


GAMA bülten 

Üniversite sınavları sırasında fakülte seçimini yaparken 
uluslararası ilişkiler bölümünde okumak istediğini söyledi 
oğlum. Ne istediğini bilmesi benim için çok önemli olduğundan 
seçimini saygı ile karşıladım. Ancak bunun yalnızca bir meslek 
seçimi olmadığını, aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi 
olduğunu hatırlatarak bir kez daha düşünmesini öğütledim. 
Çünkü ya diplomat olacaktı ya da bürokrat, yani devlet 
memuru. Oğlumun bana verdiği cevap karşısında utanmadım 
desem yalan olur. "Anne bu memleketin bizim gibi adamlara 
ihtiyacı var." 

Evet haklı; onun ve bizim gibi insanlara bu memleketin ihtiyacı 
var. O kendi üzerine düşeni gelecekte yapmak üzere 
hazırlanıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Köşemize çekilip, işimizle 
gücümüzle uğraşıp, ne etliye ne sütlüye bulaşmadan devamlı 
seyir halindeyiz. Ondan sonra gelsin şikayetler, gelsin "Ne ola-
cak bu memleketin hali?" muhabbetleri. Artık bir şeyler yapma-
nın zamanı geldi de geçti bile. Bu güzel memleketin elimizden 
kayıp gitmesini istemiyorsak, bu neme lazımcı aynı zamanda 
şikayetçi tutumdan vazgeçip artık ipin ucundan bizlerin de tut-
ması gerek. İpin ucu belki politikaya girerek, belki çeşitli 
örgütlenmelerde yer alarak veya kişisel sahip çıkmalar ile tutu-
labilir. Artık kadroların değişmesi, yeni yüzler, yeni fikirlerle bu 
gidişi düzeltmek bizlerin elinde, isteyelim ve deneyelim ki, gele-
cekte bu işi yüklenmek isteyen çocuklarımızın işi biraz daha 
kolaylaşsın. 

Aydınlık günler dileklerimle, 
Sedef Tümer 
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İZMÎT'TE TEMEL ATMA TÖRENİ 

Yöreye yılda 142 milyon metreküp su sağlayacak 
olan projenin kapsamında Su Arıtma tesisinin 
yanısıra, Yuvacık Barajı ile Tavşancıl, Gebze, İzmit 
ve Şıhlı'ya kadar su isale hatlarının yapımları bulun-
makta. 

Arıtma Tesisi'nitı temeli Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel tarafından atıldı. 
İzmit ve Çevresi Evsel ve Endüstriyel Su Temin 
Projesi kapsamındaki Su Arıtma Tesisi'nin temel 
atma töreni 3 Ağustos 1996 tarihinde gerçekleşti. 
Törene Cumhurbaşkanı Demirel ile birlikte, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, Adalet 
Bakanı Şevket Kazan, CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı, 
çok sayıda bürokrat ile ilgili şirket ve kreditörlerin 
temsilcileri katıldılar. 

Törende bir konuşma yapan. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Erol Üçer, Gayri Safı Milli Hasılamızın 
%18'ini sağlayan İzmit bölgesindeki nüfus artışının yıllık 
%4,5 olduğunu belirterek, hem ekonomik faaliyetleri, hem 
halkımızın sağlığını dikkate alarak artan su talebininin 
karşılayacak böyle bir projede görev almaktan dolayı mutlu-
luk duyduğunu söyledi. Üçer, Yap-Işlet-Devret modelinin 
enerji sektörü dışında, altyapı sektöründe ilk ve en büyük 
uygulaması olan bu projenin gerçekleşmesi için bir araya 
gelen şirket ve kuruluşlara da teşekkür etti. 
Proje, İzmit Büyükşehir Belediyesi, Thames Water 
Plc.(ingiltere), Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj 
A.Ş., Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş., Mitsui ve Sumitomo 
(Japonya) şirketleri tarafından kurulmuş olan İzmit Su A.Ş. 

