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Yarım Asra 2 Kala 
“Önce iyi bir firma olmalıyız” diye yola çıktık ve 48 
yılın sonunda hâlâ aynı sloganın, hâlâ aynı ilkenin 
peşindeyiz. ”İyinin düşmanı daha iyidir,” diyerek de-
vamlı olarak ilerlemeyi, daha iyisini bulmayı, aklın 
ve ilmin izinden gitmeyi hiç bırakmadık. 

Adımlarımızı dikkatli attık, birdenbire hızlı ama 
kontrolsüz büyümeme stratejisini takip ettik. Yeni 
teknolojilere şans verdik. Genç elemanlarımızın 
gelişmelerine yardımcı olduk, onları tecrübeli ar-
kadaşlarımızla harmanladık. 

Dostluklara önem verdik, düşman edinmemeye 
dikkat ettik. Müşteri memnuniyetini öne çıkardık, 
işçilerimize sağlıklı ortamlarda çalışma şartları 
sağladık. Milyonlarca adam/saatlik kazasız iş bi-
tirmeler yaptık. Zaman zaman işlerimizi erkenden 
teslim ettik. Zarar da etsek işlerimizi bitirdik, müş-
terimizi mağdur etmedik. Ne mutlu ki bize, bu yol-
culukta zaman zaman ödüllendirildik, örnek gös-
terildik.  

Kimi zaman savaşlar ve devrimlerle yolumuz ke-
sişti, tüm zorluklara rağmen yılmadık, o zor dö-
nemlerde dahi iş yapmaya devam ettik. “Bunların 
hepsi bize tecrübe,” dedik. Kimi zaman krizler çıktı 
yolumuza, “Kriz demek, fırsat demek,” dedik, yine 
işimize devam ettik. 

Bu yolculukta bize yol arkadaşlığı yapan, acısıyla 
tatlısıyla bizimle günlerini, aylarını, yıllarını geçi-
ren, bir kısmı halen bizimle, bir kısmı başka yer-
lerde, bir kısmı ise ebediyete intikal etmiş, binlerce 
hatta  on binlerce arkadaşımız oldu. 48 yılda oluş-
turduğumuz bu güzel yapıya her bir yol arkadaşı-
mız bir tuğla koymuştur, kendilerine katkılarından 
dolayı büyük bir minnet borcumuz vardır.  

Bir 2 yıl daha sonra, Türkiye’de hatta dünyada sayılı 
aile firmasının ulaşabildiği, yarım asırlık bir şirket 
olabilme ayrıcalığına ulaşacağız. Bugünden biraz 
daha büyük, biraz daha kuvvetli olacağız, her gün 
üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz ve her 
zaman “iyi bir firma” olarak kalacağız. 

Ali H. ÜSTAY
Yönetim Kurulu Başkanı

Two Years to Half a Century
48 years ago we started off by saying “We shall be a 
good company,” and today we are still following the 
same motto, the same principle. We never quit con-
tinuously going forward, always looking for the better, 
following the path of reason and wisdom by saying, 
“Better is the enemy of good.”

We treaded carefully making sure not to lose con-
trol while grewing fast. We gave chance to new tech-
nologies. We helped our young employees to make 
progress and we blended them with our experienced 
friends.

We favored friendships while we avoided making 
enemies. We prioritized customer satisfaction while we 
provided our workers with healthy working environments. 
We have completed millions of man hours’ jobs with no 
accidents. From time to time we delivered our work 
earlier. We always completed all our work even though 
we didn’t make ony profit, we never made our clients 
suffer. Lucky for us, we have been rewarded during this 
journey, we have been shown as example.

Sometimes we crossed paths with wars and revolu-
tions; we didn’t lose our hearts despite all the chal-
lenges and we continued to work even in those rough 
times. We said, “These are all experiences for us.” 
From now and then, we faced crisis during our jour-
ney, we continued our work by saying, “Crisis means  
opportunity.”

We have made thousands, even tens of thousands of 
friends during this journey who became our compan-
ions and who spent their days, months, years through 
ups and downs, who are still with us, who are in other 
places and who passed on to eternal life.  Each of our 
companions put a brick to this beautiful construc-
tion which we have created in 48 years, we are truely 
grateful for their contributions. 

In two more years, we will have the privilege of being a 
half century-year-old company; a privilege which only 
a few family companies in the world, let alone Turkey, 
can achieve. We will be bigger, stronger than we are 
today; we will go on moving forward a little bit further 
each day, always remembery to be a “good company.”

Ali H. ÜSTAY
Chairman of the Board

IntroductionGiriş



6

“Ali, yahu nereye?”

Çalıştığım şirket işime son vermişti... Sıraselvi-
ler’deki bürodan çıktım, düşüne düşüne yürüme-
ye başladım; bir arkadaş “Ali, yahu nereye?” diye 
arabasını durdurduğunda bir de baktım ki Kireç-
burnu’ndayım. İşte, o uzun yürüyüşte karar verdim 
kendi işimi kurmaya!

Biraz şaşkın, epey acemi ama yaşam dolu...

1964’de, İnşaat Mühendisi olarak Robert Kolej’den 
mezun olmuş; Massachusetts (ABD) Worchester 
Polytechnic Institute’de master yapmış; bir süre 
ABD’de staj görüp çalışmış; askerliğimi de Çanak-
kale Deniz Komutanlığı’nda tamamlamıştım ama 
hâlâ hayatımı nasıl şekillendireceğimden emin de-
ğildim. 

Her yeni mezun gibi, ben de biraz şaşkın ve epey 
acemi, ama önemli ölçüde yaşam doluydum! Hayat 
denen okyanusa açılmak heyecan verici olduğu ka-
dar ürkütücüydü, çünkü nasıl bir kaptan olduğumu 
henüz bilemiyordum. Okyanusa açılıncaya kadar 
bilmem de mümkün değildi.

İş hayatına atılırken, başarısız olma lüksüm ya da 
bahanem yoktu… Ayrıca, sermayem ya da bir bü-
rom da yoktu! Oturduğum evin bodrumunu şirket 
adresi olarak tescil ettirdim ve şirketimi kurdum. 
İlk aldığım karar ise şuydu:

Başkanın Kaleminden, 
Geçen 48 Yıldan 
İzlenimler… 

A look at the past 
48 years from the 
President... 
“Hey Ali, where to?”

I was fired. I got out of the office in Sıraselviler 
(downtown Istanbul) and started walking where my 
feet took me. I hadn’t realized how far I had walked 
until I heard a voice calling out, “Hey Ali, where to?”  
It was a friend driving by, surprised to see me all the 
way in Kireçburnu (then a suburb of Istanbul). It was 
during this long walk that I decided to start my own 
company. 

Somewhat confused, quite young,
yet full of life... 

I am a 1964 graduate of Robert College in Istanbul 
with a BS in Civil Engineering. I got my MS degree at 
the Worchester Polytechnic in Massachusetts, USA. 
Following a brief practical training period in the US, 
I returned home and completed my military service 
at the Naval Command Headquarters in Çanakkale.  
Just like all new graduates, I was not quite sure how 
I wanted to shape my life. I was somewhat confused, 
highly amateur, yet full of life! I had a good education 
but a very limited work experience and life seemed 
to stretch before me like a vast, vast ocean. The 
thought of setting sail was as exciting to me as it was 
frightening, because I had no idea about how good 
of a navigator I was. Yet, neither was there a way of 
knowing that unless I tried.
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“Büyük olmak için önce iyi bir şirket olmalıyız!” 

“Şans, fırsat ile hazırlığın buluştuğu noktadır,” der-
ler. Girebildiğim tüm ihalelere girmeye, iş almak 
için var gücümle çalışmaya başladım. Fırsatların 
zuhur etmesi ve dolayısıyla şansımı sınamam belli 
ki, zaman alacaktı, sabır istiyordu... ve ben sabır-
lıydım. Çok şükür, avcılık merakım bana avdan eli 
boş dönmenin de “kırk gün taban eti, bir gün av eti” 
yemenin de, işin kuralı olduğunu öğretmişti! Ben 
de artık ava çıkmıştım. Bu noktada, 70’li yılların iş 
ortamına kısaca değinmekte yarar görüyorum.

70’lerin Türkiye ortamı

70’li yıllar, Türkiye’nin sanayileşmeye öncelik verdi-
ği yıllardı. Sanayi üretimine yatırım yapan özel sek-
tör ve kamu kuruluşları orta ve uzun vadeli banka 
kredileri, sınırlı ithalat ya da ithal ikamesi vb. dev-
letçi politikalarla teşvik ediliyorlardı.

Sanayi, Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmaktaydı. 
İstanbul ve İzmit Körfezi’nin çevresi, Gebze, Adapa-
zarı, Düzce gibi kentler ülkenin sanayi merkezleri 
olarak gelişmeye başlamışlardı. Öte yandan, İzmir 
ve İzmir’in kuzeyine uzanan bölge, Aliağa ve çevresi 
de, liman tesisleri ile bir petro-kimya merkezi hali-
ne gelmekteydi.

İlk ihale...  ve macera başlıyor!

Nitekim, şans benim de yüzüme Adapazarı’nda gül-
dü. Büyük uğraşlar, küçük taşeronluklar ve bol ha-

I neither had the capital, nor the means of getting 
a credit to start a business. I did not even have an 
office. The company was registered at the address 
none other than the basement floor of the apart-
ment which I lived in! I borrowed some money from 
family and friends and the adventure started. 

“In order to be  a big company, we have to be a good 
one first!” 

In order to be a big company, I thought, we first had 
to be a good one. This became our motto from day 
one, that is, 48 years ago, on April 1, 1970.

They say that “luck is when preperation meets op-
portunity”. Now that I had my own company, I felt 
that everything was ready. It was time to seize the 
right opportunities and test my luck. I started to 
work like a beaver and entered every bid I dared to 
join. However, before long, I realized that luck would 
take its time and I needed to be patient. I was pa-
tient indeed. My life-long hobby, hunting, had taught 
me that patience was the name of the game. At this 
point, let me briefly help recall the business envi-
ronment of Turkey in the 70s.

Business environment of Turkey in the 70s 

Industrialization was Turkey’s prime objective in the 
70s. Both public and private sector investments in the 
industry were being encouraged by the government 
through medium and long term credits, import limita-
tions, import substitutions and similar statist policies.

The Marmara Region, the north-west of Turkey, got  
a heavy share of this development. İstanbul, İzmit, 
Gebze, Adapazarı and Düzce fast became industrial 
centers, as well as the petro-chemical industry in 
İzmir on the growth Aegean Coast and Aliağa, the 
north of İzmir. As it was expected, we got our first 
project in one of these industrial areas. 

First project, and the adventure begins!

Eventually, I had my first luck in Adapazarı. A full 
year had gone by with lots and lots of effort and 
plenty of disappointment before we finally got the 
Uniroyal Industries Türk Inc. project and later, the 
factory extension 1971. Happy we were, but soon the 
problems began to emerge as well!

To be able to land this initial and (for us at the time) 
big bid, the client was provided with a letter of guar-
antee through mortgage put on my father’s store. I 
had very little capital: 70,000 Turkish Liras, that is, 
US$ 7,000. I borrowed another 15,000 TL in cash 

Ali H. ÜSTAY, 1971
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yal kırıklıkları ile geçen bir yılın sonunda, 1971’de, 
Uniroyal Endüstri Türk A.Ş.’nin Adapazarı’ndaki 
depo tesisi ve bilahare, tevsii ihalesini aldım. Bu 
sevinçle birlikte, sorunlar da başladı tabii.

Aldığım bu ilk ve bana göre büyük ihale için gerekli 
teminat mektubunu, babacığımın dükkânını ipotek 
ederek idareye vermiştim. Çok küçük bir sermayem 
vardı: 70,000 TL yani 7,000 USD! Aileme de 15,000 
TL borçlanmıştım çünkü işçilik, nakliye vs. için nakit 
gerekiyordu. İnşaat için gerekli tüm malzemeyi bir 
şekilde temin etmek ve bunu yaparken, para harca-
mamak durumundaydım. Kum, çakıl ve gerekli ma-
kineyi, Adapazarı’ndaki bir şirketten ay sonunda ilk 
hak edişimi aldığım zaman ödemek kaydıyla temin 
edebildim. Demiri de aynı şekilde,  bir arkadaşımın 
kefaleti suretiyle, Perşembe Pazarı’ndan yükledim. 
İş, keresteye gelmişti:

Civardaki bir keresteciye gittim. Dükkânın sahibinin 
oğlu oradaydı. Malı veresiye alabilmek için, uzun 
uzun dil döktüm. Kabul etti ve keresteyi yüklemeye 
başladılar. Sevinçle şantiyeye döndüm ki, vazgeç-
mişler ve baba, yüklenen kamyonu boşalttırmış. 
Uzun ince bir yolun başında olduğumu işte o zaman 
iyice hissettim, diyebilirim. Kereste dükkânına geri 
döndüm ve bu kez de babayı da ikna etmek için dil 
dökmeye başladım. Sonunda o da kabul etti ve ke-
resteyi tekrar yüklemeye başladılar.

from the family for immediate payments of trans-
portation, labour and other requirements. I had to 
procure somehow all the necessary construction 
materials on credit. I was able to get sand, gravel 
and machinery from a company in Adapazarı on 
the condition that I paid them in 2 months. Steel 
was provided from İstanbul on similar conditions, 
but through a letter of guarantee signed by a close 
friend. Yet, timber was still a problem!

I went to a timberman close-by. The owner’s son 
was there. It took me a long time to convince him 
to let me buy the timber on credit. He finally agreed 
and we started to load the truck and I happily left to 
return to the construction site. No sooner the word 
came: Apparently, the owner arrived at the store 
right after I left and had the truck unloaded, not ac-
cepting the credit terms I had convinced his son of. 
I instantly realized that this was just the beginning 
of a long, winding road. Taking a deep breath, I went 
back to the store and after another serious effort of 
persuasion, the father was convinced as well, and 
the truck was reloaded.

He said “No!” and closed the book. 

Procuring cement was the most difficult task. I went 
to one of Adapazarı’s oldest and most well-known 
cement sellers: Mr. Hakkı! We came to an agreement 
about the price, but when he heard that I wanted to 
buy on credit, he said “No!” and closed the order 
book in front of him. He was so decisive that for a 
while I remember remaining absolutely speechless. 
There I was, sitting across him, desperately thinking 
as to what to do or say next. To buy myself some time, 
I started to chat with him, but I could tell that he was 
only being polite listening to me out of his politeness, 
as he was probably waiting for me to leave.

During this forced conversation, I found out that his 
son was soon to graduate from college, also as a civ-
il engineer. “This is my chance!” I thought and asked 
Mr. Hakkı what his son planned to do after gradua-
tion. He said that his son would also set up his own 
business. “How will he get the cement?” was my 
next question. Mr. Hakkı said, “I will give it to him!” I 
said, “What would he do, had he been in my shoes?” 
Realizing where I was getting at, Mr. Hakkı thought 
for a while and finally said, “Allright. You look like 
an honest young man. Go and bring me a letter of 
guarantee from your client and I will let you have the 
cement on credit!” I had scored!
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“Olmaz!” dedi ve defteri kapattı.

Çimento temin edilmesi en zor kalemdi, çünkü 
piyasa peşin çalışıyordu. Adapazarı’nın en eski ve 
köklü tüccarlarından Hakkı Bey’e gittim. Fiyatta an-
laştık ama veresiye istediğimi duyunca,  adamcağız 
takipteki, icradaki alacaklarını gösterip, “Olmaz!” 
dedi ve defteri kapattı.

Oturduğum yerde kalakalmıştım. Yerimden kıpırda-
mıyor, hızla ne yapmam, nasıl hareket etmem gerek-
tiğini düşünüyor, vakit kazanmak için sohbeti geliştir-
meye çalışıyordum. Hakkı Bey’in ise, nezaketen ko-
nuşmaya devam ettiği her halinden belliydi. Derken, 
bu sohbet sırasında öğrendim ki, onun da üniversite-
de okuyan bir oğlu var ve yakında inşaat mühendisi 
olarak mezun olacak... ve işte aradığım fırsat!

Hakkı Bey’e, “Mezun olunca oğlunuz ne iş yapa-
cak?” diye sordum. Hakkı Bey, “Serbest çalışacak, 
inşaat yapacak,” dedi. “Çimentoyu nereden satın 
alacak?” dedim.

“Ben vereceğim,” dedi.  “Sizin oğlunuz olmayıp da, 
benim gibi bir memur çocuğu olsaydı nereden ala-
caktı? Hiç düşündünüz mü?” diye sorunca, adam-
cağız şöyle bir durdu. “Sen idealist bir gence ben-
ziyorsun. Git idareden bana bir yazı getir, vereyim!” 
dedi. Maçı kazanmıştım.

Artık çark dönmüştü. Hemen yoğun bir inşaat fa-
aliyeti içine girdik. Ne var ki, bizleri ne kadar zorlu 
yılların; bitmez, tükenmez zorlu yılların beklediğini 
de henüz bilmiyorduk…

Zorlu yıllar...

“Bitmez tükenmez, zorlu yıllar” derken sanılmasın 
ki abartıyorum. Kuşağımın, ülkemiz ekonomi tarihi-
nin en çetin dönemi hatta, dönemlerinde mücadele 

I went back to the construction site and asked the 
chief controller to help out. The good man he was, 
he spared time to personally visit Mr. Hakkı and  
during this visit it came out that the chief controller 
was the son of a good friend of Hakkı Bey, which 
made everything even easier… and I had the cement! 
I will never forget the lunch that I had invited the 
chief controller out to to show my gratitude. When 
the bill came, only 50 TL, I realized that I did not 
have enough money. Pleasantly smiling, he paid and 
wished me the best of luck.

Thus, we started working on our very first project. 
The wheels had started to roll. We were in the midst 
of a real construction activity, unaware of the hard 
times that lay ahead. 

Hard times 

Please don’t think that I am exaggerating when I 
say “hard times.” My generation of businessmen in 
Turkey have struggled through the most difficult and 
strenuous periods of Turkey’s history of economic 
development. Especially those in the services sec-
tor, like ourselves, went through many serious trials, 
proving time and time again their professional com-
petence, their strength and more importantly, their 
belief in the Nation’s potential.

When I turn back to take a look, I feel proud of the 
accomplishments made by my generation of busi-
nessmen in just about all areas of business at home 
and abroad, which heartens me for the future. 

Growing-up! 

In 1974, we landed on two new bids: One was the 
construction of KİMSAN / Kimya Maden Sanayi 
Yatırım AŞ, in İzmit, of eight tanks to store chemi-
cals. The project also included the construction of 
bridges, stairs and manholes and was completed 
two months ahead of schedule, in eight months. 
The other was the construction of PETKiM / Petro-
Kimya AŞ at Aliağa, İzmir, in which structural steel 
sheds with corrugated galvanized steel roofing and 
brick masonary walls, were successfully completed 
on schedule.

1975 brought us five new clients with five new 
projects and 1976, eight new clients with nine new 
projects. Of these projects, two were relatively 
more important due to critical time limitations: 
The construction of  ELSAN / Fiber factory building 
and auxiliary buildings and the construction for 
the Ministry of Food, Agriculture and Animal Stock 
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vererek, belirli noktalara geldiği bir gerçek. Hele 
bizler gibi taahhüt sektöründe faaliyet göstermeye 
soyunanlar, bu süreç içinde gerek mesleki anlam-
da, gerekse ticari bakımdan ciddi sınavlardan geç-
tiler; becerilerini, yaratıcılıklarını, dirençlerini ve 
en önemlisi, ülkeye olan inançlarını sınamakla da 
kalmayıp, kanıtladılar.

