


GAMA bülten 

Tüm ulusların tarih boyu ekonomik veya politik 

sıkıntılar geçirdiği dönemler olmuştur. Şu anda 

ülkemiz de böyle bir dönemi yaşamaktadır. 

Aydınlığa ulaşmak için, gerek birey gerekse kurum 

ve kuruluşlar olarak, her nereden kaynaklanırsa 

kaynaklansın bu sıkıntılara sahip çıkarak göğüs 

germemiz gerektiğine inanıyoruz. Ulusumuz çok daha 

zor dönemleri sağduyusu ve özverisi ile atlatmıştır. 

Bizler üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Önemli 

olan tüm ulus olarak birlik ve beraberliğimizi, Atatürk 

ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı olarak 

koruyabilmemiz. 

Demokratik, laik ve aydınlık bir gelecek dileklerimizle. 
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BAŞBAKAN'DAN MEKTUP 

Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Hükümet olarak çok önem verdikleri, yurtdışı müteahitlik hizmetlerine 
GAMA'nın başarılı katkılarından dolayı bir mektup ile memnuniyetlerini belirtmişlerdir. 

Başbakan Çiller'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer 'e hitaben yazdığı mektup şöyle; 

Sayın Erol Üçer 24 / 03/1994 
GAMA Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin; teknoloji birikimi, istihdam, döviz girdisi ve ihracat açısıdan 
ekonomimize sağladığı önemli katkılarının yanında, ülkemizin tanıtımına olan yararı sebebiyle, 
izlenmesi ve desteklenmesi hususu, Hükümetimizin hedefleri arasında yer almış bulunmaktadır. 

Bu manada uygulamaya koyduğumuz yapılanmanın ve politikaların, özellikle son iki yıllık dönemde 
yaşanan olumlu gelişmelerde payı olduğunu düşünmekteyiz. 

Bu hususta yapılan çalışmalara devam edilecek ve özellikle firmalarımızın yeni pazar ülkelerine 
açılma konusunda yapacakları her türlü girişim Hükümetimiz tarafından desteklenecektir. 

Yurtdışı Müteahitlik Hizmetleri sektöründeki genel gelişmelerin yanında, firmanız tarafından yürü-
tülen faaliyetleri ve göstermiş olduğunuz başarıları yakından takip etmekteyiz. 

Bu nedenle, ülkemiz ekonomisine ve yurtdışında tanıtımına sağladığınız katkılardan dolayı memnu-
niyetimi ifade eder, çalışmalarınızdaki başarıların devamını dilerim. 

Prof Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 
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RADISSON LAZURNAYA OTELİ 
AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI 

1 Aralık 1993 tarihinde "Soft Opening" yaparak 
müşteri kabulüne başlayan Sochi'deki Radisson 
Lazurnaya Oteli 30 Nisan 1994'te resmen açıldı. 
Açılış Törenine Türkiye, Rusya Federasyonu, Avru-
pa ve Amerika'dan çok sayıda davetli katıldı. Davet-
liler Türkiye'den ve Moskova'dan özel uçaklarla 
geldikleri Sochi, Adler Havaalanı'nda özel bir tören-
le karşılandılar ve bir haftasonu programı ile ağır-
landılar. 

30 Nisan günü, havuz başında yapılması planlanan 
Açılış Töreni, yağmur nedeni ile içeride yapıl-
masına rağmen görkemli geçti. Saat 18:00'de başla-
yan törenlerin ilk bölümünde, Sochi Belediye 
Başkanı Nikolai Kaprov yaptığı konuşmada, Radis-
son Lazurnaya Oteli'nin, uluslararası işbirliğinin en 
güzel örneği olduğunu ve Rus ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacağını söyledi. 
Karpov aynı zamanda GAMA tarafından yapılan 
birinci sınıf inşaatın büyük yararları olduğunu ve 

bunun başarıya katkısının gözardı edilemeyeceğini 
ekledi. 
Lazurnaya Otel Türk-Rus Ortaklığı Genel Müdürü 
Boris Averianov ise, Moskova, İstanbul, Alma Ata 
veya Berlin'de sadece birkaç saat uzaklıkta olan 
Otelin, ülkeye tatil amacı ile gelenlerin yanısıra, 
sunduğu konferans olanakları ile Rus ve uluslararası 
iş çevrelerine hizmet vereceğini söyledi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Üçer de yaptığı 
konuşmada "Bir zamanlar birbirleriyle çatışan ulus-
lar, şimdi milletlerinin mutluluğu için işbirliği yapı-
yor. Bu dünya barışı için önemli bir örnektir." dedi. 

Yan sayfada sizlere Radisson Lazurnaya Oteli Açı l ış 
Törenlerini izleyen bir Türk konuğun, Filiz Akar'ın 
izlenimlerini sunuyoruz. 

RADİSSON HOTELS INTERNATIONAL 

Lazurnaya Otelini 15 yıl süre ile işletecek olan Radisson Hotels International, 310 değişik yörede faaliyet gösteren 
Carlson Hospitality Group'un alt şirketidir. 1962'den beri ABD, Kanada, Avustralya, Avrupa, Güney Amerika, Pasi-
fik ve Karaipler'de faaliyet gösteren Şirket, 270 otel işletmektedir. 
Moskova'da Haziran 1991'den beri işletmekte oldukları Radisson Slavyanskaya Hotel'in başarısından sonra Lazur-
naya, Şirketin Rusya'da işlettiği ikinci otel. Otelde Radisson'nun "Yes I can" (Evet yapabilirim) felsefesini benim-
semiş 16 yabancı ve 550 Rus personel çalışmakta. Özenle seçimi yapılan Rus personel, Amerikan usulü otel stan-
dartlarında servis verebilmeleri için aylarca eğitilmiş. 
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SOCHİ'NİN ARDINDAN Filiz AKAR 

Sochi, Radisson Lazıırnaya. Biri Karadeniz kıyısında yemyeşil bir bitki örtüsünün altına gizlenmiş bir şehir, 
diğeri modern, gösterişli mavi ile yeşilin arasından dimdik yükseliveren beş yıldızlı bir otel. Hepsinden önemlisi 
de Sochi toprakları üzerinde Amerikalıların, Rusların üzerine titrediği bu oteli bir Türk firmasının. GAMA 'nın 
iıışaa etmiş olmasının onuru... 

