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Yönetimden Mesajınız Var

Çok değerli Yenigün ailesi,
2016 yılına girdiğimiz bu günlerde bütün YENİGÜN çalışanları ve ailelerine sağlık
diliyorum.
Sevgili YENİGÜN çalışanları, yakın coğrafyamızdaki sıkıntılar bizi fazlasıyla
etkilemektedir. Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol ve gaz üreten ülkelerde de
yatırımları durma noktasına getirmiştir. Bu yüzden 2015 yılı yatırımcılar için zorlu bir
yıl oldu. Ancak bu zorluklara rağmen 2016’da gelişen pazar hakkında iyimser olmak
için bir çok neden var.
Yaşanan zorluklar gelişmekte olan ülkelerde daha güçlü bir yapının oluşmasını
sağlamıştır ve gelişmiş ülkelerde piyasalar son 10 yılda oldukça önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Döviz rezervlerinin gelişen ekonomilerde istikrarlı şekilde artması
ve gelişmekte olan ekonomilerde hem kaynak hem de nüfus anlamında henüz
kullanılmamış ciddi bir potansiyel bulunuyor olması ise iyimser olmamızı sağlayan
diğer nedenler arasındadır.
YENİGÜN ailesi olarak hedefimizin gelişmekte olan ülkelerde iş yaratmamız olması
gerekmektedir. Inanıyorum ki hepimiz bu potansiyele sahibiz. Bildiğiniz gibi 2015
yılının 30 Aralığında Kamerun Spor Bakanlığından 50 bin seyirci kapasiteli bir stad
ve spor kompleksi işinin sözleşmesini imzaladık. Yeni sözleşmemizin herkese hayırlı
olmasını dilerim. Aldığımız bu güzel haberlerin yanında, yurdumuzda ve dünyada
artan terör olayları, iç karışıklıklar ve göçmen krizi ister istemez Türk ekonomisini
olumsuz etkiliyor. Yine de zorluklara rağmen YENİGÜN Ailesi olarak ilerisi için
belirlediğimiz hedeflerimizi yakalayabilmemiz için tüm çalışanlarımız üzerine düşen
sorumluluklarını yerine getirecek ve her zamandan daha çok çalışarak YENİGÜN’ü
başarıya taşıyacaklardır.
Bu bağlamda, 2016 yılının zorlu bir yıl olacak bilinci ile daha çok çalışarak yeni
ülkeler ve pazarlarda varolmamız gerekecektir. YENİGÜN çalışanları olarak bunu
başarabiliriz. Bütün YENİGÜN ailesine başarı huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.
Sevgilerimle,

Edip YENİGÜN
5

Yeni Sözleşmeler

Kamerun Douala
Japoma Stadyum Projesi
“Hedef Pazarlarımızdan olan Kamerun’da
İlk İşimiz olan Douala Japoma Stadyum
Sözleşmesini İmzaladık.”

Kamerun’da ilk işimiz olma özelliğini taşıyan 50.000 kişi kapasiteli Douala Japoma Stadyum’u inşaat işleri
projesini Aralık 2015 tarihinde imzaladık. İşin alınmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür eder proje
ekibimize başarılar dileriz.

6

Devam Eden Projelerimiz
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The House Rezidans
Bomonti Projesi

“The House Rezidans Bomonti Yatırım
Projemizde Örnek Konut ve Otel Odası
Daireleri Açılmıştır.”

1+0

1+1

Sekizi yer altında olmak üzere toplamda 25 kata sahip The House
Rezidans Bomonti projemizin zemin katında Cafe & Restaurantlar, ilk üç
katında The House Otel’in işleteceği 51 odalı otel ve üst katlarda 155
adet rezidans dairesi yer almaktadır.
Projemizde kaba inşaat işleri tamamlanmış olup ince işler, mekanik,
elektrik ve cephe imalatları devam etmektedir.

7

Devam Eden Projelerimiz

Star Ege Rafinerisi Saha
Hazırlık ve İyileştirme İşleri
Saha Hazırlık İşleri 95’e, saha iyileştirme işleri
%63’e ulaştı.
Aralık 2011’de başlamış olan saha hazırlık işlerinde son aşamaya
gelinmiştir. Saha iyileştirme çalışmaları da hızla devam etmektedir.
Ekim 2014’te sözleşmesi imzalanan iyileştirme işlerine Ocak 2015’te
başlanmıştır, Mayıs 2016’da tamamlanması planlanmaktadır. Bu
işlerin devamı niteliğinde Teras 7 iyileştirmesi ek işleri için zeyilname
Ocak 2016 içinde imzalanmıştır. 15,5 milyon USD değerindeki ek
işin tamamlanma süresi yaklaşık 12 aydır ve 2016 içinde bitirilmesi
planlanmaktadır.

8
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Star Ege Rafinerisi İnşaat
ve Altyapı Borulama işleri
İnşaat İşleri %87’ye, altyapı borulama işleri %42’ye ulaştı.
Star 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. Her iki projenin
bitişi Haziran 2017 olarak
planlanmaktadır.

9

Devam Eden Projelerimiz

Cezayir-Katar Ortak
Yapımı Demir Çelik Üretim
Kompleksi

“Cezayir Pazarında İlk İşimiz olan Çelikhane ve
Ek İşleri Projemiz Hızla devam etmektedir.”
Cezayir ve Katar ortak yatırımı olan
Algerian Qatari Steel, Cezayir’in El
Millia vilayetinde yer almaktadır.
Projenin yapımını EPC olarak Danieli firması üstlenmiştir. Yenigün
olarak Danieliden Haddane ve yardımcı tesislerin inşaat işlerini almış
bulunmaktayız. Haddane’nin yıllık

kapasitesi 2,100,000 Ton’dur. Haddane bünyesine Ark ocağı, Sürekli
döküm Makinası ve diğer teknolojik
ekipmanlar bulunmaktadır. Yardımcı
tesislerde başlıca; Su arıtma tesisi
Baca arıtma tesisi, Hurda stok sahası bulunmaktadır.

İşin muhteviyatında, 90,000 m2 kalıp, 5500 ton demir, 50,000 m2 beton ve
900 ton gömülü çelik bulunmaktadır.

10
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, İstanbul Resim
ve Heykel Müzesi Projesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi’nin Yeniden İnşaası
Projemizin tamamlanma aşamasına ulaştı.

Avrupa’nın en önemli resim ve heykel müzelerinden olmaya
aday olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzesi
projemiz Şubat 2014’te başlamıştır.
Projemizin ana bina imalatları tamamlanmış olup,
revize bodrum imalatlarının ise 2016 yılı ilkbaharında
tamamlanması planlanmaktadır.
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Devam Eden Projelerimiz

Cidde Ucak Bakım Hangarları
Asfalt Kaplama İşi
Mayıs 2015 tarihinde imzaladığımız Cidde
havaalanına ait ucak bakım hangarlarının
asfalt kaplama işlerinin 17%’sı tamamlanmış
durumdadır. Projemizin 2016 yılı 3. Çeyreği
başında tamamlanması öngörülmektedir.
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Yenigün’den Haberler

Takım Etkililiği ve İş Birliği Eğitimi
Merkez ofisimiz teknik kadrolarda, şef ve uzman seviyelerinde
• Birbirini anlama,
• Uzmanlıklara saygı duyma,
• Davranış tercihlerini fark ederek empati yaratma,
• Karar anlarına diğerlerini dahil etme,
• Beraber karar verme
konularında gelişim ve davranış değişikliğinin desteklenmesi amacıyla eğitim verilmiştir.