Yurtdışı maceramız başlıyor…

Titizlik, sür’at, işi zamanında bitirme gibi husus-
lara büyük özen gösteriyor; bu tavrımızın ödülünü 
de fazlasıyla alıyorduk. Mottomuza sadıktık ancak, 
yurtiçi inşaat faaliyetleri 70’li yılların ortalarından 
itibaren yavaşlamaya başlamış; aslında, piyasa 
ciddi bir durgunluğa girmişti. Dünya petrol fiyatla-
rının katlanarak artmasının körüklediği konjonktü-
rel dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörler-
den biri de taahhüt sektörüydü. Sanayi yatırımları 
durmuş, özellikle, sabit sermayeye büyük yatırım 
yapmış olan taahhüt şirketleri ciddi sıkıntılar yaşa-
maya başlamışlardı. Ne var ki, ülke içinde yaşanan 
bu durum, önemli bir gelişmeye yol açtı. Eğrisi, 
doğrusuna denk geldi ve dışa açıldık ya da açılmaya 
zorlandık! Yurtdışı maceramız da böylece başladı. 

Dışa açılma

Türk girişimciliğinin yurtdışına açılması, 70’li yılla-
rın ortalarına doğru Türk taahhüt sektörü ile başla-

of a packaging factory at Mersin. The others were 
smaller projects, yet they kept us busy, so much so 
that we did not take on new projects in 1977. Of the 
three new projects we took on in 1978, two belonged 
to new clients while the other to an old one.

The size and complexity of projects we handled grad-
ually grew. We slowly, but surely got more and more 
involved in all types of construction works from infra-
structure to technically challenging projects such as 
storage tanks, factory buildings, refineries and pipe-
lines and were certainly gaining lots of experience. 

Our journey abroad begins!

We conscientiously stuck to our motto and paid 
great attention to be a “good” company: handling 
each project meticulously and slowly building up a 
good reputation, which brought us steady business. 
However, starting in the mid 70s and mainly due to 
the dramatic increases in world oil prices, industrial 
investments worldwide and also the domestic ones 
having slowed down and in fact stopped. This meant 
a period of serious stagnation for the construction 
sector and those construction companies with heavy 
investments in fixed assets really suffered.

As unfortunate as it was, it led to a fortunate develop-
ment: The Turkish construction sector was forced to 
open-up to the world markets. In fact, the opening-
up of the Turkish economy to the world started in the 
mid 70s with the construction sector. 

Global move

With the dramatic increases in oil prices in the 70s, 
the oil exporting, oil rich countries of the Middle 
East and North Africa had initiated heavy invest-
ment programmes, becoming lucrative markets 
for the construction companies of the world. Even 
if with limitations, the Turkish construction sector 
and consequently the Turkish economy also took 
its share of this development. Understandably, the 
more experienced, bigger companies of the Turkish 
construction sector were first to go international. 
These courageous companies with a major accu-
mulation of technical and organizational skills (i.e. 
STFA or ENKA etc) led the way into countries like 
Libya, Iraq and Saudi Arabia. The move accelerated 
in a very short period of time and the Turkish con-
struction sector quickly became the most powerful 
locomotive of the national economy, contributing 
immensely to employment, foreign currency income 
and the export potential of the country. 
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mıştır. Ortadoğu ülkeleri gibi bazı Kuzey Afrika ül-
kelerinin 1973’den itibaren petrol gelirlerine dayalı 
olarak geliştirdikleri yatırımlar, taahhüt şirketleri 
için büyük iş potansiyeli oluşmasına sebep olmuş, 
Türk taahhüt sektörü ve giderek Türk ekonomisi de 
bu oluşumdan (sadece olanaklar dâhilinde) bir pay 
alabilmiştir. 

Başı çekenler sektörün tecrübeli ve sermaye sahi-
bi şirketleri oldular. Teknik ve organizasyonel biri-
kimlerine güvenen bu cesur öncü şirketlerin (STFA, 
ENKA gibi) Libya ve Irak’da başlattığı dışa açılma 
hareketi, çok kısa sürede ivme kazandı ve taahhüt 
sektörü Türk ekonomisinin önemli ve vazgeçilmez 
unsurlarından biri haline geldi. Müteahhitlerin 
yurtdışındaki bu faaliyetleri istihdamın gelişmesi-
ne, ülkeye döviz girmesine ve ihracatın artmasına, 
yeni teknoloji ve yönetim konularında tecrübe kaza-
nılmasına da önayak oldu. 

Uluslararası rekabet

Sanılmasın ki, sektör bütün bunları, bugünkü ko-
şullarda gerçekleştirdi.

Türk taahhüt firmalarının yurtdışına çıkabilmeleri 
ve rakipleri ile eşit şartlarda yarışabilmeleri için 
teknik, idari ve mali kapasitenin yetersizliğinin ya-
nında, önemli başka engelleyici faktörler de vardı.

Sektör uluslararası deneyime sahip olmadığı gibi, 
söz konusu dönemde uluslararası piyasada müthiş 
bir rekabet de hâkimdi. Önde gelen birçok dünya 
devleti, kendi müteahhitlerinin iş alabilmesi için 
prestijini, ekonomik ve siyasi gücünü sonuna kadar 
kullanıyordu. Türk müteahhitleri böylesi bir des-
tekten mahrumdu. Üstelik yurtdışındaki taahhüt 
şirketleri bulundukları ülkelerde çoğunlukla devlet 

International competition

It should be remembered that this achievement did 
not come easy.

Along with the technical, financial and managerial 
deficiencies they had to deal with abroad, the Turk-
ish construction companies also faced severe global 
competition. 

The governments and the top state officials of the 
leading countries of the world were out there, us-
ing every economic and political leverage they had to 
help their own contractors to land bids. Turkish con-
struction companies lacked such support. Plus, many 
of these companies had landed state investment proj-
ects and therefore the problems faced needed sound 
government-to-government relations to be solved.

Needless to say, the construction companies facing 
international competition hardly found the support 
they needed from the State. Turkey’s statist and 
closed economic policies did not allow for effective 
international activity or competition.

For example, a construction company with powerful fi-
nancial means in Turkey could not transfer this “pow-
er” abroad. Local bank credits were too costly, the rate 
of commissions and taxation were too high. Because 
of Turkey’s poor credit standing, the letters of guar-
antee from Turkish banks were not readily accepted 
by the said countries. Neither did the Turkish bank-
ing system possessed the financial power of crediting 
for large amounts. As for foreign bank credits: This 
meant partnership with foreign companies and in turn 
profit sharing. All these factors contributed negatively 
to the competitive advantage the Turkish contractors 
would have otherwise. 
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ihaleleri almış şirketlerdi ve dolayısıyla, sorunların 
büyük bir bölümünü devletlerarası ilişkilerle çö-
zümlenebilir nitelikteydi. 

Türk taahhüt firmaları için Türk banka sisteminden 
teminat mektubu almak, komisyonlar ve vergi yükü 
nedeniyle, çok pahalıydı. Dahası, Türk bankaları-
nın teminat mektupları, Türkiye’nin kredi itibarının 
olumsuzluğu nedeniyle, bazı ülkelerde kabul edil-
memekteydi. Zaten, Türk bankacılık sistemi büyük 
miktarlarda teminat mektubu verme gücüne sahip 
olmadığı için, dünya fiyatlarına göre pahalıydı yani, 
koşullar rekabeti zorlaştırmaktaydı. Yabancı ül-
kelerden teminat mektubu almak ise, bir yabancı 
ile ortaklığı gerektirdiği için, kar ve fiyat avantajını 
olumsuz etkiliyordu. 

Yurtdışında zarar etmek yasak!

Yurtdışı taahhüt işlerinden elde ettiğiniz kârı ülkeye 
getirmek zorundaydınız, ama zarar halinde, zararın 
karşılığını Türkiye’den çıkartamazdınız. Mevzuat, 
Türk girişimcinin yurtdışında zarar etmesini adeta 
yasaklamaktaydı. Zarar etseniz bile, işinizi bitirmek 
zorundaydınız. Türk işçisi kullanmak da, mevzuat 
nedeniyle büyük sorunlara yol açıyordu. Örneğin 
vergi iadesinden yararlanamazdınız, yani çift vergi-
lendirme söz konusuydu.

Türk parasını koruma kanunu ise başka bir sorun-
du. KAMBİYO Mevzuatı, yurtdışında iş almak ve 
yürütmek için yapmanız gereken seyahatlerden, 
açmanız gereken büroya kadar her işi zorlaştırıcı 
ve sınırlandırıcı nitelikteydi. Ekonominin devletçi 
yapısına rağmen, taahhüt sektörü, örneğin sanayi 
gibi ihracat gibi teşvik gören bir sektör de değildi. 

Can’t lose overseas! 

Moreover, the Turkish contractors had to bring back 
into the country every cent they made abroad. Yet, 
they were not allowed to take money out of the coun-
try in case they did not make profit or in case they 
made loss. In other words, you had to make a profit!

Turkish laws did not allow companies working 
abroad to make a loss: We had no other chance but 
be successful and make profit! Employment of Turk-
ish workers in overseas was another problematic 
issue due to similar laws. The construction compa-
nies did not enjoy tax returns either. On the contrary, 
contractors working abroad suffered double taxa-
tion. The Law on Protecting the Value of the Turkish 
Lira was a major setback on its own. The Foreign 
Exchange regulations made everything from travel 
to opening liaison offices abroad extremely difficult 
for Turkish companies. 

Despite the statist characteristic of the national 
economy, the construction sector was not encour-
aged like the industrial sector.

There was no way of convincing the State that, just 
like industry, the construction sector also produced 
investment goods through the employment of capi-
tal, manpower, raw material and administrative tools 
within a vast organization; the only difference being 
that the industrialist produced transportable goods 
at fixed sites called factories while the contractors 
produced fixed sites with or through transportable 
means. Similarly, you could not convince the State 
that there was no difference between an industral-
ist producing exportable goods and a contractor 
producing exportable services such as machinery, 
manpower.
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Her şeye rağmen

Tüm olumsuz koşullara rağmen, söz konusu dö-
nemde, Türk taahhüt sektörü yurtdışında olağa-
nüstü başarı göstermiştir. Böylesi koşullar altında 
yurtdışında faaliyet gösteren Türk taahhüt şirketle-
rinin 1980 itibariyle iki milyar dolarlık iş hacmine 
ulaşmaları ve çalıştıkları ülkelerde 200.000’in üze-
rinde istihdam yaratabilmiş olmaları, mucizedir. 

İlk yurtdışı ihalemiz

Üstay ilk yurtdışı ihalesini 1979’da Kuveyt’te aldı. Bu 
proje, Kuveyt ile Suudi Arabistan’ın El Salmi-Jahna 
bölgesini birleştiren 92 km bir yol yapım projesiydi.

Kuveyt müthiş sıcaktı. O kadar ki, öğlen sıcağında 
arabanın üstünde rahatlıkla yumurta pişirebilirdi-
niz. Bu nedenle, çalışma saatlerimizi sabah 5.00-
9.00, akşam 5.00-9.00 olarak belirlemek durumun-
da kaldık. Bu saatler dışında çalışmak imkânsızdı. 
Bu proje sürecinde çok sıkıntı çektik diyebilirim. 
Para da kazanamadık ama edindiğimiz tecrübe 
paha biçilmezdi. 

80’ler…

Bilindiği üzere, 80’li yıllar Türk ekonomisinde son 
derece olumlu gelişmelere yol açan belli başlı ya-
pısal değişikliklere sahne oldu. 24 Ocak Kararları 
ile uygulamaya konulan politikalar, esasen serbest 
piyasa düzeni içinde Türkiye’nin dışa açılmasını 
amaçlamaktaydı. Nitekim döviz kazandıran sektör-
ler ve bu meyanda taahhüt sektörü de teşvik kap-
samına alındı. Türkiye bu politikaları uygulamada 

Despite all odds 

Despite all of these negative conditions, the 
performance turkish construction sector’s abroad 
during the said period was fantastic. By the year 
1980, the sector marked a total contract value of 
two-billion US dollars and was employing over 
200,000 workers abroad. This was a miraculous 
achievement at the time.

The Turkish construction companies in foreign mar-
kets worked either as main contractors or through 
joint ventures and/or consortiums with other com-
panies or as their sub-contractors. Regardless of 
the type of activity, the sector gained immense tech-
nological and organizational skills, which was in 
turn imported to the country at no additional cost! 
It should also be noted that the successful perfor-
mance of the Turkish construction sector, especially 
in the Middle East and North Africa, helped Turkey 
develop closer ties with the respective countries of 
these regions.

I firmly believe that the credit for this fantastic 
performance abroad goes first to the Turkish 
entrepreneurs and engineers who, as early as 
the 50s, accumulated substantial technical and 
managerial experience in Turkey, and then to the 
hard-working and modest Turkish workers. 

Our first experience abroad

We landed our first contract abroad in 1979. It was 
the construction project of a 92 km asphalt road 
between Kuwait and El Salmi Jahra region of Saudi 
Arabia.
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daha erken davranabilseydi, 70’li yıllarda Türk ta-
ahhüt sektörünün yurtdışında ulaşacağı iş ve is-
tihdam hacmi, yani, ülke ekonomisine katkısı çok 
daha büyük olurdu diye düşünüyorum. 

1983’ten itibaren, yatırımları petrol gelirine dayalı 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde oluşan bu müthiş 
pazarda, OPEC kararları nedeniyle, rekabet daha 
da yoğunlaştı. Hatta ihalelerin kendi ellerinde kal-
ması için, krallar, kraliçeler, devlet başkanları bile 
devreye girer oldular. Türk taahhüt sektörü böylesi 
bir ortamda bile başarı grafiğini yükseltmeye de-
vam etti ve 1984 yılı itibari ile 33 milyar dolarlık Or-
tadoğu ve 21 milyar dolarlık Afrika pazarında ABD, 
Avrupa, Japon ve Kore firmaları arasında beşinci 
sıraya oturdu. 

İkinci yurtdışı ihalemiz

O günlerin Libya’sını hiç unutamam. Her şey yeni-
den yapılanmakta… Otellerde yer bulmak herkesin 
“ilk kazandığı ihale” diyebilirim. Etrafta müteahhit-
ten çok iş olduğu için dürüst bir eksiltme sistemi 
veya ihale sistemi de pek yok, birim fiyatlar geçerli, 
işler de ihale kazanılması şeklinde değil, iş payla-
şılması gibi alınıyordu. Fakat işi alınca da inanılmaz 
zorluklar, mevzuat, gümrük, işçi getirme ve çalış-
tırma sıkıntıları ve en önemlisi de para tahsilinin 
zorluğu bir duvar gibi önünüzde belirip, size Libya 
realitesini hatırlatıyordu. 

İkinci yurtdışı ihalemiz Libya’nın Bumbah-Tobruk 
bölgesinde bir askeri konut sitesinin yapım işiydi. 
1.7 kilometrekarelik bir alana yayılan proje, tüm 
altyapısı ile İslam mimarisi özelliklerini taşıyan 456 
müstakil villayı, 25km asfalt yolu, yer altı su tesisa-
tı ve deposunu, bir su kulesini ve arıtma tesislerini 
kapsamaktaydı. Bu projeyi, programına uygun ola-
rak, 1986’da tamamladık ve teslim ettik. 

Kuwait was very, very hot. So hot that you could cook 
an egg on the hood of your car! Thus, we set our 
daily working hours as 5-9 am and 5-9 pm. It was al-
most impossible to work outside these hours. Often, 
there were sand storms. If you were speeding during 
one of these sand storms, the front windows of your 
car would become sand-blasted. But, the desert also 
had its wonders. In April, it miraculously became so 
green and beautiful that you could not belive it was 
the same place!

I must say that, in Kuwait and during this project, we 
went through serious hard times. We certainly did not 
make money out of it, but nevertheless, gained price-
less experience.

The 80s... 

The 80s witnessed a series of radical structural 
changes in the Turkish economy, which led to highly 
positive developments. Policies accepted with at the 
24 January Decisions basically foresaw free market 
economy to the outside world. Consequently, sectors 
that brought foreign exchange, including the construc-
tion sector, became subject to encouragement laws. 
Had Turkey acted a little earlier in making this move, 
I firmly believe that the construction sector’s per-
formance abroad - in the late 70s - would have been 
much better, resulting in bigger contribution to the na-
tional economy. 

Starting 1983, the Middle Eastern and North African 
markets became even more competitive. As they 
entered new bids, the construction companies of 
the world were at times practically accompanied by 
their countries’ respective heads of state, kings and 
queens! Even under these conditions, the Turkish 
contractors continued to be successful. 

I feel that the main reason behind this development 
was the fact that, the said markets by this time 
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İç piyasa ve 24 Ocak Kararları

80’lerin hemen başında, petrol fiyatları bir kez daha 
katlandı ve Türkiye’nin petrol faturası 1979’daki 1.8 
milyar dolar/yıl’dan, 3.4 milyar dolar/yıl’a yükseldi. 
Bir diğer ifadeyle, Türkiye’nin petrol faturasını tüm 
ihracat geliri bile karşılayamaz oldu. Dış borçlar 
yükseldi, enflasyon da üç haneli rakamlara çıktı. 
Tüp gazdan benzine, ampulden tuza, sabuna ka-
dar çeşitli mallarda kıtlık baş gösterdi ve tabii yer 
türlü malın karaborsası aldı yürüdü. Bu dönem 
Türkiye’de “köşe dönmecilik” anlayışının ortaya 
çıktığı dönem oldu. Bu tablo karşısında uygula-
maya konulan 24 Ocak Kararları, temelde yüksek 
büyüme hızını öngörmekteydi. Kıt parasal kaynak-
ların kullanımını optimize etmek, özelleştirmeyi, 
Türkiye’nin ihracatını ve kredi itibarını artırmak, 
yabancı sermaye girişini teşvik etmek ve para pi-
yasalarını canlandırmak başlıca hedefler oldu. An-
cak bu istikrar programına rağmen, ülke ekonomi-
sinin denetim altına alınması zaman aldı. Örneğin 
%100’lere çıkmış olan enflasyonun %25 seviyesine 
düşürülmesi Türkiye’nin 2 yılına mal oldu. 

24 Ocak Kararları’nın uygulamaya konulmasını izle-
yen ilk yılın sonunda Türkiye’nin ihracat gelirlerinde 
%30, ikinci yılın sonunda, %62 artış kaydedildi ve ih-
racat gelirimiz 2.9 milyar dolardan 5 milyar dolara 
yükseldi. Aynı dönemde, dünyada yaşanan durgun-
luk dikkate alındığında, bu büyük bir başarıydı. 

2000’ler ve taahhüt sektörü

24 Ocak kararlarından bugüne ülkemizde çok şey 
değişti. Ekonomi gelişirken müteahhitlik sektörü 
de dünyada çok önemli bir yer elde etti. 2000 yılı 
sonrasında Türk firmaları, yurtiçindeki ve yurtdı-
şındaki birçok önemli projeye gerek yalnız başla-
rına, gerekse dünya devleri ile ortaklıklar kurarak 
imzalarını attılar. 

had matured and were able to make the distinction 
between good and bad performance, rather than 
basing decisions on the size of a company. When 
handing out the limited number of projects, the 
clients started to search for companies that worked 
fast, caused no problem and completed the job on 
time. The Turkish contractors fitted this description.

