


GAMA bülten 

Gama Bülteni'nin bu sayısına neşeli bir yeni yıl mesajı 

ile başlamayı planlamıştım. Fakat daha Bülten 

yayınlanmadan aldığımız beklenmedik iki acı haber 

bizleri derinden sarstı. Hepimizin çok sevdiği iki kişiyi, 

Yücel Şef ve Ömüral Şef'i kaybetmenin acısı çöktü 

içimize. Onlar, içten sevgileri, hiçbir zaman 

esirgemedikleri yardımseverlikleri ile hepimizde 

güzelliklerle hatırlayacağımız izler bıraktılar ve bu sevgi 

ile daima aramızda olacaklar. 

Bütün GAMA camiasına ve ailelerine başsağlığı ve 

böylesi acıların yaşanmadığı nice yeni yıllar 

diliyorum. 
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ARDINIZDAN 

Yücel AKSOY 
1940- 1996 

MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1965 

GAMA 1969- 1996 

Omüral ERDEM 
1942 - 1996 

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
Robert College 1965 
GAMA 1981 - 1996 

Ne varsa düne ait 
Hepsi düş hepsi hayal 
Bir yanıp bir sönen 
Ve bellekte savrulan fotoğraflar gibi 
Siyah beyaz 
Bir "Hoşçakal! " diyor, gülümseyerek 
Bir rakı masasında, çakırkeyif! 
Ve başkaları . . . belli belirsiz, 
Ve ölüm kadar sessiz 
Ve kabus gibi çığlık çığlığa... 
Sonra yangınlar!... taa şuramızda 
Ve dudaklarda tebessüm 
Öyle dalmışken ardınızdan 
Sonsuza. 

Doğan Yağız 
7 Şubat 1996 
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Sevgili GAMA Çalışanları, 

Yoğun temposu, acı tatlı günleri ile bir yılı daha geride bıraktık. Gelen yeni yıl ile birl ikte yaşadığ ımız acı kayıplar 
bizleri tarifsiz üzdü. Yıllarca birlikte çal ış t ığımız ve yokluklarını da ima içimizde hissedeceğimiz , Y Ü C E L A K S O Y ve 
Ö M Ü R A L E R D E M ' i n vefat lar ından dolayı bütün Gama ' l ı l a ra ve ailelerine başsağlığı di l iyorum. 

1995, çok kolay o lmasa da G A M A için başarılı bir yıl oldu. Ülkemizin ekonomik ve politik yaşantıs ındaki çalkantılar, 
komşular ımızla olan i l işkilerimizde zaman zaman yaşanan gerginlikler , bizler gibi hem yurt içinde hem de dışında faaliyet 
gösteren firmaları ister is temez etkiledi. Buna rağmen yine de şirketimiz uyumlu yönet im kadrosu, özverili personeli ile her 
türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. 
1995 yılında. 297 milyon $ bedelli on işimiz t amamlanmış , sekizi R u s y a ' d a o lmak üzere dokuz yeni projeye başlanmıştır . 
Bu projelerin toplam bedeli 189 milyon $ 'd ı r . 
Yurt içinde yıllardır üzer inde itina ile çal ış t ığımız Y.İ .D model i pro je ler imizde önemli aşamalara gelindi. Marmara Ereğlisi 
Doğal Gaz Santra l ı 'n ın temeli Ağus tos ayında atıldı. Birecik Barajı ve Hidroelektr ik Sant ra l ı 'nda fiilen işe başlandı ve 
f inansman anlaşmaları t amamlanarak 1,9 milyar D M kredi sağlandı. İzmit Su Temin Projes i 'n in de f inansman anlaşmalar ı 
yılın son ayında tamamlandı . 

Rusya 'da ve Ma lezya 'da sü rdürdüğümüz ve Suudi Arab i s tan 'da da tekrar başladığımız yurt dışı faal iyet ler imiz geçen yıllar-
da olduğu gibi uluslararası p la t formda da hak ettiği yeri a lmaktadır . Engineer ing News-Record dergisinin bu yılkı En Büyük 
Müteahhit l ik Şirketleri s ı ra lamasında yine 90 ' ınc ı sırada yer aldık. 

Elde edilen bu sonuçlar, gerek M e r k e z ' d e gerek en uzak şant iyeler imizde, birlik ve uyum içinde özveri ile çalışan, siz 
G A M A Ailesi bireylerinin ürünüdür. Hepinizi kutlar, yeni yılda aileleriniz ile birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı günler dilerim. 

Erol ÜÇER 
Yönetim Kurulu Başkanı 

YENİ YIL HEDİYESİ 
GAMA Şirketler Grubu bu yılbaşında da, üç sene evvel 
başlattığı uygulamayı sürdürdü. Hediyeler dağıtmak yeri-
ne ülkemizin bazı sorunlarının çözümüne bir ölçüde 
katkıda bulunmak amacı ile yaptığı bağışlara bir tanesini 
daha ekledi. 

Şirketimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Endokronoloji ve Metabolizma Bilim Dalı için 
Ultrasonografi Görüntüleme ve Girişim Laboratuarının 
kuruluşunu bütünüyle üstlendi. Yapımı çok kısa bir sürede 
tamamlanan ve yaklaşık 2,3 milyar T.L. değerindeki 
Laboratuar, 21.12.1995 tarihinde düzenlenen bir törenle 
Hastane yetkililerine teslim edildi. Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Semih Başkan ve Klinik Şefi Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan törende yaptıkları konuşmalarda, hediye edilen la-
boratuvarla Ankaralılar'a daha iyi hizmet verebileceklerini söylediler. 

GAMA geçen yıllarda da, Gülsav Vakfına ve Emniyet Güçlerine Çelik Yelek Kampanyasıria bağışlarda bulunmuştu. 
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MALEZYA KEDAH ÇİMENTO FABRİKASI 2 NO'LU HATTI 
YAPIMI TAMAMLANDI 

Fabrikada üretime başlandı. 

Malezya 'n ın Langkawi adasında 
yapımı üstlenilen, Kedah Çimento 

Fabrikası 6000 ton/gün kapa-
siteli 2 no ' lu hatt ının 
mekanik monta j işlerine 

Temmuz 1994 başlanmış ve 1995 yılı 
sonu itibarı ile %99,7 tamamlanmış-
tır. Şubat 1996 'da idareye 
devredilmesi planlanan fabr ikada 
üretime Ekim 1995'de başlanmıştır. 