Radisson Lazıırnaya Oteli 'nin üç gün süren açılış programı boyunca bu gururu hep hissettim. Otelin önündeki 
GAMA bayrağını görünce, basın toplantısında Türk tarafına teşekkür edilirken, BBC'nin, Herald Tribüne'ün 
muhabirleri sorularında GAMA 'yı anarken göğsüm kabarıyor. 

60 kişilik bir ekip olarak gidiyoruz Sochi 'ye. Keyifli hoş sohbet bir yolculuk. Bu keyif üç gün boyunca sürüyor. 
Biitün program iyi organize edilmiş. Odalarımızda Erol Üçer imzalı hoş geldiniz kartları, şampanya ve Türk 
lokumu ile karşılanıyoruz. Odamın camından Karadenizi, plajı ve otelin yüzme havuzunu görüyorum, diğer 
yandan da yemyeşil ormanları, ne keyif diye düşünüyorum. İçimiz kıpır kıpır. Lobide Amerikalılar, Ruslar, 
Türkler, herkes de tatlı bir telaş. 

Hemen otele yerleştikten sonra otobüslere binip Sochi'yi gezmeye çıkıyoruz. Göz alabildiğine yeşil, sık sık bu 
yeşilliğin içinden tarihi müze ve sanatoryum binalarını hayranlıkla izliyorum. Sanırım benim gibi herkesin de 
Rusya'yı en fazla hissettiği yer Dagomys köyü yakınlarında, çay bahçeleri arasında ki Semaver Müzesi ve Çay 
Evi oluyor. Bizler için hazırlanmış kahvaltı masalarında, dumanı tüten semaverle çay ikramını, yöresel meyva-
lardan yapılmış reçelleri, fındıkları büyük bir hazla yiyip içerken, güler yüzlü, cıvıl cıvıl Rus kızlarının ve 
erkeklerinin birlikte çalıp söyledikleri şarkılara da katılıyoruz. 

Eğlencelerle, showlarla bezenmiş bir geceden sonra 
Açılış Gününe uyanıyoruz. 

Açılış programı akşam saat 18:00' deki Açılış konuş-
malarıyla başlıyor. Ardından şampanya, votka ve 
havyarın sınırsız ikram edildiği, tabi döneride unut-
mamalıyım, muhteşem yemeğe geçiliyor. Otelin nere-
deyse bütün salonlarında 600 seçkin davetli için veri-
liyor bu ziyafet. Daha sonra Moskova'dan , Otel 
açılışı için gelen Rusya'nın en ünlü sanatçılarının 
verdiği müzik şölenine katılıyoruz. Gece, Rus müzi-
ğinin ritmi ile coşan davetlilerin Disko'da çılgınca 
dansları ve müthiş havaii fişek gösterisiyle devam 
ediyor. 

Dönüş gününün sabahı yatağımda ayrılıyor olmamız nedeniyle hafifçe içim burulmuşsa da, odamın camında 
Senkronize Yiizme Takımı 'nın şovunu görüverince birden keyfim yine yerine geliyor. İşte iki buçuk günümüzü 
böylesi bir sürprizler silsilesiyle geçiriyoruz. Eşyalarımı toplayıp lobiye indiğimde iki günün ne kadar çabuk 
geçtiğini konuşuyoruz. Ekibimizdekilerle bara gidip veda içkilerimizi, kahvelerimizi yudumluyoruz. Birbirimize 
GAMA'nın hediye ettiği kolyelerimizi ve Ermeni ressamın resimlerini gösteriyoruz sevinçle. Ve havaalanında 
bizi getiren uçağa binip havalandığımızda yeşille ve doğayla kardeş olmuş Sochi'den ve bu güzellikleri yaşatan 
bu günlerin mimarı GAMA 'ya Türküm demenin onurunu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. 
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MERCEDES - BENZ FABRİKASI İNŞAATLARI SÜRÜYOR 

Mercedes - Benz otobüslerinin montajı için gerekli 
binaların yapımına Mart 1993'te başlanmış ve 
Mayıs 1994 itibarı ile %92'si tamamlanmıştır. 
Projeyi Ana Montaj Holü, Finish Binası, Sosyal 
Bina, Kuvvet Santralı, Spor Salonu, Yardımcı Bina-
lar ile saha, yol ve altyapı inşaatları oluş-
turmaktadır. Ana üniteler montaja hazır hale gelmiş 
olup tesisat elektrik işleri ile çeşitli makine ve ekip-
man montajı Mercedes - Benz Türk tarafından yaptı-
rılmaktadır. Projeleri Nisan ayında verilen Kapı 
Binası, Boya deposunda temel ve karkas işleri 
devam etmekte, Sosyal Bina tesisat işlerine paralel 
olarak inşa edilmektedir. 

KONYA ASKERİ HAVAALANI BAKIM 
HANGARI GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı 'na taahhüt edilen Bakım Hangarı inşaat ve montaj işlerine Eylül 1992'de 
başlanmış ve 1993 yılı sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Nisan 1994'te geçici kabulu yapılan proje, ısıtma, 
yangın alarm ve kayar kapı sistemlerinin yapımını da kapsamakta idi. 
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GAZPROM GENEL MERKEZİ ÇATI KAPAMA 
TÖRENİ YAPILDI. 