Our second project abroad 

Around this time, we got our second project abroad in 
Libya. Almost everything was undergoing reconstruc-
tion in that country. Literally, finding a hotel room to 
stay at was an achievement itself. As there were more 
projects available than the number of contractors, the 
contractors were hardly bidding for projects. Rather, 
the system worked more such as job distribution, yet 
when you landed a contract, you had to overcome an 
incredible amount of problems like laws and regula-
tions, customs, money transfers, all of which constant-
ly reminded you of the Libyan reality. I will never forget 
my first trip to that country, which I made together with 
a friend, Giray Bilimer. We were bidding for projects 
and  found what we were looking for at Bumbah, be-
tween Tobruk and Derne. It was the restoration project 
of a deserted and semi-completed military residential 
complex. We must have travelled 5-10 thousand kilo-
meters back and forth between Tobruk, Derne, Beng-
hazi and Tripoli; between the military and settlement 
authorities, trying in vain to negotiate the contract with 
the right people. It was a full month before we were 
finally able to sign a contract and return home.

Our second project abroad entailed the building of 
445 independent villas, distinguished by Islamic trim-
mings and arches, 29 kilometers of asphalt roads,  
an underground reservoir and a sewerage treatment 
facility. All of which stretched over an area of 1,7 kilo-
meters. It was completed on time, in 1986.
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I must say that the experience we had gained in Ku-
wait was an invaluable asset in Libya. As I said earlier, 
in Kuwait, we had not made any money, but learnt our 
lesson well. In Libya, we were also able to employ our 
own systems and worked like crazy. We had faith in 
Libya and put every cent paid back to work. We made 
money, gained more experience and certainly became 
more prestigious.

2000s and Contracting Industry

There have been a lot of changes since January 24 
decisions. While the economy prospered, construc-
tion industry took an important place globally. After 
the year 2000, Turkish companies carried out many 
important domestic or foreign projects whether alone 
or by going into partnerships with world giants.

As Üstay, we took part in this movement with the 
energy of the second generation and the wisdom of 
the first generation. We have gone into partnerships 
with the most important companies of the world and 
Turkey, and we still do. In the meantime, we carried 
out the highly ecological “Waste to Energy” project, a 
project which has not yet been built in Turkey by any 
company. We hope that projects such as this multiply 
and we get the chance to use our know-how about it 
in our country.

The recent 5 years have been a rough period for both 
our country and the world. Our country is affected un-
avoidably by the ring of fire surrounding us. We are 
performing a great human duty by receiving over 3 
million Syrian refugees with open arms, however it 
is too soon to tell how it will affect social life and how 
our country will be affected in the long term. We will 
be able to see the real effect of this great migration 
if the war at our border ends and the cloud of dust 
it created disappears. Creating infrastructure and 
superstructure will be required in parallel with long 
term housing and job opportunities for the people 
who will stay. Similarly, when the terror acts in our 
southeastern and eastern cities are ceased, a move 
in those cities will be inevitable. It’s highly likely that 
big monumental projects will be replaced by social 
projects such as those in the country.

Abroad, Turkish constructors are undertaking jobs 
without self boundaries. As Üstay, we will further our 
move for new markets, which we began with Camer-
oon. As always, by being a “good company”, by doing 
high quality work on time and in the budget…

Üstay Culture 

Towards the end of the 80s, we decided to improve 
our goal slightly: We were now a fast growing com-
pany that had to be not only “good” but, “very good”. 

Üstay olarak biz de ikinci jenerasyonun enerjisi ve 
birinci jenerasyonun bilgeliği ile bu hareket içerisin-
de yer aldık. Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli fir-
maları ile ortaklıklar kurduk, kuruyoruz. Bu esnada 
özellikle Türkiye’de henüz hiçbir firmanın inşa etme-
diği “Waste to Energy” projesi gibi üst düzeyde çev-
reci bir projeye de imzamızı koyduk. Ümidimiz odur 
ki Türkiye’de de bu tip projeler çoğalsın ve biz de bu 
birikimimizi ülkemizde kullanma şansına erişelim. 

Son 5 yıl, hem ülkemiz hem de dünya için çok zor 
bir dönemdi. Çevremizdeki ateş çemberinden ül-
kemiz de ister istemez etkileniyor. 3 milyonu aşkın 
Suriyeli mülteciye kucak açarken çok büyük insa-
ni bir görevimizi yerine getiriyoruz ancak bunun 
sosyal yaşamda yaratacağı etkilerin neler olabile-
ceğini, ülkemizin uzun vadede nasıl etkileneceğini 
söylemek için henüz çok erken. Sınırımızdaki savaş 
biter ve yarattığı toz bulutu ortadan kalkarsa bu 
büyük göçün gerçek etkisini görebileceğiz. Kalacak 
olan insanlar için uzun vadeli barınma ve iş imkan-
ları ile  buna bağlı altyapı ve üstyapı oluşturmak 
gerekecek. Benzer şekilde güneydoğu ve doğu il-
lerimizdeki terör durdurulduğunda o illerimizde de 
bir hamle olması kaçınılmaz olacaktır. Yurtiçinde 
anıtsal büyük projeler büyük ihtimalle yerlerini bu 
tür sosyal projelere bırakacaktır. 

Yurtdışında ise Türk müteahhitleri sınır tanıma-
dan dünyanın her yerinde işler alıyorlar. Üstay ola-
rak biz de Kamerun ile başlattığımız yeni pazarlar 
hamlemizi daha ileriye taşıyacağız. Her zaman ol-
duğu gibi “iyi bir firma” olarak, kaliteli, zamanında 
ve bütçesinde işler yaparak… 

Üstay Kültürü 

Tüm bu gelişmeler karşısında, 80’li yılların sonuna 
doğru biz de yeni hedefler belirleyerek, genişle-
meye karar verdik. Artık hızla büyüyen bir şirket-
tik ve iyi olmaktan öte çok iyi olmak zorundaydık. 
İyi şirket olmanın bazı prensip ve yasakları vardır: 
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Ali H. ÜSTAY, 2010

Being a “very good” company has its musts. You must 
set high quality standards and never make them ne-
gotiable. You must have a disciplined work ethic.You 
must be efficient and fast. You must follow up on R&D 
and apply every new technology as quickly as you can. 
You must be out there in the front lines, no matter 
what. And “the do not’s consist of unfair competition, 
unfair dealings, indulgence, unneccessary tolerance 
and extravagance.
As the company grows, you need to hold on to these 
musts and nevers more than ever. Yes, it becomes 
more and more difficult not to lose your entrepreneur-
ial spirit and dynamism, and to be able to continue to 
be open to novelties as you grow. But in order to main-
tain success, you must never let go of your principles. 
This way, you will have left behind projects that you feel 
very proud of and clients that think highly of you. 
Thus, and in time, you will have around you a closely 
knit group of colleagues and in front, a steady business 
potential. Throughout the past 48 years, we have nev-
er lost our faith and we stuck to these principles very 
strongly. They eventually became our company culture 
and given this solid culture, I have full confidence in 
the future success of our company.
I hearby would like to thank those collegues, family 
and friends, who contributed to the success of our 
company for 48 years, in one way or another, both 
in better and worse times, to many more good years 
together...

Ali H. ÜSTAY
Chairman of the Board

Dürüstlük, güvenilirlik, kaliteyi standart haline ge-
tirmek, süreklilik ve ihtilafsızlık. Tabii, kazanmak 
için de hız, ne olursa olsun hız! Yenilikleri izlemek, 
hemen benimseyebilmek ve hep bir adım önde yü-
rümek gerekir. Yasaklar ise, adaletsizlik, gereksiz 
müsamaha, disiplinsizlik ve israftır. 

Geliştikçe bu görüş ve prensiplere daha da sıkı sa-
rılmak, girişim heyecanını, yürek çarpıntısını, dina-
mizmi yitirmemek, yeniliklere açık olmayı sürdüre-
bilmek bir yandan zorlaşırken, bir yandan da daha 
büyük bir önem kazanır. Sadece iş almakla yetin-
memek, sürekli çalışmanın ve iş bitirmenin heye-
canını yaşamak durumundasınızdır. 

Bu suretle ve zaman içinde arkanızda gurur duy-
duğunuz projeler, memnun işverenler, etrafınızda, 
birbirine kenetlenmiş iyi bir gurup iş arkadaşı, önü-
nüzde ise, yeni işler alma şansınız oluşuverir. İşte 
geçen 48 yıl zarfında, ülke içi ve dışı tüm olumsuz 
koşullara rağmen, biz bu anlayışımızı hiç yitirme-
dik çünkü bu tavır bizim şirket kültürümüz haline 
geldi. Bu nedenle, bu anlayışı bundan sonra da yi-
tirmeyeceğimize olan güvenim tamdır. 

48 yıldır, grubumuzun bugünkü haline gelmesinde 
emeği geçen, katkıları bulunan, birlikte uzun yıllar, 
rahat ve zorlu günlerde, beraberlik ruhu içinde ça-
lıştığımız değerli arkadaşlarıma da teşekkürü borç 
bilirim. Üstay’ın nice 48 yıllar görmesi dileğiyle…

Ali H. ÜSTAY
Yönetim Kurulu Başkanı



Daha Nice Başarılı Yıllara!               To Many More Successful Years!

Üstay olarak bu yıl, meslekteki 48. yılımızı kutladığı-
mız için çok heyecanlıyız.

Üstay’ın yıllar geçtikçe istikrarlı bir büyüme ve başarı 
kazanmasının nedenlerinden biri de, zor zamanlar-
daki uyum sağlama ve esnek hareket etme yeteneği 
olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda endüstride büyük çal-
kantılar yaşadık. Türk müteahhitleri için çok kazançlı 
bir pazar olduğu bilinen Orta Doğu’daki ve CIS ülke-
lerindeki bazı ciddi bütçe açıkları, Arap dünyasındaki 
politik karmaşa ve ekonomik karışıklıklar sırasında 
çoğu şirket iflas etti; ayakta kalanlar ise hala maddi 
zorluklar çekiyorlar.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Üstay, sahasını yeni 
pazarlara özellikle Sahra Altı Afrika bölgesine kadar 
genişletmeyi başardı. Ayrıca kendi iç yönetim sistem-
lerimizi yeniden şekillendirme fırsatı bulduk ve ERP 
tabanlı proje kontrol sistemleri geliştirdik. Sağlam 
itibarımız, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili 
ve DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı olmamızla 
birlikte daha da büyüdü. Dünya çapındaki güvenilirli-
ğimiz, çalışkanlığımız ve cesaretimiz sayesinde ENR 
listesindeki dünyanın en büyük 250 Uluslararası Mü-
teahhitleri arasına girdik.

Geçmişe baktığımızda; geçen 48 yılda önemli bir yol 
kat etmiş olmamıza rağmen hala şirketimizin ‘’iyi bir 
şirket olma’’ ilkesine kuvvetle bağlıyız. Aslında bizi zor 
zamanlarda yönlendiren de bu mükemmeliyete bağ-
lılık oldu. Bu temel amaç; bize hala müşterilerimizin, 
ortaklarımızın, meslektaşlarımızın yaşamları ve çev-
remizdeki tüm paydaşlarımız üzerinde olumlu etkiler 
bırakma arzusunu aşılıyor.

Geleceğe baktığımızda ise; yurtdışındaki varlığımızın 
daha da büyüyeceğinden eminiz.

This year, as Ustay, we are excited to celebrate our 
48th year in business. 

One of the reasons Ustay has had consistent growth and 
success over the years is our ability to adapt and be flex-
ible in rough times. Over the past years, we have expe-
rienced some great turbulences in the industry: some 
serious budget deficits in both Middle East and CIS coun-
tries, political turmoil in the Arab world, all of which are 
traditionally known to be the most profitable markets for 
Turkish contractors in general. Many companies went 
bankrupt during the economic tumults, those who have 
survived are still having financial hard times. 

Despite all the negativity, Ustay still managed to ex-
pand its scope to new markets, particularly to the Sub-
Saharan Africa region. We also had the opportunity to 
restructure our internal management systems and im-
proved our ERP-based project control systems. Our sol-
id reputation even grew further as we became the Vice 
Chairman of the Turkish Contractors Association and 
the Chairman of the Turkish - Libyan Business Council 
in DEIK. Due to our global trustworthiness, hard work, 
and courage, we were chosen to be one of the world’s 
top 250 International Contractors on the ENR List. 

Looking back, although over the past 48 years we 
have evolved considerably, we are still strongly com-
mitted to our company motto of “being a good firm.” 
In fact, it is this commitment to excellence that guid-
ed us through the rough times. This core purpose 
still gives us the desire to make a positive impact on 
the lives of our clients, partners, colleagues and our 
community. 

Looking ahead, we are confident that our presence 
overseas will only grow.

Hedefimiz, gurur duyulacak işlerin altına 
başarıyla imza atmak, sektörümüzde 
her anlamda örnek bir şirket olmaktır.

Our objective is to be successful,
take pride in what we do and constitute
a model company in our sector.

 Murat ÜSTAY 
Genel Müdür / General Manager



ÜST YÖNETİM
TOP MANAGEMENT

Ali ÜSTAY
Yönetim Kurulu Başkanı 
Chairman of the Board

Üstay’da 48. yıl / 48 years with Üstay

Murat ÜSTAY
Genel Müdür, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
General Manager, Deputy Chairman 

Üstay’da 20. yıl / 20 years with Üstay

Levent ÜSTAY
CFO (Yönetim Kurulu Üyesi) 
CFO (Member of the Board)

Üstay’da 16. yıl / 16 years with Üstay

Suzan ERDEMİRCİ
Mali İşler GMY (Yönetim Kurulu Üyesi)

Financial Affairs AGM (Member of the Board)
Üstay’da 34. yıl / 34 years with Üstay

Mehmet MOLAY
Ticaret GMY (Yönetim Kurulu Üyesi)
Procurement AGM (Member of the Board)

Üstay’da 29. yıl / 29 years with Üstay

Erkan BAĞCİVAN
Teknik Müdür

Technical Manager
Üstay’da 14. yıl / 14 years with Üstay

Hakan EMEK
İş Geliştirme Direktörü

Business Development Director 
Üstay’da 2. yıl / 2 years with Üstay

Erhan SULU
Proje Direktörü 
Project Director 

Üstay’da 16. yıl / 16 years with Üstay

Musa KIRCI
Proje Müdürü

Project Manager  
Üstay’da 3. yıl / 3 years with Üstay

Ahmet KARAKAYA
Proje Direktörü 
Project Director 

Üstay’da 5. yıl /  5 years with Üstay

Zafer DEMİR
Proje Müdürü

Project Manager  
Üstay’da 2. yıl /2 years with Üstay

Yakut UZUNÇAM
Proje Müdürü

Project Manager  
Üstay’da 1. yıl /1 years with Üstay

Ülkü AKDOĞAN
Teknik Danışman

Technical Consultant
Üstay’da 32. yıl / 32 years with Üstay

Yener KARABAĞ
Teknik Koordinatör

Technical Coordinator 
Üstay’da 20. yıl / 20 years with Üstay

Çağatay ÇAĞLAYAN
Proje Müdürü

Project Manager 
Üstay’da 20. yıl / 20 years with Üstay

Murat ÖZBAHÇECİ
Hukuk Danışmanı
Legal Consultant

Üstay’da 16. yıl / 16 years with Üstay
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Mİsyon
Saygın müşterilere endüstriyel tesis, altyapı ve bina 
işlerinin yapımında üstün kalitede ve en son tek-
nolojiden faydalanarak gerçekleştirilen bir hizmet 
sunmak. Buna ilaveten, işlerini çevreye ve işverene 
saygı, işçiye ve çalışanına sevgi-saygı içinde, zama-
nında, bütçesinde ve sıfır kaza ile tamamlamak.
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Mıssıon
To safely deliver any infrastructure, industrial or 
building work on time, on budget and with high 
quality standards while respecting our physical 
and social environment.

1980’ler, Libya Şantiyesi çalışanlarımız ile bir hatıra. / 1980’s, Üstay workers at construction site in Libya.



KALİTE ve SEÇ SİSTEMİMİZ
QUALITY & HSE SYSTEM
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Kalite Sistemimiz

Üst yönetimden işçilerimize kadar, işyerinde 
çalışan herkes beklentileri kusursuz bir şe-

kilde karşılamak ve hatta üstün bir performans 
göstererek, müşteri memnuniyetini daha da 
yükseltmek ile yükümlüdür. Bu hedefimizi ger-
çekleştirmek için kalite sistemimizi devamlı ye-
nilemekte ve geliştirmekteyiz.
Üstay olarak ana hedefimiz müşteri memnu-
niyetidir. Müşterilerimizin memnuniyetini ar-
tırmak için yaptığımız işin analizleri ve karşı-
laştırmalarına, müşteri geri bildirimlerine ve 
çalışanların yorumlarına önem verir ve buna 
göre kendimizi geliştirmeye çalışırız.
Verdiğimiz servisin ve yaptığımız işin kalite 
kontrolünü, işinde tecrübeli ve profesyonel bir 
teknik ekip titizlikle takip eder. 
Üst yönetimimiz de kalite standartlarımızın her 
daim yükseltilmesi adına hiçbir masraftan ka-
çınmaz ve şirketin her seviyesinde kalite stan-
dartlarımızın uygulanması için gereken tüm ko-
laylığı sağlar. 
Tüm personelimiz kalite sistemimizin en iyi 
şekilde işlemesi için elinden geleni yapmakla 
yükümlüdür. 

Our Quality System

F rom our management team to our emplo-
yees, we are committed to exceeding our 

customer’s expectations in our work perfor-
mance. We do so by reviewing and constantly 
improving our quality systems.
At Üstay, the common goal is to preserve and 
continually improve our quality standards. To 
reach this end, we conduct constant compari-
sons, compose statistical analyses, review fe-
edback from clients and scan data to find ways 
to advance our system. 
The quality of our services is monitored by the 
careful work of our professional and highly ex-
perienced technical and managerial personnel. 
Our management team is strongly committed to 
providing leadership and resources at all levels 
of the company to ensure the quality objectives 
are met.
All the members of our team acknowledge their 
responsibility for quality and accept the require-
ment to conform to the procedures contained in 
our Quality System Manual. 
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KALİTE ve SEÇ SİSTEMİMİZ
QUALITY & HSE SYSTEM
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Sağlık, Emniyet ve 
Çevreye Olan 
Taahhüdümüz 
Üstay olarak en önemli yükümlülüklerimiz, çev-
reye ve doğaya zarar vermeden, onları koruyarak 
çalışmak, işçi, taşeron ve tüm ilgili personelimi-
zin sağlıklarını korumak ve tüm ekipmanlarımı-
zın ve çalışma sahalarımızın emniyetinden emin 
olmaktır. Bu hususta her türlü ön tedbiri almak 
da bizim için esastır. 

Bu nedenle, Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) po-
litikamız şu temel prensiplere dayanır:

 Tüm yerel ve uluslararası SEÇ kurallarına, 
kanun ve yönetmeliklerine harfiyen uymak 

 SEÇ’i ilgilendiren tüm riskleri öngörebil-
mek, analizlerini yapmak ve bu riskleri en 
aza indirgemek için en iyi şekilde yönetmek

 Çevre kirliliği, kaza ve hasar oluşumlarını 
engellemek için her türlü tedbiri almak

 SEÇ performansımızı düzenli olarak takip 
edip değerlendirmek ve durumu tüm şirket 
ile paylaşmak

 Eğitim seminerleri, beyin fırtınası grupları 
düzenleyerek şirketimizin genel SEÇ per-
formansını arttırmanın yollarını aramak ve 
bu konuda işçi ve personelden gelecek tüm 
fikir ve önerileri değerlendirmek 

SEÇ konularına gösterdiğimiz hassasiyet ve ti-
tiz çalışmalarımız, SEÇ alanında oldukça temiz 
ve başarılı bir özgeçmişe sahip olmamızın esas 
sebebidir. Dünyaca tanınmış kuruluşlardan al-
dığımız sertifikalar ve işverenlerimizden SEÇ 
konusunda aldığımız ödül ve belgeler de ayrıca 
gurur kaynağımızdır. 
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Our Commitment
to Health, Safety and
Environmental Protection 
As Üstay, we are responsible for protecting the 
environment, our employees’ health and the 
health of all third parties as well as ensuring 
the safety of all equipments used. We believe 
that our sensitive approach on these matters is 
vital for our future growth as well as the con-
tent of our customers. 