14
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YENİGÜN ZÜRİH ÇIKARMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliğinin
doktora öğrencisi sıfatıyla Portekiz’in başkenti
Lizbon’a gittiğim 2015 Nisan ayından sonra bu kez
9 Ekim 2015 tarihinde tekrar İsviçre’nin başkenti
Zürih şehrine davet ediliyordum. Bu ikinci daveti
almamda rol oynayan faktör, sanırım yaptığım
“Baraj Yıkılmasında Ürkmez Baraj Modeli Örneği”
bilimsel çalışmamın Avrupa sıralamasında ilk beşe
girmiş olmasıydı.
Bu kongre Almanya, İtalya, Litvanya, Endonezya,
İran, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerin katıldığı ve
inşaatın yanı sıra çevre, kimya ve makina gibi
çeşitli mühendislik dallarından katılımcılarla Zürih
Novotel’de gerçekleştirildi. Şu an çalışmakta
olduğum YENİGÜN firmasının adını Avrupa’ya
tekrar taşıdım. İsviçre’nin Zürih şehrinde Türkiye
bayrağını şerefle dalgalandırıp şirketimi tekrar
reklam etme fırsatı buldum. Büyük bir heyecanla
“Experimental Investigation of the Hydrograph
Characteristics Effect on the Flood Propagation

Due to the Failure of the Distorted Physical
Model Of Ürkmez Dam” adlı bilimsel sunumu
hazırladım ve sonunda merkezinin Ankara’da
bulunduğunu vurgulayarak Yenigün Logosunu
bu çalışmaya ekledim. Bunu yaparken Yenigün
firmasında benimle beraber görev yapan
ağabeyim Laboratuvar Şefi Jeoloji Yük. Müh. Enis
Arkış’ın Lizbon’a giderken bana bu konuda yaptığı
öğütleri hatırladım. Şimdi sıra gitmek için gerekli
prosedürleri yerine getirmeme gelmişti. Zürih’te
anadil olarak Almanca konuşuluyor olması beni
sevindirmişti. Çocukluğumdan beri evden çıkarken
bana Almanca not bırakan, beni lise yıllarından
beri üniversitedeki Almanca derslerine dinleyici
olarak alan ve Viyana Teknik Üniversitesi’nin
olanaklarından yararlanmamı sağlayan Ege
Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışan
annem Güngör Arkış’ın ezberlettiği cümleleri kendi
kendime tekrarlamaya başladım. Şirketten bildiri
gerekçesiyle aldığım her izin esnasında Teknik
Ofis şefim İbrahim Uluğ’dan büyük bir hoşgörü,
Proje Müdürüm Sayın Koray Özdemir’den yakın
ilgi görmek beni çok memnun etti. Değerimi
takdir eden ve beni destekleyen şirketime sonsuz
minnet borçluyum. Ancak İsviçre Frankı karşısında
Türk lirasının çok az değer gördüğüne üzülerek
tanık oldum. Ama ben madde ile ölçülmesi
mümkün olmayan bir şerefe ulaşırken hem inşaat
mühendisliğini hem ülkemi hem de YENİGÜN
şirketini yüceltiyordum. İnsanın yaşadığı süre içinde
iz bırakmasının böyle mümkün olduğunu yakın
arkadaşlarıma, hocalarıma, şirketime ve birlikte
çalıştığım şeflerime kanıtladığıma inanıyorum.
Lider olarak ülkemizi ileriye taşıyan yüce Atamızın
şu sözlerini anımsıyorum: “Dinlenmemek üzere
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.”
Bu parola ışığında hem yükselmek hem de bağlı
olduğum üniversitemi ve şirketimi uluslararası
platforma taşımak en büyük idealimdir.
İnş. Yük. Müh. Tanıl ARKIŞ
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Çalıştığımız Bölgeleri Tanıyalım

Kamerun ya da resmi adı ile Kamerun Cumhuriyeti,
Afrika kıtasının ortabatı bölümünde yer alan bir
ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijerya, Çad,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti,
Gabon, Ekvator Ginesi ve 402 km’lik sahil şeridi ile
Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti
Yaoundé’dir.
Bölgeye gelen ilk Avrupalılar olan Portekizli
denizciler, burada içerisinde bol miktarda kabuklu
hayvan gördükleri bir nehre kendi dillerinde
kabuklu hayvan anlamına gelen Camarões adını
vermişlerdir. Bu isim daha sonraki dönemlerde,
önce bölgede yer alan dağlık alanlara daha
sonra da günümüzde Douala’yı da kapsayan
alana son olarak da tüm bölgeye ismini vererek
bugünkü ülke sınırlarının tamamının ismi olarak
kullanılmıştır.
Ülke genel olarak tropikal iklimin etkisi altında
bulunmaktadır. Bu etki ile Kamerun’da şiddetli
yağışların da yaşandığı, sıcaklığın yüksek
olduğu yağmur sezonları yaşanmaktadır. Ülke
genelindeki yüksek bölgelere doğru sıcaklıklar
ılıman değerlerde ölçülmektedir.
16

Kamerun, doğal alanları bakımından küçük
Afrika olarak tanımlanmaktadır. Ülkenin güney
ve orta kesiminde her daim
nemli, kahverengi, koyu
kırmızı renge sahip ekvatoral
kil olan ve Ferralsol olarak
adlandırılan toprak türü
görülmektedir. Ülkenin
dikenli ve kurak ovalara
sahip kuzey kesimlerinde
ise kırmızı toprak
olarak adlandırılan
Terra Rossa toprağı
gözlemlenmektedir.
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Kamerun’da etnik grup olarak 286 unsur yer
almaktadır. Ülkenin özellikle güney kesimlerinde,
nüfusun %40’lık bir kesimi kendini Bantu etnik
grubuna mensup olarak ifade etmektedir. Bu
bölgede Bantu etnik grubu içerisinde ise çoğunluğu,
ülke nüfusunun içerisinde %19’luk bir bölümü
kapsayan Ekvatoral Bantu grubu oluşturmaktadır.
Ekvatoral Bantu etnik grubundan sonra ülke
nüfusunda ikinci derecede öneme sahip olan ve
%8’lik bir çoğunluğu oluşturan grup kuzeybatı
Bantu etnik grubudur. Yaşayan etnik grup sayısına
paralel olarak çok sayıda yerel dil mevcuttur. Bu
sayı günümüzde 230 dilin üzerinde bulunmaktadır.
Ülke genelinde Fransızca ve İngilizce olmak üzere
iki resmi dil sömürge ve himaye dönemlerinden
miras olarak kalmıştır.
Kamerun, bağımsızlığını ilan ettiği 1960 yılından
bu yana başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.
Anayasasında da belirtildiği üzere üniter bir devlet
yapısına sahiptir. Ülkenin devlet başkanı yedi yıllık
bir süre için bu göreve seçilmekte olup, 10 Nisan
2008 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile bir
kişi devlet başkanlığı seçimlerine dilediği kadar
katılabilmektedir. Ülkede “Çift meclislilik” yapısına
uygun şekilde üst merci olarak Senato ve alt
merci olarak Ulusal Meclis bulunmaktadır.
Kamerun’da özellikle resmî karşılamalarda ya
Avrupai giyim tarzı (takım elbise, kravat, etek)
ya da Kamerun’un rengârenk yöresel kıyafeti
olan Kaba Ngondo’nun giyilme zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu kıyafetlerden hangisi ile
karşılamalara / davetlere katılabilineceği

davetiyelerde belirtilmektedir.
Ülkenin kırsal kesimlerinde ise renkli kıyafetler ile
birlikte başlarını örtmek için renkli şapkalar yöre
halkı tarafından kullanılmaktadır.
Ülke genelinde en çok sevilen spor türü futboldur.
İlk defa 1982 FIFA Dünya Kupası’nda başarılı
bir şekilde yer alarak dikkatleri üzerine çeken
The Indomptable Lions/Les Lions Indomptables
(Yılmaz Aslanlar) ülkenin tanınmasına da
katkıda bulunmuştur. Özellikle 1990 FIFA
Dünya Kupası’nda ilk Afrika ülkesi olarak dünya
kupası tarihinde çeyrek finale çıkmaları büyük
bir ilgi odağı haline gelmelerini sağlamıştır. Bu
turnuvaya 38 yaşında bir futbolcu olarak katılan
Roger Milla, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği
performans ve turnuva boyunca attığı dört gol
ile dikkatleri üzerine çekmiştir Son olarak Güney
Afrika Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen 2010
FIFA Dünya Kupası’na katılan Kamerun, grup
mücadelelerinde aldığı üç yenilgi ile turnuvaya ilk
turda veda etmiştir.
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Hedef Pazarlarımızdan Haberler

