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Yönetimden Mesajınız Var

Değerli Dostlarımız,

Yenigün ailesi olarak, zorluklara karşı duruşumuz giderek 
güçlenmektedir. 

Ülkemizde istihdamın devamlılığı için var gücümüzle 
çalışmakta, adı '2023 Hedefleri' olarak konmuş amaca 
doğru ilerlemekteyiz.

Bu doğrultuda, teknolojinin gelişimine ayak uydurarak 
verimliliği artırmak ve ülke ekonomisine katma değer 
sağlamak en önde gelen düşüncemizdir.

2017 yılında başlayacak önemli projelerimiz arasında 
Kamerun'da stadyum inşaatı yer almakta, Sahra Altı ve 
Kuzey Afrika fırsatlarına özel önem atfetmekteyiz.

Kaliteli insan gücünün yoğunlaştığı kuruluşlar arasındaki 
yerimiz hepinizce bilinmekte olup, bu gerçeği başarılara 
giden yolun itici gücü olarak görmek şansına sahibiz. 

2017 yılının hepimiz için bir umut ve sevinç yılı olmasını 
diliyorum.

Tamer ALTAY 
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Yeni Sözleşmelerimiz

Proje, 8000 m2 betonarme ve çelik yapı imalatı, MEP işleri, saha ve çevre düzenlemesi 
işlerinin yanında;  107 km sedde, 92 km stabilize yol, 50 000 m2 stabilize pist, 40 000 m2 

asfalt işlerini kapsamaktadır.

İşin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, şirketimize hayırlı olmasını dileriz.

S.Arabistan Riyad / Khurais’de “ F-15 Elektronik 
Atış Güdümleme projesi”ini imzaladık.

F15 - Elektronik Atış 
Güdümleme Projesi

PROJE ÖZELLİKLERİ
Kazı-Dolgu 699.901m3

Beton (betonarme işleri + 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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Deniz KUŞASLAN
Proje Müdürü

The House Rezidans 
Bomonti Projesi

The House Rezidans Bomonti 
projemizin ilk 3 katında 51 odalı 

otel, kalan 12 katında ise 155 adet 
rezidans dairesi yer almaktadır.  

Otel katları iç tefrişleri ile birlikte  
büyük oranda tamamlanmış olup 
Şubat ayı içerisinde The House Otel 
grubuna ön teslimleri yapılmıştır. 

Otelin açılışı Nisan ayı içerisinde 
planlanmaktadır. 

Konut katlarında da benzer sona 
gelinmiş olup, Mart 2017 sonunda 
daire teslimlerinin yapılması 
planlanmaktadır. 

Projemizde iç dekorasyon, tefriş ve 
peyzaj işleri devam etmektedir.

“The House Rezidans Bomonti 
Yatırım Projemizde Hayat 
yakında başlıyor”

Devam Eden Projelerimiz
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Devam Eden Projelerimiz

Taif, King Salman 
Hastanesi İnşaatı

Taif King Salman Hastane inşaatı ça-
lışmaları hızla devam etmekte olup, 

projenin parasal gerçekleşmesi 2017 Ocak 
sonu itibariyle  %39 seviyesindedir. Hastane 
binasına ait betonarme imalatları tamam-
lanmış olup, yaşam binalarında  %98 ilerle-
me oranına ulaşılmıştır. Ekim 2015 tarihin-

de başlayan ince işler imalatlarından; şap 
ve bölme duvar imalatlarında  %70, prekast 
cephe montajında  %74, alçıpan bölme du-
var imalatlarında %45, çelik konstruksiyon 
montajında %14, duvar boya ve seramik 
döşeme imalatlarında ise %12 ilerleme 
kaydedilmiştir. 

“Hastane İnşaatı Yolun 
Yarısında”

Ersin NALBANTOĞLU
Proje Müdürü
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Büyükyalı Çok Amaçlı 
Kompleksi
Emlak 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. Yaşamın 
2019 yılında başlamasının planlandığı 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 imkanlarını 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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Devam Eden Projelerimiz

Cezayir-Katar Ortak Yapımı 
Demir Çelik Üretim Kompleksi 

Detay tasarımını da üstlenmiş olduğumuz projemizde çalışma kapasitesi 
2.100.000 ton/yıl olan 2  çelikhanenin yanısıra 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.

Proje bünyesinde ;

Senai MAZMANCI
Proje Müdürü

Elektrikli Ark Ocağı (2)

Pota Fırını (2)

Sürekli Döküm Tesisi (2)

Çubuk Sıcak Haddehanesi

Hava Ayrıştırma Tesisleri (2)

Su Arıtma Tesisleri (2)

Tüm Yardımcı Tesisler (Hurda Sahası, Şalt Sahası)

Altyapı ve Yollar 

yer almaktadır.



YENİGÜN Bülten | Ocak-Şubat-Mart 2017

11

Star Ege Rafinerisi Saha 
Hazırlık ve İyileştirme İşleri

Aralık 2011’de başlamış olan 
saha hazırlık işleri büyük ölçüde 

tamamlanmış olduğundan bu sayıda 
ilerleme yüzdelerini belirtmiyoruz. Şubat 
sonu itibariyle ana kontrat kapsamında 
tamamlanmış olan imalatların geçici 
kabulleri yapılmakta ve kabul eksikleri 
üzerinde çalışılmaktadır. Mart-2017 sonu 
itibariyle bu çalışmaların büyük ölçüde 
tamamlanması planlanmaktadır. Devam 
eden işimize ilave olarak DS1 bölgesinde 
yapılacak olan iyileştirme işlerini de TSGI 
ile anlaşmış bulunuyoruz. Öngörülen 
toplam bedeli 9M-10M USD olan yeni 
işimizin bitiş tarihi 31.12.2017 olarak 
planlanmaktadır. Bu iş sayesinde mevcut 
şantiyemizin bir yıla yakın bir süre daha 

Aliağa da faaliyet göstermesini sağlamış 
olmak yeni çıkacak işlerin takibi açısından 
da önem arz etmektedir. 

Daha geniş açıdan Aliağa ve çevresindeki 
yatırımlara baktığımızda, Socar’ın 
ve Petkim’in planladığı yeni projeler, 
Tüpraş’ın içinde başlaması beklenilen 
genişleme ve yenileme işleri, Kuzey Ege 
Otobanı gibi işler göze çarpmaktadır. Bu 
işlerden bazılarının ihalesi sonuçlanmış, 
bazıları henüz yapılmamıştır ve şantiyenin 
yakın takibi altındadır. Beş yıldan 
fazla bir sürede bölgede edindiğimiz 
tecrübe ve kurduğumuz ilişkilerin yeni 
projelerin alınması durumunda çok fayda 
sağlayacağı açıktır. 

Saha Hazırlık İşleri ve saha iyileştirme işleri 
projemiz tamamlanma aşamasına ulaştı.

Koray ÖZDEMİR
Proje Müdürü
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Devam Eden Projelerimiz

Star Ege Rafinerisi İnşaat ve 
Altyapı Borulama işleri

İnşaat İşleri %92’ye, altyapı borulama 
işleri %90’a 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. 

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 %45, 
Trafo Binası %18, Atıksu Hatları %15 
ve Çevre Düzenleme işleri %5 ta-
mamlanma oranlarına ulaşmıştır.  
Bu ilave işlerin de ana sözleşme sü-
resi içerisinde tamamlanması plan-
lanmaktadır.

Oğuz YAZAR
Proje Müdürü
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Aralık 2015 tarihinde 
imzaladığımız Kamerun’da 

ilk işimiz olma özelliğini taşıyan 
Douala Japoma Stadyum’u inşaat 
işlerinde dizayn çalışmaları devam 
etmektedir. Ocak 2017 içerisinde 
proje avansının alınması ile 
birlikte mobilizasyon çalışmalarına 
hızla başlanmıştır. Mobilizasyon 

kapsamında, kamp bölgesinin 
beton işleri, şantiye bölgesinin fens 
kapama işleri, beton santrali ve kule 
vinç temelleri  hazırlanmaktadır. 
Proje kapsamında ise hafriyat 
işleri başlamıştır. Türkiye’den 
sevkiyat hazırlıkları devam eden 
makine-ekipman ve mobilizasyon 
malzemeleri beklenmektedir.

Nevzat PEKÖZ
Proje Müdürü

Douala Japoma Stadyum Projemiz Hızla 
Devam Ediyor.

Kamerun Douala Japoma 
Stadyum Projesi



14

Yenigün’den Haberler

Aliağa 
Şantiyemizin 
İş Güvenliği 
Departmanı 
En güvenli 
Ekibini 
Seçti

Ocak 2017 ayı boyunca Aliağa 
Şantiyemizde yapılan haftalık de-
ğerlendirmeler sonucunda Yeni-
gün İnşaat adına yaptırmış oldu-
ğumuz flamayı “en güvenli çalışan 
ekip” seçilen Temel Yavuz ekibine, 
Ocak ayı kurulunda teslim ettik. 

