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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.

SİPİL GROUP
YENİ PROJELERLE
GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR
Sipil İnşaat Grubumuz bu dönemde daralan piyasa ortamında ve
zorlu rekabet koşullarında iş geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kurumsallaşan alt yapısı ve deneyimiyle Sipil İnşaat ülke
genelinde başta Ege olmak üzere Marmara ve İç Anadolu
Bölgeleri’ndeki endüstriyel tesis ve enerji yatırımlarına teklifler
oluşturmaya devam ediyor.
Bu dönemde SFS firmasının Torbalı'da gerçekleştireceği fabrika
yatırımı ve İZVAR firmasının Turgutlu'da gerçekleştireceği fabrika
yatırımı altyapı sözleşmeleri imzalanmış çalışmalar
başlatılmıştır.
Sipil Çelik grubu da genişleme projesini tamamlarken makine ve
ekipman yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürüyor.
CNC Saç delik delme makinası yatırımının ardından doğal gaz
ile ısıtmalı boya ünitesi yatırım anlaşmasını gerçekleştirmiştir.
İnşaat işleriyle birlikte yatırımın Eylül sonunda tamamlanması
hedefleniyor.
Sipil Çelik bu dönemde Erdemir Çelik Servis Merkezi çelik yapı
üretimini sürdürdü. GEA firmasının Arjantin için üretilen Cerro
Dragon ve Fildişi Sahilleri için üretilen Spiral projelerini sevk etti.
Sipil Plastik grubumuz ise bu dönemde BSH firmasının
denetimini başarıyla sonuçlandırdı. Denetim sonuçlarına göre
oluşturulan aksiyon planına bağlı olarak ürün ve hizmet üretilmesi
beklenmektedir.
Plastik grubumuz aynı zamanda SFS ve İZVAR firmalarına plastik
mamul, yarı mamul üretimine başladı.
Sipil Plastik bu çalışmaları ile ülkemizde üretim yapan dünya
markası tüm beyaz eşya ana sanayisine hizmet verme hedefine
ulaşmış olacaktır.
Ramazan ayını geride bıraktığımız bu dönemde SİPİL GROUP
olarak tüm çalışanlarımızla iftar yemeklerinde bir araya gelerek
birlik, dayanışma ve paylaşım ortamları yaratmaya çalıştık.
Bu yemeklerde ayrıca ödüllendirme sistemimiz kapsamında
çalışanlarımıza kurumsal yapımızın gelişmesine yönelik
gösterdikleri katkılar nedeniyle ödüllerini sunma fırsatı bulduk.
Bültenimizin baskıya girdiği günlerde Ramazan Bayramı’nı ve
ardından Cumhurbaşkanlığı seçimini yaşamış olacağız.
Geçmiş bayramın ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının
ülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk, huzur ve başarı
getirmesini diliyoruz.
Saygılarımızla,
SİPİL GROUP
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkı BAYRAKTAR
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INDESIT ÇAMAŞIR MAKİNESİ FABRİKASI ÜRETİME HAZIR

Indesit Company Çamaşır Makinası fabrika ve idari binası 4 Ağustos 2014 tarihinde tüm yardımcı tesis, ekipman ve
idari binası kullanılmaya başlanılmıştır.
Sipil A.Ş. tarafından anahtar teslimi olarak gerçekleştirilen Indesit Company Çamaşır Makinası Fabrikası
yaklaşık 35 bin m² kapalı alandan oluşuyor ve MOSB 2. kısımda yer alıyor.

Türkiye'de Hotpoint ve Indesit markalarıyla beyaz eşya
ve küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Indesit
Grubu, Türkiye'deki faaliyetlerine 1994 yılında
MOSB'deki 100 bin adet üretim kapasiteli soğutucu
fabrikasını satın alarak başlamıştır. 20 yılda yapılan
yatırımlarla üretim kapasitesini 1 milyon 500 bin adede
ulaştıran Indesit Company Manisa Soğutucu Fabrikası,
üretimin yüzde 80'ini Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'ya
ihraç eder durumdadır. Soğutucu üretiminin yanında
Indesit Manisa'da kurulu olduğu alan içinde yaklaşık 55
bin m² alan içinde 35 bin m² kapalı alandan oluşan
çamaşır makinası fabrikası yatırımı ise yaklaşık 35
milyon Euro yatırım bedeli ile tamamlanmıştır. Böylece
Indesit, Manisa'da soğutucu fabrikası, lojistik deposu
ve çamaşır makinası fabrikası ile toplamda 124 bin m²
kapalı alanda faaliyet gösteriyor olacaktır. Dünya
üzerinde sekiz sanayi merkezinde (İtalya, Polonya,
İngiltere, Rusya ve Türkiye) üretimine devam eden
Indesit Company, Indesit Hotpoint ve SCHOLTES
markalarıyla sektördeki haklı yerini korumaktadır.
Dünya genelinde 16 bin çalışanı ile hizmet veren şirket
her geçen gün büyüme hızını artırmaya devam
etmektedir.
Çamaşır Makinesi Fabrika ve Yönetim Binası inşaatı 30
Eylül 2013 tarihinde anahtar teslim olacak şekilde
sözleşmesi imzalanarak çalışmalara hızla başlanılmıştır.
Yapının tüm dizayn ve projeleri Sipil A.Ş tarafından
yapılarak ruhsatlandırılmıştır.4 Aralık tarihinde, Indesit
Company yönetici ve çalışanları ile, Sipil Group Yönetim
kurulu başkanı Hakkı Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Nuran Bayraktar başta olmak üzere, Sipil
yönetici ve çalışanlarının katıldığı temel atma töreni
yapılmıştır.
20 Şubat 2014'te Indesit, Türkiye'deki 20. Yılında
Çamaşır Makinası Fabrikasının yatırım törenini,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Manisa Valisi
Abdurrahman Savaş, Manisa Milletvekilleri, Indesit
Company Yönetim Kurulu Başkanı CEO Marco Milani,
Indesit Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neriman
Ülsever ve Ege bölgesi sanayici ve iş adamlarının
katılımı ile gerçekleştirmiştir.
6 Kasım 2013 tarihinde yapı ruhsatı alınarak betonarme
temel imalatlarına başlanılmış ve 4 milestone dan
oluşan sözleşmede belirtilen teslim tarihleri iş programı
öncesinde gidilerek işverene teslim edilmiş ve
sözleşmede belirtilen tarihten 1 ay öncesinde oturma
izni alınmıştır. Yaklaşık 250 bin m² alan ile MOSB deki
en büyük 2. parsel konumunda olan Indesit
şantiyesinde Çamaşır Makinası inşaatı yanında,
yaklaşık bin m² kapalı alana sahip olan tamamı çelik
konstrüksiyon tasarlanmış hurda ayrıştırma binası, yeni
güvenlik binası ve yaklaşık 10 bin m² alana sahip
otopark ve giriş düzenlemesi, güvenlik binasından
çamaşır makinası ve buzdolabı fabrikasına ulaşımı
sağlayan üstü tamamen kapalı yaklaşık 200 metre
uzunluğa sahip yürüme yolları, mevcut yemekhane
binası yanında yapılan yaklaşık 600 m² alana sahip yeni
yemekhane binası, Çamaşır Makinası fabrikasında
bitmiş ürünlerin lojistik depoya sevkini sağlayan
yaklaşık 78 metre uzunluğa sahip transportasyon tüneli
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işleri, herbiri kendi içinde ayrı birer proje olarak istenilen
zaman dilimi ve kalitesinde yapılarak işverene teslim
edilmiştir.
2014 Nisan ayından itibaren İtalyan alt yükleniciler
tarafından makine montajı yapılan fabrikada, kısım
kısım montajı biten bant ve makine gruplarında devreye
almalar başlamıştır.
4 Ağustos 2014 tarihinde üretimin başlayacağı
fabrikanın tüm yardımcı tesis, ekipman ve idari binası
kullanılmaya başlanılmıştır.
Indesit Company Çamaşır Makinası Fabrika ve İdari Bina
İnşaatı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş Güvenliği
Yönetimi sistemi koşullarında gerçekleştirilmiştir.

