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Sevgili Arkadaşlarım,
Geçmiş dönem bültenlerinin ön yazıları tekrar
okunduğunda hemen hemen hepsinde az
ya da çok değinilen ortak noktanın inşaat
sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar,
daralan pazarlar, bunun sonucu olarak
gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları vb.
olduğunu görüyoruz. Ham petrol fiyatlarının
beklenmeyen ölçüde düşük seviyelere
inmesi, terörizmin yarattığı güvensizlik
ortamı, ülkeler arası politik sürtüşmeler vb.
gibi nedenlerle Yenigün ve diğer Türk inşaat
müteahhitlerinin alışılagelmiş pazarlarında
devlet ve özel sektör yatırımcılarının yatırım
gücü veya isteği en düşük seviyelere indi. Bu
olumsuz gelişmelerin sonucu, Uluslararası
Türk Müteahhitler Birliğinin raporlarında
gözlemlenen yıllık sözleşmeye bağlanılan
inşaat işleri toplam tutarındaki ciddi düşüşlerle
de kanıtlanmaktadır.
Sektördeki bu duraklama diğer Türk
müteahhitleri gibi Yenigün’ü de ciddi olarak
etkilemiş ve bir süre daha etkileyecek gibi
gözükmektedir. Ancak, inşaat sektörünün
tarihinin genellikle birbirini takip eden
iniş çıkışlarla dolu olduğu, her inişin daha
büyük çıkışlarla sonuçlandığı ve Yenigün
özelinde, 40 yıldan uzun geçmişi boyunca
sektörde yaşanılan benzer, hatta daha ağır
koşullar hatırlandığında, bugünkü zorlukların
aşılmasının daha kolay ve daha az zamanda
mümkün olacağı açıkça görülmektedir.

Mevcut pazarlarımızın daralması nedeniyle
rekabetin artması ve bunun sonucunda da
yeni iş almanın zorlaşması bezginliğe ve
karamsarlığa düşmemize neden olmamalıdır.
Aksine, zorlaşan koşullar bizleri birlik olmaya,
mevcut alışkanlıklarımızın dışına çıkmaya,
kişisel ve kurumsal yeteneklerimizi geliştirmeye,
ufkumuzu genişletmeye zorlamalıdır. Sizlerin
de bildiği gibi bugün birkaç yıl önce makul
olmadığını
düşündüğümüz,
Türkiye’den
binlerce km uzaklıktaki şantiyelerimiz başarı
ile çalışmaktadır. Yerel kaynakları daha iyi
değerlendirmek suretiyle rekabet gücümüzü
arttırıyor, yeni ülkelerde ayakları yere daha
sağlam basan organizasyonlar oluşturuyoruz.
Yakın gelecekte sayıları daha çok artacak
projelerimizde bizleri büyük başarılara
yöneltecek
genç
kadroları,
deneyimli
arkadaşlarımızın önderliğinde yetiştireceğiz.
Sonuç olarak, yakın gelecekteki pazar
büyümesinden en fazla yarar sağlamak için
hedefimizi bugünden büyük koyarak, çok
çalışmalıyız.
Hedefimiz, “Daha ileriye / Daha uzağa - Daha
iyiye / Mükemmele”
Başarılar, kolay gelsin.

Semih ALTAY
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The House Rezidans Bomonti
“The House Rezidans Bomonti Yatırım
Projemizde yer alan “The House Otel” açıldı.

T

he House Rezidans Bomonti Projemizin ilk 3 katında 51 odalı The House Otel, kalan 12 katında ise
1+0, 1+1, 2+1 ve 4+1 rezidans daireleri yer almaktadır.

Rezidans dairelerin teslimlerinin ardından ilk 3 katta yer alan otel kısmı da açılmış olup bina tam
anlamıyla faliyete geçmiştir.
Açılan otel daha ilk haftasında %100 doluluk oranını yakalamıştır.
Projemizde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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Star Ege Rafinerisi Saha
Hazırlık ve İyileştirme İşleri
Saha Hazırlık İşleri ve Saha İyileştirme işleri %99’a, DS1
İyileştirme İşleri Paketi kapsamındaki işler %71’e ulaştı.

A

ğustos sonu itibariyle ana kontrat kapsamında tamamlanmış olan
imalatların 2. Parsiyel Geçici Kabulü gerçekleştirilmiş olup Ocak 2018
içerisinde işveren ile imza altına alınacaktır. DS1 İyileştirme İşleri Paketi’nde
yer alan imalatlar onaylı iş programına uygun şekilde devam etmektedir.
Toplam bedeli 21,2 milyon USD’ye ulaşan bu işlerin 18.06.2018’e kadar
tamamlanması planlanmıştır. Ana İşveren Socar tarafından ihale edilecek İdari
Bina, Yol Deplasesi ve Gabyon Duvar Yapım İşi, vb. nitelikte yeni işlerin takibi
şantiye tarafından yapılmaktadır.
Koray ÖZDEMİR
Proje Müdürü

5

Devam Eden Projelerimiz

“BÜYÜKYALI” HAYAT BULDU
E

mlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan
Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat, İstanbul
Kazlıçeşme sahil yolunda, dünya standartlarında bir
“yeni şehircilik” projesini, Büyükyalı adıyla hayata
geçiriyor. “İnsan” ve “iyi yaşam” kavramlarını odağına
alan, sakinlerine ve ziyaretçilerine her anlamda “iyi bir
yaşam” sunmayı hedefleyen Büyükyalı’nın konseptini;
yaya konforu, geleneksel mahalle kültürü, renkli
sosyal yaşam, kültürel çeşitlilik, kalite, sürdürülebilirlik
gibi değerleri bir araya getiren ve projenin “iyi
yaşam” vizyonunu destekleyen “yeni şehircilik” akımı
oluşturuyor.
Toplam 111 dönümlük arazide yükselen Büyükyalı’da,
şu ana kadar satışa sunulan ünite sayısı 916.
Büyükyalı’nın mimarlığını, 200’den fazla uluslararası
ödülün sahibi İngiliz mimarlık şirketi Chapman Taylor
üstleniyor.
Projede farklı konsept ve büyüklüklerde konutlar, otel
ve otelle birlikte işletilecek markalı rezidans konutlar
yer alıyor. Ayrıca ticari, sanatsal, kültürel ve sosyal
tesislerle çocuk alanlarının yer alacağı kiralanabilir
sosyal alanlar bulunuyor.
Şehrin markalı projeler ve devlet yatırımlarıyla çehresi
değişen ve yüksek değer artışı kaydeden bölgesi
Kazlıçeşme’de yer alan Büyükyalı, sunduğu yüksek
yatırım potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Nitelikli spor
merkezleri, okul ve üniversitelerin yer aldığı bölge;
yeni konut, marina, otel, alışveriş merkezi, hastane

ve altyapı projeleriyle her geçen gün gelişmeye ve
yatırım cazibesini korumaya devam ediyor.
Şehrin tüm ulaşım akslarının merkezinde yer alan
Büyükyalı’da bu özelliklere, deniz ve ulaşım kolaylığı
da ekleniyor. Özel deniz taksi ulaşımının yanı sıra kara
ve raylı sistemin tüm alternatiflerinin kullanılacağı
Büyükyalı, Tarihi Yarımada’nın yakınında, Marmara
Denizi’nin kıyısında yer alıyor. Marmaray, banliyö hattı,
8 şeritli yeni sahil yolu ve deniz ulaşımı imkânlarını bir
arada sunan ulaşım olanaklarına 2016’nın sonunda,
İstanbul’un Asya ve Avrupa Yakası’nı tüp geçişle
birbirine bağlayarak motorlu araçlara geçiş olanağı
sağlayan Avrasya Tüneli de ekleniyor.
Büyükyalı’nın yükseldiği, geçmişte askeriye tarafından
tank bakım atölyesi olarak kullanılan arazide, 1900
yılından önce inşa edilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından 1985’te “eski eser” olarak tescillenmiş
yapılar bulunuyor. Bu binaların; kültür-sanat merkezi,
sergi alanı, müze, çocuk kulübü, yeme-içme alanı
ve moda-sanat atölyesi olarak değerlendirilmesi
planlanıyor. Büyükyalı’ya İstanbul’un kent dokusunu
katacak tarihi yapılar, kültürel ve sosyal aktivitelerle
canlandırılarak günlük hayatın bir parçası haline
gelecek.
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AQS (Cezayir - Katar Çelik İşletmeleri)
Danieli Demir Çelik Fabrikası - BELLARA

D

etay tasarımını da üstlenmiş olduğumuz projemizde çalışma kapasitesi 2.100.000 ton/yıl olan 2 çelikhanenin yanı sıra ek olarak aldığımız 1 adet haddehane ile yardımcı ünitelerine ait çelik imalat ve montaj
işleri, tesisler arası altyapı bağlantıları ve çevre-servis yollarının yapımı işleri bulunmaktadır. 2015’in Eylül
ayında imzalanan projede imalata Nisan 2016 itibari ile başlanmış olup Ağustos 2016 ve Ekim 2016 da alınan
ek işler ile de portföyümüzün büyüklüğü yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. Proje tamamlanma tarihi ise Mayıs 2018
olarak öngörülmektedir. Projemizin 2017 sonu itibari ile ilerlemesi %72 civarındadır.
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Star Ege Rafinerisi İnşaat ve
Altyapı Borulama işleri
İnşaat İşleri %98’e, Altyapı Borulama İşleri %96’ya Ulaştı.

S

tar Ege rafinerisi kapsamında Kasım 2014’te
sözleşmesini imzaladığımız inşaat işleri fiilen
Aralık 2014’te başlamıştır. İnşaat işlerine ilave
olarak Nisan 2015’te altyapı borulama işleri alınmış
ve devam etmektedir.
Kasım 2016 ayı içerisinde mevcut kapsamımız
üzerine, özel bir imalat olan arıtma tesisi inşaatı,

anahtar teslim bir adet trafo binası, atıksu hatları
ve çeşitli çevre düzenleme işleri alınmıştır. Arıtma
tesisi %99, Trafo Binası %90, Atık su Hatları %45
ve Çevre Düzenleme işleri %75 tamamlanma
oranlarına ulaşmıştır. Bu ilave işlerin ve ana
sözleşme kapsamındaki işlerin Ocak 2018 tarihinde
tamamlanması planlanmaktadır.

İNŞAAT İŞLERİ PROJE ÖZELLİKLERİ
3
• 196.000 m yapı betonu
2
• 500.000 m kaplama betonu
• 27.000 ton inşaat demiri
2
• 300.000 m kalıp imalatı
• 1.800 ton gömülü ankraj imalatı
3
3
• 1.000.000 m kazı, 700.000 m geri dolgu imalatı.