Temel Yavuz ekibine, güvenli ça-
lışmalarından dolayı teşekkür 
ediyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

Suudi 
Arabistan 
Ofisimiz 
Yeni Yerine 
Taşındı
Suudi Arabistan’ın Al-Khobar 
kentinde bulunan ofisimiz 
bir binanın 2 farklı katında 
135’er m2 lik 2 ofiste 
faaliyetini sürdürmekte idi. 
Yapılan girişimler sonucunda 
aynı binanın 5. katında 
toplam 270 m2 lik tek bir 
ofis ayarlanmış ve taşınma 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Yeni ofisimize taşınmakla 
daha uygun çalışma şartları 
ve firmamızın daha iyi temsil 
edilmesi sağlanmıştır.

21 Kasım 2016 tarihinde Al 
Khobar’a bir toplantı için gelen 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Mithat Yenigün ve 
Başkan Yardımcımız Sayın 
R. Cihat Kılıç yeni ofisimizi 
ziyaret etmişlerdir.
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Hedef Pazarlarımızdan Haberler

ÜRDÜN

Ürdün topraklarının doğusu daha çok çöllerle kap-
lı düzlüklerden, batı bölgeleri dağlık arazilerden 

oluşmaktadır. Büyük Rift Vadisi, Ürdün Nehri’ni batı ve 
doğu olmak üzere iki bölgeye ayırmaktadır. Ürdün top-
raklarının % 3,32’si ekilebilir arazilerden, % 1,18’i düzen-
li hasat elde edilen alanlardan oluşmaktadır.
İlkbahar ve sonbahar ayları Ürdün’ü ziyaret etmek için 
en ideal aylardır. Ürdün’de yazları sıcak ve kurak, kış-
ları ise soğuk ve yağışlıdır. Deniz seviyesinin altındaki 
Ürdün Vadisi’nde kışlar ılık, yazlar ise aşırı sıcak geç-
mektedir. 
En sıcak ay, sıcaklığın 14–37 °C arasında seyrettiği 
Ağustos ayı iken; Ocak en soğuk aydır (0–16 °C). En 
kurak aylar; hiç yağış görülmeyen Mayıs-Ağustos; en 
yağışlı ay ise ortalama 75,5 mm yağış ile Şubat ayıdır. 
Ocak ve Şubat aylarında yüksekliği 1000 metreden faz-
la olan bölgelerde kar yağışı görülmektedir.
Siyasi ve İdari Yapı

İnsanoğlunun ilk yerleşim yerlerinden biri olan Ürdün, eski 
çağlardan beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. 11 

Nisan 1921 tarihinde “Transjordan” adıyla İngiliz mandası 
olarak kurulan ülke, 1920–1946 yılları arasında İngilizler 

tarafından yönetilmiş; 25 Mayıs 1946’da bağımsızlığına ka-
vuşmuştur.

Ürdün, anayasal kurallara bağlı olarak bir Krallık tarafından 
yönetilmektedir. Ürdün’de esas yürütme ve yasama gücü olan 

Kral, dış politikaya ve ülkenin stratejik vizyonuna ilişkin önemli 
kararları almakta, Başbakanı ve Bakanlar Kurulu’nu atamakta ve 

yürütme görevini atadığı Başbakan ve Bakanlar Kurulu aracılığıy-
la yerine getirmektedir. Kabine üyeleri ise, Başbakan tarafından 

ve Kral’ın onayı ile atanmaktadır. Kral, Başbakanı parlamentodan 
ve çoğunluğu oluşturan siyasi grubun içinden atamak zorunda de-

ğildir, Genel uygulama, parlamento dışından atama şeklindedir. Kral 
istediği zaman Başbakanın ve Bakanlar Kurulu’nun istifasını isteyebi-

lir, Parlamentoyu feshedebilir. Kral aynı zamanda silahlı kuvvetlerin de 
başkomutanıdır. Mevcut Kral, Kral Hüseyin’in ölümünün ardından 1999 

yılında tahta geçen Kral II. Abdullah’tır ve günümüze kadar gücünü koru-
muştur.
Ülkede çok sayıda siyasi parti bulunmakta olup, aşiret ve aile bağları da 
oldukça önemlidir. Parlamento’nun Temsilciler Meclisi ve Senato olmak 
üzere iki kanadı vardır. Temsilciler Meclisi, 110 milletvekilinden oluşmak-
ta olup, üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimler yoluyla halk tarafından belir-
lenmektedir. 55 senatörden oluşan Senato üyelerini ise Kral atamaktadır. 
Senatörler 40 yaşını dolduran, önemli kamu görevlerinde bulunmuş olan 
ve rejime bağlı kişiler arasından seçilmektedir. Senatörlerin görev süresi de 
4 yıl olup, bu süre Kral’ın takdirine bağlı olarak uzatılabilmektedir.
Yargının bağımsızlığı, 1952 Anayasası ile güvence altına almıştır. Kral yar-
gıçların atanmasını ya da azledilmesini onaylasa da, uygulamada yar-
gıçlar Yüksek Yargı Konseyi tarafından denetlenmektedir. Hukuk kuralları 
İslam Hukuku’na ve Fransız Hukuk Sistemi’ne dayanmaktadır.Hazırlayan: Başak UYTUN
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Doğal Kaynaklar ve Çevre
Ülkenin batısında yer alan Ürdün 
Vadisi, en verimli alanlar olarak 
kabul edilmekte, meyve ve sebze 
üretiminin çoğu bu bölgede yapıl-
maktadır. Ürdün’ün başlıca tarım 
ürünleri; turunçgiller, domates, 
salatalık, zeytin, çilek ve çekirdekli 
meyvelerdir. Sınırlı miktarda pet-
rol ve doğal gaz rezervlerine sa-
hip olan Ürdün’ün başlıca maden 
kaynakları ise fosfat, potaş ve şist 
yağıdır.

Periyodik olarak meydana gelen 
depremler, ormanlık alanların tah-
ribi, hayvanların aşırı otlatılması, erozyon ve çölleşme 
ülkenin başlıca çevre sorunlarıdır. Son yıllarda yaşanan 
kuraklık, sanayi ve turizm yatırımlarının artması, tarımda 
suyun verimsiz kullanılması ve hızlı nüfus artışı nedeniyle 
su ihtiyacının ilerleyen yıllarda daha da artması beklen-
mektedir. 2004 yılında açıklanan ve 2005–2020 yıllarını 
kapsayan master planına göre, Ürdün’ün su açığının yıllık 
yaklaşık 561 m3 seviyesinde tutulması planlanmaktadır. 
Plan’da su ihtiyacının 2020 yılında yıllık 1,665 m3’e çıka-
cağı, su arzının ise 1,276 m3 olacağı tahmin edilmektedir.

Ölü Deniz’e su taşıyan Ürdün Nehri’nin sularının son yıl-
larda aşırı kullanımı sonucunda Ölü Deniz’in su seviye-
sinin dünyadaki diğer denizlerle karşılaştırıldığında en 
düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Çevre uzmanları 
Ölü Deniz’in her an kuruyabileceğine dair uyarılarda bu-
lunmaktadır. Ürdün için önemli bir su kaynağı ya-
ratması öngörülen Kızıldeniz-Ölüdeniz ka-
nal projesinin fizibilite çalışmaları ile 
ilgili olarak Ürdün, İsrail ve Filistin 
arasında anlaşma sağlanmış ve 
çalışmalara başlanmıştır. Proje 
kapsamında Kızıldeniz’den yıl-
da 1 milyar metreküp deniz 
suyunun, 200 km boyunca inşa 
edilecek kanallar ve pompa 
istasyonları ile Ölüdenize ta-
şınması ve içme suyuna dönüş-
türülerek bu üç ülke arasında pay-
laştırılması öngörülmektedir. Ayrıca, 
kanalın döneceği güzergahın Ölüdenize 

varmadan büyük rakım farkına 
ulaşacağı göz önüne alınarak 
suyun aşağı doğru akmasının 
yaratacağı enerjinin, kurulacak 
hidroelektrik santrali vasıtasıyla 
elektriğe dönüştürülmesi de plan-
lanmaktadır. 

 Ekonomik Yapı
Önemli yerleşim bölgeleri daha 
çok ülkenin kuzeyinde ve orta ke-
simlerinde yoğunlaşmıştır. Ülkenin 
başlıca ticaret şehirlerinden 
olan Amman, turizm açısından 
önemli bölgelerdendir. Irbid’de ve 
Zarqa’da sanayi üretimi gelişmiş 

düzeydedir. Karak’ta ise madencilik, potaş ve fosfat iş-
lenmektedir. Suriye sınırı yakınındaki Mafraq kenti ise 
imalat ve tarım merkezi olma yönünde gelişimini sür-
dürmektedir. Akabe şehri, sanayi ve turizm faaliyetleri 
nedeniyle her zaman yoğun bir liman olmakla birlikte; 
Akabe Sanayi Bölgesi’nin 1 Ocak 2001’de faaliyete geçi-
şi Liman’ın yoğunluğunu ve bölgedeki emlak yatırımlarını 
daha da artırmıştır.