Indesit Company yetkilileri; başta Sayın Pietro Alba,
Sayın Emre Halıcı, Sayın Hüseyin Şendemirhan, saha
kontrolümüz ARC dizayndan Sayın Emre Ercanlı olmak
üzere, düzenli olarak yapılan toplantılarla son derece
karmaşık olan proje, kısa zamanda başarı ile
tamamlanmıştır. Tamamlanan bu projeye emeği geçen
tüm personelimiz ve yardımcı yüklenicilerimize teşekkür
ederiz. Sipil İnşaat olarak işi zamanında bitirme
alışkanlığından, yüksek kalite ve iş disiplininden ödün
vermeden çalışmalarımız tamamlanmıştır. Sipil Group
olarak vermiş olduğumuz sözü gerçekleştirmenin büyük
gururunu bir kez daha yaşamaktayız.
Indesit Company yetkilileri Çamaşır Makinesi Fabrikasının iş
programının 1 ay öncesinde tamamlanması nedeniyle Sipil
İnşaat Grubu’nu Teşekkür Belgesi ile onurlandırmışlardır.

Anahtar teslim olarak yapılan Indesit Copmany'nin bu
yatırımı Şantiyeler Yöneticisi Özgür Özçalabı, Şantiye
Şefi Anıl Aydın, Teknik Ofis Yöneticisi Egemen Pamukçu,
Proje Uygulama Sorumlusu Yüksek Mimar Erhan Serin,
Saha Mimarı Kerem Şenoğul, Çelik İşleri Proje ve
Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Umut Tuncel,
İdari işler personeli Osman Mol, Formen Sedat Toplu,
İSG uzmanı Mahir Topaç tarafından yürütülmüştür.
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ERDEMİR MANİSA ÇELİK SERVİS MERKEZİ
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2012 yılının sonunda deneme üretimine başlayan, 50

hale getirilmiştir. 712 m²'lik idari bina betonarme

milyon dolarlık yatırımla en yüksek teknolojiye sahip

imalatları ile duvar imalatları tamamlanmıştır.

Fagor çelik işleme hatlarına sahip olan Ereğli Çelik

Bin 361 m²'lik yardımcı tesislerin de betonarme

Servis Merkezi 10 mm'ye kadar sıcak dilimleme

imalatları yüzde 70 seviyesinde tamamlanmış

özelliği, zaman ve maliyet avantajı sağlayan çoklu

bulunmaktadır. Dış sahada bulunan alt yapı imalatları

kesme hattı (boy kesme + dilimleme), açılı kesim

yüzde 75 oranında tamamlanmış olup saha betonu

yapabilen trapez (şekilli) kesme hattı, istenen kalitede

dökümlerine başlanmıştır.

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

3 bin ton çelik konstrüksiyon imalatı yapılacak olan

dilimi etiketleyebilme ve daha birçok üstün özelliği

fabrika binasında, imalatlar iş programına uygun olarak

sayesinde ERDEMİR Grubu'nun çelik üretiminde

sürdürülmektedir.

ulaştığı yüksek kaliteyi, dağıtım ve servis hizmetleri

Ersem ve Erenco yetkilileri ile yapılan düzenli

alanında da sürdürmesine yardımcı oluyor.

koordinasyon toplantıları ile teknik konular gündeme

Bu kapsamda hizmet vermekte olan ERSEM, daha hızlı

alınarak karar altına alınmaktadır. ISO9001 kalite

hizmet verebilmek, değişen müşteri taleplerini

yönetim sistemine, ISO18001 iş güvenliği yönetim

karşılayabilmek ve satış kapasitesini artırmak adına

sitemine, ISO14001 Çevre yönetim sisteminin

Ocak 2013'ten beri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde

gerektirdiği şartlar ve iş programına uygun olarak

70 bin 284 m² arsa üzerinde Manisa Çelik Servis

çalışmalar sürdürülmektedir. ISG ve Çevre kurul

Merkezi'ni faaliyete geçirmiştir.

kararları doğrultusunda işbaşı yapan tüm personele

I. Faz işlerinin tamamlanmasını müteakiben yapılan ihale

eğitimler düzenli olarak verilmektedir.

sonucu 2. Faz işlerin yükleniciliği de Sipil İnşaat'ta

Erdemir Ersem Manisa Çelik Servis Merkezi olarak

kalmıştır. 21 Mart 2014 tarihinde sözleşmesi tamamlanan

hizmet verecek olan Oyak Holding'in bu yatırımı,

2. Faz işler için 26 Mart 2014 tarihinde hafriyat

Şantiyeler Yöneticisi Özgür Özçalabı, Şantiye Şefi

çalışmalarına başlanmıştır.