ALTYAPI BORULAMA İŞLERİ PROJE ÖZELLİKLERİ
• 4.100.000 kg Karbon Çelik Endüstriyel borulama
imalat ve montajı
• 450.000 Dia inch kaynak uygulaması
• 45.000 kaynak contası imalat ve kaynağı
• Non-destructive test (NDT) işlemleri
• Radyografik test işlemleri
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Kamerun Douala Japoma
Stadyum Projesi

Zeki BOZKURT
Proje Müdürü

Douala Japoma Stadyum Projemiz Hızla Devam Ediyor.

A

ralık 2015 tarihinde imzaladığımız Kamerun’da Nisan 2017 tarihinde başlanmış olan 1867 adet
ilk işimiz olma özelliğini taşıyan Douala Japoma kazık imalatı tamamlanmıştır. Stadyum işleri
Stadyum Projesi kapsamında yapılacak olan 50.000 kapsamımızda toplamda 60.000 m³ beton işi, 8.500
koltuk kapasiteli stadyum,
ton demir işi bulunmaktadır.
2 adet 1.000 koltuk
Temel İşlerinde 5.800
TAMAMLANAN İMALATLAR
kapasiteli eğitim sahası,
m³ beton ile
% 60,
3
Kazı (Ana Stadyum)
202.000 m
2.000 koltuk kapasiteli
üstyapı
betonarme
işlerde
Kazık İşleri
30.289 m
kapalı spor salonu, 1.000
10.960 m³ beton ile %47
Beton (Kazık, Temel ve Üstyapı Betonları)
32.355 m3
koltuk kapasiteli olimpik
ilerleme
kaydedilmiştir.
Demir (Kazık, Temel ve Üstyapı Demirleri) 5.760 Ton
havuz, 2 adet basketbol
Prekast olarak yapılması
Kalıp (Temel ve Üstyapı Kalıp İmalatları)
45.000 m2
sahası, 2 adet voleybol
planlanan 11.000 m³
Mobilizasyon Alanları
13.000 m2
sahası
4 adet tenis
beton imalatın üretimine
kortu inşaat işleri devam
Türkiye’de başlanmış olup
etmektedir.
31.03.2018 tarihinden itibaren gemiyle sahaya
Mobilizasyon tamamlanmış, proje kapsamında indirilmesi planlanmaktadır. Ana stadyum dizayn
13.000 m² alan imal edilmiştir. Stadyum inşasının işleri % 80 oranında tamamlanmıştır. Çelik çatı ve
202.000 m³ hafriyat işleri tamamlanmış olup geriye çelik cephe projeleri tamamlandıktan sonra ana
kalan 155.000 m³ antrenman sahası ve diğer kazı stadyum için 3.700 ton çelik konstrüksiyon üretimine
çalışmaları devam etmektedir. Stadyum kapsamında ve imalatına Türkiye’de başlanacaktır.
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F15 Filo Modernizasyon Programı
Khurais Üssü Projesi
P

rojemizin 2017 Aralık ayı sonu
itibariyle ilerleme oranı %14 olup
bina temellerinin betonarme ve geri
dolgu imalatları tamamlanmıştır. Toprak
sedde, çakıl yol, su kuyusu ve bina
betonarme imalatları devam etmektedir.
Projenin 2019 Ocak ayında bitirilmesi
öngörülmektedir.
PROJE ÖZELLİKLERİ
Proje, 8.000 m2 betonarme ve celik
yapi imalati , MEP isleri, saha ve cevre
duzenlemesi islerinin yaninda; 107 km
sedde, 92 km stabilize yol, 50.000 m2
stabilize pist, 40.000 m2 asfalt islerini
kapsamaktadir.

Kazı-Dolgu

699.901 m3

Beton (betonarme işler + beton yollar + sabitleme betonu)

7.165 m3

Demir

660 ton

Kalıp

21.862 m2

Çelik işler

120 ton

Prekast işler

145 m2

Duvar işleri

20.050 m2

Cephe İşleri

12.108 m2

Çatı İşleri

7.583 m2

İnce İşler

57.066 m2
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Taif Medikal Kompleksi Projesi
“Hastane İnşaatı Yolun Yarısında”

T

aif King Salman Hastane inşaatı çalışmaları
hızla devam etmekte olup projenin parasal
gerçekleşmesi 2017 Aralık sonu itibariyle %47
seviyesindedir. Hastane binasına ait betonarme
imalatları tamamlanmış olup yaşam binalarında
%99 ilerleme oranına ulaşılmıştır. Ekim 2015
tarihinde başlayan ince işler imalatlarından; şap

ve bölme duvar imalatlarında %82, prekast cephe
montajında %76, cam cephe montajında %35,
alçıpan bölme duvar imalatlarında %85, çelik
konstrüksiyon montajında %67, duvar boya ve
seramik döşeme imalatlarında ise %22 ilerleme
kaydedilmiştir.
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Genel Bilgiler

KENYA

Coğrafi Konum
Kenya; kuzeyde Etiyopya, kuzeybatıda Sudan, batıda
Uganda, güneyde Tanzanya ve kuzeydoğuda Somali ile
komşudur. Komşu ülkeler ile sınır uzunlukları; Etiyopya
861 km, Somali 682 km, Sudan 232 km, Tanzanya 769
km ve Uganda 933 km şeklindedir. Doğusundan Hint
Okyanusu ile denize çıkışı vardır.

Ülkede son seçimler Mart 2013’de gerçekleşmiştir.
Seçimlerin ardından 2010 yılında gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen yeni anayasanın tedrici olarak
hayata geçirilmesi ve böylelikle ülkede daha istikrarlı
bir siyasi hayatın hüküm sürmesi beklenmektedir.

İklim, rakıma bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, kıyı kesimleri sıcak ve rutubetli, 20°C-32°C arasında
iken, deniz seviyesinden yükselen bölgelerde sıcaklık
düşmektedir. Kuzey kesimi kurak olan ülkenin diğer bölgeleri ortalamanın üzerinde yağış alır.

Bölgede siyasi açıdan istikrarlı bir Kenya hükümetinin
bulunmasının bölgenin yerel iş dünyası, ulaşım ağı ve
dünya ticareti ile bütünleşmesinde başlıca rol oynayacağı kanaati hâkimdir. Kenya’nın askeri konuda ABD
ile yakınlığının yanı sıra yine uluslararası platformda
bölgede önemli konumda olan Çin, Hindistan ve Güney
Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerini de iyi seviyede tutma
gayretinde olacağı beklenmektedir. Kenya’nın komşusu
Somali’de yaşanan gerginlikler ise Kenya için güvenlik
riskleri oluşturmaya devam etmektedir.

Siyasi ve İdari Yapı

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Bağımsızlığını 12 Aralık 1963 yılında İngilizlerden alan
Kenya, cumhuriyet ile yönetilmektedir. Parlamentoda
seçimle gelen 188 milletvekilinin yanı sıra 12 adet
Cumhurbaşkanı tarafından atanan kontenjan milletvekilliği bulunmaktadır.

Yakın geçmişe kadar Kenya nüfusu dünyada en fazla artan ülkelerden birisi olmakla birlikte artış oranı;
2007-2011 yılları arasında %2,6’ya düşmüştür. 20122016 yılları arasında ise nüfus artış oranının %2,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

27 Aralık 2002 seçimlerinde 24 yıldır ülkeyi yöneten
Daniel Arap MOI dönemi Mwai KIBAKI’nın seçilmesi ile
son bulmuştur. Aralık 2007’de yapılan seçimler sonrası
ise Kenya Mwai KIBAKI yeniden Devlet Başkanı olarak
seçilmiş olmakla birlikte başlıca rakibi Raila Odinga ile
koalisyon hükümeti kurmuş ve Odinga da Başbakan
olarak yönetimde yer almıştır.

Aile planlaması kampanyaları başarılı olmakla birlikte
1999 yılında ulusal felaket olarak ilan edilen HIV/AIDS
de önemli etki yapmıştır. Kenya Sahra Altı Afrika’da
hastalıkla savaşta en başarılı ülkelerden biri olmuştur.
EIU verilerine göre Kenya’nın nüfusu, 2011 yılında 41,6
milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 2016 yılında 47,6 milyon kişiye çıkacağı tahmin edilmektedir.
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Kenya’nın nüfusu büyük ölçüde merkezde ve tarım bakımından daha verimli alanları kapsayan batı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bir liman kenti olan Mombasa, Doğu
Afrika’nın en önemli liman-şehirlerinden birisidir.
Kenya’da çok çeşitli kabileler mevcut olup bunların en
önemlileri şunlardır: Kikuyu (%17,2), Luhya (%13,8),
Luo (10,5), Kalenjin (%12,9) ve Kamba (%10,1).
Yaş Grubuna Göre Nüfus Dağılımı
0-14 yaş
15-64 yaş
65 yaş ve üzeri

2006
% 42,6
% 54,7
% 2,7

2011
% 42,4
% 54,9
% 2,7

2016
% 42,1
% 55,1
% 2,8

Kaynak: The Economist Intelligence Unit Kenya Country Report 2013

Kenya’da gelir dağılımında büyük farklılıklar görülmektedir. Nüfusun %20’sini oluşturan en zengin kesim ulusal gelirden %49,1 oranında pay alırken yine nüfusun
%20’sini oluşturan en fakir kesim ise ulusal
gelirden ancak %6 oranında pay almaktadır.
Toplam
nüfusun
%80’i
Hıristiyanlardan oluşmakta olup,
%10’u Müslüman olarak ülkede yaşamını sürdürmektedir.
Nüfusun %10’u ise çeşitli yerel
inanışlara sahiptir.
Kenya’da çalışabilir yaştaki işgücü 2011 yılında 22,8 milyon
kişidir. Ancak mevcut işgücü 18,4
milyon kişidir. İstihdamın yaklaşık
%75’i tarım sektöründe ve %25’i de
sanayi ve hizmetler sektöründe yer almaktadır. Ülkede kişi başına düşen milli gelir

oldukça düşük seviyededir ve gelir dağılımında büyük
farklılıklar bulunmaktadır. Ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Kenya’nın maden kaynakları sınırlı olmakla birlikte,
zengin bir tarımsal altyapıya ve turizm için önemli
olan vahşi yaşam alanlarına sahiptir. Ancak ülke son
otuz yıldır ormanlarının azalması, toprak erozyonu
ve endüstriyel kirlenme sorunları ile karşı karşıyadır.
Önümüzdeki yıllarda en önemli problemlerden biri su
kaynaklarındaki azalma olacaktır.
Ormanların aşırı kullanımı ülkenin kereste kaynaklarını
son otuz yılda yarı yarıya azaltmıştır. Mevcut arazilerin
tarıma ve diğer ekonomik faaliyetlere tahsis edilmesi
ülkenin geniş biyolojik çeşitliliğini azaltmaktadır.
Su kaynakları da aşırı kullanım nedeniyle her geçen gün
azalmaktadır. Ormanlar bakımından zengin durumda bulunan Kenya, 35 binden fazla hayvan
türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Dahil Olduğu Uluslararası
Anlaşmalar
Kenya'nın dâhil olduğu uluslararası anlaşmalar şunlardır:
Biodiversity, Climate Change,
Climate Change - Kyoto
Protocol,
Desertification,
Endangered
Species,
Hazardous Wastes, Law of the
Sea, Marine Dumping, Marine Life
Conservation, Ozone Layer Protection,
Ship Pollution, Wetlands, Whaling.
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Yenigün’den Haberler

DEİK İş Konseyleri
Olağan Seçimli Genel Kurulu

DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımları ile
11 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
2 yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Olağan
Seçimli Genel Kurulu kapsamında 142 iş konseyinin

66'sının yeni başkan ve yönetimlerinin seçildiği
toplantıda, 1120 temsilci seçimlere katıldı. DEİK
Türkiye- Kamerun ve Türkiye- Ekvator Ginesi iş
konseyleri Türk tarafı başkanlıklarına Yenigün İnşaat
seçilmiştir.