Moskova'da yapımı süren Gazprom Genel Merkezi Kompleksine ait binaların çatılarının kapanması dolayısı ile 9 
Haziran 1994 tarihinde bir tören düzenlenmiştir. Törene Moskova Belediyesi Başkan Yardımcısı, Gazprom'un üst 
düzey yöneticileri, GAMA Yöneticileri ve çok sayıda basın ve TV. mensubu katıldı. 

Binanın büyük bir kısmını gezen davetliler yapılan işleri takdir ile karşıladılar. Daha sonra yapılan konuşmalarda bu 
yapının Moskova için bir prestij yapısı olduğu belirtildi ve böyle bir kompleksi Moskova'ya kazandırdığı için Gazp-
rom şirketine teşekkür edildi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Üçer de yaptığı konuşmada, iki ulusun ve dolayısı ile şirketlerin dostluğuna deği-
nerek, GAMA ile GAZPROM şirketlerinin ilişkilerinin en iyi şekilde geliştiğini ve Türkiye'de kurulan ortak şirketin 
Gazprom'la işbirliği yaparak boru hatları, gaza dayalı termik santrallar ve yer altı doğalgaz depoları yapımı gibi işler 
için hazırlandığını ve gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi. 

Akıllı Bina 

Sekiz ana bina ve yeraltı garajından oluşan Gazprom 
Genel Merkezi Kompleksi alışılagelmiş eloktromekanik 
ve tesisat özelliklerinin dışında "Akıllı Bina" tanımını 
ortaya çıkaran bazı özelliklere sahiptir. Kompleksin tüm 
kritik noktalarından gelen sinyaller Haberleşme Bina-
sında değerlendirilerek önceden verilen programlar 
doğrultusunda kompleks 24 saat otomatik olarak idare 
edilecektir. Uydular kanalı ile görüşmelerin sağlandığı 
10000 hatlık telefon santralının yanısıra tüm Uydu TV 
İstasyonları ve yerel TV'ler kompleksin tümüne iletilecek 
ve Konferans Binasında 12 dilde simültane tercüme 
imkanı sağlanacaktır. Kompleks yangın alarm sistemleri, 
en ileri noktasal hata tesbiti yapabilen düzeyde cihazlara 
sahip olacaktır. İleri aydınlatma, seslendirme, kontrol, 
müzik, ısıtma, havalandırma, atık toplama, izabe ve 
merkezi toz temizleme sistemlerinin bulunduğu Komp-
leks, 100 civarında uzaktan kumandalı kamera ve yine 50 
civarında monitör ile izlenerek maksimum güvenlik 
sağlanacaktır. Gazprombank Binası 
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Yeni Projeler 

GAMA'nın üzerinde çalıştığı bazı projelerden de sizlere bilgi vermek amacı ile 

biri Y.İ.D. Modeli hidroelektrik santralı biri de bir turizm yatırımı olan iki proje-

mizi tanıtıyoruz. 

LAMAS SANTRALLARI PROJESİ 

Mersin Erdemli Kazası, Limonlu Havzasında kurulacak (41MW + 37MW = 78MW) gücündeki Lamas I-II-
III-IV Santrallarının jeoloji, hidrolik ve mühendislik projelerini kapsayan fizibilite raporları tamamlanmış 
olup, Yap - İşlet - Devret Modeli uyarınca yapılması ile ilgili çalışmalar Haziran ayı içerisinde teklif verme 
aşamasına gelmiştir. 

Lamas III-IV Hidroelektrik Santralı projesinin mühendislik hizmetlerinin yapımı ile ilgili olarak S. Piet-
rangeli (İtalya) Firması ile anlaşma yapılmış ve yatırımın Fransız Elektrik Kurumu (EDF) ile müşterek 
yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Lamas III - IV HES'in toplam yatırım tutarı $100 milyon civa-
rındadır. 

KEMER AQUAPARK PROJESİ 

Antalya, Kemer'de GAMA'nın sahibi olduğu Rena-
issance Resort Otel ile Alda, Salima ve Şampiyon 
Tatil Köylerinin karşısına düşen 55 hektarlık arazi-
de rekreatif amaçlı bir turistik tesis yapılması çalış-
maları sürdürülmektedir. Projeyi gerçekleştirmek 
için 1991 yılında, Turizm Rekreasyon Yatırım ve 
İşletmecilik A.Ş. söz konusu tatil köylerinin sahip-
leri olan Camel Turizm, Bayındır Holding, Ayık Tur 
ve GAMA tarafından kurulmuştur. Arazinin tahsisi 
için Turizm Bakanlığı tarafından şirkete Mart 
1991'de ön izin verilmiştir. İşgal altında olma-
sından dolayı henüz kesin teslimi yapılamamış olan 
arazide Mayıs 1994 ayı içinde Valilik tarafından 
yıkımlara başlanmış ve tamamlanmıştır. 

Rekreasyon amaçlı tesiste ilk etapta bir Aquapark 
yapılması planlanmıştır. İspanyol Action Park S.A. 
Firması tarafından fizibilite çalışmaları ve ön proje-
si hazırlanan Aquapark'ı takiben arazide, binicilik 
parkuru, spor sahaları, minigolf sahaları, botanik 
bahçesi, yürüyüş ve gezinti alanları ve çocuk park-
larının yapımı öngörülmektedir. 