Onur Tunca, Proje Uygulama Sorumlusu Sertaç

Geçen dört aylık süre zarfında 21 bin 343 m²'lik fabrika

Menteşe, Hakediş Sorumlusu Engin Koçak, İdari İşler

binasının betonarme temel, soket ve subasman

Personeli Mücahit Eser, Formen Yusuf Tıraş ve İSG

perdesi imalatları tamamlanarak saha betonu için hazır

Uzmanı Gürkan Ekinci tarafından yürütülmektedir.

Erdemir Manisa Çelik Servis Merkezi çelik yapı imalatı ve montajı Sipil Grubu’nca gerçekleştirilmektedir.

ERDEMİR Grubu, başta otomotiv ve beyaz eşya

ve hizmet kalitesinin ulaştığı başarıyı gösteriyor.

sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ebatlanmış yassı çelik

ERSEM, Gebze tesislerindeki

konusunda müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek

•100 bin ton soğuk boy kesme hattı

için Çelik Servis Merkezi ağını genişletmeye devam

•100 bin ton soğuk dilme hattı

ediyor.

İskenderun tesislerindeki

1 Ocak 2002 tarihinde Gebze Organize Sanayi

•750 bin ton sıcak boy kesme hatları,

Bölgesi'nde hizmet vermeye başlayan ERDEMİR Çelik

Ereğli tesislerindeki

Servis Merkezi (ERSEM), daha sonra devreye giren

•100 bin ton çoklu kesme hattı

İskenderun Çelik Servis Merkezi ve 2012 yılının

•100 bin ton açılı kesme hattı

sonunda hizmete soktuğu Ereğli ve Manisa tesisleri ile

•150 bin ton sıcak dilme hattı

4 farklı noktadan müşterilerinin ebatlanmış çelik ve

•150 bin ton soğuk dilme hattı

zamanında teslimat ihtiyaçlarını karşılamaya devam

•100 bin ton teneke makası hattı

ediyor. 2012 yılında 380 adedin üzerinde müşteriye

•500 bin ton sıcak boy kesme hatları ile müşterilerine

yapılan yaklaşık 400 bin tonluk satış ve sürekli artan

en yakın noktadan hizmet sunuyor.

müşteri portföyü ve yassı çelik satışları ERSEM'in ürün

06

Erdemir Çelik servis merkezi betonarme imalatları iş programının önünde sürdürülmektedir.
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HMS MAKİNA SAN. A.Ş. MOSB 4. BÖLGEDEKİ YENİ
BİNASINDA GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
SFS DEPAKS YENİ EK BİNA VE MEVCUT BİNALARIN
RENOVASYON İŞLERİ İNŞAATI BAŞLADI

Yıl 1979… Otomotiv sanayine hassas torna parçaları
üretmek amacıyla HMS Makine Sanayi A.Ş. İzmir'de
kuruldu. Kurulduğu yıl TAI onaylı tedarikçisi oldu. 2001
yılında ISO Kalite belgesini aldı. 15 yıl boyunca İzmir'de
faaliyet gösterdiği sürede organizasyonunu, ortaklık
yapısını değiştirip, ürün kapasitesini arttırdı. Toplam
satışlarının yüzde 80'inden fazlasını AB ülkelerine
yapılan ihracatlar oluşturdu. İlk ihracatını 2000 yılında
Ege Serbest Bölgesine, 2001 yılında Almanya'ya yaptı.
2011 yılında ihracatın yıldızları 2'.lik ödülünü aldı.
Yıl 2014… Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 30
milyon TL'lik yeni yatırım projesi ile 36 bin 250 m² alan
üzerinde 22 bin m² kapalı alandan oluşan yeni fabrika
ve idari binasına taşındı. 4 Haziran 2013 tarihinde
temeli atılan ve yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede Sipil
Group tarafından yapımı tamamlanan tesisin açılış
töreni 27 Mayıs 2014 tarihinde çok sayıda sanayicinin
de katılımıyla gerçekleşti.

Yaptığımızı en iyi şartlarda ve güzel olarak yapmaya
gayret ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Sait Türek; "HMS bizim için önemliydi. Kilosu
10-20$ ihracat değerinde üretimler yapan, ülke
ekonomisine yüksek katma değer sağlayan firmalar
gereklidir. HMS bunlardan bir tanesi ve kendilerine
desteğimiz sonsuzdur. Bu tarz kuruluşların bölgemizde
artmasını hedefledik ve takip ediyoruz" dedi.
Sanayileşmenin yüzde 2.6'dan 2.2'ye düştüğünü
belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim
Gökçüğlu ise hedeflere ulaşmak için üniversitelerdeki
bilimin sanayiye aktarılması gerektiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Meydan ve Atik ailesinin
büyükleri, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim
Gökçüoğlu, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek
ve çalışanlarla birlikte yeni fabrikanın açılış kurdelesi
kesildi.

2008 yılında Dekim Metal A.Ş.-Türkiye ve SFS Intecİsviçre birlikteliği ile kurulmuş, ortak girişim şirketi olan
SFS Dekpaks, EN ISO 9001 sertifikası ve Dekpax
tescilli markası ile Türkiye' de matkap uçlu vida üreten
tek firmadır. 2011 yılında tamamen İsviçre SFS Intec
firmasının dünya çapındaki bünyesine katılan SFS
Dekpaks üretimlerine büyüyen gücü ile devam
etmektedir.
Bu büyüyen gücün göstergesi olarak da 12 Haziran
2014 tarihinde gerçekleştirilen sözleşmeyle İzmir

27 Mayıs 2014'te HMS Makine A.Ş. Manisa OSB’deki
yeni binası için açılış töreni gerçekleşti.

Torbalı 'da ki mevcut tesislerinde "Yeni Ek Bina İnşaatı
ve Mevcut Binaların Renovasyonu" İnşaat işleri SİPİL
A.Ş. yükleniciliğinde gerçekleştirilecektir.
Toplam 6 bin 200 m² kapalı alandan oluşacak olan yeni
üretim binasının taşıyıcı sistemi prefabriktir. Limtaş
Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından projeleri
hazırlanmış ve saha kontrollüğü de yine aynı şekilde
sağlanmaktadır. Kaliteli ve hızlı imalat anlayışı ile iş
güvenliğinden ödün vermeyen Sipil İnşaat
çalışanlarına başarılar dileriz.