tarafından Yap - işlet - Devret modeli ile gerçekleştirilecek. 
Yapım işlerini PWT (ingiltere) Gama Endüstri A.Ş. ve 
Güriş A.Ş. şirketleri tarafından kurulmuş olan Konsorsiyum 
üstlenmiştir. Nisan 1999'da tamamlanacak olan tesisler 
İzmit Su A.Ş.'nin müteahhiti olarak, Thames Water Plc. fir-
ması tarafından 15 yıl süre ile işletilecek. 
Cumhurbaşkanı tarafından temeli atılan Arıtma Tesisi 
İzmit'in doğusunda, Yuvacık Barajından 4,5 km mesafede 
kurulmakta. Ortalama 389.000 m'/gün kapasiteli tesiste 
Yuvacık rezervuanndan 2,2 m çapında boru ile götürülen 
ham su arıtılacak. Arıtılan su, döşenilecek toplam 143 km 
boru hattı ile izmit, Gölcük ve Gebze civarındaki 

kullanıcılara dağılacaktır. Tavşancıl, Gebze, izmit 
ve Derince'de pompa istasyonları yapılacaktır. 
Projenin toplam yatırım tutarı, anahtar teslim sabit 
fiyatlı yapım maliyeti ile mühendislik, sigorta, 
finansman giderleri ve yapım dönemi faizleri, KDV 
gibi tüm harcamalar dahil olmak üzere 865 milyon 
ABD Dolandır. Yatırım tutarının 130 milyon ABD 
Dolarlık kısmı özsermaye ile, bakiye 735 milyon 
ABD Dolarlık kısmı ise İngiliz, Japon ve Fransız 
ihracat Kredi Kuruluşları ile ticari bankalar 
tarafından karşılanmaktadır. 
İŞ İLERLEMESİ: Ağustos ayı itibarıyla 1.206.200 
m' toplam gövde dolgusu, 305.000 m3 kil dolgu, ve 
865.000 m3 granüler dolgu gerçekleştirilmiştir. Boru 
döşeme işlerine 01600'lük borularla başlanmıştır. 
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GAMA bülten 

GAMA NIN RUSYA'NIN GÜNEYİNDE İNŞA ETTÎĞÎ 
OTELLERDEN BÎRİ DAHA İŞLETMEYE AÇILDI... 

Kabarditıka kompleksine işveren firma tarafından umut 
anlamına gelen "NADEJDA" ismi verildi. 

ile başlayan törende, otelin sembolik 
anahtarı, Tyumentransgaz Genel 
Müdürü'ne verildi. Gama'ya yapılan 
övgü dolu konuşmalardan sonra Lobby 
Bar'da verilen kokteylin ardından 
yemeğe geçildi. Yemek sonrasında 
yapılan şovlar, müzik gösterileri ve 
havai fişek gösterileri çok ilgi ve 
beğeni gördü. Gece klubünde 
nihayetlenen açılış töreninden sonra 
davetliler otelde ağırlandılar. 
Dört yıldız standartına sahip olan "NA-
DEJDA" kompleksi ana bina, plaj te-
sisleri, 12 villa, hizmet bloğu, spor te-
sisleri ve teknik binadan o'uşmakta olup 
çok büyük bir araziye sahip. 

Ana blokda kral dairesi, ikisi lüks 175 oda ile 
restoran, barlar, kafeterya, gece kulübü, kon-
ferans salonu, "fıtness center", saunalar, açık 
ve kapalı yüzme havuzu, dükkanlar, ofisler, 
bilardo salonu, oyun makinaları salonu ve 
teknik mahaller bulunmaktadır. 
Plaj tesislerinde ise restoran, mutfak, barlar, 
saunalar, şok havuzu, kayık evi, kaydıraklar, 
dükkanlar ve güneşlenme terasları mevcuttur. 
Oniki adet villanın dokuz adedi 100 m \ 3 
adedi de 150 m : olup her türlü konfor 
sağlanmıştır. 
2500 n r civarında alana sahip Hizmet 
bloğunda işletme sırasında gereken otobüs ve 
kamyonlara park, tamir ve bakım sağlanmak-
ta, ayrıca personel için ofisler bulunmaktadır. 

a 

Rusya'nın Novorosisk kentinde uluslararası standartta yapılan NADEJDA Oteli'nin, 23 Temmuz 1996 günü 
yapılan resmi açılış törenine, Gama ve Tyumentransgaz yöneticileri ile yerel idare yetkilileri ve çok sayıda 
davetli katıldı. Askeri bando konseri 



GAMA bülten 

SOCHİ'DE 3. OTEL 
Zvezdııiy Oteli tamamlandı. 

Rusya Federasyonu'nun Sochi kentinde, Zvezdniy 
Oteli'nin Kasım 1994'te imzalanan kontrat ile 
başlanan onarım ve inşaat işleri Ağustos 1996'da 
tamamlandı. 4500 m2 inşaat alanına sahip otelde, üçü 
suit 20 oda, 11 ofis, toplantı odası, restoran ve roof bar 
bulunmakta. Zvezdniy Oteli Anonim Şirketi için inşa 
edilen bina, iş merkezi ve oteli ile daha çok yabancı ve 
yerli iş adamlarına servis verccek. 