Our Health, Safety & Environmental Protection 
(HSE) policy is based on the following principles:

 Complying with all national and internation-
al HSE rules, regulations and standards

 Identifying,  evaluating, assesing and managing 
all HSE risks 

 Taking preventive measures to avoid poten-
tial accidents, injuries and pollution

 Regularly recording and communicating 
our HSE performance throughout the 
company.

 Constantly improving our HSE performance 
by organizing mandatory education semi-
nars and encouraging brain storming ses-
sions

Our dedication and disciplined approach to 
HSE policies has helped us to have a very clear 
track record in the field of HSE. We have re-
ceived numerous certificates and achievement 
awards from world known certification agen-
cies as well as clients. 



ÖDÜLLER ve SERTİFİKALAR
AWARDS & CERTIFICATES
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Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiğimiz bazı projelerin 
açılışlarının başbakanlar ve devlet başkanları tarafından ya-
pılması bizim gözümüzde çok değerli birer ödül olarak kay-
dedilmişlerdir. Gürcistan Eski Cumhurbaşkanları Eduard She-
vardnadze ve Mikheil Saakashvili, Azerbaycan Devlet Başkanı 
Ilham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmenbaşı Sa-
parmurat Atayeviç, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları Süley-
man Demirel, Tansu Çiller, Turgut Özal ve R. Tayyip Erdoğan 
gerek proje açılışları, gerekse başka iş konularıyla ilgili olarak 
bir araya geldiğimiz çok değerli devlet büyükleri olmuşlar ve 
kendileriyle bir arada bulunma onurunu bize yaşatmışlardır.

Doğa ve çevreye olan hassasiyetimiz neticesinde çeşitli kuru-
luşlarca bir çok ödüle layık görüldük. Dönemin Başbakanı Tur-
gut Özal tarafından verilen “Yılın Başarılı Müteahhiti” ödülü bu 
ödüllerin arasında ayrıcalıklı bir öneme sahiptir.

We were honored to receive very valuable awards from re-
nowned Statesmen such as the Former Presidents of Georgia 
Eduard Shevardnadze and Mikheil Saakashvili, the President 
of Turkmenistan, Turkmenbasi Saparmurat Atayeviç, Azerbai-
jan President Ilham Aliyev, Prime Ministers of Turkish Repub-
lic Mr. Süleyman Demirel, Mrs. Tansu Çiller, Mr. Turgut Özal, 
as well as Mr. R. Tayyip Erdoğan, during inaugurations of our 
projects completed both in Turkey and abroad.

Due to many accomplishments such as our social services, 
remarkable projects, outstanding performances, donations, 
environmental consciousness and safety records, Üstay has 
been recognized and awarded by various institutions. The 
award of “The Most Successful Contractor of Year” granted by 
former President of Turkey, Mr. Turgut Özal, is a very remark-
able example of these awards.
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AWARDS & CERTIFICATES

ENR listesinde yer alarak, Türkiye’nin Uluslara-
rası Müteahhitlik Hizmetleri’nde dünya üçüncüsü 
olmasını sağlayan 23 Türk inşaat firması Başba-
kan Sn. R. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Sn. 
Kürşad Tüzmen tarafından 25 Aralık 2008 tarihin-
de Ankara’da yapılan bir ödül töreni ile ödüllendi-
rildi. Üstay, Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri 
ile bu başarıya olan katkısı nedeniyle ödüllendiri-
len firmalar arasında yer aldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından 25 
Aralık 2019 tarihinde  düzenlenen törende de Üs-
tay, 2018, 2017 ve 2016 yıllarındaki performansı ile 
‘’ENR  Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müte-
ahhidi’’ listesinde yer almayı başararak Cumhur-
başkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay ve Ticaret Ba-
kanı Sn. Ruhsar Pekcan tarafından ödüllendirildi.

As a country,Turkey is ranked third, after USA and China, 
in Engineering News Record’s Top International Con-
tractors List. Within Turkey, 23 Turkish Contractors have 
contributed to Turkey’s success in the international con-
tracting arena. Üstay, being one of these 23 companies, 
received an ‘International Contracting Award’ from the 
Turkish Prime Minister R. Tayyip Erdoğan and Minister 
Kürşad Tüzmen on December 25, 2008, at an award cer-
emony held in Ankara.

Üstay was also presented an award by Turkish Vice 
President Fuat Oktay and the Minister of Trade Ruhsar 
Pekcan in the award ceremony organized by Turkish 
Contractors Association (TMB) on December 25th, 2019, 
as it has been placed amongst the ENR’s Top 250 Inter-
national Contractors list for its performance in the years 
of 2018, 2017 and 2016.
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Üstay’ın Bakü’de kurduğu “Atıktan Enerji Elde 
Etme Projesi”nin açılış töreni, Azerbaycan Devlet 
Başkanı Sn.İlham Aliyev’in katılımıyla gerçekleş-
ti. Açılış konuşmasında, emeği geçen herkese ayrı 
ayrı teşekkür eden Sn. Aliyev, Doğu Avrupa ve BDT 
ülkelerinin en büyük evsel atık yakma tesisi olan 
bu pilot projenin çok başarılı olacağına da derin-
den inandığını vurguladı. Yılda 500 000 t katı atığı 
elektrik enerjisine dönüştürme kapasitesine sahip 
olan bu projeyi, 20 seneliğine Fransız CNIM işlete-
cektir. (750,000t/yıl inşaat kapasitesi)   

President of Azerbaijan, İlham Alivey honored the 
opening ceremony of Baku’s Waste-to-Energy 
Facility. In his opening remarks, President Aliyev 
praised all those who served in the construction 
of this plant, which is the biggest municipal solid 
waste incineration facility in the Eastern Europe 
and CIS. The plant has an operation capacity 
of 500 000 t per year and extension capacity of 
750,000 t per year. As the EPC/O&M Company, 
the French Company CNIM will be operating this 
facility for the next 20 years.
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Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov Türkmenbaşı ve Türkiye eski Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Aşkabad’daki International Village Projesi’nin açılış seremonisinde.

President of Turkmenistan and former Turkish President S. Demirel, in the opening ceremony of 
International Village Project at Ashgabat Turkmenistan.

Ali H. ÜSTAY, dönemin başbakanı Sayın Turgut Özal’dan Mühendisler Odası
“Üstün Başarı” ödülünü alırken. Ankara, 1989.

Ali H. Üstay, receiving Chamber of Engineer’s “Superior Performance Award“ from the
Former President of the Turkish Republic, Turgut Özal.
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Gürcistan eski Cumhurbaşkanı E. Shevardnadze’nin, Poti Limanı Gürcistan’daki 
Channel Energy Petrol Dolum ve Depolama Tesisleri Şantiyesi’ni ziyareti.

Former President of Georgia E. Shevardnadze is visiting the construction site of 
Channel Energy Oil Storage and Handling Terminal in Poti Port, Georgia.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İtalya Cumhurbaşkanı Sercio Mattarella, 
Polipropilen Üretim Tesisi açılış seremonisinde.

Azerbaijan President Mr. İlham Aliyev and Italian President Sercio Matarella honored 
the opening ceremony of Socar Polymer’s Polypropylene Plant
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Genel Müdürümüz Murat Üstay’ın, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak dönemin 
Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül’ü ziyareti.

Our General Manager Murat Üstay’s a member of the Board of Turkish Contractors Association visits
Former President Abdullah Gül.

Genel Müdürümüz Murat Üstay, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’dan ödülünü alırken. (TMB Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni -  Ankara, 2019)

Our General Manager Murat Üstay, receiving the award from Turkish Vice President Fuat Oktay and the 
Minister of Trade Ruhsar Pekcan. (TMB Overseas Contracting Services Award Ceremony - Ankara, 2019)
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Murat Üstay, Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili 
ve Channel Energy - Delta Petrol’un Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Habbab, Gürcistan’ın Poti 
Limanında tarafımızca inşa edilen Petrol Dolum 
Tesisleri Faz II’nin açılış seremonisinde.

Murat Üstay, together with President of Republic 
of Georgia, Mr. Mikheil Saakashvili and Chairman 
of Channel Energy Delta Petroleum, Mr. Mehmet 
Habbab in the opening ceremony of Oil Storage and 
Handling Terminal (Phase II)

Türkiye’nin ikinci şırınga fabrikası olan Üstay Medikal’in açılışını zamanın 
Sağlık Bakanı Sayın Bülent Akarcalı onurlandırmış, kurdelesini kesmişti.

Former Health Minister of Turkey, Bülent Akarcalı
honored the ribbon cutting ceremony of Turkey’s second syringe factory, Üstay Medical.

Ali H. Üstay, Libya’daki başarılı çalışmaları sonrası 
dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral‘dan ödül 
alırken.

Ali H. Üstay was awarded by the Former Minister 
of Industry and Commerce, Cahit Aral for Üstay’s 
outstanding performance in Libya.



BAZI REFERANS YAZILARI
SELECTED RECOMMENDATION LETTERS
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Üstay’ın yaptığı projeler, çalışma etiği ve gerçekleştirdiği enler ve ilkler bugüne kadar birçok habere 
konu olmuştur. Üstay olarak amacımız, gerek yaptığımız işlerle, gerekse titiz çalışma prensipleri-
mizle gelecek nesillere de örnek olacak izler bırakmaktır. 

Our many successful accomplishments and our work ethic have been in the news many times in the 
past. As Üstay, we wish to be a good role model for the generations to come with our sucess stories 
as well as our moral values of hard work and diligence. 

BASINDA BIZ
USTAY IN THE NEWS
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Suudi Arabistan’ın Devlet Petrol şirketi ve dünyanın en 
büyük petrol ihracatçısı olan Saudi Aramco, ülkesinin 
2030 yılı hedefleri kapsamında kendisi tarafından yapı-
lacak olan 300 Milyar Dolar değerindeki yatırımlarının 
gerçekleştirilmesinde ÜSTAY ile işbirliği yapmak üzere 
bir mutabakat anlaşması imzaladı. 

Mutabakat anlaşması 10 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşen “Dünya Enerji Kongresi” esnasında düzen-
lenen imza töreninde, ÜSTAY adına Yönetim Kurulu Üyesi 
ve CFO Levent H. Üstay, ARAMCO adına ise Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Ahmad A. Al-Sa’adi tarafından imzalandı. 

Sözü edilen projeler arasında yeni rafineriler, dağıtım 
kanalları ve petrokimya tesisleri bulunuyor. Bu yatı-
rımları %70’inin Suudi Arabistan Krallığı içerisinde, 
%30’unun ise yurtdışı yatırımlardan oluşacağı ifade edi-
liyor. Şirketin Türkiye içerisinde de rafineriler ve petrol 
dağıtım ağına yatırım yapması bekleniyor. 

Geçmişte ARAMCO için 3 proje tamamlamış olan ÜSTAY, 
bu yeni yatırımlarda da yer almayı hedefliyor. 

State Oil company of KSA and world’s largest oil ex-
porter Saudi Aramco has signed a MOU with ÜSTAY 
for cooperation in realization of its USD 300 Billion 
worth investments under the country’s 2030 tar-
gets. The MOU has been executed by ÜSTAY Board 
member and CFO Mr. Levent H. ÜSTAY and ARAMCO 
Senior VP Mr. Ahmad A. Al-Sa’ad in a ceremony on 
October 10th, 2016 within “The World Energy Con-
gress” in Istanbul. 

The projects include new refineries, distribution 
channels and petrochemical facilities. 70 % of these 
investments will be in KSA and 30% abroad. It is 
expected that the company will invest in refineries 
and oil distribution web within Turkey. ÜSTAY which 
has completed 3 projects for ARAMCO in the past, is 
aiming to take parts in these new investments.

ARAMCO gelecek yatırımları için ÜSTAY ile mutabakat imzaladı
ARAMCO and ÜSTAY signed a Memorandum of Understanding
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1971 

 Establishment

1987 

 At the end of 
Libya Ministry 
of Housing’s 
445 Military and 
Housing Units 
Project, Üstay was 
awarded 
with a Certificate of 
Achievement

 The Arab Trophy 
Award&the 15th 
International 
Trophy for Quality 
(Madrid) 

1989 

 Most Successful 
Contractors of 
the Year award, 
granted by the 
former President 
of Turkey, His 
Excellency 
Mr. Turgut 
Özal&Outstanding 
Achievement and 
Services Award 
from the Union of 
Chambers of 
Turkish Engineers 
and Architects

1992 

 Built the highest 
building between 
Frankfurt and 
Singapore of its 
time in Mersin 

1993 

 Shell Co. General 
Directorate Building 
received  the Design 
Award  of the Year

1994 

 Completed NATO’s 
Joined Peace 
Headquarters in 
Izmir and received 
a recognition letter, 
stating that Üstay is 
the best construction 
company in Turkey, by 
Hüseyin Kıvrıkoğlu, 
the former Chief of 
the Turkish General 
Staff

1998 

 Kicked off the 
largest area for 
real estate land 
development 
project in Turkey 
(5 million sqm) 

 Former President 
of Turkey, His 
Excellency Mr. 
Süleyman Demirel 
honored the 
International 
Village Project 
in Ashgabat, 
Turkmenistan, 
the first luxury 
villa project in 
Turkmenistan 

2003 

 Poti Port White 
Products Petroleum 
Terminal Project, 
Phase I, opening 
ceremony honored by 
Former 
President of Georgia, 
His Excellency Mr. 
Eduard Shevardnadze

Kilometre Taşları / Milestones 
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2004 

 ISO 9001: 
2000 Quality 
Management 
System, ISO 14001: 
2004 Environmental 
Management 
System, 
OHSAS 18001: 
1999 Work Health 
and Security 
Management 
System 
Certifications 

2005 

 Poti Port Black 
Products Petroleum  
Terminal Project, 
Phase II, opening 
ceremony honored by 
President of Georgia,  
His Excellency Mr. 
Mikheil Saakashvili 

 Health, Safety and 
Environment Protection 
(HSE) Award and an 
Early Finish Bonus by 
BP (BTC Co) for Üstay’s 
achievements in the 
BTC Crude Oil Pipeline 
Project’s Ceyhan 
Marine Terminal 
Mechanical Works 

2008 

 Ranked 224th at 
ENR’s Top International 
Contractors List

 International 
Contracting Award from 
the current Turkish 
Prime Minister, His 
Excellency Mr. Recep 
Tayyip Erdoğan 

 Certificate of 
Recognition for 
Outstanding Safety 
Performance and awarded 
for the Achievement of 5 
Million Safe Man-Hours 
without lost time injury, 
Hassad Project

2009 

 Azerbaijan 
President His 
Excellency Mr. İlham 
Aliyev honored 
the First Stone 
Ceremony of Baku’s 
Waste-to-Energy 
Facility

2016 

 Installation of a 
new hydrocracker, 
sulfur recovery, 
regeneration, 
hydrogen 
production, stripper 
units with all new 
complementary 
facilities, in 
Cameroon.

2019 

 The opening 
ceremony of 
the SOCAR 
Storage 
Terminal Tank 
Expansion 
Project was 
held.

2012 

 Azerbaijani 
President, His 
excellency Mr. İlham 
ALİYEV honored the 
Opening Ceremony 
of Baku’s Waste-to-
Energy  Facility.

2018 

 Ranked 232nd at
ENR’s Top 
International 
Contractors List

 Azerbaijan 
President Mr. İlham 
Aliyev and Italian 
President Sercio 
Matarella honored 
the opening ceremony 
of Socar Polymer’s 
Polypropylene Plant 
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Rabigh Genişletme Projesi
Rabigh Expansion Project 
Rabigh - Saudi Arabia
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FAALİYET
ALANLARI 
FIELDS OF  ACTIVITY

1984-1986 Libya Şantiyesi Makine Parkımız / Our old machinery park in Libya, 1984-86.

ENDÜSTRİYEL TESİSLER
INDUSTRIAL FACILITIES

ALTYAPI PROJELERİ
INFRASTRUCTURE PROJECTS

BİNALAR
BUILDINGS
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Volgafert Granüle Üre Tesisi
Volgafert - Granulated Urea Production Plant  
Tolyatti / Russia / 50

Socar Haor Modernizasyon ve Yenileme Projesi-Paket A 
Socar Haor Modernization&Reconstruction Project-Package A 
Baku / Azerbaijan / 51

Azerikimya EP-300 Etilen Tesisi 
Azerikimya EP-300 Ethylene Plant    
Sumgayit / Azerbaijan / 52

Socar Aliağa Petrol Depolama Terminali Genişletme Projesi Saha Hazırlığı, 
İnşaat İşleri ve Satın Alma Hizmetleri
Socar Aliağa Oil Terminal Expansion Project-Site Preparation, 
Civil Works and Procurement Services
Aliağa / İzmir / 56

Cofot Projesi Saha Hazırlama İşleri
COFOT Project Site Preparation Works
Aliağa / İzmir / 60

Socar Polymer Co. Sumgayit Polipropilen Üretim Tesisi /
HDPE Üretim Tesisi
Socar Polymer Co. Sumgayit Polyproplyene Plant / HDPE Plant
Sumgayit / Azerbaijan / 62

Bakü Katı Atıktan Enerji Elde Etme Tesisi
Baku Waste-to-Energy Plant Project
Baku / Azerbaijan / 66

Hassad 1 Projesi-WP4 - Ana Mekanik, Elektrik ve
Enstrümantasyon İşleri
Hassad 1 Project-WP4 - Main Mechanical, Electrical and Instrumentation Works 
Jubail - Saudi Arabia / 74

Sonara Rafinerisi - Yenileme İşlemi Faz II
Sonara Refinery Upgrading Works Phase II
Limbe / Cameroon / 80

Rabigh Genişletme Projesi - Kontrat U02 Propilen ve Etilen
Depolama Tankları İnşaat İşleri
Rabigh Expansion Project - Contract U02 Propylene/
Ethylene Storage Tanks Civil Works
Rabigh - Saudi Arabia / 82

Rabigh Genişletme Projesi - Kontrat UO2 LNG
Depolama Tankları Mekanik İşleri
Rabigh Expansion Project-Contract UO2 LNG
Storage Tanks Mechanical Works
Rabigh - Saudi Arabia  / 86

Rabigh Genişletme Projesi - Kontrat UO2 Balance of Plant Kısmı 
Rabigh Expansion Project-Contract UO2 Balance of Plant
Rabigh - Saudi Arabia / 90

Bosch Siemens Bulaşık Makinası Üretim Fabrikası İnşaatı 
Bosch Siemens Home Appliances (BSH) 
Dishwasher Production Factory
İstanbul -Turkey / 94

Karadeniz LPG - Gömülü LPG Depolama Tankları Yapım İşi 
Karadeniz LPG - Mounded LPG Storage Tanks Project
Giresun - Turkey / 98

Poti Port Petrol Ürünleri Depolama ve Transfer Terminali (Faz I)
Poti Port Petroleum Products Storage and Handling
Terminal Project (Phase I)
Poti - Georgia / 100

Poti Port Petrol Ürünleri Depolama ve Transfer Terminali (Faz II)
Poti Port Petroleum Products Storage and Handling
Terminal Project (Phase II)
Poti - Georgia / 104

BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi Ceyhan Terminali
Mekanik İşler Projesi (Kara ve Deniz Kısmı)
BTC Crude Oil Pipeline Project- Ceyhan Marine Terminal
Mechanical Works (On-Shore and Off-Shore Works)
Ceyhan - Turkey / 106