Açılış konuşmaları bölümünde söz alan Sipil Group
Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar, Manisa
OSB'nin her geçen gün sanayinin kalbi haline gelmeye
başladığını söyledi. Dış ticaret açığı ve istihdamın
Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Bayraktar,
HMS firmasının bu açığı kapatmaya katkıda
bulunduğunu ifade etti. Ardından söz alan HMS Makine
A.Ş. Genel Müdürü Aziz Meydan işletmenin kurulduğu
günden bu güne tarihini anlatan sunum gerçekleştirdi.
Açılış konuşmaları HMS Makine A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Atik ile devam etti. Atik; "Bir yerde
üretim yapan bir firmayı aksamadan başka bir yere
taşımak zor bir maratondu. Yardımlarından dolayı Sipil
ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

SFS Depaks yeni ek bina inşaatı ve mevcut bina renovasyonu işleri için 11 Haziran 2014'te sözleşme imzalandı,
Temmuz 2014'te mobilizasyon çalışmaları başladı.
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2014'ÜN İKİNCİ YARISINDA TAM GAZ
ÜRETİME DEVAM EDİYOR
Sipil 2014'ün ilk yarısında GEA Energietechnic

kalitesinin mükemmel olduğu belirtilmiştir. Ürünlerin

fimasının Cerro Dragon- Arjantin ve Ciprel Fildişi

oluşturacaği enerji santrali, Fildişi sahilleri halkının 24

sahilleri ile Süleymaniye ve Duhouk – Irak support

saat kesintisiz elektriğe kavuşmasını sağlayacaktır.

imalatlarını tamamlamıştır. İndesit Çamaşır Makinesi

Sipil Çelik de bu projede yer almanın gururunu

Fabrikası, Atik Metal Parça Kontrol ve Sevk Binası

yaşamaktadır.

montajları da birinci 6 aylık dönemde tamamlanmış ve
teslim edilmiştir. İmalat ve montajı eş zamanlı olarak
süren Ersem Sac Servis Merkezi projesine başlanmış
ve tüm hızıyla devam etmektedir.
GEA Cerro Dragon- Arjantin ve Ciprel Fildişi
sahilleri projelerinin sevkiyatları tamamlandı
Cerro Dragon projesi kapsamında 700 ton çelik imalatı

Indesit Çamaşır Makinası Fabrikası’nın tüm çelik yapı sistemlerinin imalat ve montajı Sipil Çelik Grubunca
tamamlanmıştır.

sıcak daldırma galvaniz olarak imal edilmiş ve Sipil
Çelik tasarımı olan konteyner yükleme aparatları ile 35
adet konteynere yüklenerek Arjantin’de Cerro Dragon

Ersem Çelik Servis Merkezi Projesi Hızla devam

toplamda 530 ton yapma sac profilden tam nüfuziyetli

ediyor

olarak toz altı kaynak prosesi ile yapılması için gerekli

Sipil İnşaat tarafından anahtar teslimi olarak alınan

"pre-qualified WPS" çalışmaları numune üretimi ile

Indesit Çamaşır makinesi projesi imalat ve

yaklaşık 3000 tonluk proje kapsamındaki imalat ve

tamamlanmış ve Sipil Çelik "know-how"ına dahil

montajları tamamlandı

montajlar hızla devam etmektedir.

edilmiştir.

Sipil İnşaat tarafından anahtar teslimi olarak alınan

Projenin içeriğinde yer alan kolon imalatlarındaki tüm

Makas, stabilite kirişi, cephe ve çatı aşıkları imalatları

işte, Çamaşır makinelerinin konveyör sistemi ile iki bina

kaynak bölgelerinin tam nufuziyetli olarak AWS D1.1'e

ve montajları ise proje programına uygun olarak devam

arasında taşıyan çelik transfer köprüsü tamamlanmış

uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Projedeki

etmektedir.

GEA Energietechnic projeleri tamamlanmış ve sevk
edilmiştir.

şehrine gönderilmiştir. Şehir Arjantin'in güney kutbuna
en yakın şehri olma özelliği taşımaktadır. Tüm kalite
belgeleri hazırlanmış ve TÜV Reinland denetiminden
tam not almıştır.

ve yerinde montajı yapılmıştır. Ayrıca fabrika içi havai
yürüme yollarının karkasları ve fabrika giriş kanopisi
imalatları ve montajı kısa sürede tamamlanıp teslim
edilmiştir.

GEA Cerro Dragon projesi kapsamında çelik yapılar
35 adet konteynere yüklenerek gönderilmiştir.

Ciprel projesi kapsamında ise 700 ton çelik imalatı
çinkoca zengin ısıya dayanıklı özel bir boya ile yüzey
koruması yapılmıştır. Toplam 40 konteyner ile Fildişi
Sahilleri’nde bulunan Abidjan kentine gönderilmiştir.
Projenin ana yüklenicisi olan Güney Kore firması
KEPCO yetkilileri tarafından ürünler ve kalite belgeleri
onaylanmış, yetkililer tarafından yapılan yorumlarda

Indesit Company Çamaşır Makinesi fabrikası çelik
yapı işlerini Sipil Çelik grubu tamamladı.

paketleme sisteminin çok beğenildiği ve imalat
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Ersem Çelik Servis Merkezi çelik yapı üretim ve montajı Sipil Çelik grubunca sürmektedir.
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BORNOVA KONUT PROJESİ KASIM 2014'TE BİTİRİLİYOR,
SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

İzmir Bornova'da Sipil A.Ş. yatırımı olarak Şubat ayında
başlamış olan konut inşaatı Ekim ayı sonunda
tamamlanıyor. Beton işleri tamamlanan inşaatın duvar
işleri devam etmektedir.

