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ULUSLARARASI İNŞAAT HABERLERİ
KISA KISA
ÇİN İnşaat makineleri üreticisi
LiuGong, 350.000’inci tekerlekli
loder satışının kutlama törenini
düzenledi. Bu önemli başarıyı
kutlamak üzere bir etkinlik
organize eden firma, ilk tekerlekli
loder modeli Z435’in satışına
51 yıl önce başladı. Çin İnşaat
Makineleri Endüstri Derneğinin
başkanı Qi Jun, etkinlikte
LioGong’u “Çin’in modernleşme
ve altyapı gelişiminde ayrılmaz bir
parça” olarak gösterdi.
ABD Amerikan hükümeti, ülkede
havaalanı inşaatları için yapılan
harcamaları önemli ölçüde
artıracak bir mevzuat hazırlıyor.
Bu yılın başlarında havaalanı
inşaatları için kararlaştırılan 3,35
milyar $’lık bütçenin ardından,
yeni tasarı için hem Temsilciler
Meclisi hem de Senatonun onayı
alındı. MArt ayında, Havaalanları
Konseyinin hazırladığı bir raporda,
ülkedeki tüm havaalanlarında
gerekli iyileştirmeler için,
önümüzdeki beş yılda yaklaşık
100 milyar $ kaynağa ihtiyaç
duyulduğu belirtildi.
ÇİN Avustralya merkezli Cimic
grubunun inşaat kolu CPB
Contractors bünyesinde yer alan
Leighton Asia, Hong Kong’daki
Black Point Enerji Santrali
kombine çevrim doğalgaz tesisine
yönelik 112,23 milyon $’lık
inşaat işlerinin yürütülmesi için
CLP Power Hong Kong (%70)
ile China Southern Power Grid
International (%30) arasında
oluşturulan Castle Peak Power
Company proje ortaklığını
görevlendirdi.
BAE Orascom, 2017 ilk çeyreğine
ait mali sonuçlarını açıkladı ve
hissedarlara dağıtılan yıllık net
gelirin %21,7 artarak 28 milyon
$’a ulaştığı görüldü. Merkezi
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai
kentinde bulunan inşaat şirketi,
aynı zamanda faiz, vergi ve
amortisman öncesi kârının da bir
önceki yılın aynı dönemine göre
%17’lik artışla 57,1 milyon $’a
çıktığını gösterdi.
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Toshiba nükleer tesis için
yardımı kabul etti
Nükleer enerji birimi iflas eden Japon devi, projenin geleceği için güvence verdi

T

oshiba, ABD’nin Georgia eyaletindeki
nükleer enerji projesinde kendi
sorumluluğunu 3,68 milyar $ ile sınırlandıran
bir anlaşmaya imza attı.
Georgia Power ile imzalanan bu anlaşma
öncesinde, Toshiba’nın nükleer enerji kolu
Westinghouse Electric, geçtiğimiz aylarda iflas
başvurusunda bulunmuştu.
Yeni anlaşma sonucunda, planlanan takvimin
birkaç sene gerisinde kalan ve bütçeyi milyarlarca
dolar aşan Vogtle Elektrik Üretim Santrali’nin
tamamlanması amaçlanıyor.
Bir süre öncesinde, Georgia Power ve onun bağlı
olduğu Southern Co şirketi, düzenleyici kurumlarca
maliyet açısından verimli görülmemesi halinde
projeden vazgeçmeyi düşünüyordu.
Toshiba tarafından yapılacak ödemeler Ekim
ayında başlayacak ve Ocak 2021’e kadar devam
edecek. Bu kaynağın, başlangıç olarak projedeki

yüklenicilerin ödenmemiş faturalarını ödemekte
kullanılacağı belirtiliyor.
Şimdiye kadar Birleşik Devletler Enerji
Bakanlığından 8 milyar $’lık kredi desteği verilen
projede inşaat işleri için 3.500 ve kalıcı tesis görevlisi
olarak da 800 kişi istihdam edildi.
Georgia Power icra başkanı Paul Bowers, konu
hakkında şunları söyledi: “Toshiba ve Westinghouse
ile elde edilen, sahadaki işlerin devamı yönünde
bir ivme kazandıran olumlu gelişmelerden
dolayı mutluyuz. Proje yönetim ekibini de
Westinghouse’dan Southern Nuclear ve Georgia
Power şirketlerine devrediyoruz. Planı başlangıçtaki
ölçekte hayata geçirmek ve bitirme maliyetini
belirlemek için projenin ortaklarıyla birlikte
çalışmayı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz açısından
en iyi devam yolunu tespit etmek içn de Georgia
Kamu Hizmetleri Komisyonu ile ortak çalışma
yürütüyoruz.”

