Alatay ve Limtaş Mühendislik
ve Müşavirlik Ltd. Şti. firma sahibi Sayın Mustafa Şallı
ile Saha Kontrolü Sayın Cengiz Faydalı’ya teşekkür
ederiz.
Sahadaki imalatları Sipil İnşaat’ın kaliteli ve hızlı
çalışma anlayışı ile iş güvenliğinden ödün vermeden

İksa sistemleri, hafriyat ve betonarme işlerine hızla ve özenle başlanmış, imalatlara devam edilmektedir.
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tamamlayan Şantiyeler Yöneticisi Özgür Özçalabi,
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SFS ek binasında makine montaj çalışmalarına başlanmıştır.

SFS
SİPİL
DEPAKS
İNŞAAT
YENİ
EKİBİ
EK BAU/MUNİH
BİNA VE MEVCUT
2015 BİNALARIN
FUARINDA DUNYA
RENOVASYON
YAPI PROFESYONELLERİ
İŞLERİ İNŞAATI
İLE BİRLİKTEYDİ
BAŞLADI

BORNOVA APARTMANI İNŞAATI ŞUBAT AYINDA TESLİM
EDİLİYOR

Dış cephesinde Kanada’dan ithal edilen kızıl sedir
doğal ahşap cephe kaplaması

dairesel pervaz ve lake kanatlı iç kapılar, mutfaklarda
ise Franke marka akrilik mutfak tezgahı ve Teka marka
ankastre ürünler yer alıyor.

Bornova Apartmanı cephe imalatları devam
etmektedir.

Sipil İnşaat yönetim ekibinden Konut Projeleri Başkan Yardımcısı Hatice Ezgi Bayraktar ve Şantiyeler Yöneticisi
Özgür Özçalabı BAU/Munih fuarına katılarak iş görüşmelerinde bulundu.

19-24 Ocak 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Munih
kentinde düzenlenen BAU Yapı ve İnşaat Fuarına Sipil
İnşaat Yönetim ekibinden Konut Projeleri Başkan
Yardımcısı Mimar Hatice Ezgi Bayraktar ve Şantiyeler
Yöneticisi İnşaat Mühendisi Özgür Özçalabı katıldı.

gerçekleştirilen kongre, sempozyum, fuar ve sergi
organizasyonlarında ziyaretçi ve firma katılımcısı
olarak yer almaya devam edecektir.
Yeni hedef pazarlara ulaşmak, Sipil İnşaat ve ülkemiz
özelindeki bilgi ve deneyimi küresel yapı sektörüne
taşıyarak geliştirmek için 2015 yılında da anılan
etkinliklere katılım sürecektir.

İzocam ve yardımcı yüklenici Erke İnşaat Makina San.
ve Tic. Ltd. Şti. Firması’nın davetiyle gerçekleştirilen
ziyaret 3 gün sürdü. Sipil İnşaat yönetim ekibi fuarda
ulusal ve uluslararası yüzü aşkın yapı profesyoneli
firma ile görüşmelerde bulundu.
2 Yıllık periyotlarda gerçekleştirilen BAU Yapı ve İnşaat
Fuarı bu yıl “Akıllı Kentleşme” temasıyla gerçekleştirildi.
50’ye yakın ülkeden, 2 bini aşkın firmanın katıldığı fuarı
200 bine yakın profesyonel ziyaret etti.
180 bin m² brüt alanda gerçekleştirilen fuarda Türkiye,
5. Sırada yer alıyor. Fuar, mimari sistemler, dizayn,
planlama, inşa ve bina yönetimi konularında mimarları
ve yapı mühendislerine gelişmiş teknolojileri sunmanın
yanısıra proje üreticilerini ve uygulamalarını da bir
araya getirerek iş platformuna dönüştürüyor.

Sipil Group ulusal ve uluslararası platformlarda
gerçekleştirilen kongre, sempozyum ve fuarlara
katılıma devam ediyor.

Sipil İnşaat 31 yıllık kurumsal birikimini uluslararası
platforma taşımak hedefiyle yapı sektöründe
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İzmir Bornova’da Sipil Group yatırımı olarak başlamış
olan konut inşaatının Şubat ayı sonunda tamamlanması
hedefleniyor. Sakinlerine modern ve kullanışlı yaşam
alanları sunan projede; butik tasarım anlayışıyla her
detaya önem vererek maksimum fonksiyonellik
sağlanmış, minimal tasarım anlayışıyla güncel
teknolojileri buluşturarak üst düzey bir yaşam standardı
yakalanmıştır.
Tüm daire banyolarında masajlı duş sistemleri dahil
olmak üzere Vitra ve Artema ürünleri kullanılmaktadır.
İthal seramik zemin ve duvar kaplamaları, ithal 20 yıl
garantili 32. Sınıf laminat parke, lake ve nubuk mutfak
dolapları, banyo ve gömme mobilyalar, ahşap kaplama

SALON

Bornova Büyük Park karşısında bulunan apartmanın
dış cephesinde Kanada’dan ithal edilen kızıl sedir doğal
ahşap cephe kaplaması ve mantolama bulunmaktadır.
Ferforje fransız balkon korkulukları ve merdiven
küpeştesi projeye özel tasarlanmış ve üretilmiştir.
Balkonlarda ise manzarayı içeriye alan hafif renkli cam
korkuluk kullanılacaktır. Isıcam ve ısı yalıtımlı Linea
Rossa alüminyum sürme doğramalar ve otomatik
panjur sistemi, ferforje motifli özel tasarım çelik kapılar
ile apartman yaşamında modern ve üst standartlarda
yaşama alanları sağlanmıştır.
Salon, koridor, banyo ve mutfakta gizli LED aydınlatma
uygulaması yapılmaktadır. Dairelerin ısınması ferdi
doğalgaz ile sağlanırken Daikin Multi-klima sistemi ile
salon ve ebeveyn yatak odasında iç üniteler olmak
üzere tüm odalarda klima tesisatı yer almaktadır.
Satışları devam eden daireler hakkında ayrıntılı bilgi
için Konut Projeleri Başkan Yardımcısı Ezgi Bayraktar
(GSM 0 530 772 48 14) ile irtibata geçilebilmektedir.