Büyük Park'a bakan apartmanın açık otopark
bulunmaktadır. Büyüklükleri brüt 109-186 m² arasında
değişen dairelerin bir adedi 2+1, dört adedi 3+1, bir
adedi 4+1 dubleksten oluşmaktadır.

Mustafa Kemal Caddesi yakınında merkezi bir ulaşım
noktasında bulunan apartmanda pencereler
alüminyum doğrama olup elektrikli panjur sistemi yer
alacaktır.

Satışları devam eden daireler hakkında ayrıntılı bilgi için
Mimar Proje ve Uygulama Sorumlusu Ezgi Bayraktar
(0530 772 48 14) ile irtibata geçilebilmektedir.
Butik anlayışla kullanışlı yaşam alanları oluşturulan
apartman iç hacimlerde kalitenin yanında konfor elde
edilmiştir. Bornova Apartman projesinin Kasım 2014
tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Dairelerin ısınması ferdi doğalgaz ile sağlanırken salon
ve ebeveyn yatak odasında klima iç ünitesi olmak üzere
tüm odalarda klima tesisatı yer alacaktır. Ön cephesi

Bornova Apartmanı’nda 1 adet 2+1, 4 adet 3+1, 1 adet de 4+1 dubleks daire olmak üzere toplam 6 dairesi
bulunmaktadır.
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ÜRÜN VE HİZMET ALANINI
GENİŞLETİYOR

firmalarla çalışılmış olacaktır.

hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır.

Mevcut Müşteri denetimleri de 2014 yılında yoğun şekilde

Sipil Plastik Grubu’nda ayrıca iyileştirme ve AR-GE

devam etmiştir. Bilindiği üzere Eskişehir İşletmemiz 2013

faaliyetleri doğrultusunda kalıp şartlandırıcı ve

yılı sonunda Vaillant Group Denetiminden geçer puan

dozajlama ünitesi yapım çalışmalarına başlanmıştır.

alarak çalışmaya başlamıştı. Ağustos ayında yapılan 3.

Manisa işletmemizde 17 adet dozajlama ünitesi,

denetim sonucu puanını yükseltmiştir.

Eskişehir işletmemizde 11 adet dozajlama ünitesi ve
her iki işletmede ise 4'er adet kalıp şartlandırma yapımı
tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Sipil Plastik Manisa işletmesinde BSH yetkilileri
denetim gerçekleştirmiştir.

Kısa sürede firmamızın aldığı aksiyon ve gelişimden
dolayı firma yetkilileri denetim sonrası memnuniyetlerini
ifade etmişlerdir. Yine Ağustos ayı içinde Eskişehir
işletmemizde Arçelik tarafından Proses Denetimi
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Manisa
İşletmemizde de Vaillant Grup ve Klimasan denetimleri
Sipil Plastik Grubu gerçekleştirilen bu denetim ve

Sipil Plastik ve AR-GE Grubumuzca yapılan dozajlama
üniteleri Manisa ve Eskişehir işletmelerinde hizmete
girmiştir.

yoğun çalışmalar sonrasında Manisa ve Eskişehir

Yıl sonuna kadar Manisa ve Eskişehir işletmelerinin

ağustos ayı içinde başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.
Sipil Plastik Manisa işletmesi ürün ve hizmet alanını yeni anlaşmalarla genişletiyor.

Sipil Plastik 1996 yılında hobi olarak başlayan

Vaillant Grubunun yeni projelerinde kullanılacak kalıpların

İşletmelerinin Müşteri Portföyünü çeşitlendirerek İş

tüm makinalarında dozajlama üniteleri adım adım

yolculuğuna; yılların verdiği tecrübeyle dev firmaların

aktarımı için firmamızla anlaşma sağlanmış ve bu

kapasitesini yüzde 65'in üzerine çıkartma konusundaki

tamamlanacaktır.

tedarikçisi olmaya devam etmektedir.

aktarımlarla beraber Manisa ve Eskişehir fabrikalarımızda

Indesit Buzdolabı Fabrikası ile serüvene başlayan Sipil

Vaillant Grubunun öncü tedarikçilerinden birisi olmuştur.

Plastik 2014 yılına geldiğimizde sektörün öncü firmaları

2014 yılının 2. yarısına hızla giriş yapan Sipil Plastik

ile yapılan yeni anlaşmalar ile büyümeye devam

hem SFS İntec A.Ş. hem de İzvar Ambalaj A.Ş. gibi

etmektedir.

alanında öncü olan firmalarla çalışmaya başlamış aynı

2013 yılında otomotiv sektörüne ürün ve hizmet

zamanda Indesit; Vestel Beyaz Eşya gibi mevcut

üretmek üzere girişimlerde bulunan Sipil Plastik,

çalışılan firmalarından yapılan yeni kalıp aktarımları ile

Üstünberk Holdinge ait Fompak firması ile iletişime

iş hacimlerini arttırmıştır.

geçmiş ve başarılı bir denetim sonrası onaylı tedarikçisi

Haziran ayında Manisa İşletmemizde B/S/H firması

olmuştur.

yetkileri tarafından tedarikçi denetimi gerçekleştirilmiştir.

2014 yılının ilk çeyreğinde ilk kalıp aktarımı gerçekleşmiştir.

Olumlu geçen denetimin ardından B/S/H firması ile kısa

Bu aktarım sonrası TS EN ISO 16949 belgelendirme

süre içinde çalışmaya başlanacaktır.

çalışmalarına başlamış ve belge alma hedefini 2014

B/S/H firması ile beraber Beyaz Eşya sektörünün

yılsonu olarak belirlemiştir.