İRAN
İran, binlerce yıllık köklü devlet geleneğine ve zengin bir kültür dokusuna sahip önemli bir bölge ülkesidir. Bugünkü İran topraklarına kurulmuş ilk büyük
uygarlık Perslere aittir. Perslerin M.Ö. 2800 yıllarında İran’a yerleştikleri tahmin edilmektedir. Fars
veya diğer bir deyişle Perslerin ataları, İndo-Aryan
ırkından gelmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti, iktidarın ulema ile halk tarafından seçilen temsilciler arasında hiyerarşik olarak paylaşıldığı, dini teokrasi ile Başkanlık sistemi
karışımı kendine özgü bir yönetim biçimidir. İran’da
kuvvetler ayrılığı prensibi geçerli olmakla beraber,
erkler dinî liderin denetimine tabidir. Ülkede, her konuda nihai söz sahibi olan en üst makam dinî liderdir. Dinî lider yaşam boyu seçilmektedir. Mevcut dini
lider, İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Humeyni’den
sonra seçilmiş olan Ali Hamaney’dir. Nizami ordu,
Devrim Muhafızları, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat
kuruluşları doğrudan dinî lidere bağlı olup yasama,
yürütme ve yargı erklerinin işleyişini denetler. Dinî
lider, İçişleri Bakanlığı üzerindeki yetkilerini Cumhurbaşkanına devredebilir. İran’da Başbakanlık kurumu
bulunmamaktadır. Yürütme erki 4 yıllık dönemler
için, halkın gizli oyu ile yapılan genel seçimlerce
belirlenen Cumhurbaşkanının sorumluluğundadır.
Aynı kişi tarafından ardı ardına iki dönemden fazla cumhurbaşkanlığı görevi yürütülemeyeceği İran
18

Anayasası’nda belirtilmiştir. 2005 yılında yapılan
genel seçimlerle Mahmud Ahmedinejad, iki dönem
cumhurbaşkanlığı yapmış, Ayetullah Hatemi’nin ardından bu göreve seçilmiştir. 2009 yılında yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud Ahmedinejad aynı göreve tekrar seçilmiştir. Ahmedinejad’ın
görev süresi 2013 yılında sona ermiştir. İran’da
cumhurbaşkanlığı görevini 2013 yılının Ağustos
ayından bu yana Hasan Ruhani yürütmektedir.
Taşıdığı büyük işbirliği potansiyeline rağmen İran
ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son yıllara kadar,
İran’daki kapalı rejimden kaynaklanan sorunlar, yaşanan siyasi krizler, korumacı ekonomi siyaseti ve
buna bağlı ithalat-ihracat kontrolü, yüksek tarifeler, tarife dışı engeller, ulaşım ve sınır kapılarındaki yetersizlikler, bankacılık sistemindeki sorunlar,
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İran’a komşu illerimizin sınai ve ticari altyapısının
yeterince gelişmemiş olması, kara yolu ve demir
yolları ağlarının yetersizliği, uçak seferlerinin sayısının düşük düzeyde kalması ve sınır kapılarında karşılaşılan sorunlar nedeni ile sınırlı kalmıştır.
2003 yılından itibaren İran ile ticari ilişkilerimiz
ve karşılıklı yatırım faaliyetlerinde bir canlanma
görülmektedir. Son yıllarda küçük ve orta ölçekli
işletmelerin, İran’da yatırım yapmak amacı ile düzenledikleri iş gezilerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Türk sanayicileri ve iş adamları bakımından
İran pazarı cazibesini muhafaza etmektedir. Bunda Türk firmaları ile rekabet edecek Avrupa firmalarının İran’da yeterince mevcut bulunmaması da rol oynamaktadır. Ülkelerimiz arasında, ikili
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her
iki tarafa da gerekli kararlılık ve uygun ortam sağlanmış bulunmaktadır.
İran, ülkemiz iş adamları için bir komşu ülke olması, coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikler, halkın
önemli bir bölümün Türkçe konuşması, Türkiye’ye
büyük bir sempatiyle bakılması ile rekabetin çok
geniş olmadığı, 78 milyonluk nüfusa sahip önemli
bir pazardır. 2014 yılında İran’a ihracatımız 3 milyar 888 milyon ABD Doları, İran’dan ithalatımız
ise 9 milyar 833 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin İran’a ihraç ettiği başlıca
ürünler arasında demir-çelik, tekstil elyafı ve mamulleri ile otomotiv yan sanayi ürünleri yer alırken, ithalatımızın çok büyük bölümünü ham
petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde
Türk ürünleri İran pazarında
rağbet görmekte olup, İran
piyasasındaki Türk malı imajı olumludur.
İran genelinde birçok alt
ve üst yapı müteahhitlik
yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır.
İran mevcut 8 doğalgaz
ve 9 petrol rafinerilerine
rağmen yüksek benzin kullanımı sebebi ile yeni rafinerilere
ihtiyaç duymaktadır.

Dubai’ye alternatif yaratmak amacı ile kurulan,
ancak Dubai’den mal çekilen bir bölge haline gelen Kish Serbest Bölgesine ilişkin birçok projeye
ağırlık verildiği bilinmektedir. Bölgede bulunan
müteahhitlik yatırımlarının karşılaştığı finansal
sorunlar, yabancı ortaklıklar ile giderilmeye çalışılmakta; bu bağlamda Güney Kore firmaları veya
yatırımcıları ile ortaklıklara gidilmektedir.
İran devleti konut sektöründe yaşanan sıkıntılarını aşmak amacı ile toplu konut inşası projelerine
öncelik vermiştir. Bu kapsamda ülkemiz firmalarının deneyimleri İranlı yetkililerce de bilinmekte ve
değişik fırsatlardan istifade ile bu hususa değinilmektedir.
İranlı yetkiler tarafından sıklıkla dile getirilen bir
diğer husus ise özellikle ülkemiz firmalarının aktif
olduğu üçüncü ülkelerde ortak girişimlerde bulunulabilineceği, bu firmalara inşaat malzemeleri
temininin İran üzerinden yapılabilineceğidir.
İran’ın 20 Yıllık Revizyon Planı ve 5. Beş Yıllık Kalkınma Planında ekonominin petrol gelirlerine olan
bağımlılıktan kurtarılmasının amaçlanması sebebi
ile değişik alanlarda yatırımların yapılması öngörülmüş olup, bu alanların başında turizm gelmektedir. Bu kapsamda ülkemizin sektörel olarak göstermiş olduğu gelişim İran Devletince yakından
incelenmekte ve bu sebeple turistik tesislerin inşa,
imar ve işletme projelerinde Türk firmalara öncelik tanınmaktadır. Turizm sektöründe ülkemizin
gelişim ve yapılanmasının örnek alındığı
ve İran’ın Meshed, Yazd, Kerman,
İsfahan, Urumiye, Erdebil ve
Şiraz şehirleri başta olmak
üzere birçok şehrinde yeni
turistik tesislerin kurulması ve eski yapıların
restorasyonu projeleri
dikkate alındığında İran
makamlarınca her fırsatta dille getirilen işbirliği önerilerinin büyük
bir potansiyel arz ettiği
düşünülmektedir.
Son yıllarda aldığı büyük göçler sebebi ile başkent Tahran’ın
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yeterlidir. Sektörün kârlıalt yapısının yetersiz hale
Son dönemde özellikle toplu
geldiği
görülmektedir.
lığı sebebi ile devlet tarakonut yapımına hız veren
Başkent caddelerinde 7
fından yabancı firmalara
İran, özellikle şehirlerdeki
milyon otomobil ve 3 milspesifik konular dışında
konut
açığını
çözebilmek
için
yon civarında motosikletin
işbirliği olanağı sağlanmaMesken-i Mehr adıyla bir
olduğu tahmin edilmektemaktadır. Yabancı firmalaprogram uygulamaya koymuş rın daha çok gaz, petrol ve
dir. Şehirdeki trafik ve park
bulunmaktadır.
sorunları, medyanın rutin
petrokimya sanayisi, bazı
gündem konularından biri
yol yapım projeleri ile son
haline gelmiştir. Sorunun
yıllarda geliştirilmeye çalışılan turizm sektörüne
çözülebilmesine yönelik olarak Tahran Büyükşe- ait inşaat projelerinde ve teknik müşavirlik sekhir Belediyesi tarafından birçok otopark ve yol
töründe yer aldığı gözlenmektedir. Baraj projeleyapımı projesinin gündemde olduğu bilinmekterinde de yabancı şirketlere ihtiyaç duyulmasına
dir. Şehir yapılanmasına ilişkin bir diğer sorun ise
rağmen karar mekanizmalarının hızlı ve doğru iş16-17 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen
lememesi sebebi ile bu ihtiyaç giderilememekteTahran’ın büyük bir kısmında kanalizasyon alt yadir. İran devletinin üst düzey kadrolarında, başta
pısının bulunmamasıdır. Tahran’ın karşılaştığı soülkemiz olmak üzere yabancı firmalarla çalışma
runların diğer şehirlerin düzenlenmesinde kıstas
ve iş birliği gerekliliğinin bilincine varılmış olup,
teşkil ettiği ve merkezi yönetimin üst düzey makamları ile gelişmekte olan şehirlerin yerel yöne- üstlenilen proje ve yatırımların uygulama aşamatimlerince konuya hassasiyetle yaklaşıldığı veya sında, daha çok alt kadroların çıkardığı sıkıntılar
yaklaşılacağı tahmin edilmektedir. Konuya ilişkin ve devlet birimlerindeki koordinasyon eksikliği
uygulanan veya uygulanacak projelerin değişik sebebi ile inşaat sektöründen henüz hedeflenen
sebeplerle yerli firmalara verilmesi halinde yerli seviyede pay alınamamaktadır.
firmaların üretecekleri yetersiz projelerin ortaya Son dönemde özellikle toplu konut yapımına hız
çıkacağı bilindiği için yabancı taşeron firmalarla veren İran, özellikle şehirlerdeki konut açığını çöişbirliği yapılacağı beklenmektedir.
zebilmek için Mesken-i Mehr adıyla bir program
İran inşaat sektörü; kalifiye iş gücü, birikim ve uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Bu proje
ileri teknoloji gerektiren gaz ve petrol sektörüne kapsamında İran’ın çeşitli şehirlerinde büyük çapait inşaatlar dışında altyapı açısından kendine ta ve sayıda konutun inşaatına öncelik verilmiştir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ
TEHLİKE VE RİSKLER NASIL
DEĞERLENDİRİLİR?