Ekonomi Politikaları
Ürdün ekonomisinde 1988–1989 yıllarında yaşanan 
mali krizlerin ardından, makroekonomik istikrarın yeniden 
sağlanması amacıyla IMF ile detaylı bir geri ödeme planı 
oluşturulmuştur. Bu çerçevede kamu çalışanlarının ücret-
lerinin dondurulması, yeni işe alımların ertelenmesi, itha-
lattan alınan vergilerin indirilmesi ve belirli ürün grupları 

için verilen teşviklerin kesilmesi gibi uygulama-
lar getirilmiştir. Ürdün yeniden yapılanma 

sürecinde, diğer bölge ülkelerine göre 
daha istikrarlı bir yapıya sahip ol-

ması sayesinde Batılı ülkelerden 
aldığı maddi yardımlar ile ge-
lir düzeyi düşük olan gruplara 
yardım yapılabilmiş, bütçeden 
sağlık ve eğitim harcamalarına 
ayrılan pay korunabilmiştir.

Bu süreçte uygulanan liberalleş-
me politikaları sayesinde Ürdün 

ekonomisi rekabet gücü kazanmış-
tır. Gümrükler, vergilendirme, şirketler 

kanunu ve finansal piyasalar gibi alanlar-
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da son yıllarda özel sektörün lehine yapılan değişiklikler 
ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin çıkarılan 
yasalar, özellikle bilgi teknolojileri, medikal, inşaat, tu-
rizm ve madencilik sektörlerinde yabancı yatırımcıların 
güveninin kazanılmasında etkili olmuş, yabancı yatırım-
ların payı artmıştır. Ucuz ve eğitimli işgücü, kaliteli altya-
pı hizmetleri, 2000 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye-
lik, özelleştirme politikaları ve AB ve ABD ile imzalanan 
Ticaret Anlaşmaları Ürdün’ün Orta Doğu’nun en istikrarlı 
ekonomilerinden biri haline gelmesini sağlamıştır.

Ürdün’ün mali ve dış ticaret dengesi, petrol piyasasında 
yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göster-
mektedir. Kamu gelirlerinin kısıtlı olması dolayısıyla dış 
kaynaklara bağımlılık sürmekte ve dış ticaret açığı ya-
bancı işçilerin dövizleri ile kapatılmaya çalışılmaktadır. 
Sonuç olarak Ürdün ekonomisi yıllardır açık vermekte, 
cari hesapta ancak petrol fiyatlarının düşük olduğu yıl-
larda fazla verilmektedir. İç talepteki artış, ekonomik bü-
yümenin sürdürülmesinde başlıca etkendir.

Müteahhitlik İlişkileri
2000 yılından bu yana Türk mütaahitlik firmaları Ürdün’de 
yaklaşık 2.4 milyar Dolar tutarında iş üstlenmiştir. Türk 
şirketlerince üstlenilmiş olup yapımı tamamlanan ve de-
vam eden belli başlı müteahhitlik işleri şunlardır:

• Ürdün-Suriye sınırındaki Yarmouk nehri üzerindeki 
Wahdeh barajının yapımını Özaltın firması üstlenmiş 
olup, proje tamamlanmıştır.

• 145 milyon dolar tutarındaki Genelkurmay Başkanlığı 
karargahının yapımını Yüksel İnşaat üstlenmiştir. Proje 
2008 yılında tamamlanmıştır. 

• 40 milyon dolarlık Kraliyet Akademisinin yapımını Koray 

İnşaat 2006 yılı içinde tamamlamıştır.

• İhale bedeli 180 milyon dolar olan Amman’ın kuzeyin-
de doğal gazla çalışan Samra Enerji Santrali’nin 1. üni-
tesinin yapımını GAMA firması tarafından 2006 yılında 
tamamlamıştır.

• Mujib vadisi ve Güney Ghor sulama projesinin ikinci 
aşamasının iki ayağını Kolin ve Aydıner firmaları 2006 
yılı içerisinde tamamlamışlardır.

• 42 milyon dolarlık Ürdün Deniz Kuvvetlerine ait üs ya-
pımı ile 12 milyon dolarlık Akabe Kraliyet Yat Limanı’nın 
yapımını Bektaşoğlu firması 2006 yılı içerisinde sonuç-
landırmıştır.

• Yaklaşık 1 milyar Dolar’ın üzerinde bir bedele mal ol-
ması öngörülen Suudi Arabistan sınırındaki Disi akü-
ferinden Amman’a su nakline ilişkin “Disi-Amman Su 
Taşıma Projesi” ihalesi GAMA’nıni şletme döneminde-
dir.

• Koray firması, ihale bedeli 200 milyon dolar olan, Kral 
Hüseyin Kanser Araştırma Hastanesini gerçekleştirmiş-
tir.

• Ölüdeniz’de 84 milyon dolarlık pompa istasyonu yapı-
mı projesini Şener Arda şirketi 2008 yılında üstlenmiş 
tir.

• Rem Mühendislik firması küçük ve orta ölçekli yol, alt-
üst geçit, köprü, zemin etüdü gibi işlerin imalatını yap-
maktadır.

• Kates Firması Ürdün Katrana Çimento Fabrikasının 
mekanik işlerini yapmaktadır. Ayrıca Firmamız Akaba 
limanı fore kazıklarının temini ve terkibi işlerini üstlen-
miştir.

Hedef Pazarlarımızdan Haberler
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İş Sağlığı ve Güvenliği

Adana Aladağ yangın faciasının acılarını unutma-
mışken, ülkemizin bir çok yerinde, benzer yangın 
durumları meydana gelmeye devam etmektedir. 
Benzer elim kazaların ana sebebi bilgisizlik, ihmal-
karlık ve tedbirsizliktir. Bu tür durumların tekrarının 
yaşanmaması için, acil durumlara  ve müdahale 
yöntemlerine karşı daima hazırlıklı olunmalıdır. Peki 
olası bir acil duruma karşı nasıl hazırlık yapacağız? 

1. İşletmenizin  risk değerlendirmesini 
yaptırın;
İş güvenliği uzmanlarından, işyeri hekimlerinden 
destek alarak işletmenizdeki tehlike ve risklerin be-
lirlenmesini sağlayın. Tehlikelerin ortaya çıkarabile-
ceği sonuçları belirleyin. Tehlikelere karşı alınması 
gereken önlemleri ve adımları belirleyin. Bu düzen-
leyici ve önleyici adımları uygulayarak risk skorlarını 
minimize edin.

2. İşletmenizdeki acil durumları belirleyin 
ve acil durum planı oluşturun.
Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında 
meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet 
gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım ve tahliye 
gerektiren olaylardır. Öncelikle işletmenizde oluşa-
bilecek acil durumları belirleyerek, bu durumlara iliş-
kin önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alın. Örneğin; 
Elektrik odasında yeterli sayıda, uygun tip yangın 
söndürücünün bulunması, pano-panel önlerinde uy-
gun dayanımda izole halının temin edilmesi  vb. Acil 
durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, 

arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilkyardım ve 
yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil 
durum müdahale yöntemlerini belirleyerek, işletme-
nizde ilan edin.

3. Acil durumlar için müdahale ekipleri 
oluşturun;
İşletmenizin tehlike sınıfına göre arama, kurtarma 
ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularının 
her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli 
çalışanlardan oluşan ekipler oluşturun. 

Kurduğunuz ekiplerin üyelerini  ve ekiplerin görevle-
rini tüm personelinize duyurun, bu ekipleri işletmeni-
zin görünen noktalarında iletişim bilgileri ile birlikte 
ilan edin.

4. Acil durumlar için senaryo oluşturarak, 
yılda en az 1 kez tatbikat yapın.
Hazırladığınız acil durum planının uygulama adımla-
rının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulana-
bilirliğinden emin olmak için, işletmenizde yılda en 
az bir defa olmak üzere tatbikat yapınız. Tatbikatları 
mümkünse tüm personelin katılımı ile senaryolu bir 
şekilde yapın. Tatbikatlar için AFAD, itfaiye vb. sivil 
savunma kuruluşlarının eğitim birimlerinden destek 
alarak gerçekleştirmenizde fayda olacaktır. 

Yapacağınız tatbikatları mutlaka denetleyin, gözden 
geçirin ve rapor haline getirin. Gerçekleştirilen tatbi-
kat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan 
deneyimlere göre acil durum planlarınızı gözden ge-
çirerek gerekli düzeltmeleri yapın.

UZM. AHMET LEMİ KARABEY
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
İnşaat Yüksek Mühendisi
İSG Genel Koordinatörü

ASİST. MURAT UMUT AKGÜL 
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
İSG Departman Şefi

ACİL DURUMLARA 
KARŞI PLANINIZ 
VAR MI ?

Unutulmamalıdır ki, kaza temenni 
ederek değil, tedbir alarak önlenir.“ “
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Sağlıklı Yenigün’ler; 

Bahar Temizliği
Hazırlayan: Başak UYTUN

Baharın habercileri ufukta çoktan belirdi. Cemreler düştü, havalar ısınıyor, güneşli 
günler sıklaşıyor. Ama çoğumuz “kış yorgunu”yuz. Kendimizi biraz yorgun, biraz bitkin, 
kışın eklediğimiz bir-iki kilo nedeniyle de biraz ağır ve hantal hissederiz. Kış aylarının 
yorgunluğunu üzerimizden atmak için yapacağımız detoks ile kendimizi yenileyebilir 
ve bahar aylarına taze bir başlangıç yapabiliriz. Detoks kürlerinizde kullanabileceğiniz 
sebzeleri sizler için derledik. 