Projeyi gerçekleştirecek olan Action Park S.A. 
"waterpark" imal ve inşa edip işletmesini de yapa-
bilen bir kuruluştur. Firma çeşitli Avrupa ülke-
lerinde 100'den fazla Aquapark kurmuş ve bazı-
larını da işletmekte veya yönetimine müşavirlik 
hizmeti vermektedir. Action Park S.A. ispanya 
dışında yapılacak yatırımlarda toplam yatırım 
bedelinin %80'i kadar, proje satışına bağlı olarak, 
İspanyol Hükümet kredisi temin etmektedir. 
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İMALATTA KALİTENİN DAMGASI 

Fabrikamız kalite kontrol ve güvence sistemini bir kez daha onaylattı... 

The American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) özellikle basınçlı kap ve kazan imalatlarında 
imalatın baştan sona sıkı bir Kalite Kontrol ve denetim 
altında yapıldığını ve ASME' nin öngördüğü imalat 
kalitesine ulaştığını belgeleyen kuruluşlara ASME 
damgası kullanma yetkisi vermektedir. Doğrudan 
ürünün üzerindeki etikete uygulanan bu damgaları 
kullanma hakkı ASME tarafından görevlendirilen Nati-
onal Board of Boiler and Pressure Vessel (NBBPV) 
enspektörleri tarafından üstün düzeyde bir Kalite Kont-
rol ve Güvence sistemini gerek kalifiye personel gerek-
se yöntem açısından bünyesine yerleştirmiş kuru-
luşlara sıkı bir denetim ve inceleme sonucu verilir. 
Ayrıca damga uygulanacak her mamül ASME adına 
Türkiye'de kontroller yapan American Bureau of Ship-
ping Industrial Verification (ABS/IV) tarafından ayrı 
ayrı kontrolden geçirilerek damgalanır. 
GAMA 1991 yılından beri, dünyada sayılı firmaların 

sahip olduğu ASME Damgası kullanma yetkisine 
aşağıdaki dört dalda sahip bulunmaktadır; 

BASINÇLI KAPLAR " U Damgası" 
ISITMA KAZANLARI " H Damgası" 
GÜÇ ÜRETİM KAZANLARI " S Damgası" 
BASINÇ BORULAMA " PP Damgası" 
Mevcut yetki belgelerimizin sürelerinin üç yıl daha 
uzatılması için ABD/IV ve NBBPV inspektörleri tara-
fından Fabrikamızda 3-8 Şubat 1994 tarihleri arasında 
yapılan kontroller sonucu Kalite Kontrol Sistemimiz ve 
örnek imalatlarımızın kalite düzeyleri yeterli bulunarak 
belgelerimizin geçerliliği 1997 yılına kadar uzatıldı. 
Mevcut belgelerimize ek olarak, GAMA'ya, ASME 
Standartlarına uygun imal edilmiş basınçlı kap ve 
kazanların tamir ve değişikliklerini yapabilmek için 
uygulanan "R" ( Repair and Alteration Stamp ) Damga-
sı kullanma hakkı da tanındı. 

THE NATIONAL BOARD OF BOILER AND 
PRESSURE VESSEL INSPECTORS 

Certificate of Authorization 

Number - R S5 

T H I S IS T O C E R T I F Y thai SMIA l M M M I L m ı ı r » H H B r n f f l m n i ; 

067TO****** J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

is hereby authorized to use the Repair Symbol 
of The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors for 

"NATIONAL BOARD CODE REPAIRS AND/OR ALTERATIONS AT THE 
ABOVE LOCATION AND EXTENDED FOR FIELD REPAIRS ANO/OR 

ALTERATIONS CONTROLLED BY THIS LOCATION" 
in accordance with the applicable rules of The National Board of 
Boiler and Pressure Vessel Inspectors. The use of the Repair symbol 
and the authority granted by this Certificate of Authorization are 
subject to the provisions of the agreement set forth in the ap-
plication. Any repair stamped with this symbol shall have been made 
strictly in accordance with the provisions of the National Board 
Inspection Code. 
THIS A U T H O R I Z A T I O N issued or renewed on M M C a U , n i l 

and expires on mnwnr 19. 1997 by 
THE NATIONAL BOARD OF BOILER AND PRESSURE VESSEL INSPECTORS 

Chairman 

Executive Director 

CERTIFICATE OF 
AUTHORIZATION 

This cert i f icate accredits the named company as authorized to use the indicated 
symbol of the Amer i can Society of Mechan ica l Engineers (ASME) for the scope of 
activity shown be low in accordance with the app l i cab le rules of the ASME Boi ler 
and Pressure Vessel Code. The use of the code symbol and the outhority granted 
by this Cert i f icate of Author izat ion are subject to the provisions of the agreement 
set forth in the appl icat ion. Any construction stamped with this symbol shali have 
been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure 
Vessel Code . 
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Müteahhitlerimizin 
büyük başarısı 

• Rusya'ya bağlı Soçi'de inşaa edilen ve görkemli 
bir törenle açılmaya hazırlanan Radisson Lazur-

flirt erindir 

Hurrıye 
4 Mayıs 1994 Çarşamba 

Şoçi'deki jaururumuz 
İki Türk firmasının Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki sayfiye kenti Soçi'de 
40 milyon dolara inşa ettiği 5 yıldızlı muhteşem otel törenle hizmete girdi. «Off« aşkı» dm*M 

Rusya'nın en modern ve lüks 
oteli unvanı kazanan Radis-
son Lazurnaya'm açılışı geç-
tiğimiz hafta sonunda yapıldı 
ve uç gön surdu. İki Türk fir-
ması GAMA ile ERNA'nın 
yüzde » ü n e sahip oldukları 
otelin açılı» törenine Ameri-

Şirketimize övgüler 
Sochfdeki açılış töreninde. 
Türk şirketlerine övgüler 
yağdırıldı. Soçi Belediye 
Başkanı Nitoiai Karpov. ote-
lin Rus ekonomisine çok 
önemli katkılar sağlayacağın, 
belirtti. Karpov. otel bitince 
2002 kış olimpiyatlarının Soc-
hi'de yapılması için temasla-
ra başladıklarını da söyledi. 