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI, 1. FIRIN 
PREKALSİNASYON TESİSLERİ 

Bursa Çimento Fabrikası, I. Fırın Prekalsinasyon 
Tesisleri'nin proje, inşaat, imalat ve montaj işleri 
Nisan 1995'te başlamış ve Haziran 1996'da 
tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Fabrika 
sahasındaki mevcut 1 No'lu üretim hattının 700 
ton/gün'lük klinker üretim kapasitesinin 2,200 
ton/gün'e çıkarılması ile ilgili; farin ünitesi (farin 
değirmeni, soğutma kulesi elektrofiltre), 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 kapsamı harici, stokhol önünde yaklaşık 
80 m boyunda lastik bantlı tras konveyörü ve 
köprüsü, elevatör kulesi ile paketleme binası 
arasındaki lastik bandın iptal edilerek yerine 
havalı bant yapılması, mevcut köprünün tadilatı, 
mevcut silonun üzerine elevatör yapılması, kırıcı 
bunkeri tadilatı işleri ile ilgili; inşaat, imalat, mon-
taj, demontaj, çatı ve cephe kaplama, boya, izo-
lasyon ve elektrik işleri gerçekleştirilmiştir. 
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SYKTYVKAR KARDİYOLOJİ VE DOĞUMEVİ MERKEZİ 
İNŞAATI TAMAMLANDI. 

360 yataklı Kardiyoloji Merkezi ve Kompleks, Syktyvkar',n en prestijli projesi. 
100 yataklı Doğumevi'nden oluşan 
kompleks 7 ayrı üniteden oluşmak-
tadır. Bunlar poliklinik, hasta 
kabul ve yatak katlan, yoğun ba-
kım ve yatak katları, genel hizmet-
ler, ameliyathane, doğumevi ve 
teknik hizmetler bloklarıdır. 
26.243 m2 kapalı alanı bulunan 
Kardiyoloji Merkezi ve 17.180 m2 

kapalı alanı bulunan Doğumevi 
inşaatları, kazık üzerine monolitik 
betonarme ve kirişsiz döşeme sis-
temi ile yapılmıştır. Binaların dış 

cepheleri 200 mm kalınlıkta sandviç panel elemanlarla kapatılmıştır. îç bölmeler 60.000 m2 alçıpanla 
yapılmıştır. Poliklinik girişi ve merdivenlere 4.600 m : mermer kaplanmış, hasta odaları ve koridorlara ise 
23.000 m2 PVC döşenmiştir. Binalarda 30.000 m2 asma tavan, 75.000 m2 boya işleri yapılmıştır. 
Ameliyathanelere 16 adet otomatik kayar kapı monte edilmiştir. 

Hastane kompleksi; yangın 
ikaz, bina otomasyon, merkezi 
saat, anons, güvenlik, çağrı, 
telefon, CCTV, hemşire çağrı, 
TV, UPS sistemleri ile 
donatılmıştır. Mekanik tesisat 
olarak; tıbbi gaz, HVAC, 
ısıtma, buhar, demineralize, 
dezenfektan, yumuşak su, 
sıcak-soğuk su, kanalizasyon 
sistemleri montajları yapılmış-
tır. Binalarda; 11 adet asansör, 
3 adet yürüyen merdiven mev-
cuttur. 

Yapımına 1993 yılında 
başlanan hastane kompleksi 
şehrin önde gelen prestij pro-
jelerinden biridir. 
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Syktyvkar şantiyesinden... 
Ayaktakiler 
Okan ULUBOY, Mekanik işler Şefi. 
Caner YEŞİLDAĞ, Elektrik İşleri Şefi. 
Kadir ÖZDEMİR, Mali İdari İşler Şefi. 
İsmail ERTAN, Mimar. 
Oturanlar, 
Vedat KOCA, Teknik Ofis Şefi. 
Uğur DOĞAN, Proje Koordinatörü. 
Cem YÜKSEL, Honeywell Süpervizörü. 
Serdar GALAİNİ, İnşaat Teknikeri. 
Necmi SÖYLEMEZ, Şantiye Şefi. 