FRANSIZ BALKONU
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2015’E ULUSAL VE ULUSLARARASI
PROJELERE İMZA ATARAK GİRDİ

uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Projedeki
toplamda 530 ton yapma sac profilden tam nüfuziyetli
olarak toz altı kaynak prosesi ile yapılması için gerekli
“pre-qualified WPS” çalışmaları numune üretimi ile
tamamlanmış ve Sipil Çelik “know-how”ına dahil
edilmiştir. 130 vinç kirişi üretimi eksiksiz ve tamirsiz
olarak tamamlanmıştır. 2015 Ocak ayında bitirilmesi
planlanan imalatlar Aralık ayı sonunda başarıyla
tamamlanmıştır.

İtalyan SPIG firmasıyla ortak yapılan ve Vietnam’a
kapalı konteyner gönderimi planlaması için Sipil Çelik
bünyesinde hazırlanmış paket alt konstrüksiyonları
kullanılmıştır. Yine SPIG 2015 Mayıs ayında teslim
edilecek olan 784 tonluk ve 125 tonluk çelik işlerine hızla
başlanmış ve zamanında galvanizli olarak teslim
edilmesi planlanmıştır.
İPEK KAĞIT FİRMASININ 3. ETAP ÇELİK İMALATLARI
HIZLA DEVAM EDİYOR

SPX FİRMASININ GÜNEY AFRİKA SEVKİYATLARI
TAMAMLANDI

Sipil İnşaat tarafından anahtar teslimi olarak alınan 2700
tonluk proje kapsamındaki imalat ve montajlara
başlanmıştır. Kolon ve Makas birleşimlerinin tamamı
yapma profil olarak imal edilmeye başlanmış 600 tonluk
kısmı projeye göre tamamlanmıştır. Sipil bünyesinde
bulunan senelerdir beraber işlere imza atmış; İnşaat ve
Çelik Gruplarının birikimleri doğrultusunda iş programına
uygun olarak yol alınmaktadır. 2015 ortasında bitirilmesi
hedeflenen şantiyede 10 farklı bina uygulaması
yapılacak ve hedeflenen tarihlerde tamamlanacaktır.

İpek Kağıt şantiyesi çelik yapı imalat ve montaj çalışmaları hızla devam ediyor.

Sipil Çelik 2014’de GEA Energietechnic fimasının
Cerro Dragon-Arjantin ve Ciprel Fildişi sahilleri ile
Süleymaniye ve Duhouk – Irak support, Spig Vietnam
imalatlarını tamamlamıştır. İndesit Çamaşır Makinesi
Fabrikası, Atik Metal Parça Kontrol ve Sevk Binası
montajları da 2014 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır.
İmalat ve montajı eş zamanlı olarak tamamlanan
Erdemir Sac Servis Merkezi projesine başlanmış, aynı
süreçte SPX Güney Afrika imalatları tamamlanmış ve
son konteyner gönderilmiştir. İpek Kağıt 3. etap işleri ile
ilgili çelik imalatlarına başlanmıştır. Sipil Çelik
kapsamında otomatik kurutmalı hareketli boya kabini
çelik imalatlarına start verilmiş ve Kasım ayında
devreye alınmıştır.
Ayrıca bu dönemde bünyesine 7 adet tavan vinci, 1
adet delik delme makinası eklemiştir. Yalın Üretim ve
Yönetim organizasyonu çerçevesinde GYS (Günlük
Yönetim Sistemi) uygulamasına başlanmıştır. Bu
uygulama sayesinde her gün birbirleriyle iletişime
geçen tüm personelin uyum içerisinde ve iş odaklı
çalışması hedeflenmiştir.

AMMANN ELBA SİPİL ÇELİK İLE ORTAK PROJE
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sipil Çelik tarafından gerçekleştirilen SPX firmasına ait
3. ACC projesi Güney Afrikaya kapalı konteyner ile sevk
edilmesi planlanmış ve kendi tasarımımız olan skid
karkaslar ile 834 tonluk proje kapsamında imalatların
3.lotun tamamı sevk edilmiştir.
Sipil Çelik aylık 1000 ton kapasitesiyle üretimlerini hız
kesmeden sürdürüyor.

ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ PROJESİ
TAMAMLANDI
Sipil İnşaat tarafından anahtar teslimi olarak alınan
3100 tonluk proje kapsamındaki imalat ve montajlar
2014 yılının ikinci altı ayında hızla sürdürülmüştür.
Projenin içeriğinde yer alan kolon imalatlarındaki tüm
kaynak bölgelerinin tam nufuziyetli olarak AWS D1.1’e

Alman Ammann Elba firması beton mikserleri ve inşaat
sektörüne verdiği hizmetlerle dünya lideri olma yolunda
ilerlemektedir. Bu sebeple Ortadoğu ve Afrika pazarına
açılmak için kendilerine üretim partneri olarak firmamızı
tercih etmişlerdir. Almanya Etlingen’de bulunan
fabrikasında ziyaret 2. kez gerçekleştirilmiş, üretim ve
mühendislik detayları hakkında yeni projeler ve
tasarımlar kapsamında planlamalar paylaşılmıştır. Sipil
Çelik ile birlikte “know-how” çalışmalarında, tasarım
uygulamalarında beraber çalışılması için gerekli
tarihlerde anlaşılmıştır. Bir adet numune başarıyla
gerçekleştirilmiş ve denetimlerden tam not almıştır. Seri
imalat için siparişler verilmiş ve 2015 yılı ilk yarısında
gerçekleştirilecektir.