Senegal Finans Bakanı Amadou BA
ve Heyetiyle Toplantı

Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mithat
Yenigün beraberindeki şirket temsilcilerimiz iş
geliştirme faaliyetleri kapsamında, Senegal Finans
Bakanı Sayın Amadou BA ve heyetiyle bir görüşme
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gerçekleştirmiştir. Görüşme kapsamında Bakan
ve heyetine Yenigün İnşaat’ın tanıtımı yapılmış ve
ülkede gerçekleştirilebilecek projelerde yer almak
konusundaki niyetimiz belirtilmiştir.
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İslam Kalkınma Bankası 43. Yıllık Toplantısı

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mithat Yenigün
"Küresel Piyasalarda Proje Finansmanı'nda
Son Trendler" konulu panele konuşmacı olarak
katıldı.

Kamerun Douala Japoma Stadyum
Projesi - CAF ziyareti
İlk Seyirciler
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Yenigün’den Haberler

Ferit Yılmaz Anısına

KALIPLARIN EFENDİSİ
’’Bir insan sevdiklerinin zihninde olduğu sürece ruhu

da yaşamaya devam edermiş derler…’’
Bir canlının varlığıyla hafızası arasında direkt bir
bağ var diyebiliriz. Çünkü eğer bir canlının hafızası
varsa her şeyi hatırlama ve dolayısıyla anı biriktirme
kapasitesi var demektir. Üzerinde biraz düşündüğümüz
zaman bunun ne kadar doğru olduğunu kavrayabiliriz
aslında. Çünkü insanlar doğar, yaşar ve ölür. Aradaki
yaşanan her şey, eğer hatırlayabiliyorsak yaşanmıştır.
Hatırlayamıyorsak
ve
hafızamız
bomboşsa
yaşadığımızın kanıtları yani anılarımız da yok demektir.
Sonuçta hafızadaki her resim bir anıdır.
Birlikte güldüğün, birlikte ağladığın, birlikte savaştığın,
birlikte hayatı paylaştığın insanlarla birlikte olan
anıların… ve eğer anıların varsa şanslısındır. Çünkü
anılar uzansan dokunacak kadar yakındır. Anılar senin
kendindir.
Eğer hafızalara kazınmış anılar biriktirmiş ve
biriktirtmişsen, sen yaşıyorsun ve hiç ölmeyeceksin
demektir. Anı biriktirme ve başkalarının zihinlerinde
anı biriktirtme konusunda Ferit’ten daha başarılı bir
insanı gerçekten tanımadım. Çünkü öyle olmasa hiç
16

gitmediği ve görmediği; Hindistan, Pakistan, Filipinler
İngiltere, Amerika, Bangladeş, Sudan, Suudi Arabistan
ve her daim vatandaşı olmaktan gurur duyduğu
Türkiye dahil binlerce farklı insanın, karakterin ve
kültürün olduğu yerlerde bulunmasına rağmen nasıl
en sevilen insan olmayı hak edebilirdi ki.
O,
sevecenliğiyle, yardımseverliğiyle, hayatı
sevmesiyle, çalışkanlığıyla, yaptıklarıyla,
hiç bir
soru işaretine yol açmayacak şekilde bulunduğu her
ortamda en sevilen insandı. Binlerce insanın gönlüne
ve hafızasına kazınmıştı. Binlerce anı biriktirmişti
herkesin hafızasında Ferit. Kendisi hiç ölmeyecek
insanlardan birisidir bu sebeple.
İyi bir arkadaş, iyi bir mühendis. İyi bir baba, iyi bir eş,
iyi bir oğul ve iyi bir insan…
Ferit Yılmaz... Tabii ki hep burukluk verecek yokluğun.
Ama zihinlerimizde yarattığın ve yaşattığın renkli ve
canlı anılarınsa bize hep mutluluk verecek. Ruhunsa
seni sevenler var oldukça yaşamaya devam edecek.
Yıldızın hep ışık olacak sevdiklerine.
Huzur içinde yat kardeşim…
Kamil Mehmet ATMIŞ
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Deli oğlan, Ferit Yılmaz...
Aliağa şantiyesinde “Fero’ya güven” derlerdi, öyle
tanıtmıştın kendini. Yapılamayacak işleri yapardın,
senin için imkansız yoktu, sınır yoktu. Yenigün
ailesine de orda katılmıştın, aslında bir oryantasyon
verip Rusya’ya göndereceklerdi seni ama, Fero’yu
bulmuşken bırakır mı şantiye?
Fero’ya güven... Güvendik sana, Rusya’da da güvendik,
önce anlamasak da kim olduğunu, ne kadar renkli
ve hayat dolu olduğunu. Her geçen gün tanıttın
kendini bize, hadi diyordun çıkıyorduk, hadi diyordun
yeni bir çılgınlık yapıyorduk, aslında çılgınlık değildi
yaptıklarımız, hayatı dolu dolu, hep beraber yaşamaktı.
Tüm şantiyece, her birimiyle, her bireyiyle. Kimseyi
ayırmazdın, bak falanca abi çok kral adamdır, hadi ona
takılalım derdin. Özbek’i de severdi seni, Tacik’i de...
Telsizden senin sesini duyduklarında, Ferit abilerine
mahcup olmamak için daha candan çalışırlardı.
Hepsiyle helalleşerek gittin Arabistan’a, hepsi sana
Allah yolunu açık etsin dedi.
Açık da etti, Arabistan şantiyelerinde de yüzün hep
güldü, o süreçte evlendin yüzün güldü, baba oldun

yüzün güldü. O gülüşün herkese neşe oldu, hangi
birime gitsen işin en stresli olduğu anda bile insanları
gülümsetirdin. Bir bardak çay değildi paylaştığın,
ruhundaki güzellikti, ve o herkesi kucaklayacak
kadar güzeldi. Hint’i de Pakistanlı’sı da Arap’ı da
seninle gülerdi, sen mutlu olduğunda mutlu olur,
sen hüzünlendiğinde hüzünlenirlerdi. Cüzdanını
kaybettiğinde işçilerin aralarında para toplayıp sana
vermek istemeleri ne kadar duygulandırmış, ağlatmıştı
seni.
Şimdi sen de bizi ağlattın, hem de bir daha
güldürmemek üzere ağlattın.
Ben mi? Ben de Ahmet gibi, Mehmet gibi, her bir
Yenigün gibi; her yerde ve her yaptığım şeyde seni
hatırlıyorum, çünkü çok anımız var seninle, hepimizin
çok anısı var, ve emin ol beraberken verdiğin o hayat
enerjini hala anılarımızda hissediyoruz.
Allah mekanını cennet etsin, ruhun şad olsun. Bil ki
tüm Yenigün ailesi olarak her an dualarımızdasın.
Rahat uyu deli oğlan...
Melih
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İş Sağlığı ve Güvenliği
UZM. AHMET LEMİ KARABEY
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
İnşaat Yüksek Mühendisi
İSG Genel Koordinatörü

ASİST. MURAT UMUT AKGÜL
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Orm. Endüstri Yüksek Mühendisi
İSG Departman Şefi

YANGINA MÜDAHALE
HAYAT KURTARIR

Yangın, gerek iş güvenliği konusunda ve gerekse gündelik yaşantımızda karşılaştığımız, acı sonuçlara sebebiyet verebilen ciddi bir tehlikedir. Bu sayımızda
yangın tehlikesi hakkında bilgilendirme yapacağız.

madde, oksijen ve ısı bu tepkimenin devam etmesini
sağlayan üç birleşendir. Yangını önlemenin / söndürmenin yolu bu üç birleşenden birini ortamdan uzaklaştırmaktır.

YANGIN/YANMA OLAYI NASIL MEYDANA
GELİR?

YANGINA NASIL MÜDAHALE
EDİLMELİDİR?

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu yangın/
yanma olayı oluşur. Yanma, sonucunda büyük miktarda ısının açığa çıktığı kimyasal bir tepkimedir. Yanıcı

Bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, öncelikli olarak yangın türüne ve nasıl meydana geldiğine
bağlıdır. Bu yüzden yangın sınıflarının bilinmesi, olası
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yangın durumuna müdahalede önemli parametrelerden biridir. Buna bağlı olarak yangının ilk safhalarında
sağlıklı bir müdahalede bulunulabilmesi için yangın
tipine uygun söndürücü ekipmanların seçilmesi gerekmektedir. Örneğin; evinizin mutfağında çıkabilecek
yağ yangınına, su ile müdahale edilmesi durumu çok
daha kötü sonuçlandıracaktır.
Yangın sınıflarını inceleyecek olursak;
YANGIN SINIFLARI
A sınıfı yangınlar

Kağıt, ahşap, kumaş gibi katı madde
yangınları

B sınıfı yangınlar

Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı
parlayıcı sıvı yangınları

C sınıfı yangınlar

Metan, propan, LPG gibi yanıcı ve
parlayıcı gaz yangınları

D sınıfı yangınlar

Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi
metal yangınları

E sınıfı yangınlar

Elektrik yangınları

Yangın söndürücü seçimi mutlaka yangın sınıfına uygun yapılmalıdır.

HANGİ YANGIN SINIFINDA HANGİ YANGIN
SÖNDÜRÜCÜ KULLANILMALIDIR?
Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücüler:
A, B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir. Elektrik yangınlarını da söndürebilmekte fakat Halokarbonlu söndürücü
kadar etkili olamamaktadır.
Fiyat performans grafiği
optimum olduğu için en çok
tercih edilen yangın söndürücülerdir.