Egger Kereste Fabrikası Yapımı ve Eski Yapının Renovasyon işleri
Egger Woodworks Processing Factory Construction and
Renovation of Existing Factory Building
Shuya - Russian Federation / 112

Burren Energy - Atmosferik Yakıt Tankları
Burren Energy Atmospheric Oil Tanks Construction Project
Nebitdağ - Turkmenistan / 113

Petrol Ofisi - Aliağa, Akaryakıt Depolama, 
Dolum ve Yardımcı Tesisleri
Petrol Ofisi - Aliağa Petroleum Storage and Handling Terminal Project
İzmir - Turkey / 116

Delta Petrol - Dörtyol Petrol Terminali 
Rehabilitasyon İşleri
Delta Petroleum Co. - Rehabilitation of the Dörtyol Tank Farm
İskenderun - Turkey / 120

Kimsan Kimya San. A.Ş.
Kimyasal Madde Depolama Tankları İnşaatı
Kimsan Kimya Chemicals Storage Tanks Construction
İzmit - Turkey / 121

Yunus Emre 2 x 145 MW Linyit Yakıtlı Enerji Santrali
Yunus Emre 2 X 145 MW Coal Fired Power Plant
Eskişehir / Turkey / 122

Tufanbeyli 3x150 MW Linyit Yakıtlı Enerji Santrali
Tufanbeyli 3 x 150 MW Lignite Fired Power Plant
Adana / Turkey / 123

Organik Kimya Fabrika Tevsiatı
Organik Kimya Factory Extension Construction
Yeni Yalı - Turkey / 124

Mensucat Santral A.Ş. - Fabrika Tevsiatı
Mensucat Santral A.Ş. - Factory Extension Construction
İstanbul - Turkey / 125

Türkiye Zirai Donatım Kurumu-Treyler Fabrikası İnşaatı 
Turkish Agricultural Equipment Co. - Trailer Factory Construction
Adapazarı - Turkey / 126

Trakya Tarım - Yem Fabrikası ve Küspe Deposu İnşaatı
Trakya Oil Seeds Agricultural Sales Cooperative 
Fodder Plant and Molasses Storage Facilities 
Tekirdağ - Turkey / 127

Transtürk - Fren Debriyaj Fabrikası, Sosyal ve İdari Bina İnşaatı 
Transturk Brake-Clutch Ind. And Trading Co.
Bursa - Turkey / 128

TEMSA Fabrika Tevsiatı Projesi 
TEMSA Factory Extension Project
Gebze - Turkey / 129

TEZSAN Fabrika Tevsiatı Projesi
TEZSAN Factory Extension Project
Gebze - Turkey / 130

S.E.K. Süt Ürünleri Fabrika inşaatı 
S. E.K. Dairy Products Factory Construction
Ankara - Turkey / 131

NARKO Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Servisi
NARKO Cold Storage and Packing Factory Construction
Mersin - Turkey / 132

Çap Basım Ambalaj San.- Fabrika Sosyal ve
İdari Bina İnşaatı 
Çap Printing Ind. Co. Factory and 
Social Building Construction
Düzce - Turkey / 133

Elsan Elyaf Fabrika ve Ek Bina İnşaatı 
Elsan Fiber Ind. Co.New Factory and Auxiliary 
Buildings - Factory Construction
Bursa – Turkey / 134

Uniroyal Endüstri Türk A.Ş Fabrika İnşaatı
Uniroyal Turkey Co. Factory Construction
Adapazarı - Turkey / 135

KARTONSAN San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Tevsiatı
KARTONSAN Cardboard Ind. and Trading Co. Factory Extention
İzmit - Turkey / 136

Üstay Medikal Şırınga Fabrikası
Üstay Medical Syringe Factory
Pendik - Turkey / 137
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Hassad 1 Projesi, WP4- Ana, Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon İşleri 

Hassad 1 Project, WP4 - Main, Mechanical, Electrical and Instrumentation Works 
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2000‘li yıllara girdiğimizde şirketin ana iş 
alanını inşaat olarak korumak kaydıyla daha fazla 
uzmanlık gerektiren konularda ilerlemek zorunda 
olduğumuzun farkına vardık. Petrol ve gaz projele-
rinin en fazla ilgimizi çeken ve iş anlayışımıza en 
yatkın konular olması nedeniyle geçmişten gelen 
tecrübelerimizi de kullanarak bu alanda ilerlemeyi 
kendimize hedef seçtik.

Türkiye, konumu itibarı ile Orta Asya, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika üçgeninin ortasında yer almaktadır. Bu 
üçgen içinde başlayan petrol ve gaz hareketliliğinin 
önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini 
düşünüyoruz. Bu bölgelerde özellikle Türk firma-
larının bölgeye olan din, dil, ırk ve kültür yakınlığı 
nedeniyle diğer ülke firmalarına göre daha avantajlı 
olduğuna da inanıyoruz.

Bu paralelde Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi 
gibi dünya çapında projelerde yer almayı başarmış 
ve ismimizi duyurmuş bir şirketiz. Gürcistan’da Av-
rupa Kalkınma Bankası kredili Poti Port Petrol De-
polama Terminali’ni inşa ettik. Ayrıca, son dönem-
de IDB ve IFC gibi kuruluşların da ortak olduğu/
finansman sağladığı Bakü’deki WtE projesini CNIM 
firması ile birlikte hayata geçirdik. Yine bu kapsam-
da Türkiye’nin en büyük 5 depolama terminalin-
den biri olarak faaliyet gösterecek olan Socar Ali-
ağa Terminali’nin Genişletme projesinde yer aldık. 
Bakü Haydar Aliyev Petrol Rafinerisi’nin moderni-
zasyon ve yenileme projesinde de faaliyetlerimiz 
devam etmektedir. Bunlar gibi projelerde BP, BO-
TAŞ, DELTA PETROL, SHELL, ITS, TEKFEN, BUR-
REN ENERGY, CNIM, ARAMCO, ENI, TECNIMONT, 
SOCAR gibi dünyaca ünlü kuruluşlarla beraber ça-
lışma şansımız oldu.

Yaptığımız işlerin kalitesini ISO 9001:2015, işçimize 
olan saygımızı OHSAS 18001:2007 ve çevreye olan du-
yarlılığımızı ISO 14001: 2015 belgeleri ile tescilledik.

Faaliyetimizi artırdığımız bir diğer konu da endüst-
riyel tesis projeleri oldu; çünkü bu alandaki dev po-
tansiyele inandık. Tecnimont-KT ile birlikte çalışma 
imkanımızın olduğu Polimer Projesinde 300.000 
ton/yıl kapasiteli Poliproplen/HDPE Fabrikası için 
gerçekleştirdiğimiz inşaat ve montaj işleri bu alan-
daki başarımıza güzel bir örnek teşkil etmekte-
dir. Endüstriyel tesis projelerindeki faaliyetlerimiz 
Azerbaycan’da ve Rusya’da Tecnimont ve Tech-
nipFMC gibi dünya çapında tanınmış şirketlerle bir-
likte halen devam etmektedir. 

As we entered the 2000s, we realized that we needed 
to enhance our company’s involve ment in areas that 
require more specific expertise, while also preserv-
ing our core business as con struction. As a result, we 
selected petroleum and gas projects, which we found 
to be the most attrac tive areas as well as being closely 
related to the previous experience of Üstay.

Since Turkey is geographically located in the middle 
of Asia, Middle East and North Africa triangle, we 
believe that the petroleum and gas flow that started 
within this triangle will grow even more over the 
coming years. We also believe that Turkish com-
panies will have a comparative advantage in carry-
ing out business within this triangle given their cul-
tural, religious and linguistic ties to the region.

Given this vision, we participated in globally known 
projects, such as the Baku-Tiflis-Ceyhan Pipeline 
Project. We constructed the Poti Port Petroleum 
Storage and Handling Terminal in Georgia, which 
was funded by the European Bank for Reconstruc-
tion and Development (EBRD). We also implemented 
the Baku-based WtE project along with CNIM. The 
project was partnered/financed by world-renowned 
agencies such as IDB and IFC, Also in this context, 
we took part in the Socar Aliağa Expansion project, 
which will operate as one of the Turkey’s largest 5 
storage terminals. Our activities also continue in 
the modernization and reconstruction project of 
Baku Heydar Aliyev Oil Refinery. We had a chance 
to work with well-respected and demanding clients 
such as BP, BOTAŞ, DELTA PETROL, ARAMCO,ENI, 
CNIM, SHELL, ITS, BURREN ENERGY, TEKFEN, 
TECNIMONT and SOCAR in various projects.

We certified our work‘s quality with ISO 9001:2015, 
Quality Management System, our awareness for 
environment with ISO 14001: 2015 Environmen-
tal Management System and our respect for our 
work ers with OHSAS 18001:2007 Work Health and 
Security Management System certificates.

Another area that we decided to increase our in-
volvement was the industrial plant projects since 
we believed in this sector’s potential.The Polymer 
project where we had chance to cooperate with Tec-
nimont-KT, poses a very good example that proved 
our reasoning right as we have completed the civil 
and erection works for the Polyproplyene / HDPE 
plant with a 300,000 tons / year capacity. Our ac-
tivities within the industrial plant projects still go on 
with the worldwide known companies such as Tec-
nimont and Technip FMC in Azerbaijan and Russia.
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Volgafert Granüle Üre Tesisi
Volgafert - Granulated Urea Production Plant  
Tolyatti / Russia

 Üstay, Tecnimont ile Rusya’nın Samara bölge-
sinde bulunan Tolyatti şehrindeki üre tesisi inşa-
at işleri için imzaladığı  sözleşme kapsamında, 
projenin tüm inşaat ve elektromekanik montaj 
işlerini üstlenmiştir. 

İnşaat, ekipman montajı, çelik montajı, boru, izo-
lasyon, boya elektrik enstrümantasyon, otomas-
yon, bina işleri, HVAC işleri, işverenin TCF işleri ve 
ön devreye alma işleri olarak sınıflandırılabilecek 
tüm inşaat işleri Üstay yükümlülüğünde olacaktır. 

Kuibyshevazot endüstri tesisi içinde yapılacak ve 
Stamicarbon teknolojisi ile dizayn edilecek te-
sisin sahibi Kuibyshevazot ve Maire Tecnimont 
grubunun ortaklaşa kurduğu Volgafert LLC şir-
ketidir. Belirtilen granüle üre tesisinin kapasitesi 
1,500 ton/gün olacaktır. 

 Üstay has signed a contract with Tecnimont for 
the civil and electromechanical erection works of 
the urea plant in Tolyatti, located in the Samara 
region of Russia. 

Üstay’s scope of work includes all the construc-
tion works: civil works, steel structure erection, 
equipment erection, piping erection, insulation, 
painting, electrical, instrumentation, automation, 
building, HVAC works and pre-commissioning 
works. 

The plant, located in  Kuibyshevazot industrial 
premises and that will be developed on the basis 
of Stamicarbon Urea technology is owned by Vol-
gafert LLC- a joint venture set up by Kuibysheva-
zot and Maire Tecnimont. It will have a capacity of 
1,500 t/day.
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 Üstay, Azerbaycan’ın en önemli ham petrol 
rafinerisi olan Socar’a ait Haydar Aliyev Petrol 
Rafinerisi’nin (HAOR) modernizasyonu ve yeni-
den yapımı için Tecnimont Spa ve KT-Kinetics 
Technology ile sözleşme imzaladı.

Bu proje kapsamında,mevcut rafinerinin yakıt ve 
madeni yağ kalitesi ve üretim hacmi artırılacak-
tır.Rafine ürünlerin kalitesindeki artışla birlikte 
üretim hacminin yılda 7,5 milyon tona yüksel-
tilmesi hedeflenmektedir. Bu proje, yeni proses 
ünitelerinin ve ilgili depolama tesislerinin kuru-
lumunu kapsamakta olup aynı zamanda petro-
kimya işiyle entegrasyonunu sağlayacaktır.

Bakü-HAOR projesinde genişleme çalışmaları 2 
bölüme ayrılmıştır. ÜSTAY, bu projenin 1. kısmı-
nın inşaat ve elektromekanik montaj işlemlerini 
üstlenmiştir.İnşaat, ekipman montajı, çelik mon-
tajı, boru, izolasyon, boya, elektrik enstrüman-
tasyon, otomasyon ve ön devreye alma işleri Üs-
tay yükümlülüğünde olacaktır. 

 

 Üstay has signed a contract with Tecnimont Spa 
and KT-Kinetics Technology for the moderniza-
tion and reconstruction of the Azerbaijan’s most 
significant oil refinery -Heydar Aliyev Oil Refinery 
(HAOR)- owned by Socar. 

The scope of the project entails the installation 
of new grass root process units and the relevant 
storage utilities with the final aim to upgrade the 
refinery facilities to be capable of processing 7.5 
MMTPA of crude oil, while meeting quantity and 
quality requirements of products. 

Expansion works in the Baku-HAOR project are 
divided into 2 sections. ÜSTAY has undertaken 
the construction and electromechanical erection 
works of the first part of this project. Civil, equip-
ment erection, steel structure erection, piping, 
insulation, painting, electrical instrumentation, 
automation and pre-commissioning works will 
be held by Üstay.

Socar HAOR Modernizasyon ve Yenileme Projesi-Paket A 
Socar HAOR Modernization&Reconstruction Project-Package A 

Baku / Azerbaijan
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Azerikimya EP-300 Etilen Tesisi 
Azerikimya EP-300 Ethylene Plant    
Sumgayit / Azerbaijan

 Bu proje, mevcut etilen propilen tesisinin ka-
pasite artırımını sağlamak amacı ile yeni ünite-
lerin  eklenmesi işlerini kapsamaktadır.  

ÜSTAY’ın uhdesindeki işler; inşai işler, bina iş-
leri, taşıyıcı çelik montajı, ekipman montajı, bo-
rulama işleri, boya ve izolasyon işleri, elektrik 
ve enstrüman işleri ve test devreye alma işle-
ridir. 

Projenin 2020 yılında tamamlanması öngörül-
mektedir.

  The project aims to enhance the capacity of the 
existing Polyethylene Plant by adding new units.

Ustay’s scope in this project includes, civil works, 
building works, erection of the carrier steels, 
equipment assembly, piping works, paint and in-
sulation works,  as well as all electrical instru-
mentation and precommissioning works.

The completion of the project is expected in 2020.
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Azerikimya EP-300 Etilen Tesisi 
Azerikimya EP-300 Ethylene Plant    
Sumgayit / Azerbaijan
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Socar Aliağa Petrol Depolama Terminali Genişletme Projesi 
Saha Hazırlığı, İnşaat İşleri ve Satın Alma Hizmetleri
Socar Aliağa Oil Terminal Expansion Project-Site 
Preparation, Civil Works and Procurement Services
Aliağa / İzmir

 Aliağa’da STAR Rafinerisi’nin depolama ka-
pasitesini artırmak için hayata geçirilen SOCAR 
Depolama Terminali Tank Genişletme proje-
mizin açılışı Eylül 2019’da gerçekleştirilmiştir. 
Proje kapsamında 12 adet yeni depolama tankı, 
bunlarla ilgili pompa istasyonu, dolum ünitesi, 
borulama hatlarının inşaat işleri; trafo odası 
ve idari bina inşası Üstay yükümlülüğünde ta-
mamlanmıştır. 

Proje, toplam 335 bin metreküplük 12 tank-
tan oluşmaktadır. Mevcut durumda Ege 
Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan 
terminalin kapasitesi, tamamlanan genişletme 
projesiyle 535 bin metreküpe ulaşacak; böylece 
Türkiye’nin en büyük 5 depolama terminalin-
den biri olarak faaliyet gösterecektir. Yapımına 
Eylül 2017’de başlanan tesiste dizel, benzin, jet 
yakıtı ve reformat ürünleri depolanabilecektir. 

Ayrıca, Aliağa Petrol Depolama Terminali Ge-
nişletme Projesi için, Satın Alma Hizmetle-
ri kapsamında terminale ait tüm mekanik ve 
elektromekanik malzeme ve ekipmanın temini 
ve sahaya teslimi sağlanmıştır. Bu amaçla, sa-
tın alınan tüm malzeme ve ekipmanlar deniz, 
kara ve havayolu ile ulaştırılmıştır. 

  The opening ceremony of the SOCAR Stor-
age Terminal Tank Expansion project, which was 
initiated to increase the storage capacity of the 
Aliağa STAR Refinery, was held on September, 
2019. Üstay’s work scope consists of the con-
struction of 12 new storage tanks, related pump 
station, loading facility,  pipelines, substation and 
administration buildings. 

The project consists of 12 storage tanks of 
335.000 m3 in total. The terminal, which is cur-
rently the largest in the Aegean Region, will reach 
to a capacity of 535.000 m3 with the completed 
expansion project; so it will operate as one of the 
Turkey’s 5 largest storage terminals. The facility, 
which was started to be constructed in Septem-
ber 2017, will enable to store diesel, gasoline, jet 
fuel, and reformat products. 

Besides, Üstay provided the supply and delivery 
of all mechanical and electromechanical ma-
terials and equipment under the Procurement 
Services Contract of Aliağa Oil Storage Terminal 
Expansion Project. 

All the materials and equipment purchased un-
der this contract have been rapidly delivered to 
the site by all means of transportation (ground, 
air and marine). 
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Socar Aliağa Petrol Depolama Terminali Genişletme Projesi 
Saha Hazırlığı, İnşaat İşleri ve Satın Alma Hizmetleri
Socar Aliağa Oil Terminal Expansion Project-Site Preparation, 
Civil Works and Procurement Services
Aliağa / İzmir
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Cofot Projesi Saha Hazırlama İşleri
COFOT Project Site Preparation Works
Aliağa / İzmir

 Bu proje kapsamında yapılacak olan 2x100.000 
m3 kapasiteli ham petrol ve 2x30.000 m3 kapasi-
teli fuel oil tanklarının saha hazırlık işleri Üstay 
tarafından gerçekleştirilecektir. Sözleşme kap-
samındaki kazı ve dolgu imalatları , gabion duvar 
ve ankrajlı istinat yapıları da Üstay yükümlülü-
ğündedir.

  As per the contract, 2x100.000 m3 crude oil 
and 2x30.000 m3 fuel oil tanks’ site preparation 
works will be carried out by Ustay. The scope of 
this contract also includes excavation and fill-
ing works, as well as, construction of the gabion 
walls and anchored retaining structures.
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Socar Polymer Co. Sumgayit Polipropilen / HDPE Üretim Tesisi
Socar Polymer Co. Sumgayit Polypropylene / HDPE Plant
Sumgayit / Azerbaijan
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 Socar Polymer Company malı olan Sumgayit 
Polipropilen / HDPE Üretim Tesisleri bu alanda 
Azerbaycan’da gerçekleştirilen ilk üretim tesisi 
olmakla birlikte, plastik pazarının bu alanında da 
üretim imkanı sağlayarak, ülkenin petrokimya 
ürünleri kapasitesini geliştirmiş olacaktır. Polip-
ropilen, paketleme, tekstil, kırtasiye, otomotiv, 
elektronik ve elektrik aletleri ve diğer birçokla-
rı gibi çok geniş bir uygulama alanında tüketim 
malı üretimine yarayan bir ana maddedir. Söz-
leşme, 300,000 ton/yıl kapasiteli Polipropilen/
HDPE tesislerinin gerekli altyapı ve dış üniteleri 
ile birlikte gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. MAIRE 
TECNIMONT Grubu, Bakü’nün 30km kuzeyin-
de, Sumgayit Petrokimya Kompleksi sahasında 
gerçekleştirilen Proje’yi, götürü olarak tasarım, 
temin ve inşaat (EPC) şeklinde yapmayı üstlen-
miştir. Proje’nin toprak işleri, zemin kazıkları, 
inşai işler, mekanik, elektrik ve enstrüman mon-
taj, ön-devreye alma ve devreye alma işleri  Üstay 
uhdesindedir.