Dünya barışına örnek 
GAMA inşaat şirketinin Baş-
kanı Erol Üçer ise, proje için 
Türkiye. ABD ve Rusya'nın 
işbirliği yaptığını hatırlattı ve 
"Bir zamanlar birbirleriyle 
çatışan milletler, simdi mil-
letlerinin mutluluğu için işbir-
liği yapıyor. Bu dünya barışı 
İçin önemli bir örnektir* dedi 

GAMA company constructs 
Russia's highest building 

Turkish Daily News 
ANKARA- A ceremony was held in Moscow on Thursday 

marking the end of work on the roof of the RAO Gazprom 
General Headquarters Complex, which is being constructed 
by GAMA, one of Turkey's largest construction companies 

RAO Gazprom, which is Russia's largest natural gas com-
pany, sells Turkey a total of six million cubic meters of nat-
ural gas each year. The 36-storey, 144-meter-high chairman-
ship building, which GAMA is constructing within the 
General Headquarters Complex, which will consist of eight 
blocks, will be Russia's largest and most modern building 
when completed. 

GAMA started construction work on the complex in 
February 1993. The complex will comprise a bank building 
communications center, a medical center, a laboratory build-
ing, a 120-bed hotel, an office building for foreign compa-
nies, an underground parking lot, a closed swimming pool, a 
tennis court, and other sports halls. 

Ranking among the world's leading construction compa-
nies, GAMA has carried out many a successful project in the 
Russian Federation, including the reconstruction of the 
Russian Federation's Parliament Building, and Russia's first 
five-star hotel, the Radisson Lazuraaya in Sochi. 

BASINDAN 
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AŞKABAT 
MERKEZ CAMİ YE KÜLTÜR MERKEZİ 

İNŞAATI DEVAM EDİYOR. 

Temeli 12 Ocak 1993 'te ahlatı CamVnin 1996 başlarında tamamlanması planlanıyor. 

Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat ' ta T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na taahüt edilen Cami ve Kültür 
Merkezi, Şehrin merkezi bir noktasında yer alan yeşil bir bölge içinde inşa edilmektedir. 

3,767 m2 inşaat alanına sahip cami, Klasik Türk -
Osmanlı mimari anlayışı içinde projelendirilmiş, 
ana kitle ve yapıya bitişik revaklı avlu olarak iki 
bölümden meydana gelmiştir. 3500 kişilik cemaat 
kapasitesine sahip ana kitle, 19,60 m çapında ve 
36,54 m yüksekliğinde olan ana kubbe, etrafında 4 
adet yarım kubbe ve her bir köşede 3,44 m yarı-
çapında 4 adet küçük kubbe ile örtülüdür. Ortasında 
bir şadırvan bulunan revaklı avlu 3,26 m yarıçapı 
olan 16 kubbe ile çevrilidir. Herbiri 3 şerefeli olan 4 
adet 66 m yüksekliğinde minare mevcuttur. 

3500 m2 lik Kültür Merkezi ise antisan kaplı 
aluminyum giydirme dış cephesi ile modern bir bina 
olarak projelendirilmiştir. Binada oditoryum, ders-
likler, Kütüphane ve Okuma Salonu, bürolar, lojman-
lar, mutfak ve yemekhane yer almaktadır. 

Projenin kapsamında ayrıca 22.000 m2 yeşil alan 
düzenlemesi bulunmaktadır. 
İnşaatın Mayıs 1994 sonu itibarı ile %35 tamam-
lanmıştır. 

inşaattan görünüm. 
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Şan tiy e lerim iz: 

Denizli Şantiyesi 
10.11.1993 tarihli Sözleşme ile Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne anahtar teslimi yapımını taahhüt etti-
ğimiz "Fırın Prekalsinasyon Tesisleri" işinin kapsamında Ön Isıtıcı Kulesi, Kömür Değirmeni Binası, KJin-
ker Soğutma Elektrofiltresi ve Trafo Binası yapımı; Klinker Soğutma Ünitesi, Klinker ve Farin Nakil 
Sistemleri, Fırın Besleme Sistemi, Farin Değirmeni Tahrik Sistemi, Fırın tadilatları ile hava, sıcak gaz ve 
soğutma suyu dağıtım sistemleri yapımı yer almaktadır. Bu proje ile mevcut fırın kapasitesinde ilk aşamada 
% 30 ( 2.100 t/h klinker'den 2.700 t/h'a ); ileride yapılması planlanan bazı ilave yatırımlarla % 80 artış 
sağlanması hedeflenmektedir. İşin süresi 14 ay olup inşaat ve montaj işlerine 01.01.1994 tarihinde başlan-
mıştır. 

Şantiye Şefliği'ni Mak. Müh. Ö.Ali Çevikalp'in yaptığı Denizli Çimento Fırın Prekalsinasyon tesisleri 
Şantiyesinde Mayıs 1994 itibarı ile 4'ü teknik 6'sı idari kadro olmak üzere toplam 41 personel görev 
yapmaktadır. 