Köpüklü Yangın Söndürücüler:
A,B ve C sınıfı yangınlarda etkilidir. Kullanıldığında köpük, yanan maddenin üzerini kaplayarak oksijeni keser
ve yangını söndürür. Bu özelliğinden dolayı, özellikle
akaryakıt yangınlarında çok etkilidirler. Tiner, boya depoları, dolum istasyonları, akaryakıt istasyonları gibi
yüksek riskli yerlerde sıkça kullanılmaktadır. Su bazlı
olduğu için E sınıfı yangınlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Elektrik pano ve panel odası, sistem odaları
vb. ortamlarda bu yangın söndürücüler bulundurulmamalıdır. Bu yangın söndürücüler üzerinde köpüklü
olduğunu gösteren etiket bulundurulmalıdır.
Halokarbon tipi Yangın Söndürücüler:
E sınıfı yangınlarda etkildir. Özellikle elektronik, bilgi
işlem, otomasyon vb elektronik odalarının olduğu yerlerde tercih edilmektedir.
D Sınıfı Yangın Söndürücüler:
Yanıcı metal yangınlarını söndürmede yani, D sınıfı
yangınlarda etkilidirler.
Unutmayınız ki, evimizde, işyerimizde, aracımızda uygun tip yangın söndürücü bulundurursak, olası bir yangını büyümeden söndürebiliriz.
Kazasız günler dileğiyle.

Karbondioksitli
(CO2)
Yangın Söndürücüler:
B, C ve E sınıfı yangınlarda
etkilidir. A sınıfı yangınlarda etkili değildir. Özellikle
elektrik yangınlarında tercih edilmektedir. Kullanım
sonrası herhangi bir atık/
tortu bırakmaması, bu yangın söndürücüleri mutfak,
laboratuvar vb. gibi yerlerde
tercih edilmesine sebep olmaktadır.
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Verimli Yenigün'ler

Atila USLU
İnsan Kaynakları Direktörü

İNSAN KAYNAKLARI VERİMLİLİĞİ
Verimlilik konusu yıllarca üzerinde çalışılmış ve tartışılmıştır. Konu ile ilgili düzinelerce makale, kitap ve tez yayımlanmıştır.
Verimliliği etkileyen kaynaklar: insan kaynakları, makine,
enerji, malzeme ve bilgiden oluşmaktadır. Diğer kaynaklar gibi çok önemli olması ve kendi konum olması nedeniyle İnsan Kaynakları Verimliliği konusuna değinmek
istedim.
İnsan Kaynakları verimliliğini iki başlık altında değerlendirmek gerekir.
A. Dolaylı (Beyaz Yaka) Personel Verimliliği
B. Doğrudan (Mavi Yaka) Personel Verimliliği
A- Dolaylı (Beyaz Yaka) Personel Verimliliği:
Verimli bir personel; tanımlanan görevleri tanımlı
zaman dilimlerinde tamamlar. Sürekli takip edilmesi
gereken işleri aksatmadan takip eder. Yaptığı işlerde
kendi düşünsel bilgi ve becerilerinin yanında yeni öğrendiklerini de uygular. Yaratıcı ve maliyet düşürücü
çaba içerisinde bulunur. Bu çabaların sonucunda işletmeye katma değer yaratır.
Doğrudan personel
ile dolaylı personel
arasındaki en önemli
fark: doğrudan personel bir veya iki iş
bedenini
kullanarak
yaparken dolaylı personel birçok işi bilgi ve
becerisine göre yapar.
Dolaylı çalışanın verimlilik düzeyini ölçmek belli bir somut
çıktıya dayanamayabilir. Elde edilen çıktıyı
herkes farklı yorumlayabilir. Çıktının kalitesi
farklı kalitede yorumlanabilir. Verimlilik için çıktının yöneticiler ve kurum tarafından ortak kabul edilebilir seviyede olması beklenir.
Dolaylı personeli çalıştırırken isteklerin tanımlı, sonuçların da net olması gereklidir.
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Dolaylı personellerin verimliliğini kişisel yetkinlikler
olumlu veya olumsuz olarak etkiler. Bu etki grup çalışmalarından başlayarak birim ve şirket verimliliğine kadar sirayet eder.
Çalışanların yetkinlikleri ve kişilik yapıları verimliliği
olumlu veya olumsuz olarak etkiler.
Eğer verimliliğin sonucunda sadece bilgi ve deneyim
sağlanıyor ise bu parasal girdisi olmayan verimliliktir.
Verimlilikten beklenen en önemli nesne, elde edilen nakit girdisinin arttırılması veya arttırılmasına etki sağlayacak çalışmaların yapılmasıdır.
İşletmelerde sağlıklı bütçe yönetimi olmadan verimlilikten bahsedilemez. Ölçek veya referans değerler belirlenmeden verimli kişi, grup, birim ve projeden bahsedilemez.
Eğer kişisel verimliliği ölçmek herkese göre farklılık içeriyor ise beklenen işlerin yapılıp yapılmadığına, zamanında ve etkin olup olmadığına, elde edilen verilerin yönetimin karar destek sistemine katkısına ve zaman-para
kazancına yönelik sonuçların elde edilip edilmediğine
bakmak gerekir.
Projelerde orta düzey
çok sayıda personel
yerine üst düzey iş
üreten az sayıda personel istihdamı tercih
edilmelidir. Çalışmayan ve üretmeyen kişilerin çalışan ve üreten kişilere olumsuz
etkilerine dikkat edilmelidir. Çünkü verimli
personellerle çalışmak
ortamdaki verimlilik
iklimini geliştirecektir.
Dolaylı personel için
hazırlanan şirket ve
proje bütçeleri pozisyon ve birim seviyesinde hazırlanmalıdır. Birim yöneticilerinin bütçenin hazırlanmasında
işin içerisinde olmaları uygulamadaki başarıyı arttıracaktır.
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ve çalışkan yöneticiler kendilerini izleyen çalışanlara ilham verirler.
B- Doğrudan (Mavi Yaka) Personel Verimliliği:
Birim zamanda fiziksel olarak gerçekleşen çıktının
girdilerden az olması doğrudan personel verimliliğini
gösterir. Üretim için yapılan tüm dolaylı masrafların
bileşiminden doğrudan personel verimlilik girdisine
pay verilir.
İş gücü Verimliliği = (Üretim miktarı / İş gücü miktarı)
Bunu bir örnek ile açıklayalım:
Çalışan için büyük ve ulaşılması uzak hedefler konulmaması, pozisyonlara göre hedeflerin bölünmesi ve süreçlerin kısa tutulması gerekir. İşe odaklanma ve konsantrasyon her zaman verimliliği arttıracaktır.
Bir yönetici nasıl ekibini takip ediyor ise ekip üyeleri de
sürekli olarak yöneticisini gözlemlemektedir. Bu nedenle
yöneticinin tutum, davranış ve iş yapış şekli verimliliğe
etki edecektir.
Bir yöneticinin çalışanını yönetmesindense süreç ve işi
yönetmesi tercih edilir. Böylece süreç ve işin detaylarına
hâkim, polemikten uzak bir çalışma sağlanmış olacaktır.
Çalışanların işlerini yaparken başkalarından yardım istemeleri, başkalarına yardım etmeleri hem ilişkileri geliştirecek hem de verimliliğe büyük katkı sağlayacaktır. Bu iki
konu çalışanın başarısında önemli ölçütlerdendir.
Verimli çalışmak; tüm zamanını yoğun bir şekilde dosya
veya bilgisayar başında iş yaparak elde edilemeyebilir.
Yöneticinin çalışana işi verirken, 5n1k (Ne? Ne zaman?
Nerede? Nasıl? Neden? Kime?) kuralına göre vermesi,
Yalın ve etkili sonuçlar üretecek şekilde çalışmayı
sağlayacaktır. Personele yapılacak bu tarz doğru yönlendirmelerin de ancak doğru yöneticilerle olabileceğini
göz ardı etmemek gerekir.
Bir işi yaparken bir kişinin ürettiği işin 10 birim olduğunu düşünürsek 2. kişi ekibe katıldığında 20 birimin üzerin iş yapması beklenmelidir. Eğer iki kişi ile 15 birim iş
elde ediliyor ise olumsuz etki yapan faktörlerin muhakkak araştırılması, verimsizliğe yol açan etkilerin ortadan
kaldırılması gerekir. Yöneticilere bu yönde ciddi görevler
düşmektedir.
Adil bir iş yeri için dengeli görev dağılımı yapılmalıdır.
Görev tanımları yapılırken verimlilik esaslarına dikkat
edilmelidir. Çalışanlara adil ve şartlara uygun sosyal
haklar tanımlanmalıdır. Belirsizlik ve tutarsızlık verimliliğin düşmanıdır.
Davranışsal olarak personelinde olumlu bir etki bırakamayan yöneticilerin olduğu ortamda iş disiplini, başarı
ve verimlilikten söz edilemez. Yetkinlikleri gelişmiş, etkili

100 m2 imalatı 150 adam saatte yaptığımızı düşünürsek, 1 adam saat ile kaç m2 imalat yaptığımızı buluruz.
(100m2 / 150 saat) Sonuç: 1 adam saatte 0,67 m2 imalat yaptığı ortaya çıkar (1 - 0,67=0,33)
Burada en önemli konu referans değeridir. 1 adamın
1 saatte 1 m2 imalatı bitirmesi gerekiyor ise, 0.33 m2
imalatın daha tamamlanması gerekir. Görüldüğü gibi
imalat verimsizliği kolaylıkla hesaplanabiliyor.
Doğrudan personelin ürettiği imalatın parasal karşılığı
da şu şekilde hesaplanır:
100 m2 imalatın 15,000 USD’ de olduğunu düşünürsek,
(15,000 USD / 100 m2) Sonuç: 1 m2 imalatın 150 USD
olduğu görülecektir.
Teklif, Maliyet, İstatistik gibi referans değerlerle karşılaştırılarak bu değerin uygun olup olmadığı yargısına
varılır.
Buradaki en önemli konu 15,000 USD maliyetin doğru
giderlerden oluşup oluşmadığını hesaplamaktır.
15,000 USD' nin de şu giderlerden oluştuğunu varsayalım:
Brüt işçilik tutarı (Net ücret + Vergi ve sigortalar)

•
•
•
•
•
•
•
•

Tazminat tutarı
Yıllık izin bedeli
Yemek
Vize
Kota
Konaklama
Ulaşım ve servis giderleri
Vize masrafları