DETOKS KÜRLERİ İÇİN FAYDALANABİLİNECEK SEBZE VE MEYVELER
Enginar: Karaciğer detoksu için mükemmel bir 
seçimdir. Çok iyi bir toksin gidericidir. İçerdiği yarar-
lı bileşiklerle kolesterolü düşürücü etkisi de bulun-
maktadır.

Havuç: Beta-karoten, potasyum ve posadan 
zengindir. Bağışıklığı güçlendirir, cilt ve göz sağlığı-
nın güvenilir bir iyi dostudur. 

Lahana: Folik asit, beta-karoten ve C vitamini 
muhtevası yüksektir. Antioksidan etkili Glucosino-
latlar’dan zengindir. 

Ispanak: Göz dostu bir flavanoid olan lutein-
den zengindir. Ayrıca bol miktarda C vitamini, folik 
asit, beta-karoten ve demir ihtiva eder. 

Salatalık: Potasyum ve posa zenginidir. Su 
birikimini azaltır. Cilt detoksu sağlar. 

Domates: Beta-karoten, antioksidan etkili li-
kopen ve çinkodan zengindir. Çok güçlü bir detoks 
sebzesidir. 

Brokoli: Çiğ ya da haşlanmış olarak hem sa-
latalara, hem de sebze sularına rahatlıkla konabi-
lir. Antioksidan vitamin ve mineralleri bol miktarda 
içerir.

Karahindiba: Yapraklarında lutein, ksanto-
fil ve karotenoidler bulunmakta ve antioksidan etki 
göstermektedir. 
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Rezene: Antimikrobiyal, ağrı kesici, ateş düşürü-
cü etkileri bulunan rezene, östrojen benzeri özelliklere 
de sahiptir. Bu nedenle toksinleri uzaklaştırmada etkili 
bir bitkidir. 

Sarmısak: İyi bir kalp koruyucusu ve serbest 
radikal uzaklaştırıcısı olarak bilinen sarmısak; detoks 
mönüsünde mutlaka yer almalıdır.

Zencefil: İçeriğindeki uçucu yağlar sayesinde 
mide ve bağırsak sorunlarını çözerek vücudun sindirim 
sistemini rahatlatır, toksinlerden arındırır. 

Maydanoz: Beta-karoten, C vitamini, kalsi-
yum, potasyum, kükürt, magnezyum gibi vitamin ve 
minerallerden zengindir. Böbrek, karaciğer ve idrar 
yolları detoksu için en iyi kaynaklardan biridir.

Nane: Flavaonoidler, fenoller, terpenler ve tanen-
leri içerir. Antiseptik olup mantarları öldürücü özelliği 
bulunmaktadır. Sindirim sistemi detoksu için mükem-
mel bir bitkidir.

Siyah erik: Beta-karoten, antioksidanlar, potas-
yum ve posadan zengin olan siyah erik; çok güçlü bir 
serbest radikal savaşçısı, sindirim yardımcısı ve toksin 
temizleyicisidir. 

Elma: C vitamini, quarcetin-güçlü bir antioksi-
dandır, potasyum ve Pektin isimli posadan zengindir.. 
Güne, sabah aç karnına yenilen bir elma ile başlayın, 
toksin yükünüzü azaltın.

Portakal, Limon, Greyfurt: C vitami-
ni, folik asit, pektin isimli posadan, limonin, terpenler 
ve fenolik asitlerden zengin meyvelerdir. 

Kivi: Bol miktarda klorofil, potasyum, C vitamini, 
flavonoid ve posa ihtiva eder. Serbest radikalleri yok 
eden güçlü bir detoks besinidir. Özellikle cilt detoksu 
için yararlı bulunuyor. 

Şeftali: Flavonoidlerin, beta-karoten ve C vitami-
ninin güvenli kaynağıdır. Potasyumdan zengindir. 

Kayısı: Beta-karoten, demir, potasyum, posa ve C 
vitamininden zengindir. Bağırsak boşalmasını iyileşti-
rir. Enerji düzeyinizi yükseltir, yorgunluğu azaltır.

Üzüm: Üzümün kabuğu antioksidan polifenoller-
den, çekirdeği antioksidan antosiyanidinlerden zengindir. 

Kiraz ve Vişne: Antioksidan etkili antosi-
yaninler, potasyum ve C vitamini muhtevaları yüksek 
meyvelerdir. 

Çilek ve Böğürtlen: C vitamini, folikasit 
ve antioksidan etkili Ellagic asitten zengin besinlerdir. 

Detoks yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar-
dan biri detoksu uzun soluklu yapmamamız diğeri ise 
özellikle meyveleri kokteyllerimize katarken aşırıya 
kaçmamamızdır. Örnek verecek olursak, 1 porsiyon 
elmada yaklaşık 3,5 gram lif ve 9 gram fruktoz bulun-
maktadır. Elmadaki lifin görevinin vücudumuzun fruk-
toz emilimini yavaşlatması olduğunu göz önünde bu-
lundurursak; 1 bardak elma suyu için yaklaşık 4 adet 
elmanın lifini posa olarak çıkarıyoruz. Sonuç olarak 1 
elma bizi doyurabilecekken hem yaptığımız detoks ge-
reği içtiğimiz elma suyundan dolayı tok hissetmiyoruz 
hem de kan şekerinin ani yükselmesine neden oluyo-
ruz. Bu da bize ilerleyen saatlerde açlık ve bitkinlik geri 
dönüyor. Dolayısıyla uzmanlar seçimlerimizi yaparken 
detoks gücü yüksek meyve ve sebzelere öncelik ve-
rilmesi konusuna özellikle vurgu yapıyor. Detoks ya-
parken ayrıca bol sıvı tüketmeye, sigara ve alkolden 
mümkün olduğunca uzak durmaya ve çok gerek olma-
dıkça ilaç kullanmamaya da özen göstermeliyiz.
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Serbest Kürsü

Merhaba Yenigün ailesi,
Ailenin yeni üyesi olarak size fotoğ-
rafçılıktan bahsedeceğim. 
Amatör bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf mera-
kım anı fotoğraflarıyla başladı. Özel günlerde 
o anı ölümsüzleştirmek için elimin altına hangi 
türlü kamera varsa kullanmaktan çekinmezdim. 
Bir süre sonra DSLR denilen aynalı fotoğraf ma-
kinesi ile tanıştım. Daha sonra bu makineyi kulla-
nabilmek için fotoğrafçılık kursuna başladım ve bu 

sayede fotoğrafın ve fotoğraf makinesinin tutku olduğunu anladım.
Fotoğraf kelimesi, latince photo (ışık) ve graph (iz) sözcüklerinin birleşimidir. Ve 
ışıkla ile iz bırakmak anlamına gelir. Benim için fotoğraf öncelikle ışık daha sonra 
an meselesidir. Anı yakalayabilmek için en çok cep telefonu kamerasını kullanı-
yorum. Çünkü büyük boyutta olduğu için her an yanınızda DSLR fotoğraf makinesi 
taşıyamıyorsunuz. Ve gelişen teknoloji sayesinde çok başarılı kameraları da barındıra-
biliyor bu mobil cihazlar.
Ayrıca fotoğraf makinesi seçimiyle ilgili olarak paylaşabileceğim, fotoğraf makinesi 
bir araçtır cep telefonu da olsa çok pahalı profesyonel bir makine da olsa önemli olan 
sizin gördüğünüz konudur. Bununla ilgili Türkiye de yetişmiş usta fotoğrafçı Ara Güler’in 
güzel bir sözü “En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi en iyi daktiloya sahip olan da en 
iyi romanı yazardı” vardır.
Fotoğraf ile ilgili paylaşmak istediklerim, fotoğraf bir andır size o kadraja sığan görüntü 
içerisinde anlatılanları anlayabildiğiniz kadar iyi bir fotoğraftır. Siz 576 megapiksel çözü-
nürlükte çok kaliteli bir görüntüyü küçük bir kareye sığdırmak istersiniz ve bunu başardığı-
nızda çok keyif aldığınızı hissedersiniz. Ayrıca insanın hayatında olan her olay bir fotoğraf 
konusudur. Bu konuları doğa manzara fotoğrafları, anı fotoğrafları, haber fotoğrafları, stüdyo 
fotoğrafları ve benzeri birçok alanda gruplandırabiliriz. 
Fotoğrafçılığın bana kazandırdığı en önemli şey çevremde ki nesnelere olan farkındalığımı 
artırmasıdır. Daha seçici ve detaycı bir bakış açısı kazandırıyor. Ayrıca sizi insanlara, doğaya 
ve canlılara daha çok empati kurabilmenizi sağlıyor.
Fotoğrafçılıkla ilgili merakınız var ise bir kursa gitmenizi öneririm başlangıç aşaması için. 
Temel seviyede eğitim 30 saat civarında oluyor ve bu eğitimi gezilerle destekledikleri için 
çevrenizde önceden dikkat etmediğiniz birçok yeri keşfetmenizi sağlıyor.