4 BATCH (sefer) halinde gönderilen sevkiyatlar, Aralık
ayı sonunda 3.batch olarak tamamlanmıştır. Tamamı
galvaniz olan projede, konstrüksiyon galvaniz
yapıldıktan sonra yerinde paketlenmiş ve galvaniz
firmasında bulunan ekibimiz ile oradan sevk edilmiştir.
Ocak ayının başında projenin kalan 18 kapalı konteyneri
başarıyla sevk edilmiş ve proje tamamlanmıştır.
SPİG VİETNAM PROJESİ ARDINDAN SPİG ENERGY
KEMALYE VE SPİG PAMUKÖREN PROJELERİNE
HIZLA BAŞLANDI
Sipil Çelik tarafından SPİG firmasının Vietnam
projesinin imalat ve montajları tamamlanmış ve
paketlenip sevke hazır hale getirilmiştir. Bu projede
SPIG

Sipil Çelik Grubu uluslararası firmalara ürün ve
hizmet sunmaya devam etmektedir.

Erdemir Çelik Servis Merkezi çelik taşıyıcı sistemi tamamlandı.
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MOSB ERDEMİR MANİSA ÇELİK SERVİS MERKEZİ 2015
ŞUBAT AYINDA GEÇİCİ KABULE HAZIRLANIYOR

Erdemir Çelik Servis Merkezinin tüm çelik yapı üretimleri ve montajı Sipil Çelik tarafından gerçekleştirilmiş ve
Erdemir Manisa Çelik Servis Merkezi’nin 3 bin tonluk çelik yapı imalatının önemli bir bölümü tamamlanmıştır.
Aralık 2014 sonunda tamamlanmıştır.

¥ 150 bin ton sıcak dilme hattı

olup, yaklaşık 3 bin tonluk çelik imalatının Ocak 2015

¥ 150 bin ton soğuk dilme hattı

sonunda teslime hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. Çatı

¥ 100 bin ton teneke makası hattı

ve cephe kaplamalarına da başlanmış olan fabrika

¥ 500 bin ton sıcak boy kesme hatları ile müşterilerine

binasında, tüm inşaat, çelik, mekanik ve elektrik

en yakın noktadan hizmet sunmaktadır.

imalatlarının 2015 Şubat ayı sonunda tamamlanmasıyla,

2012 yılının sonunda deneme üretimine başlayan, 50

geçici kabule hazır hale getirilmiş olacaktır.

milyon dolarlık yatırımla en yüksek teknolojiye sahip

İdari bina betonarme ve mimari imalatları tamamlanarak

Fagor çelik işleme hatlarına sahip olan Ereğli Çelik

teslime hazır hale getirilmiştir. Bin 361 m² büyüklüğündeki

Servis Merkezi 10 mm’ye kadar sıcak dilimleme

yardımcı tesislerin de tüm inşaat imalatları tamamlanmış

ERDEMİR Grubu, 48 yıllık tecrübesi ve müşteri odaklı

yapılan yaklaşık 400 bin tonluk satış ve sürekli artan

özelliği, zaman ve maliyet avantajı sağlayan çoklu

bulunmaktadır. Ocak 2015 sonu itibariyle orta gerilim ve

pazarlama ve satış yapılanması ile yüksek kalite

müşteri portföyü ve yassı çelik satışları ERSEM’in ürün

kesme hattı (boy kesme + dilimleme), 300º açılı kesim

alçak gerilim ile ilgili tüm altyapı tamamlanarak ana elektrik

beklentisine sahip, başta otomotiv ve beyaz eşya

ve hizmet kalitesinin ulaştığı başarıyı göstermektedir.

yapabilen trapez (şekilli) kesme hattı, istenen kalitede

şebekesinden elektrik alınması planlanmaktadır. Dış

sektörlerine daha iyi hizmet verebilmek ve ürün

ERSEM, Gebze tesislerindeki

0,2-2 g/m² arasında sürekli yağlama yeteneği, her

sahada bulunan alt yapı imalatları ve saha betonu

çeşitliliğini arttırabilmek amacıyla çelik servis

¥ 100 bin ton soğuk boy kesme hattı

dilimi etiketleyebilme ve daha birçok üstün özelliği

imalatları da tamamlanmıştır.

merkezleri ağını geliştirmeye devam etmektedir.

¥ 100 bin ton soğuk dilme hattı

sayesinde ERDEMİR Grubu’nun çelik üretiminde

Erdemir Ersem Manisa Çelik Servis Merkezi Fabrika ve

Erdemir Çelik Servis Merkezlerinin temel amacı; yassı

İskenderun tesislerindeki

ulaştığı yüksek kaliteyi, dağıtım ve servis hizmetleri

İdari Bina İnşaatı kapsamında yaklaşık 3 bin ton çelik

çelik ürün kullanıcılarının çeşitlenen ve özel ürünlerde

¥ 750 bin ton sıcak boy kesme hatları,

alanında da sürdürmesine yardımcı oluyor.