KOMİ CUMHURİYETİ BAŞKENTİ: SYKTYVKAR 
Syktyvkar, Rusya Federasyonunun kuzey batısında 
1,4 milyon nüfuslu Komi Cumhuriyeti'nin başken-
tidir. Kente ilk yerleşimler 16. yüzyılda başlamış, 
Hristiyanlığın kabulü ve buna bağlı ekonomik 
gelişmelere paralel olarak 18. yüzyılda Ust-Sysolsk 
adıyla bölgenin merkezi durumuna gelmiştir. Kent, 
Sysola nehrinin hemen yanıbaşında kurulmuştur. 
Komi'liler kente Komi dilinde "Sysola nehrinin 
ağzı" anlamına gelen Syktyvdyn derler. Başkente, 
"Sysola nehri üzerindeki kent" anlamındaki 
Syktyvkar ismi ise 1930 yılında verilmiştir. 
250.000 nüfuslu Syktyvkar, bölgede önemli bir 
bilim ve kültür merkezidir. Halk Tiyatrosu, 
Cumhuriyet Müzik Tiyatrosu, Syktyvkar Devlet 
Üniversitesi, Bilim Akademisi kentin önemli kuru-
luşlarıdır. 

Syktyvkar'da iklim oldukça serttir. Sıcaklık -35°C'a 
kadar düşer. Kar, Eylül - Nisan ayları arasında yer-
den kalkmaz. İki ay süren yaz mevsiminde ortalama 
sıcaklık 15°C civarındadır. Kış sporlarının yaygın 
olarak yapıldığı Syktyvkar'da uluslararası yarışmala-
rın da yapıldığı bir kayak pisti mevcuttur. 
Mobilya, kağıt, metal işleme sanayii bölgede geliş-
miştir. Rusya'nın Avrupa'daki en büyük kağıt fabri-
kası Syktyvkar bulunmaktadır. Başkent karayolunun 
yanısıra demiryolu ve hava yolu ile de Moskova ve 
bölgedeki diğer yerleşim merkezlerine bağlanmıştır. 

Tipik bir Syktyvkar evi. 

Kentin simgesi Sysola nehri 

- a 

L 
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BİRECİK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI 

Birecik Barajında faaliyet tüm hızıyla devam ediyor. 

Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santralı'nın Nisan 1996'da 
başlayan ve GAMA, Philipp Holzmann (Almanya) ve 
Strabag (Avusturya) firmalarının oluşturduğu İnşaat 
Ortaklığı (Civil Works JV) tarafından üstlenen inşaat işleri 
devam etmektedir. 
Jandarma Karakolu ve işçi yatakhanelerinin bir kısmı 
tamamlanmış olup yemekhane, geçici yollar, geçici servis 
köprüsü temelleri, kanalizasyon borularının döşenmesi ile 
atölyelerin yapımı sürdürülmektedir. 

TÜRKİYE CAMİİ VE 

KÜLTÜR MERKEZİ, AŞKABAT 

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkiye Camii ve 
Kültür Merkezi inşaatına su izolasyonu, havalandırma 
kanalları montajı, sıva, boya işleri, elektrik işleri, kurşun 
ve plywood kaplamalar ile devam edilmektedir. Bu arada 
prekast atölyesinde korniş, simit, dişlik ve şerefe mukar-
naslan ile çevre duvarları perde ve babaların betonarme 
imalatları sürdürülmektedir. 

İSTANBUL METROSU 
1. ETAP - 1. KISIM İNŞAATI 

İstanbul Metrosu'nun l.Etap - 1.Kısım inşaatları 
Mecidiyeköy kuyusu, Gayrettepe yaklaşım tüneli, 
Gayrettepe ve Levent İstasyonları, Zincirlikuyu Şaftı, 
Gültepe Tünelleri ve 4. Levent Aç-Kapa Hattında devam 
etmekte. 
Gayrettepe Istasyonu'nda ana bina inşaatı 19 Mayıs 
1996'da tamamlanmış olup, 25 Mayıs'ta yol törenle trafiğe 
açılmıştır. Havalandırma ve giriş yapıları inşaatına 
başlanmıştır. Mecidiyeköy Şaftı bağlantı tüneli kemer 
betonu tamamlanmış, Zincirlikuyu Şaftı ana tünellerinin üst yan ve alt yan kazılan bitirilmiştir. Gültepe Tünellerinin 
üst yan hatlan tamamlanmış alt yanda ise yapım devam etmektedir. Jeolojik ve jeoteknik incelemeler sürdürülmektedir. 
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KOSTİK SODA PRILLING ÜNİTESİ, JUBAİL 

Daha önce Bültenlerimizde 
tanıtımını yaptığımız Suudi 
Arabistan 'daki bu projemizin 
Ağustos 1996 ayı itibarı ile 
yaklaşık %50'si tamamlan-
mıştır. 