Barbaros KOCA

Fotoğrafçılık
Hobi Köşesi
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Üniversite serüvenime 2014 yazında yıllar boyu 
hazırlandığım zorlu iki sınavdan geçtikten sonra ilk 
tercihim olan Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı bölümüne tam burslu olarak kabul edilmemle başladım. 
Ortaokuldan itibaren tek hedefim olan idealim, İngilizce’ye ve 
Amerikan toplumunun multidinamiklerine duyduğum ilgi ve 
merakla yeşermeye başladı. Yüzlerce kültürün buluşma noktası 
olan bir ülke veyahut Amerikan tarihçi Frederick Jackson Turner’ın 
deyimiyle şekillenen bir ‘’melting pot’’, toplumsal hiyerarşide ipi 
göğüsleyen dominant zümrenin, spesifik olarak, Anglosakson, 
Hristiyan ve erkek normlarının somut ve soyut; politik, sosyal, 
ekonomik alanda yoğun temsiliyetinin, geriye kalan bütün siyah, 
beyaz, kadın, Asya, Karayip veyahut Meksika göçmeni gibi 

‘’azınlıkların’’ ülkenin kaderini tayin edenlerin gözünde yalnızca sınırlı bir şekilde tecelli etmesinin 
daha da global ve enternasyonal bir form kazanıp günümüz ve geleceğin aynasına bazen flu 
yansımalar, bazen keskin çizgilerle belirmesi bölümümü bana her geçen gün daha da çok sevdirdi, 
merakımı daha da derinleştirdi. Kazandırdığı pek çok eleştirel perspektifle bana hakkında hemfikir 
olunabilecek tek doğrunun, daha ziyade postmodern bir söylem doğrultusunda, yalnızca kendi 
çerçevelerimizin boyutuyla ilgili olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, envai görüş ve felsefe kapsamında 
eleştirel bir düşünce süreciyle somut ve soyut pek çok kavrama bambaşka yan anlamlar 
eklememi sağlayan, beni hayatın her safhasında tesirini sürdürecek bir kilometretaşı olduğunu 
fark ettiğim alanımda yüksek lisans ve doktoramı tamamlayarak sürdürmek istediğim kanısına 
vardım. Bugün çalışmalarımı, okula başladığım ilk günden daha büyük bir azim, hırs ve daha da 
önemlisi, sevgiyle, emin adımlarla devam ettirmekteyim. Öğrenmenin ve öğretmenin; fanatik 
fikirlerden, bizzat insanoğlu tarafından kutsanmış felsefi ve sosyal kalıplardan uzaklaşmanın, 
bilakis; sormak, sorgulamak ve kritik bir yaklaşımla ufkumuzu genişletmenin eğitimin en yüce 
ideallerinden biri olduğuna inanıyorum. Ancak, bu düşünsel zihniyeti desteklemek, yeşermesini 
sağlayıp köklerini salması için yollarını açmak da bir o kadar mühim bir süreci temsil ediyor. 
İşte tam da bu noktada, başta Mithat Yenigün olmak üzere, maddi veyahut manevi, bana bütün 
destek ve iyi niyetleriyle yol gösteren tüm Yenigün ailesine teşekkürü borç bilirim. Zira Yenigün, 
bu yola çıktığım ilk yıldan beri  sağladığı burs ile bana pek çok olanağın kapılarını açtı, eğitimimi 
daha elverişli koşullar çerçevesinde devam ettirmem adına çok büyük bir katkı sağladı. Esas 
çalışma alanı fen bilimlerini kapsayan Yenigün İnşaat’ın, yalnızca eğitim ve öğretim adına; 
sosyal bilimlere, sanata, kültüre ve edebiyata da verdiği desteğin ve kendi bölümü her daim 
marjinlerde kalmış bir öğrenci olarak, bireysel başarı ve kişisel gelişime gösterdiği bu özen ve 
hassasiyetin ülkemizdeki diğer pek çok kuruma örnek ve önayak olmasını içtenlikle temenni 
ediyorum. Geleceğe umutla bakabildiğimiz, geçmişi her daim sevgiyle andığımız, fakat daha da 
önemlisi şimdiyi, başka bir zamanı iple çekmeden, keyif alarak; sükunet, uyum ve barış içinde 
geçirmemiz ve eğitimin hiçbir engele takılmaksızın; yaş, cinsiyet, sosyal arkaplan ya da politik 
eğilim gözetmeksizin hayatın birbirinden kıymetli her safhasında yolumuza ışık tutması dileğiyle.

Cansu YILMAZ

Serbest Kürsü

Mektup
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Üniversite serüvenime 2014 yazında yıllar boyu 
hazırlandığım zorlu iki sınavdan geçtikten sonra ilk 
tercihim olan Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı bölümüne tam burslu olarak kabul edilmemle başladım. 
Ortaokuldan itibaren tek hedefim olan idealim, İngilizce’ye ve 
Amerikan toplumunun multidinamiklerine duyduğum ilgi ve 
merakla yeşermeye başladı. Yüzlerce kültürün buluşma noktası 
olan bir ülke veyahut Amerikan tarihçi Frederick Jackson Turner’ın 
deyimiyle şekillenen bir ‘’melting pot’’, toplumsal hiyerarşide ipi 
göğüsleyen dominant zümrenin, spesifik olarak, Anglosakson, 
Hristiyan ve erkek normlarının somut ve soyut; politik, sosyal, 
ekonomik alanda yoğun temsiliyetinin, geriye kalan bütün siyah, 
beyaz, kadın, Asya, Karayip veyahut Meksika göçmeni gibi 

‘’azınlıkların’’ ülkenin kaderini tayin edenlerin gözünde yalnızca sınırlı bir şekilde tecelli etmesinin 
daha da global ve enternasyonal bir form kazanıp günümüz ve geleceğin aynasına bazen flu 
yansımalar, bazen keskin çizgilerle belirmesi bölümümü bana her geçen gün daha da çok sevdirdi, 
merakımı daha da derinleştirdi. Kazandırdığı pek çok eleştirel perspektifle bana hakkında hemfikir 
olunabilecek tek doğrunun, daha ziyade postmodern bir söylem doğrultusunda, yalnızca kendi 
çerçevelerimizin boyutuyla ilgili olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, envai görüş ve felsefe kapsamında 
eleştirel bir düşünce süreciyle somut ve soyut pek çok kavrama bambaşka yan anlamlar 
eklememi sağlayan, beni hayatın her safhasında tesirini sürdürecek bir kilometretaşı olduğunu 
fark ettiğim alanımda yüksek lisans ve doktoramı tamamlayarak sürdürmek istediğim kanısına 
vardım. Bugün çalışmalarımı, okula başladığım ilk günden daha büyük bir azim, hırs ve daha da 
önemlisi, sevgiyle, emin adımlarla devam ettirmekteyim. Öğrenmenin ve öğretmenin; fanatik 
fikirlerden, bizzat insanoğlu tarafından kutsanmış felsefi ve sosyal kalıplardan uzaklaşmanın, 
bilakis; sormak, sorgulamak ve kritik bir yaklaşımla ufkumuzu genişletmenin eğitimin en yüce 
ideallerinden biri olduğuna inanıyorum. Ancak, bu düşünsel zihniyeti desteklemek, yeşermesini 
sağlayıp köklerini salması için yollarını açmak da bir o kadar mühim bir süreci temsil ediyor. 
İşte tam da bu noktada, başta Mithat Yenigün olmak üzere, maddi veyahut manevi, bana bütün 
destek ve iyi niyetleriyle yol gösteren tüm Yenigün ailesine teşekkürü borç bilirim. Zira Yenigün, 
bu yola çıktığım ilk yıldan beri  sağladığı burs ile bana pek çok olanağın kapılarını açtı, eğitimimi 
daha elverişli koşullar çerçevesinde devam ettirmem adına çok büyük bir katkı sağladı. Esas 
çalışma alanı fen bilimlerini kapsayan Yenigün İnşaat’ın, yalnızca eğitim ve öğretim adına; 
sosyal bilimlere, sanata, kültüre ve edebiyata da verdiği desteğin ve kendi bölümü her daim 
marjinlerde kalmış bir öğrenci olarak, bireysel başarı ve kişisel gelişime gösterdiği bu özen ve 
hassasiyetin ülkemizdeki diğer pek çok kuruma örnek ve önayak olmasını içtenlikle temenni 
ediyorum. Geleceğe umutla bakabildiğimiz, geçmişi her daim sevgiyle andığımız, fakat daha da 
önemlisi şimdiyi, başka bir zamanı iple çekmeden, keyif alarak; sükunet, uyum ve barış içinde 
geçirmemiz ve eğitimin hiçbir engele takılmaksızın; yaş, cinsiyet, sosyal arkaplan ya da politik 
eğilim gözetmeksizin hayatın birbirinden kıymetli her safhasında yolumuza ışık tutması dileğiyle.

Cansu YILMAZ

Serbest Kürsü

Mektup
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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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Serbest Kürsü

Bunları biliyor muzunuz?