Türkiye deki beyaz eşya üretimi yapan tüm uluslararası
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Sipil Plastik Eskişehir işletmesi iş programına uygun olarak üretimi kesintisiz sürdürüyor.
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SİPİL ÇELİK EN 1090 DENETİMLERİ BAŞARIYLA
TAMAMLANDI
Kurulduğu günden bugüne çelik yapı üretiminde
kaliteyi bir yaşam biçimine dönüştüren Sipil Çelik
grubumuz artan iş hacmine uygun olarak mekan
çalışma alanı ve makine parkını genişletip yenilerken
üretim verimliliğini arttırmaya yönelik eğitim
çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.
Bu dönemde GSI SLV tarafından 03 Haziran 2014
tarihinde EN 1090 denetimlerini gerçekleştirmiş ve
denetimlerden tam not alarak başarıyla tamamlamıştır.
Denetim sonucunda EN 1090 belgesi 12 Temmuz 2015
tarihine kadar yenilenmiştir.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ YENİLİKÇİ
PROJELERLE ARTTIRIYOR

Sipil Çelik EN 1090 belgemiz yenilenmiştir.

İSG EĞİTİMLERİ İNŞAAT, PLASTİK VE ÇELİK BİRİMLERİNDE
SÜRÜYOR

Sipil Enerji Grubu, 4 – 6 Haziran 2014 tarihinde

Enerji, satışını ve kurulumunu yaptığı her ürün ve

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen dünyanın en

hizmetin, müşterilerde memnuniyet duygusu

büyük güneş enerjisi fuarı olan İntersolar Europe 2014

yaratması, Enerji Grubumuzun en büyük gurur

fuarına ziyaretçi olarak katılarak sektördeki yenilik ve

kaynağıdır. Hizmet ve ürünlerinde, Sipil markasının

gelişmeleri yakından takip etmektedir.

güvenilirliğini ve 30 yılın tecrübesini bir araya getiren

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, Güneş Enerjisi sektörü

Sipil Enerji Grubu, daima kusursuz olma hedefinde

canlanmış ve bunun paralelinde Sipil Enerji proje

çalışmalarına devam etmektedir. Solar Şarj İstasyonları

çalışmalarına hız vermiştir. İç Anadolu Bölgesi'nde

ile hastane,otogar, istasyon, üniversite, park ve

geliştirdiği ve son aşamasına gelen Güneş Enerji

bahçelerde ücretsiz cep telefonu şarj imkanı sunan Sipil

Santralinin sözleşme aşamasına geçilmiştir. Son

Enerji, toplumun hizmetine yönelik ürünlerde

Son zamanda ülkemizde meydana gelen ve hepimizi

olarak hareket etmektedir. Tüm dünyada meydana

kullanıcı ürünlerinde ve akülü sistemlerde (off-grid),

geliştirmektedir. Ekonomik ve yaratıcı ürünleri ile Sipil

derinden yaralayan Somadaki maden faciasının önem

gelen iş kazalarının yüzde 88'e yakını insani

bayi ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren Sipil

Enerji, Güneş'in her damlasında yanınızda.

ve ciddiyetinin farkında olan Sipil Group; çalışanlarına

faktörlerden meydana geldiği göze alındığında iş

verdiği önem ve değeri her yıl olduğu gibi 2014 yılı

sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması firma

içerisinde de Çelik, Plastik ve İnşaat birimlerinde

içerisinde yapılan eğitimlerle arttırılmaya

düzenlemiş olduğu İş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle

çalışılmaktadır. Sürekli iyileştirme olgusuna sahip olan

çalışanlarını bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye

Sipil Group bu olguyu düzenlenen eğitimler ile

devam etmektedir.

çalışanlara yansıtmaya çalışmakta ve iş güvenliğinin

Çelik ve Plastik sektöründe meydana gelen iş

sadece üretim alanında değil günlük hayatımızın her

kazalarının yoğunluğunun ve ciddiyetinin fakında olan

aşamasında önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Sipil Group sektöründeki diğer lider firmalar gibi iş

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yasal bir zorunluluk

sağlığı ve iş güvenliği bilincinin yaygınlaşması ve iş

olmaktan çok işletmelerin çalışanlarına verdiği önemi

kazalarının azaltılması için tüm çalışanları ile ortak

ve değeri ortaya koyduğu da unutulmamalıdır.

Solar Jeneratör

Solar Şarj İstasyonu
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Sipil İnşaat, Plastik ve Çelik gruplarında eğitimler kesintisiz olarak sürmektedir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU VE ÇEVRE KURULU
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sipil Group çalışanlarına ve çevreye olan duyarlılığını
sürdürmeye devam etmektedir. Bu konuda her ay
düzenli olarak İş sağlığı ve güvenliği kurulu - Çevre
Kurulları gerçekleşmekte ve yetkin birim yöneticileri, İş
sağlığı ve güvenliği uzmanları katılmaktadır.
Sipil Group ülkemizde ve dünyada meydana gelen iş
güvenliği ve çevre sorunları üzerinde yapıcı ve yenilikçi
kararlar almaya devam etmektedir.
Sipil Group, uyguladığı kalite yönetim sistemi, sahip
olduğu OHSAS 18001 ve ISO 14001 belgelerinin
gerekliliklerinin yerine getirilmesini kurum kültürünün
ayrılmaz parçası olarak görmektedir. Düzenlemiş
olduğu kurullar ile bu anlayışı çalışanlarına ve diğer
sektör firmalarına yaymayı hedeflemiş ve sürekli
iyileştirme politikası ile daha ileriyi hedeflemektedir.
İSG kurulu ve çevre kurullarına katılan çeşitli
birimlerden çalışanlar ile kurul gündemlerinin farklı ve
değişik açılardan irdelenmesi kurumsal kimlik
anlayışının arttırılması açısından da önemli bir değer
oluşturmaktadır.