Daha önce 1995 yılı sonuna doğru 
devreye alma çalışmalarının başlaması amaçlanan 
fabrikanın, idarenin erken üretime geçmek istemesi 
nedeni ile, mekanik monta j işleri özel bir 
hızlandırma programına tabi tutulmuştur. Bu hedefe 
ulaşabilmek için taşaron firmaların adam sayıları 

arttırılmış, ayrıca Türkiye 'den formen, kaynakçı, 
mekanik montör ve boru montaj elemanları getirtil-
miştir. 120'si Türk işçisi ve diğerleri de Malezyalı 
beş taşaronun personeli olmak üzere, maksimumda 
toplam 750-800 kişinin özverili çalışmaları sonucu 

Eylül 1995 sonunda, Döner 
Fırın 'a kadar olan (fırın dahil) 
üniteler bit ir i lmiştir , Ekim 
1995 or tasında da Çimento 
Değirmeni 'ne kadar (değirmen 
dahil) üniteler bitirilerek dev-
reye alma çalışmaları başlatıl-
mıştır. 

Fabrikanın çalışmasını engel-
lemeyen ve özellikle geriye 
bırakılan, eski fabr ika ile 
yenisi arasındaki bağlantı 
işleminin Ocak 1996 içerisinde 
bitirilmesi ile birlikte, mekanik 
montaj işleri sona ermiştir. 
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BİRECİK BARAJI PROJESÎ'NİN FİNANSMAN 
ANLAŞMALARI TAMAMLANDI 

Anlaşmalar 18 kasım 1995 günü Ankara'da imzalandı. 

Investment Bank Limited aran-
jörlüğünde sendikasyona iştirak 
eden çeşitli ulusların bankaların-
dan alınan ticari kredilerin topla-
mı ise 464,4 milyon DM. 

Fırat Nehri üzerinde inşa edilecek Birecik Barajı ve 
Hidroelektrik Santralı projesinin f inansman 
anlaşmaları, Başbakan Sn. Prof. Dr. Tansu Çiller ' in 
de bulunduğu bir törende ihracat kredi kuruluşları, 
44 uluslararası ticari banka, Enerj i ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı , Hazine 
Müsteşarlığı, Elektrik Enerjisi Fonu, 
TEAŞ, DSİ ve Birecik A.Ş. 
tarafından imzalandı . İmza 

Beton ağırlık ve kil çekirdekli 
kum-çakı l dolgudan oluşacak 
olan Barajın temelden yüksek-
liği 62,5 metre olacak. 112 MW 
gücünde 6 üni teden oluşan 
Santral, ulusal enerji ağına, yılda 
2,5 milyar kWh enerji sağlaya-
cak. 56 km2 lik alanı kaplayacak 
olan baraj gölünden pompajla 
Gaziantep ve Araban ovalarında 

70.000 hektarlık alan sulanacak. Y.İ.D Modeli ile 
gerçekleştirilecek Baraj ve HES son ünitenin ticari 
işletmeye geçeceği tarihten itibaren 15 yıl süreyle 
Şirket tarafından işletilecek ve bakımı üstlenilecek-
tir. 

Tören i 'ne Başbakan ' ın yanısıra 
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Şinasi Altıner ve Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri katıldılar. 

Projeye finansman sağlayacak ihra-
cat kredi kuruluşlarını Hermes 
(Almanya) , Ducroire (Belçika) , 
ÖKB (Avusturya) ve C O F A C E 
(Fransa) oluşturmaktadır. Bu kuru-
luşların vereceği kredinin toplamı 

1,389 milyar DM tutmaktadır. Chase 

© = 
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İZMİT SU TEMİN PROJESİNİN DE KREDİ ANLAŞMALARI 
LONDRA'DA İMZALANDI. 

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile 
ilgili kredi anlaşmaları 19 Aralık 1995 tarihinde 
Londra 'da imzalandı. 
İmza törenine Hazine Müsteşar Vekili Bülent Özgün, 
İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, 
İngiltere Ticaret Bakanı Anthony Nelson, Chase 
Inves tment Bank ve projeyi gerçekleşt i recek 
Konso r s iyum 'u oluşturan Thames Water Pic, 
G A M A , Güriş, Mitsui & Co. Ltd. ve Sumitomo 
şirketlerinin üst düzey yetkilileri katılmıştır. 

Yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 15 yıl olan projenin 
bütün finansman masrafları dahil, toplam yatırım bedeli yaklaşık 870 milyon US$'dır . Kapsamında Yuvacık 
Barajı, su arıtma tesisi, pompa istasyonları ve İstanbul Şıhlı 'ya kadar uzanacak boru hatlarının yapımı bulun-
makta olan bu projenin tamamlanması ile yılda 142 milyon m1 su temin edilecektir. 

YENİ PROJELERİMİZ 

Kostik Soda Prilling Tesisleri, Jubail 

Suudi Arabis tan ' ın Jubail kent inde, N A M A 
(Arabian Industrial Development Company) fir-
masına, Mitsui MES firmasının alt müteahhiti 
olarak taahhüt edilen Kostik Soda Prill ing 
Tesisleri inşaat, imalat ve montaj işleri için kon-
trat Kasım 1995' te imzalanmışt ı r . Ali Rıza 
Yeğen' in şefi olduğu şantiyede, şu anda saha 
düzenlemesi ve sıkıştırma işleri devam etmekte 
olup, projenin Aralık 1996'da tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Nama Kostik Soda Tesisi, yılda 50.000 ton, su ve 
atık su arıtma tesislerinde, deterjan endüstrisinde 
kimyasal katkı maddesi olarak kullanılan kostik 
soda üretecek. 

Vobas Villaları, Moskova 

Moskova 'da Vobas firması için yapımı yükle-
nilen 23 adet Villanın inşaatına, Aralık 1995'te 
başlanmıştır. 8556 toplam inşaat alanına sahip 
villaların Ocak 1997'de tamamlanması plan-
lanmıştır. 

Buhara Rafinerisi, Özbekistan 

Özbekistan ' ın Buhara kentinde yapımı üstlenilen 
Buhara Rafinerisi Proses Üniteleri inşaat ve mon-
taj işlerine Kasım 1995'te başlanmıştır. Özbekis-
tan ' ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi 
Uzbekneftegaz için, Technip SA firmasının alt 
müteahhit i olarak gerçekleşt i r i lecek proje , 
Temmuz 1997'de tamamlanacaktır. Projenin kap-
samında inşaat işleri, çelik strüktür, ekipman 
boru, elektrik ve enstrüman montajı , boya ve 
yalıtım işleri bulunmaktadır. 
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Düşünceler: GAMA bülten 

SON DURUMLAR VE BİR DENKLEM... Süreyya Yücel ÖZDEN 

Şu son aylarda, yurdumuzda yine önemli olaylar yaşanmaktadır. 24 Aralık 1995'teki genel seçimler ve on-
dan önceki siyasal olaylar ülke gündeminde birinci sırayı aldılar. Bu arada Gümrük Birliği 'ne katılmamız, se-
çim heyecanı sürecinde, özellikle iş dünyasında dikkatleri çeken başka bir konu oldu... Daha sonra, yeni bir 
Meclis ile yeni yıla girdik ve hemen ilk günlerden itibaren yeni hükümet beklentisi topluluğumuzun ilgisini 
yoğunlaştıran başka bir konu oldu. 