Dünyanın en büyük çiçeğinin 
Endonezya’daki yağmur 
ormanlarında yaşayan Raflezya 
adındaki çiçek olduğunu ve bu 
çiçeğin çapının 1 metreden fazla 
olduğunu,

Bazı bitkilerin et 
yediklerini, sinek kapan 
bitkisinin yapraklarının, 
dokunulduğunda hızla 
kapandığını ve bu bitkinin, 
yaprağına konan böceklerle 
beslendiğini,

Dünya’nın en uzun ağaçlarının 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Kaliforniya eyaletinde yaşayan 
sahil sekoyaları olduğunu, bu 
ağaçların yaklaşık 2000 yıl 
yaşadıklarını ve ağırlıklarının 
500 tonu bulduğunu,

Sahil sekonyalarının yakın 
akrabası olan ve 90-95 
metre boya ulaşabilen 
dev sekonyaların ise 3000 
yıldan fazla yaşadıklarını, 
bu ağaçların en uzunun 112 
metre boyunda olduğunu,

Dünyanın en yaşlı ağacının 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Kaliforniya eyaletinde yaşayan 
bir kara çam olduğunu ve 
bu ağacın 4.600 yaşında 
olduğunu,

Ağaçların büyürken 
gövdelerinin her yıl 
genişlediğini, bu 
genişlemelerin gövdeye her 
yıl bir halka kazandırmış 
olduğunu ve bu halkaların 
sayılarak ağacın yaşının 
bulunabilineceğini,
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You have a message from the Management

bulletinbulletin
January - February - March 2017

Dear Friends,

As the Yenigün family, our stance against difficulties is gaining 
strength with each passing day. 

We have been continuing to work with all our power for the 
ultimate aim of ensuring sustained employment in our country, 
and taking firm steps towards full achievement of the '2023 
Targets'.

To that end, our most prominent motive is to increase productivity 
by keeping pace with technologic improvements and create 
added value for national economy. 

Our major projects to be launched in 2017 include a stadium 
construction in Cameroon, while we attach special importance to 
opportunities in Sub-Saharan and Northern Africa.  

The position we have been holding among enterprises with 
intensely qualified workforce is known to all of you, and we have 
been so lucky to see this fact as a driving force on the way to 
success. 

I sincerely wish us all a year full of hope and joy in 2017.

Tamer ALTAY 

English Summary
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We signed the contract for “F-15 Elect-
ronic Fire Guidance Project” in Riyadh / 
Khurais, Saudi Arabia.

In addition to the reinforced concrete and 
steel construction production of 8 thousand 
square meters, MEP works and field and 
environmental planning, the project involves 
berm wall of 107 km, 92 km stabilized road, 
50 thousand square meters stabilized track 
and asphalt works of 40 thousand square 
meters.

We thank everyone that worked for the 
acquisition of the project and wish the best 
for our company,

F-15 Electronic Fire Guidance Project

Our New Agreements

Our Ongoing Projects

PROJECT FEATURES
Excavation - Filling   699.901m3

Concrete (reinforced concrete works+concrete roads+stabilizing 
concrete)                      7.165 m3

Steel      660 ton

Mould     21.862 m2

Steel works    120 ton

Precast works   145 m2

Wall works    20.050 m2

Façade works   12.108 m2

Roof works    7.583 m2

Trim works    57.066 m2

The House Residence Bomonti project comprises a 51-
room hotel at the first 3 floors, along with 155 residence 
apartments at the remaining 12 floors. 
The hotel floors have been completed to a large extent 
including their interior furnishing, while their preliminary 
delivery to the House Hotel group was performed in February. 
The hotel’s opening is scheduled for April. 
Likewise, the residential floors have also reached completion, 
while delivery of the apartments is scheduled for the end of 
March 2017. 
Interior decoration, furnishing and landscaping works of the 
project are currently ongoing.

Life soon to start at the House Residence Bomonti Investment Project

Construction works of Taif King Salman Hospital continue at 
full pace, while the monetary realization of the project was 
39  % by the end of January 2017. The reinforced concrete 
productions of the hospital building have been completed, 
while the living buildings have reached a progress rate of  98   
%. With regard to trim works initiated in October 2015, the 
following rates of progress have been reached: screed and 
partition wall productions 70  %, precast façade assembly 
works 74  %, plasterboard partition wall productions 45 %, 
steel carcass assembly works 14  %, wall painting and tile 
floor productions 12  %. 

Hospital Construction Halfway to Completion

Summary of YENİGÜN bulletin

29



With the assurance of Emlak Konut, Özak GYO, Ziylan 
Gayrimenkul and Yenigün İnşaat are actualizing a “new 
city planning” project of world standards under the name 
Büyükyalı on the coastal road of Istanbul Kazlıçeşme. The 
concept of Büyükyalı, which makes the notions “human” 
and “good life” as its focus and aims to provide “a good 
life” to its residents and visitors in every way, is formed by 
the “new city planning” movement that brings together the 
values such as pedestrian comfort, traditional neighborhood 
culture, colorful social life, cultural diversity, quality and 
sustainability and supports the vision of “good life”.

The number of units put on the market in Büyükyalı that rises 
on a field of 111 decares in total is 916. The architecture 
of Büyükyalı, in which the living is planned to start in the 
year 2019, is assumed by the British construction company 
Chapman Taylor that has more than 200 international 
awards. 

There are housing, hotels and branded residences in 
different concepts and sizes to be managed within the 
project. Besides, there are social, artistic, cultural and social 
facilities as well as rentable social areas that will host 
children’s playground. 

Büyükyalı, which is located in Kazlıçeşme region that 
changed its appearance through branded projects and state 
investments and showed a high value increase, attracts 
the attention through its high investment potential as 
well. The region, in which qualified sports centers, schools 
and universities are located; continues to develop every 
passing days and to maintain its investment appeal via 
new housing, marina, hotel, shopping center, hospital and 
infrastructure projects. 

Sea and ease of access are added to these features of 
Büyükyalı, which is at the center of all the transportation 
routes of the city. Büyükyalı, for which all the alternatives of 
land and rail system transportation will be used in addition 

to the private sea taxis, is located near the Historical 
Peninsula at the coast of Marmara Sea. Eurasia 
Tunnel that enables a passage for the motor vehicles 
by connecting Asia and European sides of Istanbul 
will be added to the transportation opportunities 
that offer Marmaray, suburban line, new coastal road 
with 8 lanes and sea access at the end of 2016.

In the field, where Büyükyalı rises and in the past 
used as tank maintenance workshop by the military, 
there are buildings built before the year 1990 and 
registered as “classical work” by the Ministry of 
Culture and Tourism. These buildings are planned 
to be used as cultural-arts center, exhibit area, 
museum, children’s club, food area and fashion-arts 
workshop. Historical buildings that will contribute 
city look of Istanbul to Büyükyalı, will be enlivened 
through cultural and social activities and turned into 
an integral part of daily life.

Büyükyalı Multi-Purpose Project

AQS (Algerian Qatar Steel) 
– DANIELI NEW STEEL 
MAKING PLANT / BELLARA

The works included within scope of the project, in 
which we have undertaken also the detailed design 
works, cover the steel construction and assembly 
works as well as the construction of interplant 
infrastructure connections and periphery-access 
roads for the plant consisting of 2 steel plants 
with an operation capacity of 2.100.000 tons/
year along with the 1 rolling plants plus auxiliary 
buildings, which we have undertaken in addition to 
the foregoing. 

English Summary
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Construction works and piping works reach 
92% and 90% completion, respectively. 
The construction works, the contract of which we signed in November 2014 within scope of the Star refinery, were 
actually commenced in December 2014. In addition to construction works, we were awarded with a contract for 
infrastructure piping works in April 2015, which are currently in progress. 

In November 2016, owing to our existing coverage, we were also awarded with a contract for the construction of 
a custom made treatment plant, a turn-key transformer building, wastewater lines and various landscaping works. 
For the time being, the treatment plant has reached a completion level of 45 %, while the transformer building, 
wastewater lines and landscaping works have been completed to 18 %, 15 % and 5 %, respectively. These additional 
works are planned to reach full completion within the term of the main contract. 

Design studies for construction works are 
currently ongoing within scope of the Douala 
Japoma Stadium construction project, the 
contract of which we signed in December 
2015 as the first work we ever undertook in 
Cameroon. Alongside, mobilization works have 
been commenced at full pace once the project 
advance was received in January 2017. Within 
scope of mobilization, concrete works for the 
camp area, fencing works for the construction 
site area, concrete plant and tower crane 
foundations are being prepared. As for the 
project itself, excavation works have started. 
For the time being, arrival of machinery-
equipment and mobilization materials, the 
shipment preparations of which are ongoing, 
is expected from Turkey. 

Cameroon Douala Japoma Stadium Project

Summary of YENİGÜN bulletin
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Вам пришло сообщение от Совета Правления

БюллетеньБюллетень
Январь - февраль - март 2017

Дорогие друзья,

Вся семья Енигюн постепенно усиливается, 
преодолевая все трудности.

Мы прилагаем все наши усилия к тому, чтобы 
продолжтаь обеспечивать трудоустройство в наней 
стране, и продвигаемся прямо к целям, обозначенным 
как «Цели на 2023».

В этом направлении, идя в ногу с развитием 
технологий, нашей приорететной задачей является 
увеличение производительности и обеспечение вклада 
в прибавочную стоимость, производимую экономией 
нашей страны.

В числе наших важнейших проектов, которые начались 
реализовываться в 2017 году, особое значение 
дял нас имеет строительство стадиона в Камеруне, 
которые открывает благоприятные возможности для 
проникновения в Африку южнее Сахары.