Proje kapsamındaki polipropilen tesisinin açılışı 
Mayıs 2018, yüksek yoğunluklu polietilen tesisi-
nin açılışı ise Şubat 2019 tarihinde gerçekleşti-
rilmiştir.

 Owned by Socar Polymer Company, the Sumgayit 
Polypropylene / HDPE Plant will be the first pro-
duction facility in Azerbaijan, enabling the coun-
try to grow its petrochemical industry entering 
the production of this segment of plastics market. 
Polypropylene is a basic product used for several 
consumer goods in a wide variety of applications, 
such as packaging, textiles, stationery, automotive 
components, electronic and electrical appliances, 
and several other uses. The contract relates to 
the realization of a 300,000 tons per year Poly-
propylene/HDPE plants and relevant utilities and 
off sites facilities. MAIRE TECNIMONT Group has 
been responsible for the execution of the project 
on Engineering, Procurement and Construction 
(EPC) Lump Sum basis, which is located in the 
Sumgayit Petrochemical Complex, 30 km north of 
Baku. Üstay has been responsible for earthworks, 
infrastructure works, piling works, civil works, 
mechanical erection, and electrical & instru-
mentation erection works for the Project. Üstay’s 
scope of works also include pre-commissioning 
and commissioning activities.

The opening of the polypropylene plant was held 
in May 2018, while the opening of the HDPE plant 
was held in February 2019.
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Socar Polymer Co. Sumgayit Polypropylene / HDPE Plant
Sumgayit / Azerbaijan
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Bakü Katı Atıktan Enerji Elde Etme Tesisi
Baku Waste-to-Energy Plant Project 
Baku / Azerbaijan
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 Azerbaycan Devlet Başkanı Sn.İlham Aliyev’in 
açılışını yaptığı, Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinin 
en büyük evsel atık yakma tesisi olan ve yılda 
500 000 t katı atığı elektrik enerjisine dönüştü-
rebilen bu çevre dostu tesisin tüm inşaat, ka-
zan montaj, borulama, elektrik ve enstrüman-
tasyon işlerini Üstay başarıyla tamamlamıştır. 
Bu tesisi, 20 seneliğine dünyaca ünlü Fransız 
işverenimiz CNIM işletecektir. (750,000t/yıl in-
şaat kapasitesi)

 Being the biggest municipal solid waste incin-
eration facility in the Eastern Europe and CIS, 
Baku’s Waste-to-Energy Facility’s opening cer-
emony was honored by President of Azerbaijan, 
İlham Aliyev.  The plant currently has an opera-
tion capacity of 500 000 t per year and extension 
capacity of 750,000 t per year. Üstay successfully 
completed all the civil works, erection of boil-
ers and steel structures, piping, equipment in-
stallation and the installation of all electric and 
instrumentation works.  As the EPC/O&M Com-
pany, the French Company CNIM will be operat-
ing this facility for the next 20 years. 
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Bakü Katı Atıktan Enerji Elde Etme Tesisi
Baku Waste-to-Energy Plant Project 
Baku / Azerbaijan
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Bakü Katı Atıktan Enerji Elde Etme Tesisi
Baku Waste-to-Energy Plant Project 
Baku / Azerbaijan
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Bakü Katı Atıktan Enerji Elde Etme Tesisi
Baku Waste-to-Energy Plant Project 

Baku / Azerbaijan
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Hassad 1 Projesi-WP4 - Ana Mekanik, Elektrik ve 
Enstrümantasyon İşleri 
Hassad 1 Project-WP4 - Main Mechanical, Electrical and 
Instrumentation Works
Jubail - Saudi Arabia

 Jubail bölgesinde epoksi üretimi yapacak 
petro kimya tesisinin borulama ekipman mon-
tajı, çelik konstrüksiyon, elektrik ve enstrü-
mantasyon işleri yapımıdır.

 Project scope includes piping, equipment in-
stallation, steel erection, electrical and instru-
mentation works for an epichlorhydrin produc-
tion facility.
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Hassad 1 Projesi-WP4 - Ana Mekanik, Elektrik ve 
Enstrümantasyon İşleri 
Hassad 1 Project-WP4 - Main Mechanical, Electrical and 
Instrumentation Works
Jubail - Saudi Arabia
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Hassad 1 Projesi-WP4 - Ana Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon İşleri 
Hassad 1 Project-WP4 - Main Mechanical, Electrical and Instrumentation Works
Jubail - Saudi Arabia
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Sonara Rafinerisi – Yenileme İşlemi Faz II
Sonara Refinery Upgrading Works Phase II 
Limbe / Cameroon
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 Üstay Kamerun’da heyecan veren yepyeni bir 
işe imza atmıştır. Ülkenin en önemli şirketle-
rinden Societe Nationale de Raffinage (SONA-
RA) için gerçekleştirilecek olan projede, Üstay, 
Limbe bölgesinde yer alan petrol arıtım tesisi-
nin büyütülmesi görevini üstlenmiştir.

Bu tevzi projesinin ana hedefi, arıtılan ma-
mullerin kalitelerini iyileştirmenin yanı sıra 
üretilen ürünlerin de çeşitliliğini artırmaktır. 
Tesisi, yapımının ardından SONARA işletecek-
tir.

Üstay’ın yanı sıra, Maire Tecnimont gibi dünya-
ca tanınmış şirketlerin de arasında bulunduğu 
bu konsorsiyuma verilmiş olan söz konusu işin 
yaklaşık değeri 715 milyon ABD Doları’dır.

 Üstay has been awarded an exciting new 
project, called the Sonara Phase II Expansion 
Project, in Cameroon, by the prestigious client, 
Societè Nationale de Raffinage (SONARA).The 
project scope includes the realization of a new 
Hydrocracker Complex in the Refinery of Limbè, 
which is located in the south-west of Cameroon.

This project aims to improve the quality of the 
refined products in addition to increasing the 
overall flexibility of the facilities. SONARA will 
be operating the refinery once its ready. The 
overall contract value of this project, which is 
awarded to Üstay along with a Consortium of 
prestigious companies that includes the famous 
Italian E&C company Maire Tecnimont S.p.A, is 
worth approximately USD 715 millions.

Üstay Gn. Md. Sn. Murat Üstay ve Maire Tecnimont CEO’su Sn. Pierroberto Folgiero’nun
Kamerun Başbakanı Sn. Philemon Yang’ı ziyareti.

Üstay Gm. Murat Üstay and Maire Tecnimont CEO Pierroberto Folgiero visits
Cameroon Prime Minister Mr. Philemon Yang.
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Rabigh Genişletme Projesi-Kontrat U02 Propilen ve 
Etilen Depolama Tankları İnşaat İşleri  
Rabigh Expansion Project- Contract U02 Propylene/
Ethylene Storage Tanks Civil Works 
Rabigh - Saudi Arabia

 Kriyojenik Depolama Terminali’nde 2 adet 
propilen, 2 adet etilen tankı ve buna bağlı inşaat 
işlerinin yapım işidir.

 Construction of 2 propylene, 2 ethylene tanks 
and related civil works at the Cryogenic stor-
age Terminal.
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Rabigh Genişletme Projesi-Kontrat U02 Propilen ve 
Etilen Depolama Tankları İnşaat İşleri 
Rabigh Expension Project- Contract U02 Propylene/
Ethylene Storage Tanks Civil Works 
Rabigh - Saudi Arabia





ENDÜSTRİYEL TESİSLER
INDUSTRIAL FACILITIES

86
Rabigh Genişletme Projesi-Kontrat U02 LNG 
Depolama Tankları Mekanik İşleri 
Rabigh Expansion Project-Contract UO2 LNG 
Storage Tanks Mechanical Works
Rabigh - Saudi Arabia

 16 adet atmosferik, 6 adet küresel ve 4 adet 
kriyojenik depolama tankı olmak üzere 26 
adet çelik tankın montaj işidir. Proje Suudi 
Arabistan’da Aramco Rabigh Rafineri Tesisleri 
içinde bulunmaktadır.

 Project scope includes tank erection works 
for 4 cryogenic, 6 spherical and 16 atmospheric 
tanks, 26 tanks in total The project site is lo-
cated in the Aramco Rabigh Refinery, KSA.
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Rabigh Genişletme Projesi-Kontrat U02 LNG Depolama Tankları Mekanik İşleri 
Rabigh Expansion Project-Contract UO2 LNG Storage Tanks Mechanical Works
Rabigh - Saudi Arabia
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Rabigh Genişletme Projesi-Kontrat U02
Balance of Plant Kısmı 
Rabigh Expansion Project-Contract 
UO2 Balance of Plant
Rabigh - Saudi Arabia

 16 adet atmosferik, 6 adet küresel ve 4 adet 
kriyojenik depolama tankı olmak üzere 26 adet 
çelik tankın borulama, ekipman montajı ve çe-
lik montajı işini kapsamaktadır. Proje Suudi 
Arabistan’da Aramco Rabigh Rafineri Tesisleri 
içinde bulunmaktadır.

 Project scope includes piping, equipment in-
stallation, steel erection works for 4 cryogenic, 
6 spherical and 16 atmospheric tanks, 26 tanks 
in total. The project site is located in the Ar-
amco Rabigh Refinery, KSA.
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Rabigh Genişletme Projesi 
Rabigh Expansion Project 
Rabigh - Saudi Arabia
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Bosch Siemens Bulaşık Makinası Üretim Fabrikası İnşaatı 
Bosch Siemens Home Appliances (BSH) Dishwasher 
Production Factory
İstanbul -Turkey

 Proje kapsamında bulaşık makinası fabrikası 
ile ilgili tüm inşaat, çelik konstrüksiyon, kapla-
ma, uzay çatı, mekanik ve elektrik işleri vardır.

 Project scope includes construction of a 
dishwasher factory building, including all civil 
works, steel works, cladding works, space 
frame rooting works, mechanical and electrical 
works.
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Bosch Siemens Bulaşık Makinası Üretim Fabrikası İnşaatı 
Construction of Bosch Siemens Home Appliances (BSH) Dishwasher Production Factory
İstanbul -Turkey
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Karadeniz LPG - Gömülü LPG Depolama Tankları 
Yapım İşi 
Karadeniz LPG - Mounded LPG Storage Tanks Project
Giresun - Turkey

 Gömülü LPG depolama tanklarının yapım işi-
dir. Proje kapsamında tanklar ile ilgili dizayn, 
zemin ıslahı, malzeme tedariği, imalat ve mon-
taj işleri vardır.

 The project scope includes engineering, soil 
stabilization, foundation, material supply, fab-
rication and erection of Mounded LPG Storage 
Tanks.
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Poti Port Petrol Ürünleri Depolama ve 
Transfer Terminali (Faz I) 
Poti Port Petroleum Products Storage and Handling 
Terminal Project (Phase I)
Poti - Georgia

 Beyaz petrol ürünlerinin ithalat ve ihracatı 
için planlanan bu tesis, transcaspian boru hat-
ları için çok önemli bir noktayı oluşturmaktadır. 
Projenin finansmanını EBRD üstlenmiştir. Bu 
proje kapsamında yapılan işler şu şekildedir:

Tüm dizayn işleri, yüzer tavanlı 4 adet tank, 
petrol ürünü pompalama ve yangın söndürme 
amaçlı su pompalama sistemleri, çeşitli boru-
lama işleri, zemin iyileştirme çalışması, demir-
yolu, elektrik işleri, inşaat işleri, doldurma  bo-
şaltma platformu, endüstriyel arıtma sistemi, 
bina yapımı ve tüm inşaat işleri.

 This terminal is planned to import and export 
white petroleum products. lt shall be an im-
portant milestone on the transcaspian pipeline 
route. The project is financed by EBRD.

The project scope includes all design works, 
4 fixed and floating roof white petroleum stor-
age tanks, oil pumping and fire fighting water 
pumping systems, various piping works, soil 
improvement, railway, all electrical works, 
loading-unloading platform, industrial waste-
water treatment system, office building con-
struction, clean water storage tank and all re-
lated civil construction works.
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Poti Port Petrol Ürünleri Depolama ve Transfer Terminali (Faz II) 
Poti Port Petroleum Products Storage and Handling Terminal Project (Phase II)
Poti - Georgia
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Poti Port Petrol Ürünleri Depolama ve 
Transfer Terminali (Faz II) 
Poti Port Petroleum Products Storage and Handling 
Terminal Project (Phase II)
Poti - Georgia

 Faz I’in devamı olan bu projenin kapsamında 
aşağıdaki işler yapılmıştır: Tüm dizayn işleri, 
yüzer tavanlı 5 adet tank, petrol ürünü pompa-
lama ve yangın söndürme amaçlı su pompa-
lama sistemleri, çeşitli borulama işleri, zemin 
iyileştirme çalışması, demiryolu, elektrik işleri, 
inşaat işleri, doldurma -boşaltma platformu, 
endüstriyel arıtma sistemi ve kapalı bina yapı-
mı ve tüm inşaat işleri.

 The project scope includes all design works, 
5 fixed and floating roof white petroleum stor-
age tanks, oil pumping and fire fighting water 
pumping systems, various piping works, soil 
improvement, railway, all electrical works, 
loading-unloading platform, industrial waste-
water treatment system, office building con-
struction, clean water storage tank and all re-
lated civil construction works.
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BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi Ceyhan Terminali 
Mekanik İşler Projesi (Kara ve Deniz Kısmı) 
BTC Crude Oil Pipeline Project- Ceyhan Marine Terminal 
Mechanical Works (On-Shore and Off-Shore Works)
Ceyhan - Turkey

 BP (BTC Co.) tarafından yönetilen Bakü -Tif-
lis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kap-
samında Ceyhan Terminali’nin kara ve deniz 
kısmında yaklaşık 8,000 tonluk çeşitli çaplarda 
boru ve ekipman montaj işleri yapılmıştır.

 Üstay yaptığı işlerdeki başarısından ve 
Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) kurallarına 
tam uyumundan dolayı işveren tarafından 
SEÇ Ödülü ve Erken Bitirme Bonus Ödülü ile 
mükafatlandırılmıştır.
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 Üstay completed approximately 8,000 tons of 
piping and equipment installation works, in the 
Ceyhan Marine Terminal of Baku-Tblisi-Cey-
han Crude Oil Pipeline Project, managed by BP 
(BTC Co.).

 Üstay received Health, Safety, Environment 
(HSE) Award and Early Finish Bonus from the 
client, given its outstanding performance in 
both executing the works and full compliance 
with the HSE principles.
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BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi Ceyhan Terminali 
Mekanik İşler Projesi (Kara ve Deniz Kısmı) 
BTC Crude Oil Pipeline Project- Ceyhan Marine Terminal 
Mechanical Works (On-Shore and Off-Shore Works)
Ceyhan - Turkey
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BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi Ceyhan Terminali Mekanik İşler Projesi (Kara ve Deniz Kısmı) 
BTC Crude Oil Pipeline Project- Ceyhan Marine Terminal Mechanical Works (On-Shore and Off-Shore Works)
Ceyhan - Turkey
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Egger Kereste Fabrikası Yapımı ve 
Eski Yapının Renovasyon işleri 
Egger Woodworks Processing Factory Construction and 
Renovation of Existing Factory Building
Shuya - Russian Federation

 Projenin kapsamında 6,500 m2 yeni kereste fab-
rikası yapımı ve 60,000 m2 eski mevcut kereste 
fabrika binasının renovasyon işleri vardır. Proje 
kapsamında inşaat ve çelik işleri yer almaktadır.

 Construction of a 6,500 m2 new building and 
renovation of 60,000 m2 existing wood process-
ing factory building. The project scope includes 
civil and steel erection works. 
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ENI (Burren Energy) Atmosferik Yakıt Tankı 

Burren Energy ENI Atmospheric Oil Tanks 
Nebitdağ - Turkmenistan

 Atmosferik yakıt tanklarının imalatı, montajı 
ve bunlarla ilgili inşaat ve mekanik işlerinin ya-
pım projesidir.

 Construction of oil storage tanks and all re-
lated mechanical and civil works.





Burren Energy - Atmosferik Yakıt Tankları Yapım İşleri
Burren Energy Atmospheric Oil Tanks Construction Project

Nebitdağ - Turkmenistan
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Petrol Ofisi - Aliağa, Akaryakıt Depolama, 
Dolum ve Yardımcı Tesisleri
Petrol Ofisi - Aliağa Petroleum Storage and Handling 
Terminal Project
İzmir - Turkey

 Proje kapsamında 21 adet tankın imalat 
ve montajı (toplam 160,000 m3 kapasiteli), 
elektrik, mekanik, borulama, yangın sistemi, 
bina ve altyapı işleri vardır.

 Project scope includes 21 petroleum products 
storage tanks, with total capacity of 160, 000 m3 

and all related electrical, mechanical, piping, fire 
fighting, civil, building and infrastructure works.
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Petrol Ofisi - Aliağa, Akaryakıt Depolama, 
Dolum ve Yardımcı Tesisleri 
Petrol Ofisi - Aliağa Petroleum Storage and Handling 
Terminal Project
İzmir - Turkey
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 650.000 m3 kapasiteli Dörtyol Terminali’nin 
rehabilitasyon işidir. İşin kapsamında 19 adet 
tankın rehabilitasyonu ve mekanik sistemleri-
nin yenilenmesi vardır.

 Rehabilitation of existing 650.000 m3 tank 
farm. The work scope includes rehabilitation 
of 19 white and black product tanks and all re-
lated fire fighting system, mechanical process 
system and civil works.

Delta Petrol - Dörtyol Petrol Terminali Rehabilitasyon İşleri 
Delta Petroleum Co. - Rehabilitation of the Dörtyol Tank Farm
İskenderun - Turkey
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Kimsan Kimya San. A.Ş. 

Kimyasal Madde Depolama Tankları İnşaatı 
Kimsan Kimya Chemicals Storage Tanks Construction

İzmit - Turkey

 8 adet kimyasal madde depolama tankının 
inşaatı, mekanik ve inşaat işlerinin yapımıdır.

 Construction of 8 chemical storage tanks and 
all related mechanical and civil works.
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Yunus Emre 2 x 145 MW Linyit Yakıtlı Enerji Santrali
Yunus Emre 2 x 145 MW Coal Fired Power Plant
Eskişehir - Turkey

 Proje süresince müşterimize teknik da-
nışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje ilerle-
me hedeflerine başarıyla ulaşılması için işin 
problemli kısımlarının tanımlanması, iş iler-
lemesindeki gecikmelerin masraf kalemlerine 
etkileri, alt yüklenicilerin değerlendirilmesi, 
mevcut ekiplerin verimlilik ve yeterliliklerinin 
değerlendirilmesi, mühendislik çalışmalarının 
ve malzemelerinin gözden geçirilmesi, şantiye 
organizasyonunun düzenlenmesi gibi hizmet-
ler verilmiş, Yunus Emre 2x145 MW Linyit Ya-
kıtlı Enerji Santrali’nin A ve B ünitelerinin De-
neme Üretimi’ne hazırlanması sağlanmıştır.