Bu ve buna benzer ilave giderler direkt personelin giderlerini oluşturacaktır. Bu değeri ne kadar doğru hesaplarsak maliyet değerini o kadar doğru olacaktır.
Bir personeli işe alırken bir aylık giderinin neye mal olacağını çok çabuk hesaplayabiliriz.
Diğer bir konu da; ilgili imalatın yapımında kaç kişilik iş
gücünün kullanıldığının doğru tespitidir.
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Olmazsa Olmazlarımız
ğişebilir. Çalışma şartlarının ve doğa koşullarının zorluğu, yüksek ücretli verimsiz işçi çalıştırılması, alt yüklenici
firmalardan kaynaklanan çeşitli problemler, siyasi ve
ekonomik değişiklikler gibi sorunlardan birkaçı verimsizliğin nedeni olabilir. Bu sebeple, her proje sonrası ortalama verimlilik değerleri bölgelere ve işin zorluğuna göre
değerlendirilerek oluşan referans değerler mutlaka
arşivlenmelidir.
Farklı bölgeler için doğru verilerin oluşturulması sonradan yapılacak projelere ışık tutacak ve buna göre doğru
kaynak planlaması yapılabilecektir.
Bu değerleri elde ettikten sonra referans değerlere göre
birim imalatta nasıl bir etki oluşacağını işin başında tespit edebiliriz.
Ayrıca bu değerleri göz önünde bulundurursak alt yüklenici tekliflerini sağlıklı değerlendirebiliriz.
Erken uyarı : Maliyet kontrol raporlamasında tüm bu
değerleri ve birim imalat maliyetlerini görüyoruz. Eğer
göremediğimiz bir değer var ise bunların ne olduğunu
tespit etmek ve işin üzerine gitmek proje yönetimi ve
maliyet kontrol sisteminin kapsamında olmalıdır.
Maliyet ile İdari hakediş ve/veya bütçe hedef maliyet
arasındaki fark bizim kâr veya zararımızı oluşturur. Piyasa şartları ve çeşitli nedenlerle her imalat kaleminde kâr
oluşmayabilir. Bu nedenle ortalama maliyet ve ortalama tahsilat arasındaki farka bakılır.
Ekside olduğumuz iş kalemleri değerlendirmeye alınır.
Değerlendirme sonucunda bu değerin artıya geçmesi için
gerekli tedbirler arttırılır. Alınan tedbirler de artı değere
geçmiyorsa radikal çözüm için kriz masası oluşturularak
çözüm üretilebilir. Çözüm üretilemiyor ise bu konu şeffaf
bir şekilde tüm üst yönetim tarafından tartışılarak sonuca ulaştırılır.
Tüm iş kalemlerinin maliyetleri, iş bitim tarihine kadar
devam edecek ise hangi sınıra kadar geleceğimiz raporlanır. Bu veriler ışığında nihai kararlar verilebilir.
Maliyet kontrol incelemesinde sadece ekside olduğumuz iş kalemleri değil artıda olduğumuz iş kalemleri
de inceleme altına olmalıdır. Bu iş kalemleri yapılacak
çalışmalar ile daha kârlı hale getirilebilir mi, diye üzerinde çalışılmalıdır.
Projelerde verim-maliyet ilişkisi iç içe olduğundan uygun maliyette doğru iş gücü temini önemlidir. İşini çok iyi
yapan bir usta, ortalama rayicin üzerinde bir yevmiyeye
çalışıyor olabilir; ancak kendisine verilen işi planlanan
zamandan daha önce ve beklenen kalitede bitiriyor ise
toplamda firmaya kazanç sağlayabilir.
Sözleşmeler iş başlamadan imzalandığı için proje boyunca gelir büyük olasılıkla değişmeyecektir. (Döviz kuruna
bağlı koşullar ve hak talepleri kazanımları hariç); ancak,
o iş için planlanan giderler pek çok sebepten dolayı de22

Verimliliği arttıran unsurlar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Maddi ve manevi motivasyon araçlarını kullanmak
Bilinçlendirmek
Bütçe yönetimine ortak etmek
Yönetim sistemlerine ortak etmek
Yetkinlik arttırıcı eğitimler vermek
Takım içi iletişimi geliştirmek
Takımlar arası iletişimi geliştirmek, çatışmaları minimum düzeye indirmek
Yapılan iş ile ilgili aşağıdan yukarıya tüm ekiplerle
dönemsel değerlendirme toplantıları yapmak, kararlar almak ve uygulamak
Dolaylı ve doğrudan personellerle sosyal ortamlar
hazırlamak (Yemek, spor, eğlence, özel günleri beraber kutlamak, iş ile ilgili direkt paylaşım ortamları
sağlamak)
Fiziksel çalışma ortamın kalitesi.
Hedeflenen iş bitiş tarihi,
Hedef adam-saat değerlerinin planlanması,
Hedef malzeme zayiatlarının iş başlamadan belirlenmesi

Verimliliği azaltan unsurlar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etkin bir organizasyon yapısının olmaması
Yetersiz görev tanımları, görev kaymaları
Bilgi eksikliği – kişisel yetersizlik (Eğitim vb.)
İletişim eksikliği
Delegasyon Eksikliği
Boşta Kalan İşler
Motivasyonun Kırılması
İlgisizlik
Dedikodu
Bütçe ve Yönetim Sistemlerinden Uzak Tutulmak
Yok saymak, yok sayılmak
Ölçme değerlendirme sistemleri konusunda yetersizlik
Denetimsizlik
Programsız ve hedefsiz çalışma

Geleceği verimli bir şekilde inşa etme dileğiyle.

Atila USLU
İnsan Kaynakları Direktörü

Serbest Kürsü
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Hobi Köşesi

Müzik Hayatımıza
Ne Kazandırır?

Müzik hayatımıza ne kazandırır? Çok güzel bir soru
ancak müzik zaten hayatımızın her anında var olan
bir olgudur. Önemli olan var oluşumuzla birlikte olan
müziği bizlerin en iyi şekilde kullanmamız ve hak ettiği
yerde tutmamızdır. Yaşadığımız her anda duyduğumuz
bu ses topluluklarını zevk ve mutlulukla dinlemeliyiz.
Öncelikle üzerinde yaşadığımız dünyanın tabiatında
olan bu eşsiz ritmik sesler; içimizdeki kalp atışımızla başlayarak, esen yelin fısıltısı, akan suyun şırıltısı,
kuşların cıvıltısı, bir çocuk ağlamasında ve benzer bir
sürü işleyişte vardır. İşte insanoğlu kendisini ve kâinatı
yaratan yüce Allah’ın bahşetmiş olduğu bu güzelliği
yani müziği öyle bir harmanlayıp, o kadar güzel bir
hale getirmiştir ki… Müzik ruhlara akan ve besleyen
hayat iksiri olmuş, bir çok ruh rahatsızlıklarında terapi
olarak da kullanılmıştır.
Müzikle uğraşan insanlara şöyle bir baktığımızda yüzleri aydınlık, gözlerinin içi pırıl pırıl, bulundukları yaştan daha genç görünen, uzun ve kaliteli bir ömür süren
insanlardır.
Müzikle ağlar müzikle güleriz. Ağlayarak vücudumuzun negatif elektrik yükünü boşaltırken gülerek pozitif
enerji yükleniriz. Buradan da görüyoruz ki müzik gönüllere nasıl bir şifa.

Ben şahsen müzikle iç içe yaşamayı seven bir insanım ve müzik benim elim, ayağım, gözüm, kulağım
hatta damarımda gezinen kanım. Müziksiz bir yaşam
düşünemiyorum. Şarkıların ya da melodilerin olmadığı
yerlerde doğanın sesine kulak veririm. Gece el ayak
çekildiğinde rüzgârın sesini, damlayan yağmurun şıpırtısını, sabaha girerken ise ezanın yüreklere dokunan
saba makamını ve kuş cıvıltılarını… Yani kulağıma dokunan ahenkli hangi ses gelirse gelsin gözlerimi kapatır bu sesleri ruhumun en derinlerinde hissetmeye
çalışırım.
Tabii ki bütün bunların yanında insanı rahatsız eden
sesler de vardır. Ama ben derim ki doğanın içinden gelen ritimle başlarsak müziğe teslimiyeti, bugünki melodileri, şarkı ve notaları çok daha iyi anlarız, içimize
yolculuğu daha mutlu yaparız.
Müzik ayrıca hayatın rengidir de, daha ziyadesiyle eğlence olarak hayatımızda yer aldığı bir gerçektir. Eğlence yönüyle de insanlara hayat kaynağıdır.
Diğer canlıların da müzikten çok olumlu etkilendiği
gözlenmiştir.
Kaynak: www.edebiyatdefteri.com
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Ödüllü Soru
Ödüllü sorunun doğru cevabını odullusoru@yenigun.com.tr adresine iletenler arasında yapılacak
olan çekiliş sonucu bir arkadaşımız 250 TL bedelinde Carrefour SA hediye çeki kazanacaktır.

Sıradaki şekli bulunuz.
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Biz Bize
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English Summary

bulletin

January-February-March 2018

You have a message from the Management
Dear Friends,
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When we review the bulletins quoted
from previous periods, we find
that most of the common point is
the difficulties of the construction
sector, the reduced contracts and
the conditions of competition
which are becoming more and
more severe. For reasons such
as the drop in crude oil prices to
surprisingly low levels, the feeling
of insecurity created by terrorism,
political friction between countries
etc., the power or willingness to
invest of public and private sector
investors have fallen to their lowest
level in the contracts of Yenigün
and other Turkish construction
contractors. The consequence of
these negative situations is also
evidenced by serious falls in the total
annual amount of market-related
construction work observed in the
reports of the International Union of
Turkish Contractors.

The increase in competition due to
the reduction of our current markets
and consequently the difficulty
of obtaining new markets should
not cause fatigue and pessimism.
On the contrary, conditions that
become more difficult must force
us to unite, to abandon our current
habits, to develop our individual
and institutional talents and to
broaden our horizons. As you know,
our construction sites, which we did
not expect to be compliant a few
years ago, are working successfully
today thousands of kilometers
from Turkey. By better evaluating
local resources, we increase our
power of competitiveness and we
create reliable organizations in the
new countries. We will be training
a young staff whose number will
increase soon, which will lead us to
great success under the direction of
our experienced colleagues.

This pause in the sector has seriously
affected Yenigün and other Turkish
contractors and seems to affect
them for a while. However, when
we remember that the history of
the construction sector is filled with
successive ups and downs, that each
fall ends with a great comeback and
that Yenigün experienced similar or
even more severe conditions in his
past 40 years, it is obvious that the
current difficulties will be overcome
more easily and more quickly.

As a result, we need to work hard
by setting the bar higher than today
to reap the greatest benefit from
market growth in the near future.
Our goal, "Further, Towards the Best
/ Excellence"
I wish you a lot of success!

Semih ALTAY

Summary of YENİGÜN bulletin

Our Ongoing Projects

"The House Hotel" as part of our investment project The House Residence
Bomonti was inaugurated.
In our project The House Residence Bomonti, the first
3 floors are occupied by the The House Hotel having
51 rooms and the remaining 12 floors are occupied by
residences of 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1 and 4 + 1 .
After delivery of the residence apartments, the part of
the hotel located on the first 3 floors was opened and the
building went into full operation.
The inaugurated hotel has reached a 100% occupancy
level in its first week.
We thank all those who contributed to our project.

Site Preperation Works and Site Improvement Works of The Star Ege
Refinery
99% of the site preparation works and 71% of the works
in the improvement works of DS1 were completed.
The 2nd partial provisional acceptance of the constructions
completed within the framework of the market from the
end of August has been realized and will be signed with the
Owner during January 2018. The constructions as part of
the improvement works DS1 continue in accordance with
the approved work program. The works totaling US $ 21.2
million are expected to be completed by 18.06.2018. The
monitoring of new works such as the construction work
of administrative buildings, dismantling road and Gabion
wall etc. which will be subject to a tender by the Owner
Socar will be carried out by the construction site.