RİSK DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI KİM TARAFINDAN
YAPILIR?

Hatırlayacak olursak, yeni yılın başında yürürlüğe
giren yönetmelik değişikliği ile iş güvenliği uzmanı
ve işyeri hekimi çalışma sürelerindeki ciddi artışlardan önceki sayımızda bahsetmiştik. Özetle, 2016
yılından itibaren; işyerlerinde geçen yıllara göre
yaklaşık 3 kat daha fazla süre ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunlu hale
getirilmiştir.
Bu sayımızda ise, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları denilince belki de akla ilk gelen çalışma olan ‘’risk değerlendirmesi‘’ terimi hakkında bilgi vereceğiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İşyerlerindeki tehlike ve risklerin değerlendirilerek,
analizlerin yapılması ile ilgili usul ve esasları amaçlamaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde tehlike sınıfına
bakılmaksızın risk değerlendirmesi yapılması mecburidir.
Bu yönetmeliğe göre, işverenler kendi işyerlerindeki
çalışma ortamı ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlama, sürdürme, geliştirme amacı ile tehlike
ve riskleri tespit ederek risk değerlendirmesi yapar
veya yaptırır. Risk değerlendirme raporunun yapılmış olması, işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Eski mevzuatlarda, tehlike ve risk analizleri sadece
iş güvenliği uzmanları tarafından yapılabilmekteydi.
Fakat bu çalışmanın yetersiz olabileceği düşünüldüğü için, çıkartılan bu yönetmelikte bir ekibin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Risk değerlendirme
çalışmaları bu ekip üyeleri tarafından yapılmalıdır.

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNDE
KİMLER BULUNMALIDIR?
Ekipte; işveren veya onun tayin ettiği işveren vekili,
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi, destek elemanları ve işyerindeki birimleri temsil
edecek bilgi sahibi çalışanların olması gerekmektedir. Yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları sırasında, paylaşılan bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve dışarı ile paylaşmamak ekibin sorumluluğu altındadır.

RİSK DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI
NELERDİR?
Risk değerlendirmesi çalışmalarında öncelikle tehlike ve tehlike kaynakları listelenir. Tespit edilen
tehlikelerin zarar verme potansiyellerine göre riskler belirlenerek, önem derecelerine göre sıralanır.
Sıralamaya göre alınması gereken tedbir ve önlemler belirlenir ve dokümantasyon haline getirilir.
Son olarak dokümantasyonda belirtilen önlemler,
işveren tarafından çalışma alanlarında uygulanarak
risklerin dereceleri düşürülmüş olur. Tüm işverenlerin, mevzuat gereği işyerlerinde risk değerlendirme
çalışmalarını tamamlayarak, gerekli önlem ve tedbirleri almasını önemle hatırlatır,
Kazasız günler dileriz.
Saygılarımızla,
UZM. AHMET LEMİ KARABEY
A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
İSG GENEL KOORDİNATÖRÜ
ASİST. MURAT UMUT AKGÜL
B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İSG DEPARTMAN ŞEFİ
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Sağlıklı Yenigün’ler;

Güçlü Bir Zihne Sahip Olan İnsanların
Yapmaktan Kaçındıkları 10 Şey
Bedensel sağlığımızı korumak için bazı aktiviteler yaparız. Spor, yürüyüş ya da
koşmak gibi. Peki vücudumuzun en önemli organı olan beynimizi nasıl sağlıklı
halde tutabiliriz? İşte zihin sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen ve uzak durulması
gereken davranışlar...
Çalışan her insan fiziksel sağlığını sporla ya da
düzenli uykuyla destekleyerek, gün içinde oluşan
yorgunluğunu bir şekilde azaltmaya çalışır. Özellikle girişimciler, yaratıcı işlerle uğraşanlar; yani
yaptığı işte bedenini değil zihnini kullanan insanlar içinse, zihin sağlığı da en az vücut sağlığı kadar önem taşır.
Bugüne kadar sizlerle paylaştığımız çeşitli makalelerde beden sağlığını desteklemek için neler yapılması gerektiğiyle ilgili birçok bilgi paylaştık. Bu
kez de zihinsel yönden güçlü olan insanların nelerden uzak durduklarını incelemek istedik.

İşte zihinsel olarak güçlü olan
insanların yapmadıkları 10 şey;
1 Kendilerini üzerek zaman geçirmezler
Zihinsel yönden güçlü olan insanlar etraflarında
olup biten olumsuz şeylerle ilgili kendilerini suçlamazlar ve bunlar için kendilerini üzmezler. Hayattaki sorumluluklarını anlamaya ve onları en iyi
şekilde yerine getirmeye çalışırken; hayatın kolay
olmadığının ve herkese eşit şekilde davranmayacağının da bilincindedirler.

2 Başkaları tarafından kontrol edilmezler
Güçlü bir zihne sahip olan insanlar, diğer insanların kendileri üzerinde kontrol kurmasına izin
vermezler. Güçlü akla sahip olan insanlar kendi
duygularını kendilerinin kontrol ettiklerinin ve ya22
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şadıkları olaylara verdikleri tepkileri seçebilme
şansları olduğunun farkındadırlar. Yani kısacası,
siz ne yaparsanız yapın onlar nasıl isterlerse öyle
hissederler.

3 Değişim karşısında bocalamazlar
Zihinsel anlamda güçlü olan insanlar değişimden kaçmaya çalışmazlar. Bunun yerine pozitif
değişiklikleri olgunlukla karşılarlar ve değişimin
gelişim getireceğine inanırlar. Değişim karşısında
karmaşa yaşamamalarının sebebi aynı zamanda,
bununla başa çıkabilecek güçte olduklarına inanmalarından gelir.