 Technical Assistance provided to the Client-
during implementation of the project. Identifi-
cation of problematic areas with in the work, 
outlay causes for delay in work progress, as-
sess subcontractors’ works, assessment of 
eficiency and productivity rates of current 
erection teams, reviewing engineering issues, 
reviewing material issues, site organization, 
etc. leading to successful fulfilling of the mile-
stones -Ready for Trial Run of Unit A and Unit B 
of the Yunus Emre 2x145 MW CFPP.
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 SK E&C Anadolu Mühendislik ve Limited Şirke-
tinin talebi üzerine, Üstay, Türkiye’nin Adana ili, 
Tufanbeyli ilçesinde yer alan linyit santralinin in-
şaat yönetimi çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. 
Enerjisa’ya ait santraldeki tüm teknik inşaat danış-
manlığı, taşeron yöneticiliği, tutarsızlıkların belir-
lenmesi ve risklerin yönetilmesi, taşeron perfor-
mans iyileştirilmesi görevlerini Üstay üstlenmiştir. 
Akışkan yatak teknolojisi ile çalışacak olan tesisin 
kapasitesi 450 MW’tir.

 Upon the demand of the client SK E&C Anadolu 
Mühendislik ve Limited Şirketi, Üstay has undertaken 
the construction management works of the Tufanbeyli 
Lignite Fired Power Plant, located in Adana, Turkey. 
Üstay’s scope in this project includes the construc-
tion management works, such as technical consulting 
services, subcontractor management, identification of 
any inconsistencies, implementation of proposed solu-
tions, improvement of site subcontractor performance, 
coordination with the Client etc. The plant, which will 
operate with fluidized bed technology, will have a ca-
pacity of 450 MW.

Tufanbeyli 3x150 MW Linyit Yakıtlı Enerji Santrali 
Tufanbeyli 3 x 150 MW Lignite Fired Power Plant 

Adana - Turkey
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Organik Kimya Fabrika Tevsiatı 
Organik Kimya Factory Extension Construction
Yeni Yalı - Turkey

 Bu proje kapsamında kimya fabrikasının üre-
tim hattı ile beraber depolar, tanklar ve bunlara 
bağlı borulama işleri gerçekleştirilmiştir.

 The project scope includes construction of 
manufacturing hall, warehouses, erection of 
the tanks and related piping works.
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Mensucat Santral A.Ş. -Fabrika Tevsiatı 

Mensucat Santral A.Ş. - Factory Extension Construction
İstanbul - Turkey

 Bu proje ile mevcut tekstil fabrikasına ek bü-
yük bir bina yapımı gerçekleştirilmiştir.

 A major extension building to the existing 
textile factory was completed.
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu - Treyler Fabrikası İnşaatı 
Turkish Agricultural Equipment Co. - Trailer Factory 
Construction
Adapazarı - Turkey

  Treyler Fabrikası, idari binaları ve sosyal te-
sisleri inşaatı işidir.

 The work scope includes construction of a 
trailer factory  including social facilities and 
administrative buildings.
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Trakya Tarım- Yem Fabrikası ve Küspe Deposu İnşaatı 
Trakya Oil Seeds Agricultural Sales Cooperative Fodder 

Plant and Molasses Storage Facilities 
Tekirdağ - Turkey

 Bu proje dahilinde çelik konstrüksiyon ham-
madde deposu, fabrika, idari bina inşaatları ve 
yollar ile açık alan kaplamaları yapılmıştır.

 Construction of a steel structure raw mate-
rial warehouse, factory, administrative building, 
roads and open area surfacing has been com-
pleted within the scope of this project.
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Transtürk - Fren Debriyaj Fabrikası, 
Sosyal ve İdari Bina İnşaatı 
Transturk Brake-Clutch Ind. And Trading Co.
Bursa - Turkey

 Türkiye’de kendi alanında ilk olan bu fabrika 
binası betonarme, hazır beton kolonlar ve dış-
tan tuğla duvarlar şeklinde inşa edilmiştir. Pro-
jeye aynı zamanda yan binalar, yollar, açık alan-
lar, drenaj, temiz ve pis su sistemi de dahildir.

 Construction of this factory was the first of 
its kind in Turkey, using prefabricated concrete 
columns, trusses and exterior brick walls. The 
project includes construction of auxiliary build-
ings, roads, open areas, drainage, water supply 
and sewage works.
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TEMSA Fabrika Tevsiatı Projesi 

TEMSA Factory Extension Project 
Gebze - Turkey

 Unilever grubunun sahibi olduğu deterjan 
fabrikasına ek bina, çelik elemanlar kullanıla-
rak yapılmıştır.

 The project scope includes extension of a de-
tergent factory, owned by Unilever Group, using 
steel elements.
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TEZSAN Fabrika Tevsiatı Projesi 
TEZSAN Factory Extensions Project
Gebze - Turkey

 Fabrika Tevsiatı inşaatı, iki katlı idari bina, 
üretim tesisleri, borulama, çelik montaj işleri 
yapılarak tamamlanmıştır.

 The factory extension was completed by con-
structing a two  story administrative building, 
manufacturing and erection halls using steel 
trusses resting on prefabricated concrete col-
umns. Pipe and steel sections, pre-cast ele-
ments, conventional formwork and prefabricated 
element formwork were used.
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S.E.K. Süt Ürünleri Fabrika inşaatı 

S.E.K. Dairy Products Factory Construction
Ankara - Turkey

 Anahtar teslimi, vardiya başına 50 tonluk üre-
tim kapasiteli süt ürünleri üretim tesisi, idari 
ve sosyal binaların yapımı prefabrik betonarme 
elemanlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

 The work scope includes construction of turn-
key dairy plant with a capacity of 50 tons per shift, 
administrative and social buildings.
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NARKO Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Servisi 
NARKO Cold Storage and Packing Factory Construction
Mersin - Turkey

 Dünya Bankası tarafından finanse edilen 
projenin kapsamında betonarme binalar, çelik 
konstrüksiyonlar, soğuk hava depoları, paket-
leme tesisleri, çeşitli çalışma bölümleri, meka-
nik işler, elektrik işleri ve ısıtma tertibatı bu-
lunmaktadır.

 The scope of this World Bank-financed 
project includes construction of reinforced 
concrete buildings, steel stuctures, auxiliaries 
units, precast concrete packaging plant 
building, mechanical works, electrical works 
and heating system works.
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Çap Basım Ambalaj San.- Fabrika Sosyal ve 

İdari Bina İnşaatı 
Çap Printing Ind. Co. Factory and 

Social Building Construction
Düzce - Turkey

 Bu proje kapsamında fabrika binası, idari 
bina, sosyal tesisler ve çevre düzenleme işleri 
yapılmıştır.

 The project scope includes construction of 
the process plant building, auxiliary buildings 
and landscaping.
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Elsan Elyaf Fabrika ve Ek Bina İnşaatı 
Elsan Fiber Ind. Co.New Factory and Auxiliary Buildings - 
Factory Construction
Bursa - Turkey

 Fabrika binası, idari ve sosyal tesisler, yollar, 
açık alan beton kaplama işleri, hangarlar ve 
depolama tesislerini yapımı işidir.

 Construction of a factory building, social and ad-
ministrative structures, roads, surfacing works, 
warehouses, workshop and storage rooms.
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Uniroyal Endüstri Türk A.Ş Fabrika İnşaatı

Uniroyal Turkey Co. Factory Construction
Adapazarı - Turkey

 Mevcut fabrika binasına ek olarak tüm tesi-
satları ile birlikte 6 adet ek bina ve 1 adet am-
bar binası inşaatı yapılmıştır.

 6 additional buildings and a warehouse build-
ing, including all related utilities, were construct-
ed as an extention to the existing main factory. 
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KARTONSAN San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Tevsiatı
KARTONSAN Cardboard Ind. and Trading Co. Factory Extension
İzmit - Turkey 

 Mevcut fabrika binasına ek olarak beş adet 
imalat ünitesi, bir adet depo ve bir adet kule ya-
pımı gerçekleştirilmiştir.

 In addition to the existing factory building, five 
additional manufacturing units, one warehouse 
and one decantation tower were constructed.
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Üstay Medikal Şırınga Fabrikası 

Üstay Medical Syringe Factory 
Pendik - Turkey

 Tek kullanımlık şırınga fabrikası binası in-
şaatı ve tüm makina ve ekipman montaj işleri 
yapılmıştır.

 Project scope consists of a disposable syringe 
factory building construction and installation of 
all necessary machinery and equipment.
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Libya Maradah - Al Aguilah 124 km Yol Projesi
Libya Maradah - Al Aguilah 124 km Road Project 
Maradah - Libya / 144

Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Treyler Fabrikası Altyapı ve Zemin Rehabilitasyon İşleri
Turkish Agricultural Equipment Co.
Infrastructure and Soil Rehabilitation Works of a 
Trailer Factory
Adapazarı – Turkey / 148

Al - Salmi - Jahra Otoyolu 
Al- Salmi - Jahra Highway
Kuwait / 149

445 Adet Askeri Villanın Altyapı İşleri 
lnfrastructure Work of 445 Military Units
Tobruk - Libya / 150

Durusu Park Altyapı İşleri 
Durusu Park lnfrastructure Works
Durusu - Turkey / 152

Libya Quamanis Şehri Altyapı İşleri 
Libya Quamanis Housing and 
Infrastructure Board (HIB)
Quaminis - Libya / 154
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BTC Projesi Ceyhan Terminali Boru Kanalı Kazı Çalışmaları.

BTC Project - Ceyhan Terminal - Pipe Trench Excavation Works.
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Firma olarak kuruluşumuzdan bu yana ka-
rayolu, su, kanalizasyon, elektrik ve telekom 
sektöründeki altyapı işlerinde çeşitli projelerde 
tecrübe kazandık ve yeni projelerle bu konuda-
ki uzmanlığımızı artırmaya devam ediyoruz. 

Ilk olarak 1970’lerin sonunda Kuveyt’te ta-
mamladığımız 92km’lik Jahra - Al - Salmi oto-
yol projesinin ardından gerek Türkiye gerekse 
yurtdışında başarı ile yürüttüğümüz ve tamam-
ladığımız çeşitli altyapı projeleri ile bu konuda 
tanınan ve güvenilir bir firma haline geldik. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin 
bir getirisi olarak 1990-2000 yılları arası en 
hızlı büyüyen sektör olan telekom sektörünün 
Küresel Mobil iletişim Sistemi (GSM) ile ilgili 
işlerinden kendimize pay çıkarmayı da bildik. 
Bu alanda NOKIA, NORTEL NETWORKS gibi 
çok seçkin işverenlerin projelerinde başarı ile 
yer aldık.

Arazi geliştirmesini kendi yaptığımız DURUSU 
PARK projemizdeki önemli büyüklüklerde bu-
lunan altyapı ve yol işlerini yine kendimiz başa-
rı ile çözümledik. 

2000’li yıllarda ise yeniden önemli bir pazar 
haline gelen Libya’da kazandığımız ihaleler ile 
karayolu ve altyapı projelerinde önemli projele-
rin altına imza attık. 

Yaptığımız işlerin kalitesini ISO 9001:2008 
belgesi ile, işçimize olan saygımızı OHSAS 
18001:2007 belgesi ile ve çevreye olan duyar-
lılığımızı ISO 14001:2004 belgesi ile tescilledik.

Önümüzdeki yıllarda özellikle yurtdışında,  
MENA olarak adlandırılan Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ile CIS olarak adlandırılan bağımsız dev-
letler topluluğuna dâhil ülkelerde,  altyapı pro-
jelerindeki payımızı artırmayı planlıyoruz.

Arap Baharı’nın ertesinde yeniden toparlanan 
MENA bölgesi ülkelerinin ekonomik ve siya-
si stabilite sonrası özellikle Türk şirketlerine 
duydukları güven yanında, bizzat Üstay’ın bu 
bölgede iyi tanınıyor olmasının bu amacımıza 
ulaşmada yine en önemli faktör olacağından 
şüphemiz yoktur. 

Our success in infrastructure works have 
been proven by the great highway, water, sew-
age, electrical and telecommunication works 
that we carried out over the past years. 

The Jahra - Al- Salmi Highway Project (92 kilo-
meters long) that we successfully finished back 
in the 1970s in Kuwait is one of our most remark-
able infrastructure projects. Ever since then, 
with our successfully completed infrastructure 
projects both domestically and internationally, 
we became a well-known company in this area. 

As a result of our pursuit of technological en-
hancements, we quickly realized that the tele-
communications sector is the fastest growing 
sector and thus decided to carry out projects 
that dealt with the Global System for Mobile 
Communications (GSM). We worked with nu-
merous very prestigious clients including 
NOKIA and NORTEL NETWORKS. 

In Durusu Park, which is our own real estate land 
development project, spread to 5 million sqm of 
land, we skillfully carried out various infrastruc-
ture works, from sewage systems to roads. 

As we entered the 2000s, we won new infra-
structure bids in Libya and started building 
new roads.  

We certified our work’s quality with ISO 
9001:2008 Quality Management System, our 
awareness for environment with ISO 14001 En-
vironmental Management System and our re-
spect for our workers with OHSAS 18001: 2007 
Work Health and Security Management System 
certificates. 

Over the coming years, we are planning on 
growing our involvement in the infrastructure 
projects, especially in the Middle East and 
North Africa regions as well as the CIS. 

As the Middle East and North Africa regions 
are now trying to recover from the effects of 
the Arab Spring and looking for new partners 
in the region, we strongly believe that our posi-
tive reputation and our trustworthiness in the 
region will be a major determinant.   
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Libya Maradah - Al Aguilah 124 km Yol Projesi
Libya Maradah - Al Aguilah 124 km Road Project 
Maradah - Libya

 Proje, Al Agilah - Maradah arasındaki 124 km  
yol yapım işini kapsamaktadır.

 Project scope includes construction of a new 
124-km road from Al Agilah to Maradah.
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Libya Maradah - Al Aguilah 124 km Yol Projesi
Libya Maradah - Al Aguilah 124 km Road Project 
Maradah - Libya
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Treyler Fabrikası Altyapı ve Zemin Rehabilitasyon İşleri
Turkish Agricultural Equipment Co.
Infrastructure and Soil Rehabilitation Works of a Trailer Factory
Adapazarı - Turkey

 Treyler Fabrikası tüm altyapı inşaatı ve zemin 
iyileştirme işleridir.

 The scope includes the infrastructure and 
soil improvement/rehabilitation works of a 
Trailer Factory.
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Al - Salmi - Jahra Otoyolu 
Al- Salmi - Jahra Highway

Kuwait

 Kuveyt’te, Al-Salmi-Jahra arasındaki 92 km’lik 
asfalt yol yapım işidir.

 Construction of 92 kilometers long Al-Salmi-
Jahra Highway in Kuwait.
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445 Adet Askeri Villanın Altyapı İşleri 
lnfrastructure Work of 445 Military Units
Tobruk - Libya

 445 adet villadan oluşan askeri lojman tesi-
sinin tüm yolları, pis ve temiz su sistemleri ve 
elektrik sisteminden oluşan altyapı işlerinin ya-
pım işidir.

 Project scope includes construction of com-
plete infrastructure works for 445 villas.
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Durusu Park Altyapı İşleri 
Durusu Park lnfrastructure Works
Durusu - Turkey

 400 adet villaya hizmet verebilecek tüm yol, 
yol altyapısı, temiz su, bahçe suyu, elektrik, te-
lefon ve pis su işlerinin yapım işidir.

 Project scope includes construction of roads, 
sewage system, electrical system, drinking 
water system, wireless telephone system, and 
untreated water system for gardening, servic-
ing 400 villas.
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Libya Quaminis Şehri Altyapı İşleri 
Libya Quamanis  Infrastructure Works 
Quaminis - Libya

 Libya İskan ve Altyapı İdaresi tarafından yö-
netilen proje, Bengazi şehrinin 50 km. güneyba-
tısında yer alan Quamanis şehrinin tüm altyapı 
işlerini (pis su, yağmur suyu, yol, elektrik, ko-
münikasyon sistemi, gaz dağıtım sistemi ve sair 
işleri) kapsamaktadır.

 Carried out by the Housing and Infrastruc-
ture Board (HIB), this project includes all the 
infrastructure works of Quamanis, a city locat-
ed 50 km southwest of Bengazi, Libya. 
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ENI - Irak Petrol Sahası Geliştirme Projesi, 
ZFOD Ofis Binaları ve Yaşam Binaları
ENI – Iraq Oil Field Development Project 
ZFOD Office District & Residential Village. 
Zubair, Basra - Iraq / 162

Mersin Metropol Kule ve Alışveriş Merkezi
Mersin Metropol Tower and Shopping Center
Mersin - Turkey / 164

Mersin Metropol İş ve Alışveriş Merkezi
Mersin Metropol Complex 
Business and Shopping Center
Mersin - Turkey / 166

Mersin Metropol - Ramada Otel 
Mersin Metropol Complex - Ramada Hotel
Mersin – Turkey / 168

Durusu Park Evleri Projesi
Durusu Park Villas Project
İstanbul – Turkey / 170

Durusu Park Projesi 
Durusu Park Project
İstanbul – Turkey / 178

Durusu Park Resort Hotel 
Durusu Park Resort Hotel
İstanbul – Turkey / 180

445 Adet Askeri Villa ve Altyapı İnşaatı
445 - Unit Military Housing and 
lnfrastructure Works Project
Tobruk - Libya / 182

NATO Müttefik Barış Kuvvetleri Karargâhı
NATO Joint Peace Headquarters
İzmir - Turkey / 186

SHELL Genel Müdürlük Binası 
SHELL CO. General Directorate Building
İstanbul – Turkey / 188

Üstay Tarabya Evleri 
Üstay Tarabya Residences
İstanbul – Turkey / 190

Fenerköy Çiftlik Evleri 
Fenerköy Farm Houses
İstanbul – Turkey / 192

Mersin Merkon Bulvar Blokları 
Merkon Boulevard Condominiums
Mersin- Turkey / 194

Pendik Projeleri 
Pendik Projects
İstanbul – Turkey / 196
 
Türkmenistan Uluslararası Villa Projesi
Turkmenistan International Village Project
Ashgabat – Turkmenistan / 198

Aşkabad Belediyesi 12 Katlı Konut Binası 
Municipality of Ashgabat 
12-Story Residential Building
Ashgabat – Turkmenistan / 199

Türkmenistan İnşaat Bakanlığı Binası Restorasyonu 
Renovation Works of Ministry of 
Construction’s Main Building
Ashgabat – Turkmenistan / 200

Gana Ocean View Projesi 
Ghana Ocean View Estates Project
Accra – Ghana / 201
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Mersin Metropol Kule ve Alışveriş Merkezi, 1991

Mersin Metropol Tower and Shopping Center, 1991
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Şirket olarak, geçen 48 yıl zarfında bir-
çok “en”lere ve “ilk”lere imza attık. Örneğin, 
Türkiye’nin zamanında en yüksek binası olan 
Mersin Metropol’ü başarı ile bitirdik. Bu proje 
ayrıca Türkiye’nin ilk gökdelen projesi olmuş-
tur ve zamanının en hızlı asansör sistemine 
sahiptir.

Bunun yanında, Türkiye’nin en seyrek yoğun-
luklu konut projesi olan Durusu Park Projesi’ni 
gerçekleştirdik. Bugün hâlâ, inanılmaz doğa 
güzelliğiyle de dilden dile dolaşan bir proje ol-
muştur. 

NATO’nun Doğu Avrupa’daki tek karargâh bi-
nasını yaptık ve işverenimizden çok kıymetli bir 
takdir yazısı almaya nail olduk. 

Türkmenistan’daki ilk villa geliştirme projesini 
yine biz gerçekleştirdik. 

Yaptığımız işlerin kalitesini ISO 9001:2015 belge-
si ile,işçimize olan saygımızı OHSAS 18001:2007 
belgesi ile ve çevreye olan duyarlılığımızı ISO 
14001:2015 belgesi ile tescilledik.

Konut ve bina alanındaki faaliyetlerimiz önü-
müzdeki yıllarda da devam edecek ve Üstay 
adını bu alanda tescillenmiş bir marka olarak 
gururla taşımaya devam edeceğiz.