konstrüksiyon, 650 ton nervürlü demir, 12 bin m³ beton,

yoğunlaşan taleplerini; beyaz eşya, otomotiv ve

Ereğli tesislerindeki

Bu kapsamda hizmet vermekte olan ERSEM, daha

toplam 31 bin m² çatı ve cephe kaplama, 35 bin m² saha

makine imalat sektörünün ihtiyacı olan soğuk

¥ 100 bin ton çoklu kesme hattı

hızlı hizmet verebilmek, değişen müşteri taleplerini

betonu, 2 adet 35 tonluk 25,60 mt aks açıklıklı tavan

haddelenmiş ve galvanizli ürünleri hızlı bir şekilde

¥ 100 bin ton açılı kesme hattı

karşılayabilmek ve satış kapasitesini artırmak adına

vinci imalatı şartname ve standartlara uygun olarak

isteğe uygun olarak, kenar kesme, dilme ve boy kesme

Ocak 2013 tarihinden beri Manisa Organize Sanayi

tamamlanmıştır.

işlemleri yaparak karşılamaktır.

Bölgesi’nde 70 bin 284 m² arsa üzerinde açık alanda

ISO9001 kalite yönetim sistemine, ISO18001 iş

1 Ocak 2002 tarihinde Gebze Organize Sanayi

Manisa Çelik Servis Merkezi’ni faaliyete geçirmiştir.

güvenliği yönetim sitemine, ISO14001 Çevre yönetim

Bölgesi’nde hizmet vermeye başlayan ERDEMİR Çelik

21 Mart 2014 tarihinde sözleşmesi tamamlanan 2. Faz

sisteminin gerektirdiği şartlar ve iş programına uygun

Servis Merkezi (ERSEM), daha sonra devreye giren

işler için 26 Mart 2014 tarihinde hafriyat çalışmalarına

olarak çalışmalar sürdürülmektedir. ISG kurul kararları

İskenderun Çelik Servis Merkezi ve 2012 yılının

başlanmıştır. Geçen dokuz aylık süre zarfında 21 bin 343

doğrultusunda alınması gereken tüm üş güvenliği

sonunda hizmete aldığı Ereğli ve Manisa tesisleri ile 4

m² büyüklüğündeki fabrika binasının betonarme temel,

tedbirleri uygulanmaktadır. Şubat sonunda geçici kabul

farklı noktadan müşterilerinin ebatlanmış çelik ve

soket, subasman perdesi ve saha betonu imalatları

işlemlerine başlanacak olan çelik servis merkezinin

zamanında teslimat ihtiyaçlarını karşılamaya devam

tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Çelik

makine temel imalatlarının ise Mart-Nisan aylarında

ediyor. 2012 yılında 380 adedin üzerinde müşteriye

konstrüksiyon ile ilgili çalışmalarda da sona yaklaşılmış

tamamlanması öngörülmektedir.
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YENİ EKONOMİK VE TEKNOLOJİK
ÜRÜNLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Sipil Enerji Grubu, kazandığı deneyim ve geniş bayi ağı

Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda, 10. Hol A-08

ile büyük ölçekli Güneş Enerjisi Santrallerinin proje ve

numaralı standda her zamanki yerini alacaktır.

kurulumlarına, aynı zamanda yenilenebilir enerji

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji

ürünleri ile ilgili çalışmalarına 2015 yılında da hız

Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

kesmeden devam etmektedir.

kapsamında imalatı tamamlanan ikinci Çift Eksenli

Sipil Enerji, 2014 yılında 100’den fazla proje hazırlamış

Güneş Takip Sistemi’nin montajı da Sipil Group –

ve müşterilerine teklif olarak sunmuştur. Anahtar teslim

Manisa fabrikasına yapılmıştır.

fiyatlandırma konusunda, Sipil Group’un tecrübesinden

Toplam 6 adet takip sisteminden oluşacak projenin

ve gücünden ilham alan Sipil Enerji, müşteri taleplerini

çalışmaları Şubat ayı sonunda tamamlanacak ve test

ekonomik ve kaliteli ürünler ile karşılamıştır.

üretimine başlanacaktır.

Ayrıca bireysel ve toplumsal kullanıma yönelik ürünleri

Sipil Enerji ayrıca uluslararası projeler kapsamında

ile fuarların ilgi odağı haline gelmiştir.

Kazakistan’da kurulan Sipil Industry şirketinden

Bu yılda, 9 – 11 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar

bünyesinde bu bölgede iş geliştirme projelerine

Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası

başlamıştır.

Sipil Enerji yeni, teknolojik ve ekonomik ürünler sunmaya devam ediyor.
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ERP VE DEPO YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

2013 yılı sonlarında başlanan ERP ve Depo Yönetim

ERP Depo Yönetim Sistemi ile beraber kullanılan el

Yazılım sistemi tamamlandı. Devreye alma çalışmaları

terminalleri ile ürün depolama ve adresleme hızlı bir

2015 yılında hızlanarak devam ediyor.

şekilde faaliyete geçmiştir. Bu sistem sayesinde Stok

ERP sistemi için Logo Tiger Enterprise; Depo Yönetim

miktarların doğruluğu arttırılmış ve israf kalemlerinden

sistemi içinde Datakod Yazılım Teknolojileri firması ile

olan fazla stok ve gereksiz hareketler azaltılmıştır.

çalışılmaktadır.

Manisa ve Eskişehir Plastik işletmelerinde kaynak ve depo

ERP Üretim Modülü ile ürün ağaçları sisteme girilmiş,

yönetim sistemlerinin devreye alınma çalışmaların paralel

üretim emirleri ve seri lot takibi sistem üzerinden

olarak sürdürülmektedir. Çalışmanın bitirilmesinden sonra

verilmeye başlanmıştır. Bu şekilde ürün izlenebilirliği

maliyetlerin iyileştirme çalışmalarına önemli katkıları

tam olarak sağlanacaktır.

beklenmektedir.