Всем Вам известно, что наше место в ряду организаций, 
в которых ведущую роль играет человеческий 
капитал, и нам предоставляется удачная возможность 
рассматривать эту истину в качестве силы, 
стимулирующей достижение успехов на этом пути.

Я желаю, чтобы 2017 год принес нам всем надежды и 
радости

Тамер АЛТАЙ
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Наши новые Контракты

F15 -  Проект по направлению электронных ударов
Наша компания подписала констракт 
на реализацию «Проекта F15  по на-
правлению электронных ударов» в Са-
пудовской Аравии, Эр-Рийад/Кхураис. 
Проектом предусматривается выполнени 
следующих работ: 8000 м2 железобетон-
ных и металлических конструкций, механи-
ческие и электрические работы, планиров-
ка территории и благоустройство, а также 
помимо этого: 107 км дамба, 92 км гра-
вийная дорога, 50 000 м2 трассы с уплот-
ненным покрытием, 40 000 м2 устройство  
асфальтового покрытия.
Хотим поблагодарить наших сотрудников, 
которые внесли свой вклад в получение 
данного объекта и желаем успехов нашей 
компании. 

 Реализуемые Проекты

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
Земляные работы - засыпка                 699.901m3

Бетон (железобетонные конструкции + бетонные дороги + 
укрепляющий бетон)                                     7.165 m3

Арматура                                                         660 тонн

Опалубка                                                         21.862 m2

Металлоконструкции                                    120 тонн

Сборные конструкции                                     145 m2

Устройство стен                                     20.050 m2

Фасадные работы                                     12.108 m2

Кровельные работы                                     7.583 m2

Отделочные работы                                     57.066 m2

На первых 3-х этажах  «Жилого комплекса Бомонти» 
располагается Отель на 51 номер, а на следующих 12 
этажах размещено 155 жилых квартир-аппартаментов.   
Этажи отеля вместе с внутренней меблировкой в 
основном завершены и в феврале и будут сданы в 
эксплуатацию эксплуатирующей организации House Otel. 
Открытие отеля планируется Апреле. 
На жилых этажах работы также близки к завершению и в 
конце Марта 2017 квартиры планируются к сдаче.  
В рамках реализации Проекта продолжаются работы 
по устройству внутренней отделки, меблировки и 
ландшафтному дизайну.

Инвестиционный Проект «Жилой комплекс Бомонти» в ближайшее 
время вводится в эксплуатацию

Строительные работы по больничному комплексу в г. 
Аль-Таиф имени Короля Салмана продолжаются бы-
стрыми темпами и по состоянию на конец Января 2017 
года реализация проекта достигла 39 %. Устройство 
железобетонных конструкций  здания больницы пол-
ностью завершено, а по жилым зданиям достигло 98  
%. В отношения отделочных работ, которые были нача-
ты в октябре 2015г., устройство стяжки и перегородок 
выполнено на 70 %, устройство сборных фасадных кон-
струкций – 74  %, устройство ГКЛ - перегородок – 45  
%, монтаж металлоконструкций – 14 %, окраска стен и 
отделка полов керамогранитом – 12  %.  

Больничный Комплекс Аль-Таиф Имени Короля Салмана
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Озак GYO (Агенство по инвестицим в недвижимость), Зийлан 
Гайрименкул и Енигюн Иншаат совместно воплощают в жизнь 
Проект под названием Бюйкйалы, который представляет 
собой соответсвующее мировым стандартам «новое градо-
строительство» и располагается на побережье  района Каз-
лычешме, Стамбул. Концепция Проекта Бюйкйалы, который 
фокусируется на таких понятийных ценностях, как «ценность 
человеческой личности» и «ценность качества жизни»,  кото-
рый нацелен на то, чтобы представить свои жителям и гостях 
образ «качества жизни», создана в русле «нового градостро-
ительства», которое отличается тем, что сводит воедино та-
кие преимущества, как комфортное пешеходное движение, 
традиционная культура жилого квартала, многоцветная со-
циальная коммуникация,  культурное разнообразие, качество, 
устройчивое развитие, и опирается на общее проектное видение 
«качества жизни».
Архитектурое проектирование района Бюйкйалы, который 
располагается на площади 11 гектаров, включает в себя 916 
объектов недвижисости, и как планируется, будет сдан в экс-
плутацию в 2019 году, осуществляет английская архитектур-
ная компания Чапман Тейлор, которая является обладателем 
более 200 международных премий. 
Проект включает в себя жилые здания различного концепту-
ального решения и различного размера, отели и брендовые 
апартаменты, которые будут эксплуатироваться  совместно с 
отелями. Кроме того,  имеются площади социльного назна-
чения, которые могут быть сданы в аренду, в том числе тор-
говые предприятия, учреждения культурного и социального 
назначения, детские сады. 
Бюйкйалы привлекает внимание своим высоким инвестици-
онным потенциалом благодаря своему расположению в рай-
оне Казлычешме, являющимся таким районом города, лицо 
которого значительно меняется в последнее время благода-
ря брендовым проектам и государственным инвестициям,  и 
цены на недвижимость в котором проявляют значительный 
рост. Этот район, в котором располагаются качественные 
спортивные центры, школы и университеты, продалжает каж-
дый день развиваться путем ввода в эксплуатацию нового 
жилья, пристаней дял яхт, отелей, торговых центров, больниц 
и инфраструктурных сооружений, и тем самым продолжает 
сохранять свою инвестиционную притягательность. 
А в Бюйкйалы, который располагается в центре всех транс-
портных осей города, к этим особенностям добавляются вы-
ход к морю и удобная транспортная доступность. Бюйкйалы, в 
котором помимо водного такси в качестве транспорта имею-

ются в наличии все варианы автодорожного транспор-
та и метрополитен, располагается на берегу Мрамор-
ного Моря, рядом с историческим полуостровом. К 
имеющимя возможностям транспортной доступности, 
таким как Мармарай, пригородная линия, 8-ми полос-
ная новая автотрасса вдоль побережья,  и различный 
морской транспорт, в конце 2016 года также добавля-
ется Туннель Евразия, котрый объединил подземным 
переходом Европейскую и Азиатскую части Стамбула, 
и который обеспечивает возможность проезда для ав-
тотранспортных средств. 
Территория, на которой располагается район Бюйкй-
алы, в прошлом использовалась военными в качестве 
мастерских для ремонта танков, а также там распола-
гаются здания, построенные до 1900 года, которые 
постановлением Министерства Культуры и туризма от 
1985 года занесены в список зданий исторического 
наследия. Эти здания планируется сохранить и при-
дать им новую функцию в качестве центра  культуры и 
искусства, выставочного центра, музея, детского клуба, 
учреждений общественного питания и салнов моды 
и искусства. Исторические здания, которые добавят 
историческую городскую ткань Стамбула в новый рай-
он Бюйкйалы, как ожидается, способсвуют оживлению 
культурной и социальной жизни и станут одним из не-
отъемлимых элементов повседневной жизни.

По нашему Проекту Бюйюкйалы на строительной площадке 
активно ведутся строительные работы.

AQS (Совместное Предприятие 
Алжира и Катара) - НОВЫЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ДАНИЕЛИ / 
БЕЛЛАРА

В рамках реализации Проекта предусматри-
вается проектирование и строительство 2-х 
сталеплавийных цехов производительностью 
2.100.000 т / год, а также дополнительно 1-го 
сталепрокатного цеха и вспомогательных соо-
ружений, в том числе изготовление и монтаж 
металлоконструкций, устройство инфраструк-
турных соединений между сооружениями и 
технологических проходов на территории за-
вода.
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Строительные работы выполнены на 92%,  работы по проклад-
ке трубопроводной инфраструктуры выполнены на 90%
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. 

В Ноябре 2016 года сверх существующего объема работ были взяты обязательства выполнять следующие работы: 
строительство специализированной очистной установки индивидуального изготовления, трансформаторной 
подстанции «под ключ», прокладка трубопроводов сточных вод и различные работы по благоустройству.  В 
настоящее время выполнение по очистной установке - 45  %,  по трансформаторной подстанции - 18  %, прокладка 
трубопроводов сточных вод - 15  %, работы по благоустройству - 5  %.  Выполнение данных дополнительных работ 
предусматривается в рамках сроков производства работ по основному контракту.

Быстрыми темпами ведется выполнение проектных 
работ для строительства проекта  Стадиона Дуала 
Джапома, Контракт на реализацию которого был 
подписан в Декабре 2015 и который является 
нашей первой работой в Камеруне. По получению 
аванса в январе 2017 года  ускоренными темпами 
начались работы по мобилизации. Мобилизация 
включает в себя выполнение бетонных работ по 
участка размещения временного жилого городка, 
устройство ограждения строительной площадки, 
устройство бетонного завода и устройство  
фундаментов башенных кранов. В составе проекта 
начаты земляные работы. В настоящее время 
ожидается доставка машин и оборудования, а 
также материалов для мобилизации, которые  
готовят к отгрузке в Турции. 

Проект Стадиона Дуала Джапома в Камеруне 

Строительные 
работы и прокладка 
инфраструктурных 
трубопроводов на 
площадке  строительства 
Нефтеперерабатывающего 
Завода STAR EGE.