Ancak duruma, şöyle bir genel görüşle yaklaşacak olursak, seçim propaganda süresi ve arkasından hükümet 
arayışları derken, ülkenin, yaklaşık dört aydır belirsizlikler ortamında olduğunu söyleyebiliriz. Birçok sosyal 
ve ekonomik sorunlarla dolu olan ülkemizin, yönetim açısından, böylesine bir yavaşlama veya bekleyiş sü-
recine girmesi ne derece doğrudur? Bu durum ekonomimize ve halkın yaşantısına ne türlü etkiler yapmakta-
dır? Bu sorulara olumlu yanıt vermek çok zor ! Bir gerçeği ifade etmek gerekiyorsa o da şudur: Türkiye de-
mokratik rejimi yüksek bir maliyetle uygulamaktadır. Demokrasimizin, zaman ve emek kaybını azaltmak, 
dolayısıyla, ekonomimize olumsuz etki yapmasını en aza indirmek için çaba sarfetmeliyiz. Sistemin çağdaş-
laşmasına, sadece sosyal açılardan değil, ekonomik boyutlar ve etkiler yönünden de özen ve önem gösterme-
liyiz. 

Ekonomik konular, hemen hemen, her ayrıntısıyla, her gün tartışılmaktadır. Ancak, bu tartışmalara karşın, 
bazı önemli gerçekler, yeter ölçüde, halkın dikkatine sunulmamaktadır. Örneğin Türkiyemiz 'de sağlam bir 
ekonomik ortam istiyorsak şu önemli ve zorunlu denklemi iyi anlamamız gerekmektedir: 

İç Üretim + İthalat = İç Tüketim + İhracat 

Evet bu eşitliği sürekli olarak sağlamak zorundayız. Aksi durumda, ülkemizde, sorunlar devam edecektir. 
Denkleme, Türkiyemiz'deki durum açısından, yakından bakacak olursak ne görüyoruz? İhracat için önemli 
çabalar sarfediliyor, bu kesin. Türk özel sektörü Dünya 'nın her tarafına mal satmak için büyük uğraşı veri-
yor. Devlet kesiminde, başta, Dış Ticaret Müsteşarlığı olmak üzere kuruluşlarımız büyük gayret içindeler... 
İthalat yönünde ise, çok önemli bir sorun olduğu söylenemez, yukarıdaki eşitliğin o parametresi de iyi işle-
mektedir. Gerek sanayi için hammadde gerek doğrudan piyasaya verilecek ürünler açısından önemli bir itha-
lat sorunu görülmüyor... . 

İhracat ve ithalat konusunda bu yargıları belirtirken, iç üretim ve iç tüketim konularında pek olumlu görüş 
vermek konumunda olamıyoruz. İç tüketim, ülkemizin kalkınmışlık düzeyi veya ekonomimizin gücü ile bağ-
daşmayacak ölçüde hızlı ve yüksek.... Şöyle, çevrenize bir bakın, toplumumuz tam anlamıyla bir tüketim top-
lumu davranışları sergilemiyor mu? Tüketimde durum böyle iken, asıl önemli konu olan iç üretimde ise ger-
çekten tehlikeli bir duraksama içindeyiz. Kamu bütçesi sadece memur ve işçi üçretleri ile iç ve dış borç faiz-
lerini ödemeye yettiği için, yeni kamu yatırımlarına gereken kaynak ayrılamıyor... Özel kesimde ise, para ile 
para kazanmak, bir başka değimle "rant" gelirleri elde etmek eğilimi ağır bastığı için, yatırım yapmaya ön-
celik verilmiyor. Böylece, yeni yatırımları yapamayan Türkiye, iç üretimini arttıramıyor ve yukarıdaki eşit-
lik bozuluyor. Bu durumun ekonomiye yanşayan en belirgin sonucu ise enflasyon, yani pahalılık, güçsüz para 
ve bir dizi başka sosyal ve ekonomik dertler... 

O halde, eğer ekonomimize bir tutarlı denge kazandırmak ve böylece ülkemizi rahatlatmak istiyorsak, ül-
kedeki yatırımlara ve iç üretimin arttırılmasına önem vermeliyiz. Hem de öylesine önem vermeliyiz ki, bu 
yukarıdaki denklem, gerek kişilerin gerek kuruluşların bir yaşam biçimi olacak şekilde zihinlere yerleşmeli, 

hergün daha çok yatırım, hergün daha çok üretim diye çırpınmalıyız!.. 
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PARLAR VAKFI HİZMET ÖDÜLÜ 
EROL ÜÇER'E VERİLDİ 

O.D.T.Ü Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı ta-
rafından verilen 1995 yılı Hizmet Ödülü, Ata-
türk Lisesi Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı ara-
cılığıyla eğitime katkıları ve dışa açılan Türk 
inşaat sektöründeki başarıları nedeni ile Yö-
netim Kurulu Başkanımız Erol ÜÇER'e veril-
miştir. 

19 Aralık 1995 günü ödül töreninde yaptığı 
konuşmada ÜÇER, G A M A ' n ı n yurt dışı mü-
teaahhitlik faaliyetlerine değinerek, Türk insa-
nının buralarda ne derecede başarılı olduğunu 
vurguladı. Bu başarının nedeni olarak da 
Gama'nın yıllar önce Batı teknoloji ve yön-
temlerine öncelik vermesini ve 1970 yılında 
çalışanların bir bö lümünün şirkete ortak 
olması sonucu oluşan takım ruhu ile tabanı sağlam, 
geniş ve güçlü bir çalışma potansiyeli yaratılmasını 
gösterdi. 

İş hayatında başarılı olmanın yanısıra insanın, yaşa-
dığı topluma sahip çıkma-
sı gerektiğini belirten 
ÜÇER, bu konuda ALEV 
ve İTÜ Vakfı bünyesinde 
ve kişisel olarak yaptığı 
çalışmalarını anlattı. İnsa-
na yatırım yapmanın son 
derece önemli olduğunu 
söyleyen ÜÇER, gelişmiş 
bir toplumun başlıca daya-
nağının iyi eğitilmiş bir 
gençlik olduğunun bilinci 
ile mezun olduğu Ankara 
Atatürk Lisesinde eğitim 
kalitesinin yüksel t i lmesine yardımcı o lmak ve 
öğrencilere çağdaş bir ortam sunabilmek için kur-
dukları Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 'n ın faaliyet-
lerinden örnekler verdi. 

Bunların yanısıra ÜÇER, kişisel olarak yaptığı 
çalışmaları da anlatarak, korunmaya muhtaç 300 
çocuğu barındırabilecek 2 adet yetiştirme yurdu, 
sorunlu çocuk ve gençler için bir danışma merkezi 
ve İslah evinden çıkan gençler için de bir gençlik evi 
gerçekleştirdiğini söyledi. 