Manisa ve Eskişehir Plastik işletmelerinde ERP ve depo yönetim sistemleri devreye alma çalışmaları paralel
olarak sürmektedir.
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2015 YILI HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Sipil Group Yönetim Kurulu ve tüm İdari Personel 31 Ocak 2015 tarihinde 2015 yılı Yönetim Gözden Geçirme
toplantısını gerçekleştirdi.

İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji gruplarından oluşan Sipil
Group tüm idari personelin ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katılımıyla 2015 yılının ilk Yönetim Gözden Geçirme
(YGG) toplantısını 31 Ocak 2015 tarihinde Manisa Plastik
İşletme eğitim salonunda gerçekleştirdi. 70 katılımcının
bulunduğu toplantı 09:30-18:45 saatleri arasında yapıldı.
Toplantıda 13 birim yöneticisi ve danışmanın sunumları
gerçekleştirildi. Her sunum ardından katılımcıların görüş,
öneri ve değerlendirmeleriyle sunumlara son şekli
verilmiştir. Slayt ve video gösterimleri ile zenginleşen
sunumlarda ilk aşamada 2014 yılı çalışmaları ele alınmış
ve gerçekleşme oranları irdelenmiştir.

Özgür Özçalabı

İlk sunum Şantiyeler Yöneticisi İnşat Mühendisi Özgür
Özçalabı tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumda
2014 yılı şantiyelerindeki çalışmalar ayrıntılı olarak
değerlendirilmiş, 2015 yılı hedeflerine katılımcılardan
gelen görüş ve önerler ile son şekli verilmiştir.
Hatice Ezgi Bayraktar

İnşaat grubu Konut Projeleri Başkan Yardımcısı Mimar
Hatice Ezgi Bayraktar tarafından 2014 yılında
başlangıcı yapılan Bornova ve Uncubozköy konut
projelerindeki iş programlarına ilişkin bilgi aktarılmıştır.
Ayrıca Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir-Manisa illerindeki
2015 yılı konut projelerine ilişkin verilerin ardından Sipil
İnşaat grubunun 2015 yılı konut hedefleri belirlenmiştir.

sunumunda 2014 yılı Eskişehir ve
Manisa üretim tesislerinde ürün ve
hizmet üretim süreçlerine ve
gerçekleşme oranlarına ilişkin
ayrıntılı bilgilendirme yapmıştır.
Ayrıca uluslararası piyasalarda
malzeme fiyatlarındaki gelişmeler,
Fatih Candan
pazar araştırmalarına bağlı iş
olanakları ele alınmıştır. 2015 yılı iş
hacmi artış hedefi bir önceki yıla göre yüzde 8 olarak
belirlenmiştir.
STCC firmasında Danışman Osman ve Şükran Tığ
tarafından Manisa ve Eskişehir işletmelerde başlatılan
ERP ve depo yönetim sistem kurulum çalışmaları
hakkında bilgilendirmede bulunmuştur. Ayrıca Çelik
işletmede yine benzer sistemin hazırlanması sürecine
ilişkin özet sunumda bulunmuşlardır.
Hasan Okyar Bayraktar

Egemen Pamukçu

İstanbul Teknik Ofis Yöneticisi Makine Mühendisi Cenk
Cihangir’in sunumunun ardından İzmir Teknik Ofis
Yöneticisi İnşaat Yüksek Mühendisi Egemen Pamukçu
2015 yılı İnşaat Grubu genel hedeflerini sunmuştur.
2015 yılında İnşaat Grubu
bütçesinin bir önceki yıllara
göre yüzde 30 arttırılması
karara bağlanmıştır.
Çelik İşletme Teknik Yöneticisi
Metalurji ve Kaynak Mühendisi
Can Özçömlekçi tarafından
yapılan sunumda 2014 yılı
çelik işletme üretim ve montaj Can Özçömlekçi
işleri, genişleme projesinde
gelinen son aşama ve 2015 yılı projeleri ayrıntılı olarak
paylaşılmıştır.Seri imalata yönelik hedefler ve
uluslararası pazarlara ilişkin veriler ele alınmıştır.
Plastik İşletmeler Yöneticisi Makine Mühendisi Fatih Candan
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Yurtdışında bulunması nedeniyle toplantıya katılamayan
Elektronik Mühendisi Ramazan Zeybek tarafından
hazırlanan sunum Çelik ve Enerji Grupları Başkan
Yardımcısı Hasan Okyar Bayraktar tarafından
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Sunumda Plastik, Çelik ve
Enerji birimlerindeki 2014 yılı Ar-Ge çalışmalarına ve
uygulama sonuçlarına yer verilmiş, yeni dönem Enerji ve
Ar-Ge grubu hedeflerine son şekli verilmiştir.
İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji
gruplarının İnsan Kaynakları
sorumlusu Hicran Sayan
tarafından 2014 yılında
gerçekleştirilen mesleki ve
kurumsal eğitim etkinlikleri,
öneri sisteminin işleyişine
ilişkin genel bilgilendirmede
bulunulmuştur. Ayrıca 2014 Hicran Sayan
yılı belirlenen hedeflere ulaşma
oranları sunulmuş, oranlar
neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmiş ve
2015 yıl hedeflerine katılımcılardan gelen görüş ve
öneriler ile son şekli verilmiştir. Belirlenen hedefler
arasında özel gün ve haftalarda çalışanlarımızın
çocuklarına yönelik sosyal kültürel etkinliklerin
gerçekleştirilmesi projelerine yer verilmiştir.
Satınalma Yöneticisi Makine Mühendisi Gültekin
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Koyuncu sunumunda 2014
yılına ait satınalma hedeflerini
ve gerçekleşme oranlarını
değerlendirmiştir. 2015 Yılı
için satınalma ve maliyet
düşürme amaçlı aday ve
onaylı tedarikçi yelpazesinin
Gültekin Koyuncu
genişletilmesine yönelik
hedeflerini detaylandırmıştır.
İş Güvenliği Uzmanları Gökhan Yiğit ve Ceren Akkoyun
tarafından İnşaat, Plastik ve Çelik gruplarını kapsayan
iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapıla çalışmalar ve
İSG kurul çalışmalar, alınan kararlar, uygulamalar,
kaza sıklık ve ağırlık oranlarına ilişkin verilen
katılımcılarla paylaşılmış, yen dönem hedefleri
belirlenmiştir. Kalite Sistem Sorumlusu Makine
Mühendisi Ali Fındık ve Kalite Müdürü Makine
Mühendisi Abdullah Aydemir tarafından hazırlanan
sunumda Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim
Sistemi çalışmaları ve hedefleri, gerçekleşme oranları
değerlendirilmiştir. 2015 yıl hedefleri içerisinde
ISO16949 otomotiv Yönetim Sistemi belgelendirme
çalışmalarının tamamlanması ve basit basınçlı kaplar
ile basınçlı kaplar konularında ASME standartlarında
üretim yapmaya yönelik belgelendirme çalışmalarına
başlanması karar altına alınmıştır.
Finans ve Mali İşler Sorumluları
Sinem Yayman ve Yusuf
Kılıçoğlu tarafından 2014 yılı
bütçesi, gerçekleşme oranları
ve genel giderler hakkında
bilgilendirmede bulunulmuştur.
2015 yılı bütçesine birimlerden
Sinem Yaman
ve katılımcılardan gelen veriler
ışığında son şekli verilmiş ve
bütçenin bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30
oranında arttırılması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca toplantı sonunda Hasan Bayraktar tarafından
Verimlilik Konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Sipil Group için 2015 yılı “Verimlilik ve Kalkınma Yılı”
olarak tanımlanmıştır.

31. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLUYOR

SİPİL GROUP 2015'TE MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİNE AĞIRLIK VERİYOR

31. kuruluş yıldönümü pastası Yönetim Kurulu ve çalışanlar tarafından iyi dileklerle hep birlikte kesildi.

İnşaat, Plastik, Çelik ve Enerji Gruplarından oluşan
Sipil Group 31 Ocak 2015 tarihinde Yönetim Gözden
Geçirme toplantısı ardından Anemon Otel’de
gerçekleştirdiği yemekte 31. Kuruluş yıldönümünü
kutladı. Yönetim Kurulu üyeleri, tüm idari personel ve
eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yemekte açılış
konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar
gerçekleştirdi. Hakkı Bayraktar sözlerine “19 Ocak
1984’ten bugüne 31 yıldır süren bir yolculuğun
içindeyiz. 2007 yılının Eylül ayından bugüne kesintisiz
bir yatırım ve büyüme sürecindeydik. Bugün yaptığımız
değerlendirme ve gözden geçirme toplantısında,
gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların ardından 2015’i
“Kalınma ve Verimlilik” yılı ilan ettik diyerek başladı.
Bayraktar, “31 yıllık bu yolculuğun her yılını sizlerle
birlikte yaşlanarak değil yaşayarak geçirdik. Bu
nedenle kurumsal olarak önemli birikim ve deneyimler
elde ettik. Bugüne dek İnşaat, Plastik, Çelik
sektörlerinde yaptığımız işler ve yüzlerce iş ortağımız
olarak gördüğümüz müşterilerimizin referansları bize
onur, gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bundan sonra
ulusal ve uluslararası platformlarda Sipil Group iş
hacimlerini arttırarak, iz bırakarak yoluna sizlerin
varlığı, katkısı, heyecanı ve coşkusuyla artan bir
büyüme hızıyla devam edecektir. 31 yıl önce eşim
Nuran Bayraktar ile birlikte bir başlangıç yapık. Bugün
çocuklarımız Ezgi, Hasan ve sizler ile birlikte bu yolda
yürümeye devam ediyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi,
değerlerimizi, değer yargılarımızı paylaşarak yolumuza
devam etmeli, büyümeyi kesintisiz sürdürmeliyiz. Ben

hep birlikte daha nice kuruluş yıldönümlerinde
gelişerek ve büyüyerek, başarı, huzur ve mutluluk
içinde güzel günlere ulaşmayı diliyor, hepinizi saygıyla
kucaklıyorum” diyerek konuşmasını bitirdi. Gecede
ayrıca Sipil Group’ta 5. Hizmet onur yılını dolduran
Emre Ağar, Ali Fındık, Can Özçömlekçi, 10. Hizmet
onur yılını dolduran Münire Koyuncu, Yasin Özkan ve
25. Hizmet onur yılını dolduran Yusuf Kılıçoğlu’na
plaketleri Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim
edildi.