4 Kontrol edemeyecekleri şeyler için
zaman harcamazlar

Zihni güçlü bir insanın kaybettiği valiz ya da trafik
yüzünden üzüldüğünü ve şikâyet ettiğini görmek
oldukça zordur. Kontrol edemedikleri olaylar yüzünden kendilerini üzmek yerine, hayatlarındaki
kontrol edebildikleri şeylere odaklanırlar. Çoğu
zaman da hayatlarındaki en iyi kontrol edebilecekleri şeyin davranışları olduğunun bilincinde
olurlar ve davranışlarını kullanarak değiştiremeyecekleri hiçbir şey üzerine düşünerek zaman
harcamazlar.

5 Herkesi memnun etmeye çalışmazlar
Zihinsel olarak güçlü olan insanlar her zaman
herkesi memnun edemeyeceklerinin farkındadırlar ve bunun için ekstra bir
çaba sarf etmezler. Gerekli gördüklerinde hayır
demekten ya da konuşmayı
kesmekten çekinmezler. Nazik ve adil
olmaya çalışırlar ancak karşılarındaki insanı memnun edemeyeceklerini anladıklarında
daha fazla üstüne gitmezler.

6 Risk almaktan korkmazlar
Mantıklarına yatmayan ya da aptalca
gördükleri riskleri almasalar da, önceden planladıkları ve akıllarına
yatan riskleri almaktan
çekinmezler. Zihinleri

güçlü olan insanlar alacakları riskleri ve bunun
sonucunda neler kazanacaklarını çok iyi hesaplarlar. Risk almadan önce her şeyi mutlaka artılarıyla ve eksileriyle değerlendirip ona göre hareket
ederler.

7 Geçmişe takılıp kalmazlar
Güçlü zihinlere sahip insanlar geçmiş hakkında
düşünmekten ve “keşke” demekten her zaman
kaçınırlar. Bunun yerine geçmişte yaptıkları her
şeyden ders çıkarmaya ve bu dersleri kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde kullanmaya
bakarlar. Geçmişte olumlu ya da olumsuz ne yaşadılarsa geride bırakırlar ve yalnızca bugünü yaşayıp, gelecek için plan yaparlar.

8 Aynı hataları üst üste tekrarlamazlar
Zihinsel açıdan güçlü olan insanlar, davranışlarının sorumluluklarını üstlenirler ve geçmişte yaptıkları hataları kabul edip, onlardan ders çıkarmaya çalışırlar. Bu şekilde, aynı hataları üst üste
yapmaktan kaçınırlar.

9 Diğer insanların başarılarını
kıskanmazlar

Güçlü bir zihne sahip olan insanlar, hayatlarında
var olan diğer insanların başarılarını kutlamayı ve
takdir etmeyi bilirler. Bu insanlara karşı kıskançlık, öfke gibi negatif duygular
beslemezler. Başarının uzun bir
çalışmanın ürünü olduğunun farkındadırlar ve başarıya ulaşmak
için başka insanlara engel olmak
yerine, kendi hayatlarında düzenlemeler yapmayı tercih ederler.

10 İlk yenilgilerinde pes etmezler
Zihinleri güçlü olan insanlar, başarısızlığı vazgeçmek için bahane olarak kullanmazlar.
Bunun yerine nerede hata yaptıklarını bulmaya çalışarak kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Doğru sonuca
ulaşana kadar denemekten
ve hata yapmaktan kaçınmazlar.

Kaynak: http://www.uplifers.com
Klinik Psikolog Amy Morin’in makalesinden derlenmiştir.
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HOBİLERİMİZDEN...

Olta Balıkçılığı
Merhaba Yenigün ailesi, ben Coşkun Bozalan. Kasım 2014’te dâhil olduğum Merkez Ofis Muhasebe Biriminde Mali Müşavir olarak görev yapmaktayım.
Sizlere dilim döndüğünce çocukluk yıllarımdan itibaren tutkum olan olta balıkçılığından bahsedeceğim. Neden “balık avcılığı veya balıkçılık” değil
de “olta balıkçılığı” dediğimi anlatayım; balık avcılığı veya balıkçılık terimleri ile balık avının her
türlüsü yani ticari olanı, zıpkınla yapılanı, elle balık
yuvalarına girilerek yapılanı, ağ-pinter-tuzak benzeri ekipmanlar veya sütleğen benzeri zehirli otlar
gibi bizim çok hoşlanmadığımız yöntemlerle yapılan avlar karıştırılıyor. Olta balıkçılığı ise tamamen
sportif ve dinlence amaçlı olarak amatör bir ruh
ile yapılan av türüdür. Av-avcı dengesine daha çok
hitap eden, balığa, yaşadığı yuvaya ve suya daha
saygılı, emek, bilgi ve kültür gerektiren bir uğraştır.
Çocukluk yıllarımda annemin memleketi olan Kızılcahamam’ın şimdi akmayan derelerinde başladım balıkçılığa. Balıkçılık diyorum, çünkü o zamanlar yukarıda “balıkçılık” teriminde bahsettiğim
yöntemlerle yapılıyordu bu iş; ağabeylerimiz derede avlanır, biz çantacılık yaparak yardımcı olurduk
kendilerine. Zaman geçip büyüdükçe bu işin yanlış
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olduğunu anladım. Lise birinci sınıfa başladığımda Gölbaşılı arkadaşlarımdan öğrendiğim ve tüm
Ankaralı balıkçıların staj yeri olan şimdiki haline
çok üzüldüğüm Mogan gölü ile tanıştıktan sonra,
elime bir aldım oltayı bir daha da bırakamadım.
Çocuklarım olana kadar da neredeyse bir yaşam
biçimi oldu benim için.
O zamanlar Türkiye’nin ilk ve tek Sportif Olta Balıkçılığı Derneği olan RastgeleDer bünyesine katılıp, memleketin en iyi oltacıları ile av yapma ve
bilgi paylaşma şansına eriştim. Çeşitli tarihlerde
Ankara ve diğer illerden arkadaşların kurmak istediği derneklere ön ayak olup, yönetim kurulu
üyeliği yaptım. Daha sonra, aktif görev aldığımız
bu dernekler birleşerek bir federasyon kurdular. Şu
an vakit ayıramasam da bizim bir Olta Balıkçılığı
Federasyonumuz var. Bu dernekler ve federasyon,
Orman Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi kuruluşlara amatör ve ticari balıkçılığı
düzenleyen tebliğlerin oluşturulmasında yardımcı
olunması, görüş bildirilmesi, çeşitli eğitim kuruluşlarına ve izcilik gruplarına olta balıkçılığı, kampçılık, çevre temizliği gibi alanlarda eğitim verilmesi
gibi konularda gönüllü olarak çalışmalarda bulunmaktadırlar.
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Hafta başında başlarsınız hafta sonu hangi avlağa,
hangi balığı avlamaya, kimlerle gideceğinizi düşünmeye vaktiniz olur. Hafta ortasında hava durumunu takip
edersiniz; yağış var mı, rüzgârın hızı ne, hangi yönden
esecek, alçak basınç sistemine giriyor muyuz, ay durumu nasıl, acaba dolunay var mı diye? Bu saydıklarımın hepsi etkiler avın kalitesini. Hafta sonu yaklaşınca yavaş yavaş dizersiniz kamp malzemelerini, botu,
motoru, oltaları, yem kutularını kapıya yakın bir yere.
Bekarken anne taş koyar, evlenirsiniz eşiniz taş koyar;
ama yine de hiçbir şey kıramaz şevkinizi, tutkudur bu
hobi, bazıları hastasınız siz der. Hastasınız diyenler bir
kere ava geldikten sonra sizden beter hasta olurlar,
iyi ki de olurlar. Cuma akşamı olmaz bir türlü, mesaiyi bitirip eve nasıl geldiğinizi, bir sürü malzemeyi ne
zaman arabaya yüklediğinizi anlamazsınız. Hızlı şekilde av arkadaşlarıyla buluşulup yiyecek-içecek tedariki
yapılır; eksik malzeme varsa yola çıkmadan sağlanır.
Arabanın yönü avlağa doğru döndüğü zaman başlar
mutluluk, bırakırsınız her problemi geride, mekanikleşen dünyanın derdinden, tasasından uzaklaşırsınız,
hatta dünya yıkılsa umurunuzda olmaz. Gidiyorsunuz
işte o an en sevdiğinize, gerisi önemli değildir. Doğa
bekliyor sizi daha ne olsun, kamp ateşi yakacaksınız,
közde çay demleyeceksiniz, av mutfağında maharetli
arkadaşlar hünerlerini sergileyecek, yenilecek, içilecek,
en candan en samimi sohbetler edilecek, dertleşilecek kâh arkadaşla kâh yanı başınızda akan dereyle.
Sevgiliyi bekler gibi bekleyeceksiniz sabah olmasını.
Oltayı alıp eline dereye indin mi, denk geldi mi üç-beş
yakışıklı balık (şu an elim ayağım boşaldı, yazarken
tutmuş kadar oldum:)), ötüyorsa civar ağaçlarda bül-