Parlar Vakfı nedir? 

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araş-
tırma Vakfı 'n ın amacı, Üniversite-Endüstri ilişkile-
rini geliştirmek, bilimsel araştırmalara ve araştırıcı-

lara destek olmak, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi 
öğrencilerine burs vermek, 
Ünivers i teye araç gereç 
sağlamaktır. Aynı zaman-
da, bilim ve endüstride ça-
lışanların alanlarındaki 
araştırma ve hizmetlerini 
değerlendirmek, yetişmek-
te olan kuşakları özendire-
rek teşvik etmek gayesiyle 
her yıl BİLİM HİZMET ve 
ONUR, BİLİM, HİZMET, 
A R A Ş T I R M A ve TEŞ-

VİK ve EĞİTİM ödülleri ile TEZ ödülleri verilmek-
tedir. 

ÜÇER' in aldığı HİZMET Ödülü, ülke eğitimi ve en-
düstrisinin kalkınmasına yönelik araştırma yapmak, 
araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesi ve ülkenin araş-
tırma potansiyelini artırarak endüstriye aktarılması, 
Türkiye 'nin ihtiyacı olan endüstrilerin kurulması, 
geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesinde 
hizmeti olan hayatta veya vefat etmiş kişilere veril-
mektedir. 



GAMA bülten 

FABRİKADA BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞMİŞ EN 
YÜKSEK ÜRETİM SEVİYESİNE VARDIK 

1995 yılının son dört ayında 1225 toıı/ay üretim yapıldı. 

1995 yılında Fabrikamızda, toplam 8337 ton imalat gerçekleştirilmiştir. İmalatların 2644 tonu anahtar tesli-
mi bazında yürütülmekte olan projelere, 5693 tonu ise sadece imalat yükümlülüğüyle alınmış işlere aittir. 
Toplam imalatın %46's ı yurt dışına ihraç edilmiştir (3873 ton). 

Fabrikada yılın ilk yarısında kapasitenin altın-
da bir doluluk varken ikinci yarıda tam kapasi-
teye ulaşılmış ve son dört ayda 1225 ton aylık 
ortalama imalat yapılarak, bugüne kadar ki en 
yüksek üretim seviyesine çıkılmıştır. Fabrika 
geçen yıla göre %37 daha düşük sayıda bir 
kadroya sahip olup, iş programının gerektirdi-
ği durumlarda taşaron desteği ile çalışmakta-
dır. 

imalatların ötesinde fabrika tasarım grubunca, 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. için Halep 
Termik Santralı Türbin Jeneratör Binası 'nın 
detay mühendislik hizmetini yürütmüştür. 

Fabrikaya ISO 9001 Kalite Sertifikası almak 
üzere çalışmalar başlatılmıştır 

Fabrikanın 1995 yılı imalat dağılımını şöyle 
özetleyebiliriz: 

• Bursa Çimento Fabrikası için toplam 2184 
ton çelik konstrüksiyon, ekipman, konveyör ve 
siklon imalatları yapılarak proje %90 oranında 
tamamlanmıştır. 

Orhaneli Termik Santralı için baca gazı damperi imalatı. 
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Kobe'den 

alınan toplam 5280 ton Halep Termik Santralı Türbin-Jeneratör Binası çelik imalat işinin 2260 tonu tamam-
lanmış ve Suriye 'ye sevkiyatlar başlamıştır. İmalatların Temmuz 1996'da tamamlanması öngörülmüştür. 

• Klöckner-Humbold Demag Firmasından alınan 1200 tonluk Yanbu Çimento Fabrikası çelik imalatlarının 
857 tonu tamamlanarak Suudi Arabistan 'a sevk edilmiştir. 



GAMA bülten 

• FCB firması için Qassim Çimento Fabrikasına 334 ton imalat yapılmış ve tamamı sevk edilerek sipariş ta-
mamlanmıştır. 

• Polisius S.A. firmasından Lübnan Chekka Çimento Fabrikası için 2345 ton siklon, fırın, gaz kanalları, se-
peratör vb. ekipman imalatı alınmış ve imalatın 102 tonu 1995 yılı içinde yapılmıştır. Proje Eylül 1996'da 
tamamlanacaktır. 

• Babcock Wilcox-Gama Kazan Teknolojisi A.Ş.den alınan 

- Suriye SPC FM 117.88 Kazanı (101 ton) 
- Suriye Homs Sugar Kazan boru yenileme (25 ton) 
- Erdemir III.Kazan Boru yenileme (115 ton) işleri tamamlanmış, 

- Toprak Kağıt Sanayi FM 10.52 Kazan imalatı (35 ton) 
- Eryaman Eşanjör tadilatı (15 ton) işleri ise devam etmektedir. 

• Buhara Rafinerisi için Technip firmasından alınan 623 ton, JGC firmasından alınan 132 ton boru mesnet-
leri imalatına başlanmış ve 27 ton imalat sevkedilmiştir. 

• Ankara Metrosu için Gama-Güriş JV 'den alınan toplam 208 ton, çelik konstrüksiyon, ızgara, ray altı beton 
kalıpları imalat ve montaj işleri tamamlanmıştır. 

• Nuh Çimento Fabrikası için 53 ton imalat yapılmış ve proje tamamlanmıştır. 

• Denizli Çimento Fabrikası için 96 ton imalat yapılarak proje tamamlanmıştır . 

• Mannesman Seiffert firmasından alınan Orhaneli Termik Santralı için toplam 35 ton üç adet baca gazı dam-
perlerinin imalatı tamamlanmıştır. 

• Magnesit A.Ş. için 138 tonluk toz silosunun tasarım ve imalatı yapılarak tamamı sevk edilmiştir. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki çeşitli şantiyelerimiz için toplam 171 ton imalat tamamlanarak sev-
kiyatı yapılmıştır. 

• Bunlara ilave olarak çeşitli küçük işler çerçevesinde toplam 258 ton malzemeli imalat ve 1371 ton mal-
zemesiz fason iş gerçekleştirilmiştir. 

O 



Devam eden projeler... GAMA bülten 

Kabardinka Sibirski Ogoniok 
Dinlenme Tesisi 
Rusya Federasyonu, Novorosisk kentinde yapımı 
devam eden Kabardinka Sibirski Ogoniok Dinlenme 
Tesisi, % 85 oranında tamamlandı. 175 odalı dinlen-
me tesisi, 12 villa, hizmet binası, açık havuz ve plaj 
tesislerinin yapımından oluşan proje Mart 1996'da 
t amamlanacak . Bu arada söz leşmeye ek olarak 
12.000 n r alanlı mevcut Sibirski Ogoniok tesislerinin 
renovasyon da üstlenilmiştir . Bu işe de Kasım 
1995'te başlanmış, ve Nisan 1996 sonunda tamam-
lanması planlanmıştır. 