35

Резюме бюллетеня YENİGÜN



Vous Avez un Message de l’Administration

bulletinbulletin
Janvier  -  Févr ier  -  Mars  2017

Chers amis,

En tant que famille de Yenigün, nous sommes plus forts 
que jamais contre les difficultés.

Nous nous acharnons pour la continuité de l'emploi 
dans notre pays et avançons vers l'objectif appelé "Les 
Objectifs de 2023".

Dans cette perspective, notre pensée principale est 
d'améliorer l'efficacité en nous adaptant aux évolutions 
technologiques et de fournir une valeur ajoutée à 
l'économie nationale.

Parmi nos projets importants qui débuteront en 2017, 
on peut citer la construction du stade de Cameroun et 
nous accordons une importance toute particulière aux 
opportunités sub-sahariennes et en Afrique du Nord.

Notre place parmi les organismes où se concentre la 
main-d'œuvre de qualité est connue de vous tous et nous 
avons la chance de considérer cette réalité comme la 
force motrice qui mène vers le succès.

Je souhaite à ce que l'année 2017 soit une année d'espoir 
et de joie pour vous tous.

Tamer ALTAY
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Nous avons signé “le projet d’orientation 
de tir électronique F-15” à Riyad/Khurais 
en Arabie saoudite. 

En dehors de la construction en béton armé 
et de structure en acier de 8000 m2, des 
travaux de MEP, de site et d’aménagement 
paysager, le projet comprend également 107 
km de berme, 92 km de route stabilissée, 
50.000 m2 de piste stabilisé et 40 000 m2 
de travaux d’asphalte.

Nous remercions tous ceux qui ont fourni 
des efforts dans l’obtention de ce marché 
et souhaitons qu’il soit bénéfique pour notre 
société.

F15 – Projet d’orientation de tir électronique 

Nos Nouveaux Contrats

Nos Projets En Cours

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Excavations-remblayage  699.901m3

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

Fer      660 tonnes

Moulage     21.862 m2

Travaux d’acier   120 tonnes

Travaux de préfabriqués  145 m2

Travaux muraux   20.050 m2

Travaux de façade   12.108 m2

Travaux de toiture   7.583 m2

Travaux de finition   57.066 m2

Dans les 3 premiers étages de notre projet The House 
Rezidans Bomonti, il existe un hôtel de 51 chambres et 
dans ses 12 étages restants il existe 155 appartements 
résidentiels.
Les étages d’hôtel ont été achevés en grande partie 
avec les aménagements intérieurs et les pré-livraisons 
ont été effectuées en février au groupe The House Otel. 
L’inauguration de l’hôtel est prévue pour le mois d’avril.
Les étages résidentiels aussi seront bientôt achevéss et les 
livraisons d’appartements sont prévues pour fin mars 2017.
Les travaux de décoration intérieure, d’ameublement et 
d’aménagement se poursuivent.

Notre projet d’investissement The House Rezidans Bomonti prend bientôt vie

Les travaux de construction de l’Hôpital King Salman de Taëf se 
poursuivent à grande vitesse. La réalisation financière du projet 
est au niveau de 39  % à compter de la fin janvier 2017. Les 
constructions en béton armé du bâtiment et de l’hôpital ont été 
achevées et les bâtiments résidentiels ont avancé à un niveau 
de 98 %.  Parmi les fabrications de finitions ayant démarré 
en octobre 2015, les fabrications de l'alun et des parois de 
séparation ont atteint un niveau de 70 %, le montage de façade 
préfabriquée 74 %, les fabrications de cloisons en plâtre 45  %, le 
montage de la construction en acier 14  % et enfin les fabrications 
de peinture murale et de revêtement en céramique 12  %.

La Construction de l’Hôpital est à moitié terminée
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Avec la garantie d’Emlak Konut, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul 
et Yenigün İnşaat réalisent “un nouveau projet d’urbanisme” 
sous le nom de Büyükyalı dans les normes internationales 
sur la route côtière de Kazlıçeşme à Istanbul. Le concept de 
Büyükyalı qui vise à offrir “une belle vie” sur tous les plans 
aux habitants et visiteurs et se basant sur les concepts de 
“l’homme” et de “la belle vie” se concentre sur le courant 
du “nouvel urbanisme” regroupant des valeurs telles que le 
confort des piétons, la culture des quartiers traditionnels, une 
vie sociale dynamique, le multiculturalisme, la durabilité et 
appuyant la vision de “la belle vie” du projet.

A Büyükyalı s’élevant dans une superficie d’un total de 11,1 
hectares, le nombre d’unités qui ont été soumises à la vente 
jusqu’à présent est de 916. L’architecture de Büyükyalı dont 
la mise en service a été prévue pour l’année 2019 a été 
assumée par une société d’architecture anglaise Chapman 
Taylor, détentrice de plus de 200 prix internationaux.

Dans le projet, il existe des logements avec différents concepts 
et tailles, hôtels et des résidences à marques qui seront 
gérés avec les hôtels. Il existe également des installations 
commerciales, artistiques et sociales ainsi que des espaces 
sociaux qui peuvent être mis en location et dans lesquels se 
situeront des espaces pour enfants.

Büyükyalı situé à Kazlıçeşme dont le visage a changé avec 
des projets à marque et des investissements publics et ayant 
enregistré une forte valeur ajoutée attire l’attention avec un 
potentiel élevé d’investissements. La région où se situent des 
centres sportifs, des écoles et universités de qualité, continue 
à se développer de jour en jour ave des projets de nouveaux 
logements, marinas, hôtels, centres commerciaux, hôpitaux 
et infrastructures et à conserver son attractivité pour les 
investissements.

A Büyükyalı situé au centre de tous les axes de transports 
urbains, la mer et la facilité de transport maritime aussi 
s’ajoutent à ces caractéristiques. Büyükyalı où toutes les 
alternatives de transport terrestre et à rail peuvent être 
utilisées en dehors du taxi maritime privé se situe au bord 

de la mer de Marmara à proximité de la péninsule 
historique. Aux alternatives de transport parmi 
lesquelles figurent Marmaray, la ligne de banlieue, la 
nouvelle route côtières avec 8 bandes et le transport 
maritime, s’ajoute à la fin de l’année 2016 le Tunnel 
Eurasie qui permettant passage des véhicules à 
moteurs en reliant la rive asiatique à la rive européenne 
d’Istanbul. 

Dans le terrain où s’élève Büyükyalı, qui est utilisé 
comme un atelier d’entretien de chars par l’armée, 
il existe des structures construites avant 1900 et 
brevetées en 1985 comme “ancienne œuvre” par le 
Ministère de la Culture et du Tourisme. On prévoit 
de bénéficier de ces bâtiments comme un centre 
culturel-artistique, centre d’exposition, musée, club 
pour enfants, lieu de restauration et atelier de mode-
art. Les structures historiques qui ajouteront le tissu 
urbain d’Istanbul à Büyükyalı feront partie de la vie 
quotidienne avec une animation à travers les activités 
culturelles et sociales.

Le Projet Polyvalent de Büyükyalı

AQS (Algerian Qatar Steel) 
- NOUVELLE INSTALLATION 
DE FABRICATION D'ACIER 
DANIEL / BELLARA

Dans notre projet dont nous avons également 
pris en charge la conception de détail, il existe 
non seulement les travaux de 2 aciéries dont la 
capacité d'exploitation est de  2.100.000 tonnes/
an mais aussi les travaux de fabrication et de 
montage de 1 laminerie et ses unités auxiliaires, 
les travaux de raccordements d'infrastructures 
entre les installation et les travaux de fabrication 
de routes périphériques-de service. 
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Les travaux de construction ont été achevés à 92% 
et les travaux d’infrastructures de tuyauterie à 90%.
Les travaux de construction dont nous avons signé le contrat en novembre 2014 dans le cadre de la Raffinerie 
d’Egée Star ont activement démarré en décembre 2014. Les travaux d’infrastructures de tuyauterie ont été intégrés 
en avril 2015 en complément avec les travaux de construction et se poursuivent encore.

En novembre 2016, nous avons inclus dans notre portée actuelle la construction d'une usine de traitement étant 
une production spéciale, un bâtiment de transformation clé en main, des lignes d'eaux usées et divers travaux 
d'aménagements paysagers. L'usine de traitement a été achevée à 45  %, le bâtiment de transformation à 18  %, les 
lignes d'eaux usées à 15 % et les travaux d'aménagements paysagers à 5  %. On prévoit également d'achever ces 
travaux complémentaires dans la période du contrat principal.

Les travaux de conception se poursuivent dans 
les travaux de construction du Stade Douala 
Japoma portant la caractéristique d'être 
notre premier travail au Cameroun, que nous 
avons signé en décembre 2015. Les travaux 
de mobilisation ont rapidement démarré avec 
l'obtention de l'acompte du projet au cours 
du mois janvier 2017. Dans le cadre de la 
mobilisation, les travaux de béton de la zone 
de camp, les travaux de clôture de la zone 
de chantier, les fondations de la centrale de 
béton et des fondations de la grue à tour se 
préparent. Dans le cadre du projet, les travaux 
d'excavation ont démarré. Les machines-
équipements et les matériaux de mobilisation 
en cours d'expédition sont attendus depuis la 
Turquie.

Projet du Stade Douala Japoma du Cameroun
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