büller, çalılıklarda keklikler, işte o zaman ulaştın demektir nirvanaya.
Balığını tutup, közde çayını demleyip, toprağı döşek,
yıldızları yorgan yapıp kaldın mı kendinle, anlarsın
para, makam, şan, şöhret hırsı gibi insanı bitiren şeylerin anlamsızlığını.
Etrafımdaki herkesi; kardeşlerimi, eşimi, arkadaşlarımı (bu arada selam olsun av arkadaşım Gökhan Yıldız’a) teşvik ettim bu hobiye. Hatta en son ve en çok
sevdiğim av arkadaşlarım olan ikizlerim Naz ve Alp
doğmadan hazırladım oltalarını. 6 yaşına geldiler ve
şimdiden iyi birer oltacı olacak izlenimi veriyorlar. Gezmiyorlar öyle alışveriş merkezi, benden önce düşüyorlar avlak yollarına.
‘Tanrılar balık tutmakla geçirilen süreyi, insana bahşedilen süreden düşmezler’ der bir Babil atasözü. Gerçekten de ömür uzatan bir hobidir olta balıkçılığı…
Gelelim malzeme bilgisine; marketlerde, pazarlarda
satılan tatil setleri ile yapılmaz bu iş. Dipsiz bir kuyu
gibidir olta balıkçılığı malzemeleri, çoğu zaman malzeme balıkçıyı avlar bu hobide. Uzun uzun yazmayacağım ama, ana hatları ile hedef balığa, avcılık tekniğine, avda kullanılacak yemin gramına, yapay yem ile
avlanılacaksa yemin aksiyonuna, av yapılacak dereye,
ırmağa, göle göre değişir. Zamanla uygun kombinasyonlar oluşturulur ve kullanılır.
Efendim balığa gidiniz, doğaya çıkınız, kendinizle baş
başa kalınız. Her şey gönlünüzce olsun.
Rastgelsin.
Coşkun BOZALAN
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Serbest Kürsü

Geçen Sayının Ödüllü Sorusunu Kazananlar
Yenigün Bültenimizin, “Ekim - Kasım - Aralık 2015” sayısında yer alan ödüllü sorumuza göstermiş
olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür eder; doğru cevapları gönderen kişilerin arasında yapılan çekiliş
sonucunda 250 TL değerinde D&R hediye çekini kazanan arkadaşımız Cengiz Aşçı’yı tebrik ederiz.

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.
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English Summary

bulletin

January - February - March 2016

You have a message from the Board
The esteemed Yenigün family,
We are about to enter the year 2016, and I’d like to extend my best wises
to all employees of YENİGÜN and their families for 2016.
Dear employees of YENİGÜN, we have been highly affected by the
problems in our nearby geography. The down fall of oil prices has
brought the investments down to very low levels. Therefore, 2015 was
a challenging year for investors. However, despite such challenges, there
are a lot of reasons to be optimistic about the developing market in 2016.
The difficulties experienced has led to a stronger market structure in
developing countries, and markets in developed countries have made a
highly remarkable progress within the past 10 years. Foreign exchange
reserves are steadily increasing in developing economies and these
economies have a significant unused potential both in terms of resources
and population, which are among other reasons that allow us to be
optimistic.
We, as YENİGÜN Family, need to pursue the goal of creating employment
opportunities in developing countries. I believe that we all have such
potential. As you know, we were awarded by the Ministry of Sports,
Cameroon with the contract for the construction of a stadium with a
capacity of 50 thousand spectators and a sports complex on December
30, 2015. I wish good luck with our new contract. Despite the good news
we have received, the rising acts of terrorism in our country and around
the world, inner turmoil and the refugee crisis are inevitably affecting
Turkish economy. Still, our employees are dedicated to fulfill their
respective responsibilities in order to achieve the goals we have set for
the future as YENİGÜN family, and to work harder than ever with a view
to carry Yenigün towards success despite all challenges.
In this frame, we will need to work harder and to expand to new countries
and markets with awareness of the fact that 2016 will be a challenging
year. We, as employees of YENİGÜN, are able to achieve this objective. I wish
success, and a peaceful and prosperous year to the entire YENİGÜN family.
With My Sincere Regards,
Edip YENİGÜN
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Our New Contracts

Cameroon
Douala Japoma
Stadium Project

We signed a contract in December 2015 for the project
regarding construction works of Douala Japoma Stadium
with a capacity of 50.000 spectators, as our first project
in Cameroun. We tender our kind gratitude to our
colleagues for their effort in the award of this project and
wish success for our project team.

“We Signed Our First
Contract In Cameroun,
Douala Japoma Stadium
Project”
Our Ongoing Projects

The House
Residence
Bomonti Project
“Samlpe Flats and Hotel
Rooms are Now Available
in The House Residence
Bomonti Investment Project.”

1+0

1+1

The House Residence Bomonti Project, with 25 floors
in total including eight basement floors, contains
Cafés & Restaurants on the ground floor, a hotel
with 51 rooms on the first three floors, which will
be operated by The House Hotel, and 155 residence
flats on upper floors.
Structural construction works have been completed and
trim works, mechanical & electrical works and facade
works have been ongoing under our project’s scope.

Site Preparation
and Improvement
Works for Star
Refinery Project
Site Preparation Works have
been completed at the rate
of 95% and site improvement
works at the rate of 63%.

Initiated in December 2011, the site preparation works
have reached the final stage. Site improvement works
have been ongoing at full speed. Signed in October
2014, improvement works were commenced in January
2015 and it is planned that they will be completed by
May 2016. An addendum was signed in January 2016
for additional works regarding improvement of Terrace 7
as a continuation of the mentioned works. The period of
completion for the additional work in value of USD 15,5
million is approximately 12 months and it is planned that
the work will have been completed within 2016.
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Construction and Infrastructure
Piping Works for Star Aegean Refinery
Construction Works
have been completed
at the rate of 87% and
infrastructure piping
works at the rate of 42%.
Construction works which we were
awarded in November 2014 in scope of
Star Aegean refinery were actually initiated
in December 2014. In addition to the
construction works, infrastructure piping
works were undertaken in April 2015 and
are currently ongoing. It is planned that the
both projects will have been completed by
June 2017.

Iron & Steel Production Complex as a
Co-Investment of Algeria- Qatar
“As our First Project in Algerian Market, our Project for
Steel Plant and Supplementary Works has been Rapidly
progressing.”

Algerian Qatari Steel, which is a co-investment of
Algeria and Qatar, is located in El Millia, as our first
project in Algeria. The project was undertaken by
Danieli company under an EPC contract. We, as
Yenigün, have been awarded the construction works
of the Rolling Mill and auxiliary facilities by Danieli.
The Rolling Mill has an annual capacity of 2,100,000
Tons.
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The Rolling Mill contains Electric Arc Furnace,
Continuous Casting Machine and other technological
equipment. The auxiliary facilities primarily include
the Water Treatment Plant, Fume Treatment Plant
and Scrap Yard.
The work contains 90,000 m2 formwork, 5500 tons
of reinforcing bar, 50,000 m2 concrete and 900 Tons
of embedded steel.