Tümen Teknik Ofis Binası 
Rusya Federasyonu, Tümen kentinde Zapsibgazprom 
F i r m a s f n a taahhüt edilen 12,000 n r inşaat alanına 
sahip Teknik Ofis Binası inşaatı, Mart 1995'te 
başlamış ve idare ile proje değişiklikleri konusunda 
anlaşmaya varılması halinde Kasım 1996'da tamam-
lanacaktır. 

Kargıpınarı Villaları 

Syktyvkar Hastane Binası 
Rusya Federasyonu, Komi Cumhuriyeti 'nin başkenti 
Syktyvkar 'da Palma Enterprises firmasına taahhüt 
edilen, 360 Yataklı Kardiyoloji ve 100 Yataklı 
Doğumevi Merkezi inşaatı Nisan 1993'te başlamış ve 
%77 oranında tamamlanmıştır. Merkezi oluşturan ve 
43.423 m2 toplam inşaat alanına sahip 7 binanın 
yapımı Mayıs 1996'da tamamlanacaktır. 

Mersin Kargıpınarı 'nda devam etmekte olan Gama-
Konut Mersin Villaları inşaatında, ilk 86 villa, sosyal 
tesisler, idare ve alışveriş merkezi, yüzme havuzlan, 
tenis ve basketbol sahaları tamamlanmak üzere. 31 
Mart 1996 tarihinden itibaren villalar ikamet edilme-
ye başlanacak. 

İkinci grup villaların inşaatına ise bu yılın ilk ayların-
da başlanacak. Bu grupta yapılacak olan 87 villanın 
1997 ortalarında tamamlanması planlanıyor. 



Şantiyeden Haberler bülten 

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI PROJESİ 

4 Nisan 1995 tarihinde sözleşmesi imzalanan Bursa 
Çimento Fabrikası A.Ş. 1. Döner Fırın Kapasite 
Arttırımı Yatır ımı işi, Koordinatör Kemal Özak, 
Şantiye Şefi Levent Yörükeren yönet iminde, 6 ' s ı 
teknik 18'i idari, toplam 251 personel ile yürütülmek-
tedir. 

Sözleşmenin konusu; Fabrika sahasındaki mevcut 1 
Nolu üretim hattının 700 ton/gün" lük klinker üretim 
kapasitesinin 2,200 ton/gün'e çıkarılması ile ilgili; 
farin ünitesi (farin değirmeni, soğutma kulesi elektro-
filtre), farin nakil sistemi, hammadde nakil sistemi, ön 
ısıtıcı binası, klinker soğutucu ünitesi, klinker nakil sis-
temi, fırın modernizasyonu, kömür değirmeni, kömür 
nakil sistemi üniteleri ile, ilave olarak sözleşme kap-
samı harici, stokhol önünde yaklaşık 80 m boyunda 
lastik bantlı tras konveyörü ve köprüsü, elevatör kulesi 
ile paketleme binası arasındaki lastik bandın iptal edi-
lerek yerine havalı bant yapılması, mevcut köprünün 
tadilatı, mevcut silonun üzerine elevatör yapılması, 
kırıcı bunkeri tadilatı işleri ile ilgili; inşaat, imalat, 
montaj, demontaj, çatı ve cephe kaplama, boya, izo-
lasyon ve elektrik işlerini kapsamaktadır. 

İlave işler dahil 15 Ocak 1996 tarihi itibarı ile inşaat 
işlerinde %88,79, mekanik işler %60,34 ve elektrik 
işlerinde %20 ilerleme sağlanmıştır. 

Şantiye geçici tesisleri 230 m : ofis binası, 320 m : 

kapalı ambar, 400 m2 işçi koğuşu, 210 m2 yemekhane, 
40 m2 atölye'den oluşmaktadır. 
Şantiye de Peiner SK 500 (30 ton), Potain (8 ton) kule 
vinçler ile 5 adet (136, 45,36,5, 36,18 ton' luk) Mobil 
vinç ve 1 adet 225 BEKO/EXCAVATOR, 1 adet 963 
paletli loder, 1 adet fil pompa, 1 adet TIR (Lovvbed + 

Bursa Şantiyesi çalışanlarından bir grup Dorse), 1 adet damperli kamyon, 6 adet kompresör 
(biri elektrikli, beşi dizel) hizmet vermektedir. 

4 Haziran 1996 tarihine kadar Fırın'ın ateşlenmesi hedeflenmektedir. 



TEKNİSYENİN KÖŞESİ GAMA bülten 

KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU 
Makina Yüksek Mühendisi Sn. Celal OKUTAN tarafından hazırlanan, ilk defa 1988'de ve güncelliğini 
yetirmediği için 1996 yılında tekrar yayınlanan, KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU konulu çalışmayı 
özet olarak sunuyoruz. 
Ülkemizde enerji tüketiminde %100'e varan enerji savurganlığının alınacak önlemlerle azaltılması ile 6 
milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ekonomi sağlanabileceği ve bunun da maddi karşılığının 1,5 milyar Dolar 
mertebesinde olduğu düşünülürse, konunun ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Sizleri de ilgilendi-
receğini sanıyoruz. 
İzolasyon: 
Kışın insanlar bol ve kalın giysilerle, vücut 
sıcaklığının dışarıya atılmasını önlerler. Normal bir 
insan 2,5 n r bir deri alanına sahiptir. Hareket halinde 
kışın 100 kcal/h dışarıya enerji atar. Bol giysilerde 
vücutla dış hava drasında husule gelen hava boşluğu 
bu enerji ile çok iyi bir izolasyon tabakası teşkil eder. 
Evlerde de durum aynıdır. İhtiyaç kadar enerji üret-
tiğiniz takdirde en az enerji kaçağına neden olmanız 
gerekir. Bu da izolasyonla mümkündür. İzolasyon 
yakıt parası tasarrufu demektir. Ancak en uygun ve 
iyi izolasyon aşırıya kaçan, her yeri kapatan, 
pencereleri azaltan izolasyon demek değildir . 
İzolasyon, evin bulunduğu yörenin ısıtma günlerini 
ısıtma- şartlarına, konumuna ve güneşli günler ile 
rüzgar etkilerine göre yapılmalıdır. Özellikle ülke-
mizde güney cephesine bakan cephelerde pencereleri 
küçültmek yerine soğuk günde kapatılabilecek bir 
pancur çok iyi bir izolasyondur. Bu cephelerin 
balkon ve pencere içlerinde teşkil edilecek küçük 
sera ve uygun bitkiler gündüzleri güneş ışınlarının ısı 
enerjisini toplayıp, geceleri uzun dalga ışınları ile 
ısıyı yayarak bir radyatör gibi yapının ısınmasını 
sağlarlar. 