BİR VEFA ÖRNEĞİ PELİTALAN
gelişimlerine ve başarılarına katkısı olma açısında her
türlü desteği verme sözleri de bir bir hayata geçirilmiştir.
29 Ekim 2013 tarihinde okulun 8.sınıf öğrencilerini
giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere
Çanakkale Gezisi'ne göndermişlerdir. 01 Kasım 2013
tarihinde geleneksel ayakkabı dağıtım törenine Türk
edebiyatının önemli yazarlarında Muzaffer İZGÜ'yü
getirmişler ve bu yazarın hem kendisinin hem de
kitaplarının öğrencilerle buluşmasını sağlamışlardır.
Aynı zamanda taşımalı öğrencilerin yemeklerini
yedikleri yemekhane masalarının üzerlerini muşamba
örtü ve plastik camla kaplatmışlardır. 09 Mayıs 2014
tarihinde yapılan Uçurtma Şenliği'ne katkı sunarak
günün anısına tişört ve şapka yaptırmışlardır. 06
Haziran 2014 tarihinde Çevre Günleri kapsamında
"Köyüm Temizse Ben de Temizim" etkinliğinde
kullanılan materyalleri temin etmişlerdir. En son 07
Haziran 2014 tarihinde 8. sınıf öğrencilerini Ankara
Gezisine göndermişler ve Çanakkale'den Ankara'ya
ulaşan tarihsel süreci de tamamlamışlardır.

Pelitalan'dan Söz Ediyoruz
İSG ve Çevre Kurulu karar ve uygulamaları ile güncel
gelişmeler Mavi&Yeşil adlı bülten ile çalışanlara
duyurulmaktadır.

Çalışanların fikirlerine verdiği değeri ortaya koyarak
sorunlara ve yeniliklere farklı bakış açılarından
incelenmesini imkân vermektedir.
Kurum çalışmaları sonucunda mevzuat ve teknolojideki
değişmeler, gelişmeler dikkate alınarak Plastik, Çelik ve
İnşaat İSG el kitapları yenilenmiş ve tüm personele
dağıtılmak üzere basımı Mayıs 2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Çevre Kurul çalışmaları doğrultusunda alınan kararlar
tüm birimlerde uygulamaya geçirilmektedir. Ayrıca bu
amaçları çalışanlarımızın konuya duyarlılığının
arttırılması, farkındalığın geliştirilmesi için Mavi&Yeşil
adı altında çalışanlarımıza bülten hazırlanması ve
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Köy, dağlık alanda kırsal olarak tanımlanabilir. Kışları
soğuk, yazları serindir. Bölgedeki yerleşim yerleri
arasında merkezi durumda olmasına rağmen yaşam
koşulları meşakkatli, ulaşım zordur. Yaşama koşullarını
sağlayan eğitim, sağlık vb. hizmetler bu köye gecikmeli
olarak gelir. Bu zorlu coğrafya insanları geçimlerini
sağlamak için bir yandan günlük işlerini yaparken, diğer
yandan arayış içindedirer. Amaç bu koşulları
kolaylaştırmanın yolunu bulmaktır.

Teşekkür ediyoruz
Okulumuzla kurdukları bağ ile bizlerin yaptığı
çalışmalara destek veren Sayın Hakkı Bayraktar ve
ailesine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyoruz. Bu desteklerinin okul yönetimlerinin ve
öğretmenler ile bir diyalog çerçevesinde devam
edeceğine inancımız tamdır. Bu hizmetlerinin bu
köyden yetişmiş ve yetişecek olan tüm insanlara örnek
olması dileğiyle; Bayraktar Ailesine sağlık, başarı,
huzur ve bol kazanç diliyoruz.

Hakkı Bayraktar'dan Söz Ediyoruz
Bu köyün 300-400 yıllık tarihinde eğitim ihtiyaçları
arayışları da beraberinde getirmiştir. Kimi aileler
çocuklarını yatılı okullara göndermek zorunda kalırken,
kimi aileler kendileri göç ederek çocuklarının tahsillerini
sağlamaya çalışmışlardır. İşte bu gidişler önemli
isimlerin çıkmasını sağlamıştır. Bu köyün tahsil gören
evlatları "geri dönüşler" yaşamışlardır. Doğduğu ve bir
süre yaşadığı köye kendileri dönenler olduğu gibi
hizmetleriyle dönenler de vardır. Bu köye; insanlıkları,
mesleki birikimleri, deneyimleri, sosyal, kültürel ve
ekonomik kişilikleri ile dönmek bir vefa örneği olarak
tanımlanabilir.

Şevki Öztürk
Okul Müdürü

Bayraktar Ailesinden Söz Ediyoruz
1966 yıllarında Pelitalan köyünden tahsiline devam
etmek için ayrılan Hakkı Bayraktar ailesiyle birlikte
sosyal, kültürel, ekonomik birikimlerini diğer alanlar bir
tarafa kendi köyleri olan Pelitalan ile paylaşma erdemini
göstermişlerdir. Çeşitli yardımlarının yanı sıra 3. sınıfa
kadar okuduğu okulunun öğrencilerinin tamamına özel
ayakkabı alma çabaları 15. yılına ulaşmış ve geleneksel
hale dönüşmüştür. Özellikle öğrencilerin kültürel
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07 Haziran 2014 tarihinde 8. sınıf öğrencilerini Ankara
Gezisine göndermişler ve Çanakkale'den Ankara'ya
ulaşan tarihsel süreci de tamamlamışlardır.
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PLASTİK, ÇELİK VE İNŞAAT BİRİMLERİYLE
İFTAR YEMEKLERİNDE BİR ARAYA GELDİ

Plastik grubu 6 aylık değerlendirme ve öneri sistemi ödülleri
ardından grup çalışanları ile anı fotoğrafı çekildi.

2007 yılından bugüne düzenlenen, gelenekselleşen

verdi. Ardından konuşma yapan Yönetim Kurulu

iftar yemekleri bu yılda genişleyen bir aile olarak Sipil

Başkanı Hakkı Bayraktar Sipil Group'un 30 yıllık

Group çatısı altında gerçekleştirildi.

geçmişinden örnekler vererek geleceğe yönelik proje

Sipil Çelik grubu çalışanları için Manisa İşletme

ve beklentilerini çalışanlar ile paylaştı.