Şantiyede geçici olarak kullanılan tesisler: 

a) Ofis Binası (172m2), Sosyal Hizmet Binası (172m2), İşçi Koğuşu (172m2), Ambar-Marangozhane Bina-
sı (81m2) ve 2 saha ofisi (3 lm2) olmak üzere toplam 628 m2 kapalı alan; 

b) 3 adet toplam 70 m2 yarı - açık (sundurma) tipi ambar; 

c) Demir tezgahı (465m2), ön montaj tezgahı (36m2), imal edilmiş montaj malzemesi stok sahası (3036m2) 
olmak üzere toplam 3537m2 açık alan bulunmaktadır. 

Denizli Şantiyesinde 136 t, 55t, ve 22 tonluk olmak üzere üç adet mobil vinç, 1 adet 12,5 t Hiab, 1 adet Case 
680 K Beko - Loder ile birlikte toplam 30 adet çeşitli makina ve ekipman bulunmaktadır. 

Denizli Şantiyesi personelinden bir grup 
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şantiyelere hizmet vermeye devam 
etmektedir. Kapladığı alanın yarısı 
Merkez Ambar olarak kullanılmakta ve 
buradan diğer Güney Rusya Projelerine 
de malzeme akışı sağlanmaktadır. Ayrı-
ca Sochi Şantiyeleri için demir işleme 
atölyesi de buradadır. 
Matsesta kampının hizmet verdiği şanti-
yelerden biri, kampa 9 km. uzaklıktaki 
Sochi Villalar inşaatı şantiyesidir. Şefli-
ğini Necdet Sakar ' ın yapmakta olduğu 
şantiyede 11'i mühendis 273 kişi çalış-
maktadır. 
Lazurnaya Türk - Rus ortaklığı için 
yapılmakta olan 100 adet villa 5 ayrı 
tipte projelendirilmiş olup inşaatı 1995 
yılı sonlarında tamamlanacaktır. 

Sochi 'deki diğer şantiyemizin bulun-
duğu yer ise Sochi 'ye 75 km. uzak-
lıktaki kış sporları merkezi Krasnaya 
Polyana'da bulunan Dağ oteli Şanti-
yesidir. 
Burada, eskiden kayakçıların kaldığı 
200 kişilik Gorni Vozdok Turbaza isimli 
tesis Gama personeline hizmet vermek 
için kiralanmış ve kamp olarak kulla-
nılmaktadır. İnşaatına yeni başlanan, 40 
normal oda, kral dairesi, restoran, bar ve 
gece kulübünden oluşan 4-yıldızlı Dağ 
Oteli 'nin şantiyesinde şu anda 18 kiş i 
çalışmaktadır. 

Sochi Matsesta Kampı 

Lazurnaya Otel şantiyesinde ve Sochi 
Villalar şantiyesinde çalışan arka-
daşlarımızın kaldığı Matsesta Kampı 
1,9 hektarlık alan üzerinde kurul-
muştur. 550 kişiyi barındıracak kapa-
sitede işçi ve idari personel yatak-
haneleri ile sosyal tesislere sahip 
kampımız Ermeniler ' in çoğunlukta 
bulunduğu, küçük bir nehir olan 
Matsesta 'nın kıyısında yemyeşil bir 
vadide bulunmaktadır. 

Şehir merkezine 14 km. mesafede bulu-
nan Matsesta Kampının kuruluşu 
Temmuz 1992'de tamamlanmış ve bu 
tarihten itibaren Sochi ve diğer çevre 
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İKİ OTELİN İNŞAATINA DAHA BAŞLADIK. 

Gama, Radisson Lazurnaya Oteli başarısını, bu iki yeni otelde de devam ettirecek. 

Gama, Rusya Federasyonu'nun Krasnaya Polyana ve Tümen şehirlerinde iki otelin daha inşaatına başladı. 
Sochi'ye 75 km. uzaklıkta bulunan kayak merkezi Krasnaya Polyana'da yapımına başlanan Dağ Oteli, 
GAMA'nın da ortağı olduğu Lazurnaya Otel Türk- Rus ortaklığı için gerçekleştirilmekte. 4.000 m2 inşaat 
alanına sahip otelde, 40 normal oda, Kral Dairesi, restoran, bar ve gece kulübü bulunmakta. Projesi Mimar 
Hasan Sökmen tarafından hazırlanan otelin inşaatına 31. 5. 1994 tarihinde başlanmış olup, 1995 orta-
larında tamamlanması planlanmakta. 

Dağ Oteli, Krasnaya Polyana. 

Tümen'de yapımına başlanan 4- Yıldızlı Otel ise, Zapsibgazpromstroy firması için gerçekleştirilmektedir. 
19.000m2 inşaat sahasına sahip otelde 217 normal oda, 14 suit, restoran, 2 adet bar, konferans salonu, sauna 
ve şok havuzlu fıtness centre ile gece kulübü bulunmakta. Projesi Finli Mimar Jacko Ylınen tarafından 
hazırlanan otelin 1995 ortalarında tamamlanması planlanmakta. 

4 yıldızlı otel Tiimen. 
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ANILAR 
Soma 'da 50 milyon adam - saate ek olarak 50 eşek - saatin harcandığının delilidir. 

İÇ YAZIŞMA 

Kimden : Gürkan Mungan 
Kime : Abdullah Dalkılıç 
Tarih : 8. 7. 1991 

Deniş I ile Deniş II yükleme bölgesinde yapılmakta 
olan isale hattı için beton dökümünde kullanılmak 
üzere Yırca Köyünden Recep Ağırbaş adındaki 
şahıstan eşek kiralanmıştır. Kendisine 300.000 TL. 
/ gün, eşeğine 20.000 TL. / gün verilecektir. 
Toplam çalıştığı gün üç iş günüdür. İlk gün tek 
eşek ile, diğer günler çift eşek ile çalışmış olup, 
ayrıca iki günde iki saat mesai yapmıştır. 