Sipil Group’ta iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının
amacı sadece yasal mevzuatları yerine getirmek değil,
çalışanlarımızın iş ortaklarımızın yaptıkları iş nedeniyle
herhangi bir zarar görmesini önlemek, sağlıklı ve
güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.
Bu doğrultuda;
İnsana verilen değerin iş performansını da doğrudan
etkilediğinin bilinciyle ve sürdürülebilir büyüme
amacıyla, üretim sürecinde insan sağlığı ve iş
güvenliğinin arttırılması için eğitimler planlanmakta ve
düzenli olarak uygulanmaktadır.
Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi,

risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması
işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli
sorumlulukları arasındadır.
Yıllardır olduğu gibi 2014 yılında da Yönetim Gözden
Geçirme toplantısında oluşturulan planlama
doğrultusunda yıl boyunca toplam 6066 saat mesleki
ve kişisel eğitim düzenlemiş ve bu eğitimlere toplam
1302 çalışanımız katılmıştır.
2015 yılında benzer anlayışıyla tüm birimlerden gelen
görüş ve öneriler dikkate alınarak oluşturulacak plan ve
programına uygun olarak eğitim çalışmaları kesintisiz
olarak sürdürülecektir.

Sipil Group’ta 5. 10. ve 25. Hizmet yılını dolduran
çalışanlarımıza plaketlerini Yönetim Kurulu takdim
etti.

Plaket töreninde ayrıca çalışanların duygu ve
düşüncelerinin ifade edildiği kısa bir film gösterimi
gerçekleştirildi.
İlerleyen saatlerde idari personel tarafından doğumgünü
ve şirket kuruluş tarihi aynı günde çakışan Yönetim
Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar’a özgürlüğün, hareket
enerjisinin ve dayanıklılığın simgesi olan At ve Tay
heykeli armağan edildi. Gece tüm katılımcıların sohbet
ve dansları eşliğinde sürdü ve gecenin sonunda 31.
Kuruluş yıldönümü pastası nice yıllarda beraber olmak
dilekleriyle tüm katılımcılarla birlikte kesildi.

18

Sipil Group’ta 2014 yılında da Manisa Eskişehir Fabrikalarında ve şantiyelerde çalışanlara , tedarikçilere ve
tüm iş ortaklarına iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimler gerçekleştirildi.
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PELİTALAN’LI ÇOCUKLAR KIŞA HAZIR GİRDİ

SİPİL INDUSTRY KURULDU, SİPİL GROUP KAZAKİSTAN
ŞUBESİ ÇALIŞMALARI SON AŞAMASINDA

dayanışmacı işadamlarımıza ihtiyacımız vardır. Bu iş

Kurakbaev Meirbek Amangeldievich – Eyaletlerarası

adamlarından bir tanesi de Hakkı Bayraktar’dır. Bayraktar

İşbirliği Daire Başkanı, Zhazira Kamashbek –

ailesine okulumuza yapmış olduğu yardımlardan dolayı

Uluslararası işbirliği Ofisi Baş Müfettişi hazır bulundu.

teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.

Sipil Group’tan Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan

Konuşmalar Hayırsever iş adamı Hakkı Bayraktar’ın

Vekili Hakkı ve Nuran Bayraktar’ın ev sahipliğinde

sözleriyle devam etti. Bayraktar “Anasınıfından 8. Sınıfa

gerçekleştirilen ziyaret 3 gün sürdü.

kadar bu okuldan mezun olan bütün öğrenciler istediği

Ezgi Bayraktar’ın eşliğinde Sipil Group Manisa

her meleğe sahip olabilir. Ama bizim bazı kurallarımız var.

işletmeleri ve şantiyelerinde yerinde incelemeler

Bunların en başında kendimize karşı, insanımıza karşı ve

Kazakistan Kızılorda Vilayet Temsilcileri Sipil Group
Manisa işletmelerini ziyaret etti.

yapıldı. Ziyaret sırasında yapılan toplantılarda Manisa
Organize Sanayi Bölgesi ve Sipil Group çalışmaları

yaşama karşı dürüst olacağız. Çok çalışkan olacağız.
Pelitalan’dan üniversiteye giden öğrenci sayısı her yıl

Sipil grubun Kazakistan’a açılma hedefi doğrultusunda

hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Toplantılarda

Doğup büyüdüğü köyün çocuklarını 17 yıldır unutmayan

arttığı için biz çok mutluyuz. Sizlerde üniversiteye gitmek

28-30 Ekim 2014 tarihlerinde Kazakistan’ın Kızılorda

Kazakistan’da gerçekleştirilecek projelerle ilgili ayrıntılı

Bayraktar ailesi ve konuklar bu yılda düzenlenen

için elinizde ne geliyorsa yapmalısınız. Bizlerde sizlerin

ve Almata eyaletlerine yapılan ziyaretlerin ardından

görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Manisa

programda duygulu anlara tanık oldular.

her zaman yanınızda olacağız” diyerek duygularını

işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. 19

ve İzmir illerinin tarihi kültürel ve ören yerlerine

11 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen programa;

belirtti.

Aralık 2014 tarihinde bu kez Kızılorda Eyalet Valiliği Dış

profesyonel rehber eşliğinde geziler düzenlendi. Bu

Manisa Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Manisa Merkez

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mimar Nuran Bayraktar

ilişkiler Dairesi Temsilcileri Sipil Group’un Manisa

ziyaretler ışığında Sipil INDUSRTY çalışmaları

Komutanı Topçu Albay Murat Yılmaz, Manisa İl Milli

konuşmasında gelecekteki yaşamlarının doğru ve güzel

işletmelerini ziyaret etti. Bu ziyarette Kızılorda valilik

sonuçlandırıldı ve Sipil Group Şube kuruluş

Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Ercan,

olması amacıyla iyi bir meslek sahibi olmaları için çok

makamından Nazarov Yerlan Assylbekovich –

çalışmalarına hız verildi. Nisan 2015’ten itibaren proje

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur,

çalışacaklarına dair öğrencilerden söz aldı. Okullarında

Kızılorda Eyalet Valiliği Dış ilişkiler Daire Başkanı,

bazlı çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilen Hüseyin

başarılı oldukları sürece meslek seçimlerinde ve iş

Köroğlu, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Temsilcileri ve

hayatlarında hep yanlarında olacaklarını belirtti. 8-A

Bayraktar ailesi katıldı. Program, Pelitalan İlköğretim

sınıfından Hamide Pelit günün anlamını duygu ve

Okulu Müdürü Adem Öztürk’ün konuşması ile başladı.