Construction and Infrastructure Piping Work at The Star Ege Refinery
98% of the construction work and 96% of the infrastructure
piping work has been completed.
The construction works that we signed in November 2014 as
part of the Star Ege refinery officially started in December
2014. Apart from the construction works, the infrastructure
piping work was taken over in 2015 and continue.
In November 2016, construction work on a special construction
processing plant, turnkey processing plant, sewage lines and
various landscaping work was taken except our current work.
99% of the treatment plant, 99% of the processing plant,
98% of the wastewater lines, 98% of the landscaping work
have been completed. It is planned to complete this additional
work as well as the works under the contract in March 2018.
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Büyükyalı Multi-Purpose Project
the Sea of Marmara near the historical peninsula. The
Avrasya Tunnel, which provides access to motor vehicles
by connecting the Asian and European shores with a
tube passage, is added to the transport alternatives of
Marmaray, the suburban line, the 8-lane coastal road
and the maritime transport.
On the land where Büyükyalı stands and used in the
past as a tank maintenance workshop by the army,
there are buildings built before 1900 and classified as
"historic buildings" in 1985 by the Ministry of Culture
and Tourism. It is planned that these buildings will be
reused as a cultural and artistic center, an exhibition
space, a museum, a children's club, a food court and a
fashion and artistic workshop. The historic buildings that
will add the urban fabric of Istanbul to Büyükyalı will
be animated with cultural and artistic activities and will
With the guarantee of Emlak Konut, Özak GYO, Ziylan become a staple of everyday life.
Gayrimenkul and Yenigün İnşaat implement a "new
urbanism" project under the name of Büyükyalı in
the international standards on the coastal road of
Kazlıçeşme in Istanbul. The concept of Büyükyalı based
on the concepts of "human" and "beautiful life", aiming
to offer its inhabitants and visitors "a good life" in
every sense of the word, consists of "a new urbanism"
supporting the vision of the "beautiful life" of the project
and combining values such as pedestrian comfort,
In our project, which we took charge of the detailed
traditional neighborhood culture, vibrant social life,
cultural diversity, quality and sustainability.
design, there is a rolling mill and steel production
and assembly works belonging to the auxiliary units,
Büyükyalı rising on a plot of a total of 111 acres has
construction works of infrastructure connections
had 916 units that have been put up for sale so far. The
between the installations and peripheral-service roads.
architecture of Büyükyalı, of which activities are planned
In the project signed in September 2015, construction
to be launched in 2019, was supported by the British
began in April 2016 and our portfolio has approximately
architecture firm Chapman Taylor, holder of more than
doubled with the additional works supported in August
200 international awards.
2016 and in October 2016. The expected completion
In the project, there are housing of different concepts
date is May 2018. The level of progress of our project
and sizes, a hotel and residences that will be managed
is of 72% at the end of 2017.
with the hotel. In addition, there are living areas for rent
where will be located children's play areas.

AQS (Algerian Qatar Steel) New Iron & Steel Plant,
Bellara / Algeria

Büyükyalı located in the district of Kazlıçeşme, which
is experiencing a great increase in value and changing
atmosphere with brand projects and state investments
attracts attention with its potential for high investment.
The area where sports centers, schools and universities
of quality continues to develop and maintains its
investment attractiveness with new housing, a navy, a
hotel, a shopping center, a hospital and infrastructure
projects.
To he characteristics of Büyükyalı located at the center
of all the axes of all the transports of the city, are added
the sea and the facility of transport. Büyükyalı, where
all land and rail transport alternatives are used, apart
from private maritime taxis, is located on the shore of
28
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Cameroon Douala Japoma Stadium Project
In the stadium with a capacity of 50,000 seats that will be
built as part of the Douala Japoma Stadium project bearing the
characteristic of being our first work in Cameroon that we signed
in December 2015, continue construction work of 2 training
grounds with a capacity of 1000 seats, a closed gym with a
capacity of 2000 seats, an Olympic pool with a capacity of 1000
seats, 2 basketball courts, 2 volleyball courts and 4 tennis courts.
As part of the project of which mobilization was completed, an
area of 13,000 m² was built. 202,000 m³ of earthworks for the
stadium construction have been completed and 155,000 m³ of
remaining training ground and other excavation work continue. As part of the stadium work, the construction of 1867 piles
beginning in April 2017 has been completed. As part of the stadium works, there is work of a total of 60,000 m³ of concrete
and 8,500 tons of iron. A progress rate of 60% was recorded with 5,800 m³ in the foundation works while a progress rate of
47% was recorded with 10,960 m³ of concrete in reinforced concrete works of superstructures. The production of 11,000 m³ of
concrete planned to be prefabricated has started in Turkey and its delivery on the ground by sea from 31.03.2018 is planned.
80% of the main stadium design work has been completed. After the steel roofing and steel facade projects were completed,
production and manufacturing of 3,700 tons of steel began in Turkey for the main stadium.

F-15 EFG Program, Khurais Military Base
The completion rate of our project from
the end of December 2017 is of 14% and
the construction of reinforced concrete and
embankment of building foundations has
been completed. Construction of the earth
dam, gravel road, water wells and reinforced
concrete continues. The project is expected to
be completed in January 2019.
The project includes the construction of 8000
m2 of reinforced concrete and steel structures,
the MEP works, landscaping and land works as
well as works of 107 km of berm, 92 km of
stabilized road, 50 000 m2 of stabilized road
and 40 000 m2 of asphalt.

Taif Medical Complex Project

PROJECT PROPERTIES
Excavation-Filling

699.901 m3

Concrete (reinforced concrete works + concrete 7.165 m3
roads + anchorage concrete)
Iron

660 tons

Formwork

21.862 m2

Steel Works

120 tons

Precast Works

145 m2

Wall Works

20.050 m2

Façade Works

12.108 m2

Roof Works

7.583 m2

Trim Works

57.066 m2

"Half of the hospital construction completed"
The construction work of the King Salman Hospital in
Taif is proceeding at a high speed and the financial realization of the project has reached a level of 47% as of
the end of December 2017. The reinforced concrete constructions of the hospital building have been completed
and residential buildings have reached a level of 99%. In
finishing work that began in October 2015, 82% of the
construction of screeds and partitions, 76% of prefabricated facade assembly, 35% of glass facade assembly, 85% of gypsum wallboard fabrications, 67 % of the
steel constructions assembly, 22% of the ceramic coating and wall paint manufacturing have been completed.
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Русский кратко

Бюллетень
Январь - февраль - март 2018

Вам пришло сообщение от Совета Правления
подтверждается также серьезным
сокращением
ежегодных
подрядных строительных работ,
наблюдаемых в заключениях
Международной
ассоциации
турецких подрядчиков.

Дорогие, друзья!,
При обращении внимания на
предисловия предыдущих наших
бюллетеней, хотим отметить, что
почти на всех выступлениях на
переднем плане рассматривается
вопрос о сужении строительного
сектора, а именно сокращении
рынков, а результате данного
обстоятельства
все
более
обостряющиеся
условия
конкуренции и т. д. Неожиданное
снижение цен на сырую нефть до
минимального уровня, чувство
незащищенности,
созданное
терроризмом,
политическое
трение между странами и т. д.
инвестиционная мощь инвесторов
из государственного и частного
секторов на традиционных рынках
компании «Енигюн» и других
подрядчиков строительства в
Турции снизилась до самого
низкого уровня. Результат данных
неблагоприятных
событий
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Подобный застой в строительном
секторе
серьезно
повлияла
на
деятельность
компании
«Енигюн», а также на работу
других турецких подрядчиков и,
похоже, какое-то время подобное
воздействие
на
компаний
будет продолжаться. Однако
хорошо видно, что преодоление
сегодняшних
трудностей
строительного сектора легче и
реже, когда история строительной
отрасли обычно заполняется
последовательными
спусками
и подъемами, каждый спуск
привел к большим подъемам
и аналогичным ростам, даже
более тяжелые условия, имевшие
место в этом секторе в течение
последних 40 лет показали,
что данные трудности будут
преодолены в скором времени.
В
результате
сокращения
существующих
рынков
строительной промышленности
конкуренция
должна
увеличиваться, и, следовательно,
трудность в получении новой
работы не должна приводить
нас в упадок и пессимизм.
Напротив, подобные трудные
условия должны заставить нас

стать единством, отказаться
от
наших
существующих
привычек, развить наши личные
и корпоративные способности и
расширить наши горизонты. Как
вам известно, несмотря на то, что
несколько лет назад мы думали
о невозможности ведения работ
на расстоянии, сегодня за тысячи
километров от Турции мы успешно
осуществляем
строительные
проекты. Эффективно оценивая
местные ресурсы, мы повышаем
нашу
конкурентоспособность,
и создаем более сильные
организации в новых странах,
которые
ведут
успешную
деятельность. В ближайшем
будущем мы поднимем число
молодых
членов
команды,
которые приведут нас к большим
успехам в наших проектах под
руководством наших опытных
специалистов.
В заключении для обеспечения
максимальной
выгоды
от
будущего роста рынка, нам
необходимо прилагать большие
усилия и вести эффективную
работу.
Наша цель - «Еще вперед/ еще
дальше – еще лучше/совершенно»
Желаю Вам больших успехов,
счастливого пути.

Semih ALTAY

Резюме бюллетеня YENİGÜN

Реализуемые Проекты

Жилой комплекс Бомонти

В рамках инвестиционного проекта «Бомонти Хаус
Резиденция» было торжественное открытие «The House
Hotel».
В рамках проекта «Бомонти Хаус Резиденция» на первых
3-х этажах здания расположена гостиница «The House
Hotel», состоящая из 51 номера, а на остальных 12 этажах
имеются элитные квартиры 1+0, 1+1, 2+1 и 4+1 комнат.
После сдачи элитных квартир была открыта гостиница,
расположенная на первых 3-х этажах, и проект был
полностью успешно сдан. Новая гостиница в течение
первой недели достигла на 100% загрузки.
Благодарим всех, кто внес свой вклад в наш проект.

Работы По Подготовке Площадки И Улучшению Качества Грунтов
На Площадке Строительства Нефтеперерабатывающего Завода
Star Ege.
Подготовительные работы на местах и работы по улучшению участка достигли до 99%, а
работы по улучшению DS1 достигли до 71%.
По состоянию на конец августа была осуществлена временная
приемка 2-ого участка работ, которые были завершены в
соответствии с основным договором, а в январе 2018 года вместе
с Заказчиком будет осуществлена процесс подписания акта. Все
производственные работы в рамках улучшения DS1 продолжаются
в соответствии с утвержденной рабочей программой. Указанные
работы с общей стоимостью 21,2 млн долл. США планируется
завершить до 18.06.2018 г. Cтроительство административного
здания, перемещение дороги и строительство габионных стен
и т.д. в рамках конкурса, объявленного Главным Заказчиком
Компанией SOCAR, осуществляется на строительном объекте с
учетом обеспечения качества работ.