3x50 .000 150.000 TL. 
2 x 20.000 40.000 TL. 
(4 saat mesai) 30.000 TL. 
toplam 220.000 TL. v / 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürkan Mungan 

İ ç Y A Z I Ş M A 
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Teknisyenin Köşesi 
1997 - 1988 yılları arasında GAMA'da çalışmış olan Dr. Nihat Taner, ilk sayımızın ardından bize yazdığı 
mektupla çalışmamızı kutladı ve Gama'da yaptığı işleri örnek alarak hazırladığı yazıyı gönderdi. 
Kendisine teşekkür ediyor ve yazısını sunuyoruz. 

ŞANTİYEDE PREFABRİKASYON 

Prefabrikasyon denildiğinde çoğunlukla akla 
elemanların sabit bir tesiste veya fabrikada üreti-
lerek nihai kullanım sahasına ulaştırılması gelmek-
tedir. Ancak bazı durumlarda bu tip üretim teknik ve 
ekonomik açılardan uygun olmayabilir. Bu durum-
ları şöyle örnekleyebiliriz; 

• Taşıma uzaklığının fabrikanın etkili yarı çapını 
aşması, taşıma maliyetinin yüksekliği. 
• Yol ve arazi şartlarının taşıma için uygun olma-
ması. 
• Elemanların özellikleri ve miktarlarının fabrika 
açısından cazip olmaması. Adet azlığı, özel üreti-
min ileride tekrarlanması ihtimalinin zayıflığı ve 
kalıp maliyetinin yüksekliği. 
• Elemanların boyutlarının taşınmalarına imkan 
vermemesi. 

Böyle durumlarda prefabrikasyonun avan-
tajlarından yararlanmak; iskele, kalıp, işçilik mali-
yetlerini azaltmak ve yapım süresini kısaltmak 
şantiye şartlarında sağlanabilir. Şantiye prefab-
rikasyonları basit metodlarla yapılabileceği gibi, 

büyük ve fabrika hüviyetindeki bir tesiste de 
gerçekleştirilebilir. Aşağıda GAMA'nın Soma 
Termik Santralı projesinde uygulanan bu tarz örnek-
ler anlatılmaktadır. 

1. Boru Temelleri: Çok sayıda üretilmesi gereken 
bu elemanların prefabrike olarak yapılması ile mali-
yet ve süre açısından büyük tasarruf sağlanmıştır. 
Temeller genelde iki ayrı tip olarak proje-
lendirilmiş, temel betonları seri kalıplarla dökül-
müştür. "Dolu-Boş" şeklinde planlanan ilk gün 
l.,3.,5., temeller dökülmüş, ikinci gün ara kalıp-
ların yerine stropor konularak arada kalan temeller 
dökülmüştür. Beton çerçeveler yatay olarak beton-
lanmıştır. 

2. Kutu Menfezler: Menfezler düşey olarak 
"Dolu-Boş" dökülerek ara kalıplarda tasarruf imka-
nı sağlanmış, kanat duvarları ilave edilecek 
elemanlar bilahare yatırılarak kanat duvarları ikinci 
etapta dökülmüştür. Beton dökümünde vinç/kova 
yerine pompa kullanılması ile hissedilir bir ekono-
mi sağlanmıştır. 
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Su Alma Bacaları Montajı 

lanabilir olması istenmektedir. Su alma kuleleri köşe 
kolonları ve kolonlar arasındaki yuvalara yerleşen 
çift sıra prefabrike paneller şeklinde proje-
lendirilmiştir. Kalıp/Kolon oranı yüksek olan kolon-
ların yerine dökülmesinin iskele ve kalıp maliyetini 
arttıracağı, ilaveten demir yerleştirme ve betonlama 
güçlükleri dikkate alınarak kolonların prefabrike 
yapılması tercih edilmiştir. 

4. Soğutma Kuleleri Bacaları: Yaklaşık 9 m. 
çapında kesik koni şeklindeki Bacalar 15 cm. kalın-
lığında prefabrike ringler halinde projelendirilmiştir. 
Elemanlar şantiyede nihai konumları yakınında 
dökülmüş ve bilahare monte edilmiştir. 

Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere prefab-
rikasyon, şantiye şartlarında, süre, maliyet ve kalite 
kontrolü açılarından uygun çözüm olabilmektedir. 
Ancak, tasarımcı ve uygulayıcının konuya hakim 
olması ve bu alternatifi benimsemesi başarı için 
esastır. 

NOT: 12 yıllık bir dönemde fikirlerimi uygulamaya 
dönüştürmede bana imkan tanıyan Gama A.Ş. yöne-
ticilerine, bu uygulamaları birlikte gerçek-
leştirdiğimiz çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım. 

Dr. Nihat TANER 

3. Su Alma Bacaları: Kömür santrallarında çıkan 
kül ve cürufun hidrolik olarak taşınarak depo-
landığı kül barajlarında yüzeyde kalan su topla-
narak yeniden kullanılmak üzere sisteme döndü-
rülmektedir. Geri dönüş şebekesi su alma 
kulelerinin (şaft savakların) sadece yüzeyden su 
almaları için duvarlarının su seviyesine göre ayar-

Soğutma Kuleleri Montajı 
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Özetle . . . 

SOMA'cılar ANTALYA'DA 
BİR AR AYA GELDİLER 

Soma - B Termik Santralı yapımında emeği geçenler 27-29 Mayıs 1994 tarihleri arasında Antalya, 
Renaissance Resort Otel 'de buluştular. Hafta sonu programına, Gama'lıların yanısıra, Türkiye Elektrik 
Kurumu, Çek Büyükelçiliği ile Kavala, Skodaexport, Krupp ve ABB firmalarından konuklar katıldı. 