KANGAL TERMİK SANTRALI 

Kangal Termik Santralının III. Ünitesi ve Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi projesinde 4 Haziran'da 
işbaşı yapıldı. Bir yandan mobilizasyon devam ederken, kazan binası inşaatına da başlandı. Ofis binası 
ve işçi yatakhanelerinin yapımının tamamlandığı şantiyede, halen 70 personel çalışmakta. Ankara'da 
ise proje çalışmalarına başlanmış olup, Tesisin önemli yapı elemanlarından pilon, üst kiriş (550 ton) 
imalatları da fabrikamızda sürdürülmektedir. Proje için toplam 10.500 ton çelik konstrüksiyon imalatı 
gerçekleştirilecektir. 

0 

Ana müteahhit Mitsui'nin mu-
kavelevi mühendislik ve ekip-
man/teçhizat teslim terminle-
rinde 4-5 aya varan gecikme-
leri nedeni ile iş programı 
yaklaşık 2 ay geri kalmıştır, 
işin orijinal termin tarihi olan 
31 Aralık 1996'da tamamlana-
bilmesi için Mitsui'nin talebi 
üzerine hazırlanan hızlandır-
ma programı ve bu programın 
maliyeti üzerinde Mitsui ile 
tam anlaşmaya Temmuz ayı 
başında varılmıştır. Mekanik, 
boru ve elektrik montaj işleri-
ne Ağustos ayının ikinci 
yarısında başlanmış olup yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Projenin en önemli ve en kritik ekipmanı olan 
105 tonluk "Prill Tower"ın üç parça halinde yerine kaldırılması ve montajı Ağustos ayında 6 gün içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. Fotoğraflarda safha safha bu işlemi görüyorsunuz. 
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Çok Çalışmak Gerekiyor..... Süreyya Yücel ÖZDEN 

GAMA Bülteni'nin bu sayısına bakarken, bir önemli konuya umarım, değerli okuyucularımız dikkat edecek-
lerdir. GAMA hiçbir zaman herhangi bir başarı hakkında övünmek gibi bir davranışta bulunmaz. Hatta 
yabancıların "low profile" dedikleri davranış biçimi genel olarak izlenen yoldur. Bu sayıda bazı projelerimiz 
hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bunlara dikkatle bakıldığında, özellikle Türkiye'deki mevcut ekonomik 
koşullar altında bu kadar proje üzerinde çalışıyor olmasının, bir müteahhitlik firması için küçümsenmeyecek 
bir başarı olduğu gerçeği kendini gösterecektir. 

Son dönemlerde, üç büyük proje uygulama aşamasına getirilmiştir. Üzerinde yıllardır konuşulan "Yap-îşlet-
Devret" modelinin ilk büyük ölçekli projeleridir bunlar... Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santralı, İzmit Evsel 
ve Endüstriyel Su Temini ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi Doğal Gaz Elektrik Santralı Projeleri. Bu üç pro-
jenin toplam maliyeti yaklaşık üç milyar Dolar'dır. Bu çapta bir finansman paketi oluşturarak, uygulamaya 
koyabilir duruma gelmek, günümüzde, sadece Türkiye için değil, Dünya'nın herhangi bir ülkesi için küçüm-
senmeyecek bir başarıdır. 

Ancak, bu sonuca ulaşmak hiç de kolay olmamıştır. Herbir projeye, hemen hemen her günü yoğun 
çalışmalarla dolu, yıllarca emek verilmiştir. Hem de öylesine bir tempoda çalışılmıştır ki, ne gece, ne gündüz, 
ne yaz, ne kış kavramları kalmış, zaman zaman yoğun gerginlikler, üzüntüler ve büyük zorluklar yaşanmıştır. 

Sadece Türkiye içinde değil, benzer çabalar Türkiye dışında da gösterilmiş ve başta Rusya Federasyonu 
olmak üzere, yeni Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri diye tanımlanan ülkelerde de önemli projeler 
gerçekleştirilmiş ve bazı yînileri alınmıştır. 