Over the past 48 years, we achieved numer-
ous “ firsts” and “mosts” as a company. For 
example, we successfully finished the Mersin 
Metropol Complex Building, which was Turkey‘s 
tallest building at the time of its completion as 
well as being Turkey’s first high-rise project. It 
also had the fastest elevator system of its time. 

Furthermore, we have also built the most 
sparsely spread housing complex, situated in 
the widest project area. Namely, the Durusu 
Park Project is still one of the most talked about 
projects in Turkey, given its abundant greenery. 

Moreover, we constructed NATO’s only head-
quarter building in the entire Eastern Europe 
and received a highly distinguished letter of 
recommendation from our client. 

Turkmenistan’ s first villa development project 
also belonged to us.

We certified our work’s quality with ISO 
9001:2015 Quality Management System, 
our awareness for environment with ISO 
14001:2015 Environmental Management Sys-
tem and our respect for our workers with OH-
SAS 18001:2007 Occupational Health and Safe-
ty Assesment Series certificates.

We will continue to carry out housing and 
building construction projects over the coming 
years. We believe that our certified name and 
quality will guide us in achieving many more 
success in these areas.
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ENI - Irak Petrol Sahası Geliştirme Projesi, 
ZFOD Ofis Binaları ve Yaşam Binaları
ENI – Iraq Oil Field Development Project 
ZFOD Office District & Residential Village. 
Zubair, Basra - Iraq 

  Proje, 329 konut, ofis binası, restoran, ku-
lüp evi, cami, eğitim binası, okul, kafeterya, 
hastane, teknik binalar, acil durum merkezi, 
güvenlik binası, vb (tüm armatürler, mobilya, 
ekipman, altyapı, kamu hizmetleri, yol, park 
alanları, spor alanları ve peyzaj) işlerini içer-
mektedir. (TECHINT E&C ile beraber.)

Proje idare tarafından Üstay ile alakalı olmayan 
sebeblerle durdurulmuştur.

 The Project consisting of 329 residential 
houses, office building, restaurants, club 
house, mosques, education building, school, 
cafeteria, hospital, technical buildings, emer-
gency center, security building, etc.(together 
with all fixtures, furnitures, equipment, in-
frastructure, utilities, roads, parking areas, 
sports fields and landscaping) (in cooperation 
with TECHINT E&C.)

Project is suspended by the Client due to the 
reasons not related to Üstay.
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Mersin Metropol Kule ve Alışveriş Merkezi 
Mersin Metropol Tower and Shopping Center
Mersin - Turkey

 Alışveriş merkezi, kompleksin üç çeyreklik 
bölümüne yerleştirilmiştir. 1.100 adet dükkânı 
içerecek şekilde inşa edilmiştir.

 The shopping center is located on the three 
quadrants of the complex and was built to ac-
commodate more than 1.100 shops.
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Mersin Metropol İş ve Alışveriş Merkezi 
Mersin Metropol Complex Business and Shopping Center
Mersin - Turkey

 175 m. yüksekliğindeki 52 katlı gökdelen 
"Kule" ve 1.100 dükkânlık alışveriş merke-
zinden oluşan yapının 16 katında 5 yıldızlı 249 
odalı Ramada Oteli bulunmaktadır. Diğer kat-
lar modern ofis katları olarak dizayn edilmiştir. 
Yapıldığı zaman Singapur - Frankfurt arasın-
daki en yüksek bina olma özelliğine de sahip 
olmuştur.

Haftada bir kat tamamlanarak yükseltilen 
“Kule” modern ofislerde bulunması gereken 
teknolojik altyapı ile donatılarak tamamlan-
mıştır.

 Mersin Metropol consists of a 52 storey 175 
meter high “Tower” and a shopping center 
which has 1.100 stores. “Tower” was the high-
est building between Frankfurt and Singapare 
by the time it was built. Top 16 floors of the tow-
er are embody the 5-star Ramada International 
Hotel and other floors are designed as modern 
offices.

Mersin Metropol Complex was constructed by 
using a reinforced concrete tubular structure, 
the tube-in  tube system, and equipped with the 
modern equipment, in order to serve modern 
offices. Tower was completed by constructing 
one floor each week.
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Mersin Metropol - Ramada Otel 
Mersin Metropol - Ramada Hotel
Mersin - Turkey
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Durusu Park Evleri Projesi
Durusu Park Villas Project
İstanbul - Turkey

 Üstay’ın geliştirme projelerinden biri olan 
Durusu Park Projesi, İstanbul’un kuzeybatı-
sında, şehir merkezine 45 dakika, Karadeniz’e 
de 7 km. mesafededir. Kuzeyinde Durusu Gölü, 
güneyinde ana yol, doğusunda ve batısında ise 
devlet ormanları vardır.

Kapsadığı alan olarak Büyükada’dan daha ge-
niş bir araziye yayılmış (6.500.000 m2 ), içinde 
irili ufaklı birçok vadi, akarsu, gölet ve orman 
arazisi bulunan, 75 odalı bir Resort Otel, olim-
pik ölçülerde bir Binicilik Tesisi, Döner Kulesi 
ile Türkiye’nin ilk ve tek Doğal Yaşam Müzesi’ni 
barındıran bir parktır.

 Durusu Park Project is a development project 
of Üstay, located 45 minutes away from the Is-
tanbul city center and 7 km. inland of the Black 
Sea coastline. North of the Project is the Du-
rusu Lake, south is the main highway, east and 
west sides are surrounded by national forests.

Located on a 6.500.000 m2 breath taking land, 
larger than Monte Carlo, Durusu Project em-
braces several valleys, rivers, lagoons and for-
ests. Within the project land, Üstay has built a 
75-room Resort Hotel, an olympic Horse Back 
Riding Club, a Rotating Tower and Turkey’s 
first “Wildlife Museum” besides the residential 
units.



171



BİNALAR
BUILDINGS

172
Durusu Park Evleri Projesi
Durusu Park Villas Project
İstanbul - Turkey

 ‘’İstanbul’un Doğa Cenneti’’ Durusu Park 
Evleri İstanbul-Arnavutköy ilçesinde ve İstan-
bul Havalimanı’na 10 kilometre uzaklıktadır. 
Bölgede yeni yatırımlar  mevcut olup, yapılmış 
olan yeni otoyol, 3. havaalanı ve yapılması plan-
lanan Kanal İstanbul projesi bölgede hareketli-
liği artırmakta, ve bölge yüksek potansiyel vaat 
etmektedir.

Yapımı devam eden anahtar teslim projemiz, 
tamamı koruma altına alınmış orman ve göl 
manzaralı lüks villa inşaatlarını içermektedir. 

Üstay, doğayla iç içe konumlandırılmış olan vil-
laların projelendirme, tedarik, inşaat işleri ve 
çevre düzenlemesini gerçekleştirmektedir.

 “İstanbul’s Nature Paradise” Durusu Park 
Villas, are 10 kilometers away from Istanbul 
Airport in Arnavutkoy district. There are new 
investments in the region as the new highway, 
the 3rd airport and the planned Canal Istanbul 
project makes the region a high-potential one.

The ongoing turnkey project includes the con-
struction of luxury villas surrounded by forest 
and lake views.

Üstay carries out the design, supply, construc-
tion and landscaping of the viilas located in the 
heart of nature.
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Durusu Park Evleri Projesi
Durusu Park Villas Project
İstanbul - Turkey
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Durusu Park Evleri Projesi
Durusu Park Villas Project
İstanbul - Turkey
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Durusu Park Projesi 
Durusu Park Project
İstanbul - Turkey

 Bu projenin konsepti doğal yaşamı ve aynı 
zamanda sosyal ve sportif aktivitelerini ger-
çekleştirmeyi arzulayan yüksek gelir grubuna 
hitap etmek üzere geliştirilmiştir. Üstay, parkın 
tüm altyapı çalışmalarını tamamlamıştır. Mev-
cut villalar ve parsellerin tamamı bu hizmetler-
den yararlanmaktadır.

 Durusu Park Project concept is designed for 
high-income residents seeking a life in close 
contact with nature, white enjoying all kinds of 
social and sportive activities. In addition to the 
superstructures of the project, Üstay has com-
pleted all infrastructure works in Durusu Park.
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Durusu Park Resort Hotel 
Durusu Park Resort Hotel
İstanbul - Turkey

 Bu Resort Hotel projesi İstanbul’a 45 daki-
ka uzaklıktaki Durusu Park Projesi içinde yer 
almaktadır. Projede, kırsal yaşam tarzında dö-
şenmiş 75 odası, açık ve kapalı yüzme havuz-
ları, şarap evi, oyun evi, toplantı ve konferans 
salonları, tenis kortları, restaurant ve diğer 
dinlenme ve eğlence tesisleri bulunmaktadır.

 This Resort Hotel Project is located in Duru-
su Park Project, 45 minutes away from İstanbul 
City Center. This project consists of 75 country-
style-decorated rooms, open and efased swim-
ming pools, wine house, tennis courts, play 
house, meeting rooms, conference halls, res-
taurant and other recreational facilities.
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445 Adet Askeri Villa ve Altyapı İnşaatı 
445 - Unit Military Housing and lnfrastructure Works Project
Tobruk - Libya

 Tobruk'ta içinde 445 adet askeri lojman ni-
teliğinde villa bulunan proje, tüm altyapısı ile 
beraber, (11 km.'lik asfalt yolları, su ve elekt-
riği vb.) 36 ay içerisinde tamamlanmıştır. Bu 
proje sonunda Üstay, işverenin memnuniyetini 
belgeleyen özel bir takdirname ile ödüllendiril-
miştir.

 The project scope included construction of 
445 residental villa-type units for the military 
personnel in Tobruk, Libya. The work scope 
covered construction of complete infrastructure 
(including 11 km. long asphalt roads, water 
systems, sewage systems, electrical works, 
etc..) apart from the 445 residental units. The 
project was completed in 36 months. At the 
end of this project, Üstay has been awarded 
by a Certificate of Achievement by the project 
owner, Libyan Ministry of Housing.
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445 Adet Askeri Villa ve Altyapı İnşaatı 
445 - Unit Military Housing and lnfrastructure Works Project
Tobruk - Libya
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NATO Müttefik Barış Kuvvetleri Karargâhı 
NATO Joint Peace Headquarters
İzmir - Turkey

 NATO Müttefik Barış Karargâhı olarak 4’er 
katlı 5 bitişik blok olarak inşa edilen bu bina, 
38.000 m² alan üzerinde, asfalt yollar, park yer-
leri, altyapı ve ışıklandırma ile tamamlanan bir 
düzende dizayn edilmiştir.

 This building has been designed as NATO’s 
Joint Peace Forces Headquarters with 5 seperate 
4-storey buildings on a 38.000 m² land completed 
with asphalt covered roads, a big pool, parking 
place, infrastructure and lighting of the open ar-
eas.
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SHELL Genel Müdürlük Binası 
SHELL CO. General Directorate Building
İstanbul - Turkey

 İstanbul, Altunizade’de inşa edilen SHELL 
Genel Müdürlük Binası içerdiği mimari değer-
ler ve fonksiyonelliği ile çok prestijli bir binadır. 
Her biri 3 kat ve bir bodrumdan oluşan 7 blok 
ve bir garaj bloğu şeklinde inşa edimiştir. Dış 
yüzey, SHELL şirketinin tescilli renkleri olan 
kırmızı ve sarı tonlarında doğal Ünye ve Berga-
ma taşları ile kaplanmıştır.

 The General Directorate Building of SHELL 
Company is a prestigious, functional, and aes-
thetic structure. The building consists of seven 
3-story buildings, a basement floor on each 
black and a garage block, cladded with Ünye 
and Bergama natural stones on the outer sur-
face, exhibiting the registered colors of SHELL 
in red and yellow.
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Üstay Tarabya Evleri 
Üstay Tarabya Residences
İstanbul - Turkey

 Üstay’ın kendi gayrimenkul geliştirme pro-
jesi olan Tarabya Evleri, İstanbul Tarabya’da, 
87.600 m2 alan içerisinde toplam 56 adet lüks 
villa olarak gerçekleştirilmiştir.

 Tarabya Residences are Üstay’s own develop-
ment project comprising of 56 luxury villas in 
a lot of 87.600 m2 that are situated in Tarabya.
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Fenerköy Çiftlik Evleri 
Fenerköy Farm Houses
İstanbul - Turkey

 Çağdaş bir şehir evinde bulunması gereken 
tüm konforun yer aldığı bu çiftlik evleri, kırsal 
yaşam tarzının güzelliklerini yaşatmak amacıy-
la şehir merkezinden sadece 40 km. uzaklıkta 
inşa edilmiştir. Fenerköy Evleri toplam 275 - 
300 m² arasında değişen ve her biri 7.500 m²’lik 
arsalar üzerine yerleştirilmiş 18 adet villadan 
oluşmaktadır.

 Country-style houses were built on 7.500 m2 
lots. The project aims to provide its owners a 
country  style life equipped with all necessities 
of a modern city house. The project is located 
40 km. outside of the city center. 
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Mersin Merkon Bulvar Blokları 
Merkon Boulevard Condominiums
Mersin - Turkey

 Merkon projesi birinci sınıf konutlardan olu-
şan 26.000 m² kapalı alana sahip 4 apartman 
bloğu (67 lüks daire) ile bir alışveriş merkezi-
ni kapsıyor. Bu projede yer alan dört apartman 
bloğunda boyutları 250 ile 400 m² arasında de-
ğişen 67 lüks apartman dairesi bulunmaktadır.

 First class residential units and shopping ar-
cade. 4 Apartment blocks containing a total of 
67 flats, ranging from 250 to 400 m² and a block 
of shopping center. 
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Pendik Projeleri 
Pendik Projects
İstanbul - Turkey

 İstanbul, Anadolu yakasında Pendik bölgesi 
ağırlıklı olmak üzere toplam 10 proje dahilin-
de konut, dükkân, iş merkezi ve kültür merkezi 
inşaatları gerçekleştirilmiştir. Ata, Onur, Yalı, 
Tavşantepe, Kazasker, İntay-1 ve İntay-2 adları 
altındaki konut projeleri ile toplam 1.443 dai-
renin ve 29 dükkânın inşaatı tamamlanmıştır. 
Ayrıca, 10 dükkân ve 22 ofisin bulunduğu bir iş 
merkezi ve kültür merkezinin inşaatları bitiril-
miştir.

 On the Asian side of istanbul, flats, stores, 
office buildings and cultural center construc-
tions have been completed in 1O different proj-
ects mostly in Pendik region. 1.443 flats and 29 
stores have been built under the names of Ata, 
Onur, Yalı, Tavşantepe, Kazasker, İntay-1 and 
İntay-2 Condominiums. In addition to these 
units, a Business Center comprising of 22 of-
fices and 1O stores and a Cultural Center were 
also completed in the same region.
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Türkmenistan Uluslararası Villa Projesi
Turkmenistan International Villa Project
Ashgabat - Turkmenistan

 Aşkabad şehrinde kurulmuş bir arazi geliş-
tirme projesidir. Proje kapsamında lüks villalar, 
sosyal tesisler ve altyapı işleri bulunmaktadır.

 This is a residential development project lo-
cated in downtown Ashgabat. The project scope 
includes infrastructure works, luxury villas and 
social facilities.
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Aşkabad Belediyesi 12 Katlı Konut Binası 

Municipality of Ashgabat 12-Story Residential Building
Ashgabat - Turkmenistan

 Proje kapsamında 12 katlı konut binasının 
tüm inşaat, mekanik, elektrik ve dekorasyon 
işleri bulunmaktadır.

 Project scope includes all civil, e!ectrical, 
mechanical and interior works associated with 
the 12-story residential building.
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Türkmenistan İnşaat Bakanlığı Binası Restorasyonu 
Renovation Works of Ministry of Construction‘s Main Building
Ashgabat - Turkmenistan

 Türkmenistan’ın başkenti Aşkabad’ da, İnşaat 
Bakanlığı Binası’nın restorasyon işidir.

 The renovation works of the Ministry of 
Construction’s Main Building in Ashgabat, 
capital of Turkmenistan.
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Gana Ocean View Projesi 

Ghana Ocean View Estates Project
Accra - Ghana

 Gana, Accra’da özellikle yurtdışında yaşayan 
yabancılara hitaben yapılan 100 adet villadan 
oluşan bir projedir.

 This project consists of 100 villas and nec-
essary infrastructure built specifically for the 
African descendants living abroad.



45+3 yıl içinde bitirdiğimiz işlerimizi, kurgusal bir şehircilik anlayışı ile bir araya 
getirdiğimiz zaman, karşımıza hayali bir yarımada olan “Üstay Yarımadası” ortaya çıktı. 
Şehrimizde çok katlı konutlar, villalar, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, gökdelenler, otel-
ler, okullar, kültür merkezleri, endüstriyel yapılar, askeri yerleşim merkezleri, boru hatları, 
petrol tesisleri ve bunlara hizmet veren altyapı işleri ve yollar var. Yirmi kilometrekare saha 
içinde 50,000 kişinin çalışıp, alışveriş yaptığı, eğlendiği ve yaşadığı yüzbinlerce metrekare 
kapalı alanları olan kendi kendine yeten ve yaşan bir şehir bu!.. Türkiye’de ve dünyada 
çeşitli projeler tamamlamaya devam ederken, yarımadamızın sağlıklı büyümesi ve yaşayan-
larını mutlu edebilmesi için elimizden geleni yapmaya sürdüreceğiz...

If we fictitiously combine all the projects that we have completed in the last 45+3 years, we 
have an imaginary peninsula, which we call as “The Üstay Peninsula”. In our peninsula, 
there are multi-story buildings, villas, shopping centers, business centers, skyscrapers, hotels, 
schools, cultural centers, industrial facilities, military buildings, pipelines, petroleum termi-
nals, roads and necessary infrastructure that service these facilities. This is a self-sufficient 
city, located in a 20 km2 land, with hundred thousands of closed area and 50,000 inhabitants, 
where people are shopping, working, and enjoying their lives. We will demonstrate our best 
effors for healty growth of our peninsula and ensure the happiness of its inhabitants, while we 
continue carrying out projects both in Turkey and around the world.



45+3 yıl içerisinde yaptığımız tüm 
işleri hayali bir yarımadada toplarsak…

If we were to put all the projects that we completed 
over the past 45+3 years on an imaginary peninsula...





NİTELİKLERİNE GÖRE PROJELERİN GRUPLAMASI
A.    Sınai tesisler ve fabrikalar / Industrial installations and factories: 1,2,5,7,9,10,15,16,17,18,19,20,29,31,64,65
B.    Petrol rafinerisi dolum tesisleri ve birimleri, boru hatları, ulaşım sistemleri ve terminalleri
       Refinery storage tanks, pipe-lines, transport systems and terminals: 3,4,11,13,21,56,59,60,61,62
C.    Teknik özellikleri olan çeşitli yapılar
        Technically outstanding buildings: 12,14,25,38,39,40,48,49,55,57,58,63
D.   Şehirler ve uluslararası yollar / Cities and international highways: 27,53
E.   Askeri lojmanlar ve altyapı tesisleri / Military installations and infrastructure: 8,28,30
F.   Konut ve lüks villalar / Housing and luxury villas: 22,23,24,32,33,34,36,37,43,45,47,54
G.    Alışveriş ve iş merkezleri, eğlence merkezleri / Business, shopping and entertainment centers: 41,44
H.    Gökdelen ve oteller / Skyscraper and hotels: 42,50
I.    Sosyal tesisler, kültür merkezleri, müze, okul / Cultural centers, museum and schools: 26,35,46
J.  Doğa evleri / Recreational houses: 47,51
K.  Resort otel ve rekreasyon tesisleri / Resort hotel and recretional failities: 50,52
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