27 Mayıs Cuma günü Antalya'da toplanan konuklar Cumartesi günü, Aspendos, Perge ve Kurşunlu 
Şelalerini kapsayan bir geziye katıldılar. Aynı akşam kokteyl ve programlı bir akşam yemeğinde bira-
raya gelen konuklara Soma projesinin anısı olarak plaketler verildi. 18 yıl süren projede çalışmış ve 
uzun zamandır birbirlerini görmemiş olan eski iş arkadaşlarını biraraya getiren bu anlamlı haftasonu 
konukların pazar günü Antalya'dan ayrılmaları ile son buldu. 

• Rusya Grubu bünyesinde Mimarlık Bölümü 
kuruldu. 
Yük. Mim. Sunday Arseven başkanlığındaki 
bölümde Mim. Hayriye Akkaya, Mim. Ekrem 
Şener ve İç. Mim. Hale Kıvanç görev yapmakta. 
Mimarlık Bölümü halen Rusya Federasyonu'nun 
Tuapse kentinde GAMA tarafından yapılacak olan 
Kabardinka Dinlence Merkezi'nin projesini hazır-
lamakta. 

• GAM A'YA yeni katılanlar; 
Şirketimize yeni giren arkadaşlardan Kurtuluş 
Çetinbaş, Uğur Ulaşoğlu, Okan Sabuncular, Cihan-
gir Marşan, Mesut Öztürk, Ahmet Besim Muslu-
oğlu, Hasan Namal, Mehmet Oğuz Karabağ, Serdar 
Sandıkçı, Janset Bay, İsmet Güvenç, Bekir Altan 
Haraççı, Asiye Abasoğlu, Abdurrahman Karakoç 
Rusya Grubuna, Murat Tutar, İnci Songör, Hacı 
Hasan Tuğcu, Neriman Arslan, Nafı Karabulut 
Merkez ofise, Şentürk Kılınç ve Tuncay Atasoy da 
Birecik Grubuna katıldılar. 

• Ayşe Arkunlar GAMA Merkez'den ayrılıyor. 
Ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşecek olan 
Ayşe Abla'ya yeni evinde ve yeni hayatında 
mutluluklar diliyoruz. 
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PULAU LANGKAWI 
Malezya Şantiyemizin bulunduğu ada 

Malezya Yarımadası'nın kuzeyinde, batı sahiline yakın 
104 adadan biri ve en önemlisi olan Langkawi Adası, 
hakiki bir tropik cennettir. Beyaz kumsalları, berrak 
denizi, sihirli günbatımları ve güneşli günleri ile ada, 
doğanın insanlara sunabileceği tüm güzelliklere sahiptir. 
15.yy da batılı kaşifler tarafından da keşfedilen ada 
yüzyıllar boyu yangınlar, Siyamlıların sayısız istilaları 
ve savaşlar nedeni ile gelişememiştir. 1 Ocak 1987 tari-
hinde Gümrüksüz Liman Statüsü'nü alan Langkawi bu 
tarihten sonra gelişmiş, birçok turizm, rekreasyon, 
ulaşım ve altyapı projeleri gerçekleştirilerek adanın 
önemli bir turizm merkezi haline gelmesi sağlanmıştır. 
Malezya Yanmadası'na deniz ve havayolu ile bağlı olan 
ada da bugün çok sayıda resort otel, tatil köyü ve motel 
bulunmaktadır. 

"Efsaneler Adası" diye de anılan Langkawi'de bir çok 
efsaneye halk tarafından yaygın olarak inanılmaktadır. 
Bu efsanelerin en önemlisi işlemediği bir suç yüzünden 
1819 yılında ölüme mahkum edilen ve ölmeden evvel 
adayı lanetleyen Mahsuri adlı bir prensesin hikayesidir. 
O tarihten sonraki tüm felaketlerin ve fakirliklerinin 
nedenini bu lanete bağlayan adalılar, artık lanetin 200 
yıllık süresinin tamamlandığına inanmaktalar. 

Langkawi Adası'nın başkenti sayılan Kuah, adanın 
güneydoğusunda yeralmakta ve yanmada ile deniz 
bağlantısı buradan yapılmaktadır. 11.000 olan nüfusunu 
Malay ve Çin kökenlilerin oluşturduğu KUAH, deniz 

kabuklan ve yöresel mermeri değerlendirdikleri el sanat-
ları, pazarları ve sahil boyunca sıralanmış küçük lokan-
taları ile ünlüdür. Ayrıca altın kubbeli Al-Hana Cami 
şehrin ilgi çekici noktalarından biridir. 

Adanın su altı zenginlikleri dalma sporu yapanlar arasın-
da çok ünlüdür. İçerlerde ise tepelere doğru yayılan 
pirinç tarlaları, sık tropik bitki örtüsü, tatlı su gölleri, 
çağlayanları ve adaya mahsus kuş yaşantısı doğa seven-
leri yıl boyu adaya çekmektedir. 

Adanın görülmeye değer diğer yerleri ise Air Hangat 
Köyündeki sıcak su kaynakları, Telaga Tujuh denilen 
yedi tatlısu gölü ve bunların arasında oluşan çavlanlar 
ile Krokodil Çiftliğidir. 

Langkawi adasının etrafında yeralan sayısız ada, doğa 
ile başbaşa olmak isteyen ziyaretçilerine bu imkanı 
vermektedir. Aynca bu adalardan, Pulau Singa Besar'da 
maymun, iguana ve çeşitli egzotik kuşların serbestçe 
dolaştığı bir hayvanat bahçesi ve Pulau Payar'da bir 
deniz altı parkı bulunmaktadır. 
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