Строительство нефтеперерабатывающего завода и
инфраструктурных трубопроводов Стар Эге
Строительные работы завершены до 98%,
а системы инфраструктуры с прокладкой труб завершены до 96%.

Строительные работы в рамках договора, подписанного нами в ноябре
2014 года, по нефтеперерабатывающему заводу «Стар Эге», фактически
начались в декабре 2014 года. В дополнение к строительным работам,
работы по прокладке труб по системе инфраструктуры продолжаются с
апреля 2015 года.
В ноябре 2016 года наша компания получила проект строительства очистительного сооружения, трансформаторного здания «под ключ», линии
очистки сточных вод и выполнения работ по обустройству территории в соответствии с технической спецификацией. Были успешно выполнены работы по очистным сооружениям на 99%, трансформаторного здания на
99%, линий сточных вод на 98% и работ по обустройству территории на 98%. Планируется завершение этих
дополнительных работ и работ в соответствии с основным договором в марте 2018 года.
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Русский кратко

По нашему Проекту Бюйюкйалы на строительной площадке активно
ведутся строительные работы.
альтернативы сухопутной и железнодорожной системы.
Жилой комплекс «Буюкялы» расположен недалеко от
Мраморного моря от исторического полуострова Стамбула. Вместе с линией метро «Мармарай», пригородной линией транспортных средств, новых прибрежных дорог с 8
линиями, можно включить туннель «Евразия», действующий с конца 2016 года который обеспечивает движение
транспорта с Европейской части Стамбула на Азиатскую
часть и обратно по трубам, проложенным под морем.

Совместное предприятие Озак ГЙО, Зийлан Гайрименкул
и компания «Енигюн Иншаат», под гарантией компании
«Эмлак Конут» на набережной Казличешме осуществляет
проект «новой урбанизации» в соответствии с мировыми стандартами под названием «Буюкялы». Концепция
проекта «Буюкялы», которая основывается на принципах
«человека» и «хорошей жизни», направлена на то, чтобы
предложить «хорошую жизнь» во всех смыслах своим жителям и ее посетителям; «новая урбанизация», которая
объединяет такие ценности, как комфорт пешеходов, традиционную культуру соседства, красочную общественную
жизнь, культурное разнообразие, качество, устойчивость
и поддерживает видение проекта «хорошей жизни».
Архитектурой жилого комплекса «Буюкялы», расположенного на площади 111 дёнюм, 916 единиц которого
в настоящее время уже реализовано и заселение планируется начать в 2019 году, занимается британская архитектурная компания с более чем 200 международными
наградами «Чэпмен Тейлор».
В рамках проекта предусматривается строительство резиденции, гостиницы и бизнесс-офисов, которые будут
использоваться с различными концепциями и в различных площадях. Имеются также сдаваемые в аренду общественные помещения, где будут осуществлять деятельность коммерческие, художественные, культурные и
социальные объекты и помещения детских садов.
Проект «Буюкялы», расположенный в районе Казлычешме, регионе, который изменил свой ландшафт и облик с
его жилыми комплексами, фирменными проектами и государственными инвестициями, привлекает внимание своим высоким инвестиционным потенциалом. Регион, где
расположены квалифицированные спортивные центры,
школы и университеты; новые дома, морские терминалы,
гостиницы, торговые центры, больницы и инфраструктурные проекты с каждым днем продолжают развиваться и
привлекать инвестиции.
Проект, расположенный в центре всех транспортных сетей города, ко всем таким преимуществам можно добавить еще близость к морю и комфорт доступа. В дополнение к частным морским такси, можно использовать все
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На земельном участке жилого комплекса «Буюкялы», где
ранее была расположена станция технического обслуживания танков, построенный в 1900 году, имеются строения, которые были зарегистрированы Министерством
Культуры и Туризма в качестве «исторического памятника». Подобные строения будут использоваться, как центр
культуры и искусства, выставочная площадь, музей, детский клуб, ресторан для еды и питья и мастерская моды.
Исторические здания, которые внесут вклад в Бююккалы
и городскую текстуру Стамбула, станут частью повседневной жизни, возрождая культурные и общественные
мероприятия.

AQS (Совместное Предприятие
Алжира и Катара) - НОВЫЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДАНИЕЛИ / БЕЛЛАРА
В дополнение к 2 зданиям обработки стали с производительностью 2,1 тыс. тонн в год, наше предложение
также включает в себя детали сталелитейных и сборочных работ, вспомогательных объектов и дорог со
всеми системами инфраструктуры для 1 вспомогательного прокатного стана и вспомогательных установок.
В соответствии с проектом, производство работ началось в апреле 2016 года в рамках соглашения, подписанного в сентябре 2015 года, а объем наших работ
достиг почти в 2 раза с дополнительными работами,
выполненными в августе 2016 года и октябре 2016
года. Дата завершения проекта предусматривается в
мае 2018 года. По состоянию на конец 2017 года завершенность проекта составляет около 72%
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Проекта Стадиона Дуала Джапома в Камеруне
В рамках проекта стадиона Дуала Джапома в Камеруна по договору,
подписанного нами в качестве первого договора в Камеруне в декабре 2015
года, продолжается строительство стадиона на 50.000 чел., 2 тренировочных
зала на 1000 мест каждый, крытого спортивного зала для занятий спортом
на 2.000 мест, помещения крытого олимпийского бассейна на 1000 мест, 2
баскетбольных площадки, 2 волейбольных площадки, а также 4-х теннисных
корта.
В рамках проекта завершена мобилизация, и осуществлено подготовка
строительного объекта площадью 13 000 м². Завершены земляные работы
на площади 202.000 м³ по строительству стадиона, а оставшиеся 155.000 м³
площадки будут отделены для здания тренировочного зала и в настоящее
время продолжаются земляные работы по остальным сооружениям.
Завершены работ по набивке 1867 шт.свай для фундамента стадиона, которые были начаты в апреле 2017 года. В рамках
строительства стадиона предусматривается выполнение бетонных работ в объеме 60.000 куб.м, а также арматуры в объеме
8.500 тонн. Строительство фундамента в объеме 5.800 куб.м. выполнено на 60%, установка железобетонных конструкций в
объеме 10,960 куб.м выполнена на 47%. Производство бетона для строительных конструкций заводского промышленного
изготовления в объеме 11.000 куб.м. начато в Турции и с 31.03.2018 года планируется доставка до строительного объекта
судном. Основные работы по проектированию стадиона были завершены на 80%. После завершения проектирования стальной
крыши и стального фасада для главного стадиона будут начаты работы по производству и изготовлению сальной конструкции
в объеме 3.700 тонн в Турции.

Проект по устройству авиабазы Хураис по Программе
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
F15 – EGS, Саудовская Аравия
По состоянию на конец декабря 2017 года скорость
реализации проекта составляет 14%, в рамках проекта
завершены железобетонные и засыпные конструкции
фундаментов зданий. Продолжаются почвенные осадки,
устройство гравийной дороги, скважины для воды и
строительство железобетонных конструкций строений.
Предусматривается завершение проекта в январе 2019 года.

Земляные работы - засыпка

699.901 m3

Бетон (железобетонные
конструкции + бетонные дороги +
бетон для укрепления)

7.165 m3

Арматура

660 тонн

Опалубка

21.862 m2

Металлоконструкции

120 тонн

Проект включает в себя производство железобетонных и
стальных конструкций площадью 8000 кв.м, работы МЕР,
работы по монтажу и обустройству территории; 107 км
ограждающей дамбы, асфальтовой дороги протяженностью
92 км, стабилизированной взлетно-посадочной полосы 50
000 кв. м, асфальтобетонные работы площадью 40 000 кв.м.

Монтаж сборных конструкций

145 m2

Работы по кладке стен

20.050 m2

Фасадные работы

12.108 m2

Кровельные работы

7.583 m2

Отделочные работы

57.066 m2

Проект больничного комплекса в области Таиф
“Проект строительства клиники достиг до половины объема”
Строительные работы в рамках проекта Клиники «Таиф Кинг
Салман» продолжаются ускоренными темпами, а денежная
реализация проекта на конец декабря 2017 года составляет 47%. Завершены работы по производству железобетонных
конструкций, используемых в здании клиники, и в жилых зданиях строительные работы завершены на 99%. Из отделочных работ, которые начались в октябре 2015 года; работы по
стяжке и укладке перегородок выполнены на 82%, по фасаду
из сборных облицовок на 76%, установке стеклянных фасадов
на 35%, установке гипсокартонных стен на 85%, установке
стальных конструкций на 67%, покраске стен и облицовке керамическими плитами на 22%.
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Vous Avez un Message de l’Administration
Chers amis,
Lorsqu'on fait une relecture des
bulletins cités des périodes antérieures,
nous constatons que le sujet qui
revient toujours sur la table est la
difficulté du secteur de construction,
les marchés réduits et les conditions
de concurrence qui deviennent de plus
en plus intenses. Pour des raisons
telles que la chute des prix de pétrole
brut à des niveaux étonnamment bas,
le sentiment d'insécurité créé par le
terrorisme, des frictions politiques
entre les pays etc., le pouvoir ou
la volonté d'investissement des
investisseurs du secteur public et
privé ont baissé à leur niveau le plus
bas dans les marchés de Yenigün et
d'autres entrepreneurs de construction
turcs. La conséquence de ces situations
négatives est également prouvée par
de graves chutes dans le montant total
annuel des travaux de construction
liés au marché, observés dans les
rapports de l'Union International des
Entrepreneurs turcs.
Cette pause dans le secteur a
sérieusement affecté Yenigün ainsi
que d'autres entrepreneurs turcs
et semblerait les affecter encore
pendant un certain temps. Cependant,
lorsqu'on se rappelle que l'histoire du
secteur de la construction est remplie
de hauts et de bas, que chaque chute
se termine avec une grande remontée
et que Yenigün a vécu des situations
similaires voire plus sévères dans son
passé de plus de 40 ans, il est évident
que les obstacles actuels seront
surmontés plus facilement et plus
rapidement.
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La hausse de la concurrence en
raison de la réduction de nos marchés
actuels et en conséquence la difficulté
d’obtenir de nouveaux marchés ne
doivent pas provoquer de la fatigue
et du pessimisme. Au contraire, les
conditions qui deviennent plus difficiles
doivent nous obliger à nous unir, à
abandonner nos habitudes actuelles,
à développer nos talents individuels
et institutionnels et à élargir notre
horizon. Comme vous le savez, nos
chantiers que nous ne pensions pas
être conformes il y a quelques années,
fonctionnent avec succès aujourd’hui
à des milliers de kilomètres de
la Turquie. En évaluant mieux les
ressources locales, nous augmentons
notre pouvoir de compétitivité et nous
créons des organisations fiables dans
les nouveaux pays. Nous formerons
un personnel jeune dont le nombre
augmentera dans un avenir proche, qui
nous dirigera vers de grands succès
sous la direction de nos collègues
expérimentés.
Par conséquent, nous devons
beaucoup travailler en mettant la
barre plus haut qu’aujourd’hui afin
de tirer le plus grand bénéfice de la
croissance du marché dans un avenir
proche.
Notre objectif, “Plus en avant, plus loin,
vers le meilleur / l’excellence”
Je vous souhaite beaucoup de succès !
Semih ALTAY
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Nos Projets En Cours

“L’Hôtel The House” faisant partie de notre projet d’investissement The
House Residence Bomonti a été inauguré.
Dans notre projet The House Residence Bomonti, les
premiers 3 étages sont occupés par l’Hôtel The House
ayant 51 chambres et les 12 étages restants sont occupés
par des appartements de résidences 1+0, 1+1, 2+1 et
4+1.
Après la livraison des appartements de résidence, la partie
de l’hôtel située sur les 3 premiers étages a été ouverte et
le bâtiment est complètement entré en service.
L’hôtel inaugurée a atteint un niveau d’occupation de
100% dans sa première semaine.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à notre projet.