Jaypee artık UltraTech bünyesinde

H

indistan tarihinin en büyük şirket satın
almalarından biri, Jaiprakash Associates
faaliyetlerinden Jaypee Cement’in 2,5 milyar
$ karşılığında UltraTech Cement’e satılmasıyla
gerçekleşti. Anlaşma ile toplam kapasitesi 21 milyon
tonu aşan, Jaypee’ye ait altı adet entegre çimento
fabrikası ile beş öğütme ünitesin devri kararlaştırıldı.
Satın alma işlemi sonucunda, Çinli firmalar
hariç tutulursa, Aditya Birla Group’un amiral
gemisi konumundaki çimento üreticisi UltraTech,
sektörde dünyanın en büyük dördüncü oyuncusu
haline geldi. Şirketi elinde 18 adet entege fabrika,
1 adet klinker ünitesi, 25 öğütme ünitesi ile 7 adet

yığma çimento terminali bulunuyor. Görünüşe
göre, UltraTech, “sert geçen görüşmeler”in ardından
son dakikada teklifini yükselterek rakip firmaları
devre dışı bırakmayı ve Jaypee ile anlaşma yapmayı
başardı.
Firmanın yıllık toplam çimento üretim
kapasitesi şimdi 90 milyon tonun üzerine çıkmış
durumda. UltraTech yönetim kurulu başkanı Kumar
Mangalam Birla’nın anlaşmaya ilişkin açıklaması
şöyle: “Bu hamle, asıl olarak pazarlarımızı coğrafi
açıdan genişletme amacını taşıyor. UltraTech,
böylece Hindistan’daki hızlı büyüyen pazarlarda
yerini alacak ve ihtiyaç duyduğu desteği bulacak.”

Havaalanı inşaatı başlamaya hazır

K

osta Rika’da 3,5 milyar $’lık yeni uluslararası
havaalanının inşasına dönük çalışmalar
önümüzdeki yıl başlayacak.
Başkent San Jose’nin yaklaşık 60 km batısındaki
Orotina’da yer alacak havaalanı, kamu-özel sektör
ortaklığı modeliyle dört safha halinde inşa edilecek.
Kosta Rika Bayındırlık Bakanı Carlos Villalta, proje
ilk safhasının 2027’de tamamlanacağını ve havaalanının
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2047’de tam olarak hizmete gireceğini açıkladı. Maliyeti
1,9 milyar $ olan ve özel sektör tarafından finanse
edilmesi kararlaştırılan ilk safhada hem yurtiçi hem
yurtdışı uçuşları bünyesinde toplayacak bir terminal
binası ve ayrıca San Jose’ye demiryolu bağlantısı inşa
edilecek. İlk çalışmalar kapsamında, ayrıca ticari yapılar
ve konutların yer alacağı bir de “havaalanı kenti”
hazırlanacak.

FUAR TAKVİMİ

ABD’nin Nevada
eyaletinde, Las
Vegas kentinde
bulunan Las Vegas
Kongre Merkezi
Bölgesi’nin 1,4
milyar $ harcanarak
genişletilmesi ve
yenilenmesine dönük
planlara, Las Vegas
Kongre ve Ziyaretçi
İdaresi yönetim
kurulu tarafından
onay verildi.
Kuruluşun yetkilileri,
projenin hazırlanması
sürecinde,
sözleşmeli inşaat tedarikçisi konumundaki Cordell Corporation şirket sahibi Terry Miller ile ortak çalışma yürüttüler.
İnşaat sırasında ticari faaliyetlerin engellenmemesi amacıyla, projenin safhalar halinde yürütülmesine karar verildi.
Safha 1’de sağlanacak 130.000 m2’lik ilave tesisin 55.700 m2’lik kısmı sergi alanı olarak kullanılırken, önceden
Riviera oteli ile kumarhanesinin bulunduğu yerde yeni toplantı salonları ve destek alanları da inşa edilecek. Bu
safhanın 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Barajlardaki kusurların Yeni madende
yarattığı kaygı büyüyor çalışmalar başladı

A

BD’nin Kaliforniya eyaleti Baraj Güvenliği Birimi,
eyalette bulunan 50’yi aşkın barajda, beton
dolusavakların mümkün olduğunca kısa süre
içinde kapsamlı bir incelemeye tabi tutulması talimatını
verdi. Yılın başlarında Oroville Barajı’ndaki dolusavağın
çökmesine yol açan tasarım kusurlarına benzer sorunların,
başka tesislerde de bulunabileceğinden korkulmakta.
Kaliforniya Baraj Güvenliği Biriminin sorumluluğu
altında yer alan, yüksek tehlike grubundaki 100’ü aşkın
barajın 50’den fazlasının risk altında olduğu sonucuna
ulaşıldı. Lopez ve Whale Rock barajları da bunlar arasında
yer alıyor.
Bu iki barajda tutulan su miktarı, Oroville ile
karşılaştırıldığında daha düşük olsa da, olası taşkın
anlarında suyun tahliyesi görevini yerine getirecek beton
dolusavakların, tıpkı Oroville’de olduğu gibi 1960’larda
inşa edildiği belirtilmekte.
Baraj Güvenliği Birimi proje mühendislerinden
Daniel Meyersohn, konu hakkında şunları söylüyor:
“Bu tesisler bugünün tasarım standartları doğrultusunda
tasarlanmadığı ya da inşa edilmediği için, görevlerini
gerektiği gibi yerine getirip getirmeyecekleri konusunda
soru işaretleri var.”
Kurum, Lopez Barajı üzerindeki incelemelerini
geçtiğimiz günlerde tamamladı ve dolusavak yapısında
“bir taşkın durumunda suyun güvenle tahliye edilmesini
engelleyebilecek jeolojik, yapısal ya da performans
kaynaklı sorunların baş gösterme olasılığının bulunduğu”
sonucuna ulaştı.”