Summary of YENİGÜN bulletin

The Project for Istanbul Painting
and Sculpture Museum, Mimar Sinan
University of Fine Arts
Our Reconstruction Project
for Istanbul Painting
and Sculpture Museum,
Mimar Sinan University
of Fine Arts Has Reached
Completion Stage.
Our Project for the Museum of Mimar
Sinan University of Fine Arts, which will
be included among the most important
painting and sculpture museums of
Europe, started in February 2014.
Works related to the main building under
our project have been completed, and it
is estimated that revision works for the
basement will have been completed by
spring 2016.

Asphalt Coating Work for Aircraft
Maintenance Hangars in Jeddah
The asphalt coating works
for the aircraft maintenance
hangars of Jeddah airport, for
which we signed a contract in
May 2015, have been completed
at the rate of 17%. It is planned
that our Project will have been
completed by the beginning of
the 3rd quarter of 2016.
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Бюллетень
Январь-февраль-март 2016

Вам пришло сообщение от Совета Правления
Дорогая семья Енигюн,
В эти дни, когда мы начинаем 2016 год, я желаю здоровья всем
нашим сотрудникам и членам их семей. Уважаемые сотрудники
Енигюн, проблемы в географически близко расположенных к нам
странах негативно влияют и на нас тоже. Снижение цен на нефть
привело к остановке инвестиций в нефтегазодобывающих странах.
Поэтому 2015 год был очень напряженным для инвесторов. Тем
не менее, несмотря на эти проблемы в 2016 году есть много
причин для оптимизма в отношении развивающихся рынков.
Переживаемые трудности в развивающихся странах обеспечивают
становление более прочной общественной конструкции и за
последние 10 лет на рынках развивающихся стран отмечаются
важные достижения. Среди прочих причин, которая позволяет
нам быть оптимистами, можно назвать то, что валютные резервы
в странах с развивающейся экономикой постоянно увеличиваются
и в странах с развивающейся экономикой имеется значительный
неиспользуемый потенциал как с точки зрения населения
ресурсов, так и с точки зрения населения. Наша цель, как
семьи Енигюн, состоит в том, чтобы создавать рабочие места в
развивающихся странах. Мы считаем, что у всех нас имеется этот
потенциал. Как вы знаете, 30 декабря 2015 мы подписали контракт
с Министерством Спорта Камеруна на строительство стадиона и
спортивного комплекса на 50 тысяч зрителей. Желаю, чтобы наш
новый контракт принес нам всем удачу. Наряду с этими хорошими
новостями, однако, увеличение террористических актов, как в
нашей стране, так и во всем мире, внутренние беспорядки и кризис
с беженцами неизбежно отрицательно скажутся на экономике
Турции. Тем не менее, несмотря на трудности, мы семья Енигюн,
для обеспечения возможности достижения поставленных перед
нами целей, должны выполнять наши обязательства и стараясь
работать еще лучше, должны принести Енигюн к успеху. В этой
связи, с пониманием того, что 2016 будет сложным годом, нам
нужно работать с большей отдачей и утверждать свое присутствие
в новых странах на новых рынках. Мы, сотрудники Енигюн, сможем
этого добиться. Я желаю всем членам семьи Енигюн чтобы этот
год стал успешным, мирным и прибыльным.
С любовью и уважением,

Edip Yenigün
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Наши новые Контракты

Проект
Стадиона Дуала
Джапома в
Камеруне

«Мы подписали Контракт на
строительство Стадиона Дуала
Джапома в Камеруне, стране,
которая является одной из
наших целевых рынков».
В Декабре 2015 г. нами был подписан Контракт на
выполнение строительных работ по проекту Стадиона
Дуала Джапома на 50.000 зрителей, который
является нашей первой работой в Камеруне. Хотим
поблагодарить наших сотрудников, которые внесли
свой вклад в получение данного объекта и желаем
успехов нашей команде, которая будет заниматься
реализации Проекта.

Реализуемые Проекты

Жилой комплекс Обустройство строительной площадки
Бомонти
«На стройплощадке нашего
на строительстве
Инвестиционного Проекта
Нефтеперерабаты«Жилой комплекс Бомонти»
открыт для посещения образец
вающего Завода
квартиры и гостиничного
номера»
STAR EGE
1+
1

1+0

Проекта «Жилой комплекс Бомонти» представляет
собой 25 – ти этажное здание с 8-ю подземными
этажами. На первом этаже располагаются кафе и
рестораны, на первых трех этажах располагается
Отель на 51 номер, который будет эксплуатироваться
The House Otel, а на верхних этажах размещено 155
жилых квартир - апартаментов. На строительство
завершено возведение каркаса здания и в
настоящее время продолжаются отделочные
работы, устройство механических и электрических
систем и облицовка фасада.

Работы по подготовке площадки
выполнены на 95%, работы по улучшению
качества грунтов выполнены на 63%.

Работы по подготовке площадки, начатые в декабре
2011г, в настоящее время близятся к завершению. Работы
по улучшению качества грунтов продолжаются быстрыми
темпами. Контракт на работы по улучшению качества грунтов
был подписан в Октябре 2014г., а к работам приступили
в Январе 2015г. Завершение работ планируется в Мае
2016г. В Январе 2016 в рамках продолжения работ было
подписано дополнительное соглашение на выполнение
дополнительных работ по усилению грунтов на Террасе 7.
Сроки производства дополнительных работ на сумму 15,5
млн. долларов США составляют около 12 месяцев, и данные
работы планируется завершить до конца 2016 года.
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Строительные работы и прокладка инфраструктурных
трубопроводов на площадке строительства
Нефтеперерабатывающего Завода STAR EGE.
Строительные работы
выполнены на 87%,
трубопроводные работы
выполнены на 42%.
Строительные работы на площадке строительства
Нефтеперерабатывающего Завода STAR EGE,
Контракт на выполнение которых был подписан
в Ноябре 2014, фактически начались в Декабре
2014г. Дополнительно к строительным работам
в Апреле 2015г. были приняты обязательства
по прокладке трубопроводов и в настоящее
время работы продолжаются. Оба Контракта
планируется завершить в Июне 2017 года.

Совместный инвестиционный проект Алжира
и Катара – строительство комплексного
металлургического завода.
«Стремительно продолжаются работы по возведению сталеплавийного
цеха и производство дополнительных работ на проекте строительства
металлургического завода, который является нашей первой работой на
рынке Алжира».

Металлургический завод Algerian Qatari Steel, являющийся совместным инвестиционным проектом Алжира и Катара, возводжится в провинции Эль-Милла
Алжира. Данный Проект осуществляется на основе
принципа ЕРС «Проектирование – Закупки - Строительство», генеральным подрядчиком является компания ДАНИЭЛИ. Мы, компания Енигюн, по Контракту
с ДАНИЭЛИ приняли на себя обязательства по строительству сталеплавийных цехов и строительству вспомогательных и инфраструктурных сооружений. Годовая производительность составляет 2,100,000 тонн. В
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сталеплавильной цеху будут располагаться Электросталеплавильная Печь (ЭСП), Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и прочее технологическое
оборудование. Основные вспомогательные сооружения включают Установку Водоподготовки, Установку
Очистки Дыма, Скраповое Хозяйство. При возведении
сталеплавильного цеха предусматриваемый объем
работ составляет 90000 м2 опалубки, 5500 тонн армирования, 50.000 м3 бетонных конструкций и 900 тонн
закладных элементов.

Резюме бюллетеня YENİGÜN

Музей живописи и скульптуры
Стамбула при Университете изящных
искусств имени Мимар Синана.
Подошел к стадии
завершения Проект
строительства Музея
живописи и скульптуры
Стамбула при Университете
изящных искусств имени
Мимар Синана.
В феврале 2014 года начат Проект
строительства Музея при Университете
изящных искусств имени Мимар Синана,
который является кандидатом на то, чтобы
стать одним их самых важных музеев
живописи и скульптуры Европы. В настоящее
время по Проекту завершено строительство
основного здания, и вместе с внесением
изменений по подземной части завершение
планируется весной 2016г.