Travaux de Preparation et de Rehabilitation de Terrain de La Raffinerie
Star Ege
99% des travaux de réhabilitation et de préparation de
terrain et 71% des travaux dans le cadre des travaux
de réhabilitation de DS1 ont été achevés.
La 2ème réception provisoire partielle des constructions
achevées dans le cadre du marché à compter de la fin août
a été réalisée et sera signée avec le Maître d’Ouvrage dans
le cours du mois de janvier 2018. Les constructions dans
le cadre des travaux de réhabilitation DS1 se poursuivent
conformément au programme de travail approuvé. Les
travaux dont le montant total atteint 21,2 millions de
dollars américains devraient être achevés jusqu’au 18.06.2018. Le suivi de nouveaux travaux comme les
Travaux de construction des bâtiments administratifs, de démantèlement routier et de mur de Gabion etc.
qui seront soumis à un appel d’offres par le maître d’ouvrage Socar sera effectué par le chantier.

Travaux de Construction et de Tuyauterie d’Infrastructures
de La Raffinerie Star Ege
98% des travaux de construction et 96% des travaux de tuyauterie
d’infrastructures ont été achevés.
Les travaux de construction dont nous avons signé le contrat en novembre
2014 dans le cadre de la raffinerie Star Ege ont officiellement démarré
en décembre 2014. En dehors des travaux de construction, les travaux de
tuyauterie d’infrastructures ont été pris en charge en 2015 et se poursuivent.
En novembre 2016, les travaux de construction d’une usine de traitement
de construction spéciale, d’une centrale de transformation clé en main, des
lignes d’eaux usées et divers travaux d’aménagement paysager ont été pris
en charge en dehors de nos travaux actuels.
99% de l’usine de traitement, 99% de la centrale de transformation, 98% des lignes d’eaux usées, 98% des travaux
d’aménagement paysager ont été achevés. Il est prévu d’achever ces travaux supplémentaires ainsi que les travaux dans
le cadre du marché en mars 2018.
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Le Projet Polyvalent de Büyükyalı
Avec la garantie d'Emlak Konut, Özak GYO, Ziylan
Gayrimenkul et Yenigün İnşaat met en œuvre un projet
de "nouvel urbanisme" sous le nom de Büyükyalı dans les
normes internationales sur la route côtière de Kazlıçeşme
à Istanbul. Le concept de Büyükyalı basé sur les concepts
de l"'humain" et d'une "belle vie", visant à offrir à ses
habitants et visiteurs "une belle vie" dans tous les sens
du terme, consiste en "un nouvel urbanisme" soutenant la
vision de la "belle vie" du projet et combinant des valeurs
telles que le confort des piétons, la culture de quartiers
traditionnels, la vie sociale animée, la diversité culturelle,
la qualité et la durabilité.
Büyükyalı s'élevant sur un terrain d'un total de 111 acres
a eu 916 unités qui ont été mises à la vente jusqu'à
présent. L'architecture de Büyükyalı dont les activités sont
prévues d'être lancées en 2019, a été prise en charge
par la société anglaise d'architecture Chapman Taylor,
détentrice de plus de 200 prix internationaux.
Dans le projet, il existe des logements de différents
concepts et tailles, un hôtel et des logements de résidence
à marque qui seront gérés avec l'hôtel. Par ailleurs, il
existe des espaces de vie en location où se situeront des
espaces de jeux pour enfants.
Büyükyalı situé dans le quartier de Kazlıçeşme qui
connaît une grande augmentation de valeur et qui
change d'atmosphère avec des projets à marque et des
investissements étatiques attire l'attention avec son
potentiel d'investissements élevés. Le quartier où se
trouvent des centres sportifs, des écoles et universités
de qualité continue à se développer et à conserver son
attractivité d'investissement avec de nouveaux logements,
une marine, un hôtel, un centre commercial, un hôpital et
des projets d'infrastructures.
Aux caractéristiques de Büyükyalı situé au centre de tous
les axes de tous les transports de la ville, s'ajoutent la
mer et la facilité de transport. Büyükyalı où seront utilisés
toutes les alternatives de transport terrestre et ferroviaires
en dehors des taxis maritimes privés, est situé sur la rive
de la mer de Marmara près de la presqu'île historique.
Le tunnel d'Avrasya assurant le passage aux véhicules à
moteur en reliant les rives asiatique et européenne par
un passage en tube s'ajoute fin 2016 aux alternatives de
transport de Marmaray, de ligne de banlieue, de la route
côtière de 8 voies et du transport maritime.
Sur le terrain où s’élève Büyükyalı et utilisé dans le passé
comme un atelier d’entretien de char par l’armée, il existe
des bâtiments construits avant 1900 et classés comme
“bâtiments historiques” en 1985 par le ministère de la
Culture et du Tourisme. Il est prévu que ces bâtiments
soient réutilisés comme un centre culturel et artistique, un
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espace d’exposition, un musée, un club pour enfants, un
espace de restauration et un atelier de mode et artistique.
Les bâtiments historiques qui ajouteront le tissu urbain
d’Istanbul à Büyükyalı seront animés avec des activités
culturelles et artistiques et deviendront un incontournable
de la vie quotidienne.

AQS (Algerian Qatar Steel) Nouvelle
Installation de Fabrication d'Acier
Daniel / Bellara
Dans notre projet dont nous avons pris en charge
la conception de détail, il existe une laminerie et des
travaux de production et de montage d'acier appartenant
aux unités auxiliaires, des travaux de construction de
raccords d'infrastructures entre les installations et des
routes périphériques-de service. Dans le projet signé
en septembre 2015, la construction a commencé à
compter du mois d'avril 2016 et notre portefeuille a
environ doublé avec les travaux complémentaires pris
en charge en août 2016 et en octobre 2016. La date
d'achèvement prévue est le mois de mai 2018. Le
niveau d'avancement de notre projet est de 72% à la
fin de 2017.

Résumé Français du YENİGÜN Bulletin

Projet du Stade Douala Japoma au Cameroun
Dans le stade d’une capacité de 50.000 sièges qui sera construit dans le cadre du
projet du Stade Douala Japoma portant la caractéristique d’être notre premier travail
au Cameroun que nous avons signé en décembre 2015, se poursuivent les travaux
de construction de de 2 terrains de formation d’une capacité de 1000 sièges, d’une
salle de sport fermée d’une capacité de 2000 sièges, d’une piscine olympique d’une
capacité de 1000 sièges, de 2 terrains de basketball, de 2 terrains de volleyball et de
4 terrains de tennis.
Dans le cadre du projet dont la mobilisation fut achevée, une zone de 13.000 m² a été
construite. 202.000 m³ de travaux de terrassement de la construction du stade ont
été achevés et 155.000 m³ de travaux restants de terrain d’entraînement et d’autres travaux d’excavations se poursuivent. Dans
le cadre des travaux du stade, la construction de 1867 piles ayant début en avril 2017 a été achevée. Dans le cadre des travaux
du stade, il existe des travaux d’un total de 60.000 m³ de béton et de 8.500 tonnes de fer. Un taux d’avancement de 60% a été
enregistré avec 5.800 m³ dans les travaux de fondations alors qu’un taux d’avancement de 47% a été enregistré avec 10.960
m³ de béton dans les travaux de béton armé de superstructures. La production de 11.000 m³ de béton prévu d’être préfabriqué
a commencé en Turquie et sa livraison sur le terrain par voie maritime à compte du 31.03.2018 est prévue. 80% des travaux de
conception du stade principal ont été achevés. Après que les projets de toiture en acier et de façade en acier ont été achevés, la
production et la fabrication de la construction de 3.700 tonnes d’acier ont commencé en Turquie pour le stade principal.

F15 - Projet d'orientation de tir électronique
Le taux d’avancement de notre projet à compter
de la fin du mois de décembre 2017 est de 14%
et la construction de béton armé et de remblai
des fondations des bâtiments a été achevée.
La construction de la digue de terre, de la route
de gravier, des puits d'eau et de béton armé se
poursuivent. Le projet devrait être achevé en
janvier 2019.
Le projet comprend les travaux de construction de
8000 m2 de béton armé et de structures en acier,
les travaux de MEP, les travaux d’aménagement
paysager et de terrain ainsi que des travaux de 107
km de berme, 92 km de route stabilisée, 50000 m2
de piste stabilisée et 40000 m2 d’asphalte.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Excavation-Remblai

699.901 m3

Béton (travaux de béton armé + routes en béton 7.165 m3
+ béton de fixation)
Fer

660 tonnes

Moulage

21.862 m2

Travaux d’acier

120 tonnes

Travaux préfabriqués

145 m2

Travaux muraux

20.050 m2

Travaux de façade

12.108 m2

Travaux de toiture

7.583 m2

Travaux fins

57.066 m2

Projet de Complexe Médical de Taïf
“La moitié de la construction d’hôpital achevée”
Les travaux de construction de l’hôpital King Salman de Taëf
se poursuivent à grande vitesse et la réalisation financière du
projet a atteint un niveau de 47% à compter de la fin du mois
de décembre 2017. Les ouvrages en béton armé du bâtiment
hospitalier ont été achevés et les bâtiments résidentiels ont
atteint un niveau de 99%. Concernant les travaux finition qui
ont été entamés en octobre 2015, 82% de la construction des
chapes et cloisons, 76% du montage de façades préfabriquées,
35% du montage de façades de vitre, 85% des fabrications
de cloisons en gypse, 67% du montage de constructions en
acier, 22% des fabrications de revêtement du plancher en
céramique et de peinture murale ont été achevés.
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