Ağar, Kalite Sistem Sorumlusu Ali Fındık ve Enerji

değerlendirme ödüllerini Altan Atasoy, Bora Gökçe,

Grubu sorumlusu Ramazan Zeybek'e mevcut görevi

Emre Ündal, İsmail Yamanlıca, Ramazan Karahan,

dışında Sipil Group işletmelerinde verimliliği arttırmaya

Nazmiye Aydemir, Serap Conker, Sevgi ölçer, Sinan

yönelik çalışmaları nedeniyle ödülleri Yönetim Kurulu

Erşeker, Tayfur Şenyapıcı ve Zekiye İnal alırken, öneri

üyelerimiz tarafından sunuldu. Eskişehir işletmemizde

ödülünü ise Burhan Bardak Yönetim Kurulu Başkanı

de yine aynı şekilde bir araya gelinen iftar yemeğinde

Hakkı Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

yapılan konuşmaların ardından ödül töreninde 6 aylık

Nuran Bayraktar tarafından verildi.

bahçesinde hazırlanan iftar yemeğinde açılış
konuşmaları Çelik ve Enerji Grupları Başkan
Yardımcısı Hasan Okyar Bayraktar ve İşletme
Yöneticisi Can Özçömlekçi tarafından yapıldı. Çelik
grubundaki mevcut işlerin yapımı ile ilgili açıklayıcı
bilgiler veren yöneticilerimiz tüm katılımcılara teşekkür
etti. Ardından yapılan ödül töreninde ödül almaya hak
kazanan Erol Tuç, Hüseyin Tanrıseven, Hatice Harı,
Çelik grubu ödül töreni ardından çalışanlar ile anı fotoğrafı
çekildi.

Ahmet Açıkgöz, İbrahim Tuç, Ahmet Sara ve Çetin
Kaplan'a ödüllerini Sipil Group Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmaların ardından yapılan ödüllendirme töreninde

Hakkı Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Melda Kocakülah, İsmail Avcı, Gülhan Seyis ve Cemal

Nuran Bayraktar tarafından takdim edildi.

Mete Şahin 6 aylık değerlendirme ödüllerini alırken,

Sipil Manisa Plastik İşletme ve İnşaat grubu çalışanları

Kezban Kayhan, Pınar Çetin ve Ergin Kıvraklar öneri

ile birlikte yaklaşık 150 kişilik hazırlanan iftar yemeği

sistemine yapmış oldukları katkılardan dolayı ödüllerini

işletmenin Manisa tesisleri bahçesinde gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar ve Yönetim

Açılış konuşmasını Plastik İşletmeler Sorumlusu Fatih

Kurulu Başkan Vekili Nuran Bayraktar tarafından verildi.

Candan yaptı. Plastik grubu hakkında detaylı bilgiler

Törende ayrıca Manisa Plastik İşletme Yöneticisi Emre
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Eskişehir Plastik grubu çalışanları ödül alanlar ve tüm çalışanlar ile anı fotoğrafı çekildi.
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Atilla İlhan
(1925-2005)

HERŞEYİ BİRDEN İSTEMEK

ELİMDEN GELEN BU
Elimden gelen bu ben iki kişiyim
Çoğalmak neyse ne azalmak zor
Birisi seni her an bırakıp gittiğim
Öbürü kan gibi tutulmuş seviyor
Ağzındaki acı alnındaki çizgiyim
Gözlerine kirli bir bulut getirdim
Hiçbir sevinç aydınlığı onu silemiyor
Elimden gelen bu ben iki kişiyim
Birisi kapadığın kapılardan gitmiyor
Yağmur yağmaksa o güneş açmaksa o
Bir yerin üşüse onun sıcaklığı
Öbürü en içten çağrını işitmiyor
Alıp tutmaksa o basıp gitmekse o
Bakışları kıyısız deniz uzaklığı

O kitabı da okudum bitirdim
Hani o genç kızın beni unuttuğu
Bir ara fena halde fikrindeydim
Dudağındaki nem gözündeki buğu
Durmadan hayal değiştiriyorduk
Çetrefil bir hayat herkesin korktuğu
Kaderlerimiz kalındı sevinçlerimiz çabuk
Yaşamadan dağılıyor yarısından çoğu
Erteleyip durduk suç ortaklığımızı
Asıl ben yanlıştım o yanlıştı bazı
Çünkü gecikmenin ağır yorgunluğu
Yanıldığımız herşeyi birden istemekti
İsteği gerçekleştirmez isteğin yoğunluğu
İhtiyaç başka bir boyuta geçmekti
Devreden çikarıp gereksiz sorumluluğu
Tekrar loş yalnızlıkların en dibindeyim
Sararmış yaprakların usulca savrulduğu
Köprüler yıkıldı artık kendimleyim
Parmak uçlarımda ölümün sogukluğu

Elimden gelen bu ben iki kişiyim
İkisi birden çıkmaya uğraşıyor
Bilmem ki hangisinden nasıl vazgeçeyim
Birisi yeni baştan serüvene başlamış
Öbürü silahında son mermiyi sıkıyor
Çoğalmak neyse ne azalmak zor

YAŞAMA SEVİNCİ

66. SONE
Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.
Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,
Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,
Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,
O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,
Ezilmiş, horgörülmüş el emeği, göz nuru,
Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,
Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,
Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,
Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
William Shakespeare
Çeviri: Can Yücel

Bütün güzel kadınlarını bu dünyanın
Sevdim, diyebildiğim zaman
Bütün kentlerini gezdim, denizlerine girdim
Ve artık bir tek taş kalmadı tanımadığım,
bir tek yüz, bir tek yer adı
Söylenecek bütün sözleri dinledim ve söyledim
bütün söyleyeceklerimi
Acının bütün uçurumlarına indim ve çıktım
sevincin bütün dağlarına
Bütün çiçekleri kokladım ve kopardım
bütün meyveleri dallarından
Ismarladığım yağmur, savrulmadığım yel
kalmadı...
Bütün haklı kavgalarında dünyanın
dövüştüm, diyebildiğim zaman
Okudum bütün kitapları, bütün şiirleri yazdım
Ve topladım bütün dillerin en güzel sözlerini,
sıraladım tek bir sözlükte
Bütün mayınları, bütün dikenli telleri
ayıkladım sınırlardan
Ve bir tek zorba çıkmadı önüme.
Bu dünyada acı çeken tek bir insan yoktur,
diyebildiğim zaman
İşte o zaman ölebilirim.
Toprağımda bir çığlık olur da büyür
yaşama sevincim...
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