Устройство асфальтовых покрытий ангаров
для осмотра и ремонта воздушных судов в
аэропорту г.Джидда.
В Мае 2015 нами был подписан
Контракт на выполнение работ
по устройству асфальтовых
покрытий ангаров для осмотра
и ремонта воздушных судов в
аэропорту Джидда, и в настоящее
время работы выполнены на
17%. Завершение проекта
предусматривается в 3-м квартале
2016г.
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bulletin
Janvier - Février - Mars 2016

Vous Avez un Message de l’Administration
Très chère famille de Yenigün,
En ces jours où nous venons de commencer l’année 2016, je souhaite une
bonne santé à tous les employés de YENİGÜN et à leurs familles.
Chers employés de YENİGÜN, les problèmes dans les zones géographiques
voisines ont un grand impact sur nous. La baisse des prix de pétrole
provoqua presque l’arrêt des investissements dans les pays producteurs
de pétrole et de gaz. Par conséquent, l’année 2015 fut une année difficile
pour les investisseurs. Cependant, malgré ces difficultés, il existe plusieurs
raisons pour rester optimiste sur le marché qui évolue en 2016.
Les difficultés traversées ont permis la création d’une structure plus
solide dans les pays en voie de développement et les marchés des pays
développés ont connu d’assez importants progrès dans les 10 dernières
années. L’augmentation stable des réserves de devise dans les économies
émergentes et l’existence d’un potentiel important et qui n’a pas été
encore utilisé à la fois en termes de ressources et de population dans
les économies en voie de développement sont parmi les raisons qui nous
conduisent à rester optimistes.
En tant que famille YENİGÜN, notre objectif devrait être la création
d’emplois dans les pays en voie de développement. Je sui convaincu que
nous tous, nous avons ce potentiel. Comme vous le savez, nous avons signé
le 30 décembre 2015 l’accord du travail du complexe sportif et du stade
d’une capacité de 50 mille spectateurs du Ministère du Sport du Cameroun.
Je souhaite à ce que ce nouvel accord soit bénéfique pour nous tous. En
dehors de cette bonne nouvelle, les événements de terrorisme ayant pris de
l’ampleur à la fois dans notre pays et dans le monde, les conflits internes et
la crise de réfugiés ont malheureusement un impact négatif sur l’économie
turque. Cependant, malgré ces difficultés, en tant que famille YENIGÜN,
afin d’atteindre nos objectifs déterminés pour l’avenir, tous nos employés
accompliront les responsabilités qui leur incombent et conduiront YENIGÜN
au succès en travaillant encore plus que d’habitude.
Dans ce contexte, nous devrons pénétrer dans de nouveaux pays et
marchés en travaillant encore plus en étant conscients que l’année 2016
sera une année difficile. En tant qu’employés de YENİGÜN, nous pouvons
y arriver. Je souhaite une année sereine et pleine de richesse à toute la
famille de YENİGÜN
Cordialement,

Edip Yenigün
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Nos Nouveaux Contrats

Projet du Stade
Douala Japoma
au Cameroun

Nous avons signé en Décembre 2015 le projet des
travaux de construction du Stade Douala Japoma d’une
capacité de 50.000 personnes, ayant la caractéristique
de constituer notre premier travail au Cameroun. Nous
remercions nos amis ayant fourni des efforts dans
l’obtention de ce travail et souhaitons beaucoup de
succès à notre équipe de projet.

“Nous avons signé l’Accord
du Stade Doula Japoma,
étant notre premier travail
au Cameroun faisant partie
de nos marchés cibles.”
Nos Projets En Cours

Projet de The
House Rezidans
Bomonti

“Dans notre projet d’investissement
The House Rezidans Bomonti, des
appartements de logement exemple
et de chambre d’hôtel ont été
ouvertes au public.”

1+0

Travaux de Préparation et
de Réhabilitation du Site
de la Raffinerie Star Ege
%95 des travaux de préparation
du site et 63% des travaux de
réhabilitation du site ont été
achevés.

1+1

Dans le rez-de-chaussée de notre projet The House
Rezidans Bomonti ayant 25 étages au total dont huit
sous au sous-sol, il existe des Cafés & Restaurants;
dans ses trois premiers étages, il existe l’hôtel de
51 chambres et dans les étages supérieurs, il existe
155 appartements de résidence.
Les travaux bruts ont été achevés dans notre projet
et les travaux de finition, les productions de façades
mécaniques et électriques se poursuivent.

Les travaux de préparation du site ayant débuté en
Décembre 2011 ont atteint le stade final. Les travaux
de réhabilitation du site se poursuivent à grande
vitesse. Les travaux de réhabilitation dont l’accord a
été signé en Octobre 2014 ont débuté en janvier 2015.
Leur achèvement est prévu pour Mai 2016. L’avenant
a été signé au courant du mois de janvier 2016 pour
les travaux supplémentaire de réhabilitation de Teras
7 comme une poursuite de ces travaux. La durée
d’achèvement d’une valeur de 15,5 millions de dollars
US est prévue comme étant d’environ 12 mois et leur
achèvement est prévu pour 2016.
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Construction de la Raffinerie Star Ege et
Travaux de Tuyauterie d’Infrastructures
87% des travaux de
construction et 42% des
travaux de tuyauterie
d’infrastructures ont été
achevés.
Les travaux de construction dont nous
avons signé l’accord en Novembre 2014
dans le cadre de la Raffinerie Star Ege, ont
activement commencé en décembre 2014.
En plus des travaux de construction, les
travaux de tuyauterie d’infrastructures ont
été obtenus en Avril 2015 et se poursuivent.
L’achèvement des deux projets est prévu
pour Juin 2017.

Complexe de Production de Sidérurgie
avec l’investissement conjoint de
l’Algérie-du Qatar
“Notre projet d’Aciérie et de ses Travaux Annexes, étant notre
premier travail dans le marché algérien se poursuit à grande
vitesse.”

Algerian Qatari Steel étant un investissement
conjoint de l’Algérie et du Qatar se trouve dans la
province d’El Milia de l’Algérie. La réalisation du
projet a été assumée par la société Danieli en tant
qu’EPC. En tant que Yenigün, nous avons obtenu de
Danieli les travaux de constructions de l’Aciérie et de
ses installations auxiliaires. L’Aciérie a une capacité
annuelle de 2.100.000 tonnes. Au sein de l’aciérie,
se trouvent le Four à l’Arc Electrique (Electric Arc
Furnace), la Machine de Coulée Continue (Continous
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Casting Machine) et d’autres équipements
technologiques. Dans les installations auxiliaires, il
existe notamment une Usine de Traitement d’Eau
(Water Treatment Plant), une Usine de Traitement de
Fumée (Fume Treatment Plant), un Parc à Ferrailles
(Scrap Yard).
Dans le contenu du travail, il existe 90,000 m2 de
coffrages, 5500 tonnes de fer, 50.000 m2 de béton et
900 tonnes d’acier intégré.
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Projet du Musée de Peinture et de
Sculpture d’Istanbul de l’Université des
Beaux-arts Mimar Sinan
Notre projet de
Reconstruction du Musée
de Peinture et de Sculpture
de l’Université des Beauxarts Mimar Sinan a atteint
le stade de finalisation.
Notre projet du Musée de l’Université des
Beaux-arts Mimar Sinan étant candidat
pour devenir l’un des plus importants
musées de peinture et de sculpture en
Europe a débuté en février 2014.
Les productions de bâtiments principaux
de notre projet ont été complétées et
l’achèvement des productions révisées
de sous-sol est prévu pour le printemps
2016.

Travail de Revêtement en Asphalte des
Entrepôts d’Entretien d’Avion à Djeddah
17% des travaux de
revêtement en asphalte des
entrepôts d’entretien d’avion,
relatifs à l’aéroport de Djeddah
dont nous avons signé le contrat
en Mai 2015 ont été achevés.
L’achèvement du projet est
prévu pour le 3ième tiers de
l’année 2016.
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