Bu nedenle yapı kabuğunda yalıtım; ısı bilim ve 
tekniğine dayalı Enerji Mühendisliği tasarım ve 
seçimlerine göre yapılmalıdır. 
Üç ana izolasyon türü vardır. Eğer iyi yapılırsa hepsi 
yüksek verimlidir. Hepsinin değişik özellikleri mev-
cuttur. 
1. Organik Maddeler (Mineral lerden yapı lan 
camyünü, taşpamuğu, perlit türü) 
2. Organik Maddeler (Nebatlardan yapılan ürünler 
olup ağaç, kamış, atık kağıt, deniz otları vb.) 
3. Kimyasal Maddeler (Petrol ürünlerinden yapılan 
styropor, izoteknik, foam, köpükler) 
Yapı dış kabuğunu oluşturan ana yapı bileşenleri 
tuğla, cam, beton perde, parapet ve benzeri 
malzemelere ilave katman olarak kullanılabilen bu 
tür izolasyon malzemeleri; serilerek, boşaltılarak, 
kaplanarak veya köpük halinde püskürtülerek izolas-
yon sağlanır. 

İzolasyon uygulamasında en önemli sorun buhar 
kesici malzemelerin uygun tarzda kullanılmasıdır. 
Yaşanan bir evin iç havası su buharı ihtiva eder. Bu 
neme doymuş sıcak hava soğuk bir yüzeye çarpınca 
çiğ oluşur. İzolasyon malzemesi içinde yoğunlaşma 
olduğu takdirde malzemenin izolasyon niteliği kay-
bolur. Bu nedenle buhar kesici ler izolasyon 
malzemesin in sıcak kısmına konulmalıdır . 
Genellikle yapı kabuğunun dış tarafına yapılan izo-
lasyonun dayanıkl ı ve etkili o lmasının neden-
lerinden biri de bu ç iğ lenmenin izolasyon 
malzemesinin içinde olmamasıdır. Buhar kesici kul-
lanılmayan delikli tuğla, gözenekli pano gibi dış 
kabuk bileşenlerin deliklerinde husule gelen çiğ 
donmalar soğuk iletkenliğinde çok az direnç gös-
terir. Bütün dış duvarlarda, çatılarda, toprağa oturan 
zemin ve duvarlarda, bodrumlarda, aydınlık duvar-
larında teras ve açık geçitlerde izolasyon ihtisas işi 
olduğundan seçim ve tertiplerine çok önem verilme-
lidir. Binalarımızda çatı izolasyonu ile %20, dış du-
var izolasyonu ile %15, pencere ve kapı izolasyonu 
ile %15 ve sızdırmazlık önlemleri ile %10 enerji 
tasarrufu sağlamak mümkündür. 
Ülkemizde mevcut binaların %100 'ü izolasyonsuz-
dur. Çıkart ı lan çeşitli Yönetmel ik ler le yeni 
yapı lar ımızda izolasyon önlemleri a l ınmaya 
başlanmıştır , ancak bu günkü teknolojik aşama 
içinde Enerji Tasarrufu sadece izolasyonla mümkün 
değildir. 

Ekonomik Enerji Üretimi: 
Evlerde ıs ınma amacıyla tesis edilen kazan 
dairelerinde, ısıtma ve sıcak su üretimi maksadıyla 
kullanılan, ısı enerjisi üretilir. Kullanılan yakıt veya 
yakacağın ısı ener j i s ine dönüşümünde %6 'dan 
başlayıp %40 oranına kadar ulaşan enerji kayıpları 
husule gelir. İyi bir yanma; kazan dairesinin yeri, 
taze hava imkanları, bacası, yanma tekniği ve ısı 
üreticisinin verimine bağlı olarak değişir. 
Ülkemizde hemen hemen bütün kazan daireleri 
bodrum katlarının en kötü bölümlerinde tesis edil-

© 
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miştir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için gerekli 
taze havayı alamaz. Yanma eksik olur, verim düşer, 
yanmamış gazlar çoğalır. Aynı şekilde bu gazlar dar, 
küçük ve kirli bacalarda boğulur . Şehir hava 
kirliliğine esas teşkil eden olaylardan biri budur. 
Isı enerji üretiminde ilk yanmada çıkan gazlar hava 
kirliliğini arttırır. Dolayısıyla kesintili işletmelerde 
gece söndürülüp günün erken saatlerinde yakılan 
kazanlar hava kirliliğinin esas nedenidir. Büyük 
şehirlerde kazanların kontrollü tarzda ısıtma mevsi-
mi boyunca sürekli yakılması hava kirliliğini azaltır. 
Ülkemizde yakıt yakan kazanların m2 biriminde 
8000 kcal/h ısı enerjisi alınabilindiği kabul edilir. Bu 
nedenle evlerimizde kazanlar ihtiyacımızdan büyük-
tür. Dolayısıyla kesintili iş letmelerde soğumuş 
kazan ve kalorifer suyunun tekrar tekrar ısıtılması 
enerji savurganlığına yol açar. Halbuki yakıtlı 
kazanlarda; uygun yakma sistemiyle m : birimden 
24.000 kcal/h ısı üretilebilir. Bu değer kazanları ve 
kazan suyunu küçültür ve azaltır. İyi bir tecrit sis-
temiyle kazan suyu soğuması düşük olacağından 
kesintili iş letmede enerj i savurganlığı önlenir . 
Sürekli işletmelerde ise su sıcaklığı kontrolü ile ısı 
tasarrufu sağlanabilir. 

Yakıtlı kazanların ocaklarını değiştirmek suretiyle 
kömürlüye dönüşümünde bu kazanlardan aynı ısı 
enerjisi üretilemez. Aynı şekilde yakıtlı kazanların 
bacalarına eşdeğer enerji üreten kömürlü kazanlar 
bağlanamaz. Çünkü, kömürlü kazanlarda husule 
gelen baca gazları %30 fazladır, iyi bir yanma için 
taze hava, uygun baca dışında brülörlerin temiz ve 
bakımlı olması zorunludur. 
Enerjide tasarruf en az enerjiden, en çok yararlan-
makla mümkündür. İhtiyacımız fazlası enerji üretimi 
lüksden öte bir savurganlıktır. Halen ülkemizde 
konut ihtiyacı enerji üretimi, gereğinin iki katıdır. 
Dolayısıyla alınan önlemler Enerji Tasarrufundan 
ziyade ancak savurganlığın azaltılmasını sağlamak-
tadır. Yapılacak uygun tasarruf önlemleri ile enerji 
giderlerimizi %60 azaltmak, tasarım, teknoloji ve 
inşaat sektöründe yapılacak reformların yanı sıra 
HALKIN bilinçlenmesine de bağlıdır. 