B

atı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki 3,2
milyar $’lık South Flank demir cevheri
maden projesinde inşaata başlandı.
Planlanan finansman paketinin 184
milyon $’lık ilk ayağı, daha fazla inşaat işçisinin
istihdamına olanak vermek üzere, maden
konaklama tesislerinin genişletilmesinde
kullanılacak.
Newman kentinin kuzeybatısında bulunan,
yıllık 80 milyon ton kapasiteli South Flank
madeni, BHP şirketinin 2020 ortalarında
ekonomik ömrünü tamamlaması beklenen Yandi
madeninin yerini alacak.
South Flank’te elde edilecek cevherin tenör
değeri de Yandi ile karşılaştırıldığında %62 ila
%64 daha yüksek olacak.
Bir sektörel etkinlikte konuşan BHP
Minerals Australia genel müdürü Mike Henry,
proje hakkında şu bilgileri verdi: “South Flake
projemizdeki ilk inşaat çalışmaları için duyurulan
ve onaylanan ilk finansman paketinin bir
bölümü... bu çalışmalar sırasında yüzlerce kişinin
istihdam edilmesini sağlayacak. Önümüzdeki
yılın ilk yarısında South Flank projesinin tümü
için onay başvurusunda bulunacağız.”
Henry, onaylanan kaynak tutarının 3 ila 4
milyar dolar olması halinde, “inşaat sırasında
binlerce ve işletme döneminde de yüzlerce ilave
istihdamın” sağlanacağını ekledi.
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Targeting a high
growth region

CIRCULATION
KAZAKHSTAN
ROMANIA

n W
 hile many countries are seeing a continued contraction in construction activity,
a trend that looks set to continue, Global Insight forecasts that this growth in
Turkey will continue over the next few years, albeit at a declining rate. This
makes this market a serious target for the world’s construction equipment
suppliers. When allied to a US$4 billion, 10-year demolition programme to remove
buildings at risk of earthquake damage, the region’s potential becomes even
clearer.

N
PIA
CASSEA

BLACK SEA

n T urkey – the bridge between Europe and Asia – has seen considerable growth in
activity in the construction sector in recent years, with this market one of the
strongest across Europe and beyond.
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EDITORIAL
n International Construction Türkiye (iCT ) is published under a joint venture
agreement between the UK’s KHL Group, the leading provider of construction
information, and Apa Yayincilik, publisher of the only construction machinery
magazine in Turkey.
n T heir combined strengths bring together world-beating editorial content,
high-quality design and superior local knowledge, making iCT a ‘must-read’ for
construction professionals throughout the region. iCT provides the ideal vehicle
to reach buyers in the region.
n iCT draws on KHL’s pool of international information coupled with APA’s local
knowledge of the region to bring unrivalled information on construction
equipment, materials and techniques in use throughout the world. It is published
primarily in Turkish but also has significant English language content.

Afghanistan21
Algeria109
Azerbaijan76
Bosnia10
Bulgaria62
Egypt508
Greece709
Iran798
Iraq42
Israel167
Jordan59

Kazakhstan155
Lebanon120
Libya18
Morocco54
Romania250
Syria41
Turkey3158
Turkmenistan56
Tunisia46
UAE1281
Ukraine24

TOTAL

7,764

EDITORIAL PROGRAMME 2019
Jan-Feb

Mar

Apr

n Earthmoving equipment
nW
 orld’s top 10
construction projects
nB
 reakers
nR
 egional report: China

n Crushing and screening
n Access equipment
n Foundations
n Cranes
n Regional report: North
America

n Mini excavators
n NEW Rental market
overview
n Regional report:
Southern Africa

Telematics

CONSTRUCTION TECHNOLOGY SUPPLEMENT

SHOW GUIDE
Bauma

The latest innovations
in this important sector,
including a detailed
look at the latest
developments in fleet
management software.

Virtual and
augmented reality

Equipment
of the future

How OEMs and
contractors are using
this new technology to
their advantage.

What will construction
equipment in five and
ten years’ time look like?

May

June

July-Aug

Sept

n Earthmoving equipment
nA
 ccess equipment
nS
 urveying equipment
nR
 egional report: CIS
nations

n Concrete equipment
n Cranes
n Yellow Table
n Bridge construction
n Regional report: Europe

n Haulers
n High-rise construction
n Tunnelling equipment
n NEW Skills shortage
n Regional report: North
Africa

n Road construction
n Compact loaders
n Quarrying and mining
n NEW Equipment market
overview
n Regional report: Latin
America

Oct

CONSTRUCTION TECHNOLOGY SUPPLEMENT

Nov

Dec

n Falsework and formwork
nU
 tility equipment
nC
 omponents
n ICON Top 200
nR
 egional report: Asia
Pacific

Drones

R&D Focus
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rather than traditional
methods?
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