düşünceleri ile anlatan mektubunu tüm konuklar

Öztürk “çağımızda en büyük yatırım insana yapılan

karşısında okudu. Öğrencilere üzerinde isim ve

Sipil Group, 2015 yılı Enerji Verimliliği Haftası’nda

değerlendirmesinde bulunmuştur. Sipil Group, “Sosyal

yatırımdır. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin geleceği,

sınıflarının yazılı olduğu ayakkabı ve çorapları dağıtan

MESOB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf

sorumluluk” ilkelerimiz doğrultusunda geleceğimizin

çocuklarımıza vereceğimiz eğitimin kalitesi ile doğrudan

Bayraktar ailesi ve konuklar okul yönetimi ile çekilen anı

öğrencilerine “Enerjinin Verimli Kullanılması” konulu

emanetçileri olan gençlerimize bundan sonrada destek

ilgilidir. Devletimizin yükünü hafifletmek için paylaşımcı,

fotoğrafı ile program tamamlandı.

sunum gösterisi yapmış ve öğrencilere enerjinin nasıl

olmaya devam edecektir.

SİPİL GROUP, MESOB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE
ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI SEMİNERİ DÜZENLEDİ

tasarruf edilebileceği yönünde pratik bilgiler vermiştir.
13 Ocak tarihinde yapılan sunumda, 100’e yakın
öğrenci sunumu dikkatle dinlemiş ve sunum
sonrasında kendilerine dağıtılan el broşürleri ile
öğrendikleri tasarruf tedbirlerini aileleriyle paylaşma
imkanı bulmuştur. Okul Müdürü Ramazan ERKUL,
“Böyle anlamlı bir haftada en önemli tüketim
kaynağımız olan enerjinin tasarrufu konusunda bu
Doğup büyüdüğü köyün çocuklarını 17 yıldır unutmayan Bayraktar ailesi ve konuklar bu yılda düzenlenen
programda duygulu anlara tanık oldular.
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Sipil Group Enerji birim sorumlusu Ramazan Zeybek
tarafından düzenlenen seminere 100’e yakın öğrenci
katıldı.

sunumu yapan Ramazan ZEYBEK’ e ve Sipil Group
yöneticilerine okulumuz adına teşekkür ediyorum.”
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Yaşam ve Şiir

Cemal Süreyya
(1931-1990)
KARNE
Ilım günleri gelirdi taraçalar
Uzatırdı mevsimölçerlerini
Tıkabasa yaprak arka pencere
İnsan iki kişiyi sevebilir mi?
Onunla aşkımız, o diyorum ona,
Bir kez söylenmiş ve istense de
Bir daha geri alınamaz
Kırıcı sözler gibiydi
Tartışıp dururduk yollarda
Hızla çevirirdi başını
Çiçek aşısı gibi bakardı
Seğirtir karşı kaldırıma
Ötekiyse nasıl incelikli
Türkçe sığmazdı ağzına
Bir ilçeyi sever gibi
Yürürdü odalarda
Parmakları her yana döner
Bir yetenek gibi gelişirdi
Dursuz duraksız güdülerime
Bir şeyler katardı düşüncemsi
Birinin ısırığı badem şekeri
İç kaslarıyla uçar biri
Yüz kez yırtılmıştır gömleğim
Doksan dokuz kez de dikildi
Kısacası o yıllarda ben
Hayatım karışık çantam gibi
İki kişiyi birden severdim
Karnemde sevinç bir aşk iki

YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK
Aşksız ve paramparçaydı yaşam
bir inancın yüceliğinde buldum seni
bir kavganın güzelliğinde sevdim.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!
Adnan Yücel
Aşk demişti yaşamın bütün ustaları
(1953-2002)
aşk ile sevmek bir güzelliği
ve dövüşebilmek o güzellik uğruna.
işte yüzünde badem çiçekleri
saçlarında gülen toprak ve ilkbahar.
sen misin seni sevdiğim o kavga,
sen o kavganın güzelliği misin yoksa...
Bir inancın yüceliğinde buldum seni
bir kavganın güzelliğinde sevdim.
bin kez budadılar körpe dallarımızı
bin kez kırdılar.
yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz
bin kez korkuya boğdular zamanı
bin kez ölümlediler
yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!
Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri
suyun ayakları olmuştur ayaklarımız
ellerimiz, taşın ve toprağın elleri.
yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık
törenlerle dikilirdik burçlarınıza.
türküler söylerdik hep aynı telden
aynı sesten, aynı yürekten
dağlara biz verirdik morluğunu,
henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz...
Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne
ne tan atışı doğumların sevincine
ey bir elinde mezarcılar yaratan,
bir elinde ebeler koşturan doğa
bu seslenişimiz yalnızca sana
yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!
Saraylar saltanatlar çöker
kan susar birgün
zulüm biter.
menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...
Şiirler doğacak kıvamda yine
duygular yeniden yağacak kıvamda.
ve yürek,
imgelerin en ulaşılmaz doruğunda.
ey herşey bitti diyenler
korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler.
ne kırlarda direnen çiçekler
ne kentlerde devleşen öfkeler
henüz elveda demediler.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