Ekonomik konfor: 
insanoğlunun bulunduğu ortam şartlarında rahatsız 
olmaması KONFOR'dur . Konfor ortam şartlarını 
etkileyen iklim koşullarına göre değiştiği gibi insan-
ların yaşına, giyimine, hareketine, sağlığına göre 
değişebilir. Genellikle ısıtma sisteminde 20 ila 22°C 
ve %50 rutubet arzulanan bir konfordur. Değişken 
şartlar etkileri altında arzulanan efektif konfor şart-
ları insanların zamanında alacağı önlemler le 

mümkündür . Konfordan fedakarl ık tasarruf 
sayılmaz. Isınmada sağlıklı konforun üstü lüks 
olmayıp savurganlıktır. En az enerji ile sağlanan 
konfor şartlarının arzulanan efektif konfor 
sınırlarına kolayca er işmesi aşağıdaki bireysel 
önlemlerle mümkündür. 
• Kışın soğuk günlerde evin iç sıcaklığını en çok 
20°C konfor sıcaklığına ayarlayınız. 
• Giyiminize dikkat ediniz. Özellikle yaşlı ve çocuk-
ların giysilerini uygun seçiniz. 
• Odalarda; masa, sandalye ve yataklarınızı dış 
duvarlardan uzak tutunuz. 
• Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş 
girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri pan-
cur, perde ve rüzgarlık ile kapatınız. 
• Geceleri uyurken kalın örtünerek oda sıcaklığını 
16°C ila 18°C düşürünüz. 
• Güneş alan camlarınızı her gün temizleyiniz. 
Güneş in pasif ıs ı tmasını sağlayınız. Bu cam 
önlerinde yeşil bitki üretiniz. 
• Gece, gündüz ısınan evleri %50-%55 rutu-
bet lendir iniz. 18"C ısınan bir odanın rutu-
betlendirilmesi ile hissedeceğiniz efektif konfor 
sıcaklığı 20"C üstünde olacaktır. Çünkü, nemli hava 
sıcaklığı daha iyi tuttuğundan, buharlaşma azalacak 
vücudunuz daha az ısı kaybedecektir. 
• Çok soğuk günlerde özellikle yaşlı ve çocukları 
bal, şeker ve vitaminle takviye ediniz. İnsanlar bu 
takviye ile bulundukları sıcaklıktan 2°C fazla konfor 
hissedebilirler. 
• Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız. 
• Radyatör arkalarını tecrid ediniz. 
• Sıcak su olmayan günler banyo radyatörünü 
kısınız. 
• Perdelerinizin radyatör önünü kapatmamasına 
dikkat ediniz. 
• Kullanmadığınız oda, kiler, antre ve merdiven 
radyatörlerini kapatınız. 
• Dış sıcaklığın beklenilmeyen soğuk derecelere 
düşmesi halinde; kazan sıcaklığını yükseltmek yeri-
ne kısa süreler için elektrik, gaz ve benzer 
ısıtıcılarla destek ısıtıcı sağlayınız. 
• Kesintili çalışmalarda kazanı durdurmanız halinde; 
mevcut sıcak sudan istifade için sirkülasyon pom-
pasını bir süre çalıştırınız. Tercihan kazan sıcaklığı-
nı ısıtma günleri süresince 30°C altına düşürmeyiniz. 
• Sıcak suyu sürekli veriniz. Kullanma sıcak su 
sıcaklığını 42"C üstüne çıkarmayınız. 

Bu çalışmasının Bültenimizde yayınlanmasına izin 
verdiği için Sn. Celal OKUTAN'a teşekkür ederiz. 



ŞİRKETLERDEN 

GAMA PAZARLAMA Rusya'da şirket kurdu.... 

Gama Pazarlama1 nın Rusya 'dak i faaliyetlerini gelişt irmek ve artt ırmak amacı ile yeni bir şirket kuruldu. 

Merkezi Moskova ' da bulunan bu yeni şirketin adı G A M A M A R K E T I N G LTD. (RUSSIA) . Hisselerinin 

tamamı G a m a Pazarlama A . Ş ' y e ait şirkette şu anda 5 kişilik bir kadro çal ışmakta. 

Kurulan 1000 n r ' l i k depo ve teşhir salonunda ise, inşaat malzemesinden, otel malzeme ve ekipmanlarına 

kadar geniş bir ürün çeşidi Rusya 'da yerleşik yerli ve yabancı f irmaların hizmetine sunuldu. Yakın bir gele-

cekte Sochi 'de de bir depo ve mağaza açılması planlanmakta . 

Gama Pazarlama A.Ş. şu anda, prefabrik yapılardan alçıpana, bilgisayar ve yazı l ımdan elektronik malzeme-

ye ve hatta motor yat lara ve yelkenl i t ekne lere kadar geniş bir ye lpazede mal ın pazar lamasın ı 

gerçekleştirmekte. Tulip marka bilgisayarların ve Logosof t aracılığı ile Mikrosof t ürünlerinin bayisi olan 

Şirket aynı zamanda, özellikle Rusya 'da , proje kapsamında o lmayan ekipman ve dekoratif malzeme ile otel 

tefrişatları gerçekleşt irmekte. 

Ankara Metrosu Çalışanlarından bir grup. 

Çfr — - .- -



ÖZETLE.. 

GAMA Yılbaşı Yemeği * * 
Geçen sene ilki yapılan G A M A Yılbaşı Yemeği bu yıl da tekrarlandı. Çok sayıda çalışa-

nı bir araya getiren yemek, 23 Aralık ' ta Ankara Hilton otelinde yapıldı. Geçen yıl oldu-

ğu gibi yine geceye renk katan Mehmet Artun 'un sunduğu, ödüllü "Kim bunlar ?" tema-

lı dia şovu, büyük ilgi gördü. Ağabeylerimiz bile kendi çocukluk resimlerini tanıyamaz-

ken başkaları tarafından tanındılar. Zengin piyangoda bu sene yer alan iki kişilik yurtdışı 

uçak bileti Metro Ofisinden Veli Zeybek 'e çıktı. 

Seneye tekrar buluşmak üzere! 
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YENİ ROTAMIZ - ÖZBEKİSTAN 
Rusya Federasyonu ve Türkmenistan'dan sonra şantiye kurduğumuz 3. BDT ülkesi. 

Özbekistan, Batı Türkistan'da Amu Derya (Ceyhun) 
ve Sir Derya ile Aral Gölü ovas ında Tanrı 
Dağlarının (Tiyenşan) eteklerinde bulunan ve Orta 
Asya diye tarif edilen bölgenin merkezi kısmında 
yer alır. Kuzey ve kuzey batıda Kazakistan, doğu ve 
güney doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güney 
batıda Türkmenistan ve güneyde de Afganistan ile 
sınırları olan Özbekistan 447.000 km2 lik yüzölçüme 
ve yaklaşık 22 milyon nüfusa sahiptir. 

Tipik kara ikliminin hüküm sürdüğü ülkede yazlar 
uzun, kurak ve sıcak geçerken kış ayları kısa ve 
soğuktur. Ülkenin yaklaşık üçte ikisi çöl veya yarı 
çöl durumunda olup, Kızılkum çölü bunların en 
büyüğüdür. Buna rağmen ülkenin tarımda kullanılan 
arazisi (266.666 km2) Türkiye 'den daha geniş ve 
verimlidir. Ülke sıradağlardan ve çöllük alandan 
müteşekkil bir görünüm arzetmekle beraber, özellik-
le sulama kanallarıyla birlikte topraklarının yaklaşık 
%80'i ovalık bir görüntüye kavuşturulmuştur. 
Özbekistan demokratik ve laik bir cumhuriyet. Tarih 
boyunca İpek Yolu 'nun önemli bir durağı konu-
mundaki ülkede bulunan muhteşem tarihi yapılar 
adeta bu geçmişi kanıt l ıyor. 4 .yüzyı lda Türk 
kabileleri, ardından Müslüman Araplar ' ın geldiği 
topraklar, 1229 yılında Cengiz Han ' ın orduları 
tarafından istila edilmiş. Cengiz Han çekildiğinde 
geride tamamen yıkı lmış bir ülke bırakmış . 
Semerkant tamamiyle, Buhara sadece ayakta bir 
kule kalacak şekilde yerle bir edilmiş. 

14. yy 'da Timurlenk eski metropolün kurulu olduğu 
yeri işaretleyen tepenin yanında kurduğu Semer-
kant' ı bir kültür başkenti haline getirmiş, torunu 
Uluğ Bey de modern fenin ve astronominin gelişme-
sini sağlamış. 

Rusya 'nın, Orta Asya 'daki bu vahaya olan ilgisi, 
18.yy 'da Hind i s t an 'da bulunan İngilizlerin bu 
bölgede bir tehlike haline gelmeleri ile başlamış. 
1865'te bölgenin en zengin şehri olan Taşkent 
ardından da Semerkant, Buhara ve Hiva Rusların 
eline geçmiş. 

Daha sonra Sovyetler Birliği 'nde yer alan Özbekis-
tan 1991 de bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı yıl İs-
lam Abduganeviç Kerimov Özbekistan Cumhuriye-
ti 'nin ilk başkanı olarak seçilmiştir. 

Bağımsızlık sürecinden sonra politik ve özenli bir 
ekonomik değişim programı izleyen Özbekistan, 
eski SSCB'den ayrılan Cumhuriyetler arasında en 
istikrarlı olanıdır. Başkan Kerimov önderliğinde, 
pazar ekonomisine geçiş için kanunlar yürülüğe 
sokulmuş ve bu geçiş dönemi politik istikrar atmos-
feri içinde, diğer cumhuriyet ler in aksine, az 
kayıplarla gerçekleşmiştir. 

Bu gün Özbekistan, Orta Asya 'nın en önemli yerini 
tu tmakta ve B .D.Top lu luğu 'nun en istikrarlı 
ülkelerinden biri konumundadır . Altın, petrol, doğal 
gaz ve pamuk zengini olan Özbekistan, aynı zaman-
da tarihi anıtları ve doğal güzellikleri ile çok büyük 
bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu özellikleri ile 
Özbekistan, yabancı sermaye için bulunmaz bir 
pazardır . Halkın büyük desteğine sahip olan 
Hükümet de yabancı sermayenin yurda girmesi için 
önemli garanti ler sunmaktadır . Zaten şu anda 
ülkede, i milyar Dolar tutarında yatırım yapan, 
başta Coca Cola, Daewoo, Mercedes-Benz olmak 
üzere, 1500'ün üzerinde yabancı şirket faaliyette 
bulunmaktadır. Özbekistan, hızla gelişen bankacılık 
sektörü, ucuz fakat kaliteli işgücü, diğer BDT 
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ülkeleri ile olan kuvvetli bağları ve 22 milyonluk 
nüfusu ile yabancı sermaye için geniş bir pazar 
olarak ilgi görmeye devam etmektedir. 

Yeni düzen ile çoğalan özel girişimciler tarafından 
geliştirilen işler, 1994 yılında ülkedeki bütün işlet-
melerin %67 ' s ine erişmiştir ve ulusal üret imin 
yarısına yakınını bu iş letmeler sağlamaktadır . 
Özbekistan için çok önemli olan tekstil de dahil 
olmak üzere, Devlet yatırımlarının özelleştirilmesine 
başlanmıştır. İthal ürünlerinden, tütün hariç, gümrük 
almayan Özbekistan yılda 1 milyon ton pamuk ihraç 
etmektedir. 

Ülkenin en büyük şehri Taşkent, 2 milyonu aşkın 
nüfusu ile Ülkenin başkentidir. Taşkent aynı zaman-
da bir İslamiyet merkezi olma özelliğini SSCB 
zamanında da korumuştur. 

Görkemli uygarlık abidelerinin bulunduğu Özbekis-
tan, Orta Asya Türk sanatlar ve mimaris in in 
beşiğidir. Onarılmakta olan Timur Türbesi, Uluğbey 
tarafından yaptırılan Semerkant Rasathanesi, Şeyh 
Bahaeddin Nakşibendi Türbesi bunun ispatı olan 

yapılardan bazılarıdır. 

Orta Asya 'nın en büyük üniversitesi olan Taşkent 
Üniversitesi, 1920'de kurulmuştur. Matematik, nük-
leer fizik, tıp, astronomi, sismoloji, laser, pamuk 
genetiği gibi bölümleri bulunan bu üniversiteden 
başka, Özbekistan 'da 2 bilim akademisi, 40 yüksek 
okul ve bunlara bağlı 100 civarında enstitü bulun-
maktadır . 6 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 
Özbekis tan 'da yılda 60 milyona yakın edebiyat 
kitabı basılmakta, 380 irili ufaklı gazete yayınlan-
maktadır. 
Ayrıca Özbekistan 'da Orta Asya Türk müziğinin 
geleneksel ve modern bütün motiflerini icra eden 
senfoni orkestraları ve çok sayıda müzik topluluğu 
bulunmaktadır. 

Edebiyata, halk hikaye ve fıkralarına meraklı ve Ali 
Şir Nevai gibi büyük bir şair yet iş t i rmiş 
Özbekistan 'daki El Yazması Kitaplar Enstitüsü'nde, 
Hz. Osman ' ın el yazması Kuran-ı Kerimi dahil, 10 
binden fazla 2 bin yıl önce yazılmış el yazması kitap 
bulunmaktadır. 
Ülkede şu anda Latin a l fabes ine geçiş için 
çalışmalar yapılmaktadır. 
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