Bu gibi konularda, zorluklar olmasına rağmen, yılmadan çalışmaya devam etmek gerekiyor, çünkü, belirli 
işleri alabilmek, artık hiç de kolay görülmüyor. Bir başka deyimle anlatmak gerekirse, yeni finansman yön-
temleri bulmadan ve önemli riskleri yüklenmeden eski kurallarla iş yapmak dönemi geçmiş bulunmaktadır. 
Bugün bir başarıdan söz edebiliyorsak, bunu nelere borçlu olduğumuzu şöyle sıralayabiliriz: 
• En üst düzeyden en alt düzeye kadar hepimizin bir takım ruhu içinde, birbirimize destek vererek, yılmadan 
ve yorulmadan çalışmamız, 

• Şirketimizin temiz bir geçmişe, açık ve dürüst çalışma geleneklerine sahip olması, 

• Yabancı ülkelerdeki şirketlerle dikkatli ve titiz ilişkiler kurabilmemiz, onlarla aramızdaki dialoğu ciddi bir 
şekilde sürdürebilmemiz, 

• Ülkemizin yasalarını ve kurallarını hem kendimizin iyi anlaması, hem de uluslararası finans kuruluşlarına 
tarafımızdan iyi anlatılabilmesi. 

Bu etkenlerin sayısını daha da arttırılabilir. Ama gerekirse, çok çalışmak ve dürüst olmak diye özetleyebili-
riz. Bu kişisel başarılar için de böyle değil mi? 

Sk 
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ELDEKİ İŞLERİMİZ 
Kimi zaman GAMA'da çalışan arkadaşlarımızın taahhütiimüz altındaki işleri tümüyle bilmediklerini 
gözledim. Bu nedenle bu bölümde Ağustos 1996 itibariyle, yurtiçi ve yurtdışında, taahütümüz altında 
bulunan işleri sizlere aktarmak istiyorum. S.T. 

YURTİÇİ 
İŞVEREN İŞİN ADI VE YERİ BAŞLANGIÇ - BİTİŞ 

Nuh Çimento A.Ş. Beyaz Tuğla Tesisleri imalat ve montajı, HEREKE May.96 - Ara.96 

Ereğli Demir-Çelik 
Fab. T.A.Ş. 

2X38 MW Doğal Gaz Yakıtlı "Co-Generation" Tesisi inşaat ve montajı, Kdz. Ereğli May.96 - Eyl.97 

izmit Su A.Ş. İzmit Su Temin Projesi inşaat işleri (PWT (İngiltere) ve Güriş A.Ş. ile konsorsiyum olarak) Nis.96 - Nis.99 

Birecik A.Ş. Birecik Barajı ve 6X112 MW Hidroelektrik Santralı, inşaatı, Şanlıurfa (Philipp Holzman. 
(Almanya) ve Strabag Österreich A.G., (Avusturya) ile inşaat ortaklığı olarak) 

Nis.96 - Eki.2001 

Birecik A.Ş. Birecik Barajı ve 6X112 MW Hidroelektrik Santralı, türbin, jeneratör ve şalt sahası elektrik ve 
mekanik ekipmanları imalat ve montajı.(Cegelec ACEC SA, Gee Alsthom ACEC Energie 
(Belçika), Cegelec SA (Fransa) ve Sulzer Hydro GmbH (Almanya) ile konsorsiyum olarak) 

Nis.96 - Eki.2001 

TEAŞ Kangal Termik Santralı III.Ünitesi (1x157 MW) ve Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri Yapımı, 
Sivas (Transelektro (Macaristan), Mitsubishi (Japonya), Koch (Almanya)ve Simko (Türkiye) ile 
konsorsiyum olarak) 

Haz.96 - Tem.2000 

I.T.Ü. Rektörlük Binası inşaatı, istanbul Ara.93 - Ara.96 

Gama Endüstri A.Ş. Gama Konut, Mersin Villaları İnşaatı. Şub.93 - Ara.96 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 

Ankara Metro Projesi -I. Kısım inşaatı 
(SNC-Lavalin. Bombardier-UTDC ve Güriş ile konsorsiyum olarak) 

Mar.92 - Mar.97 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 

istanbul Metrosu l.Aşama-1. Kısım inşaatı 
(Tekfen, Nurol ve Kiska firmaları ile ortak olarak) 

Ağu.92 - Oca.97 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 

Ankaray ve Ankara Metrosu Kızılay Ortak İstasyonu 
(Güriş ile ortak olarak) 

Tem.92 - Kas.96 

YURTDIŞI 
İŞVEREN İŞİN ADI VE YERİ BAŞLANGIÇ - BİTİŞ 

TOMSKNEFT Tomskneft Kompresör İstasyonu inşaat ve montajı, Luginetsk, RUSYA 
(Bateman firmasına alt müteahhit olarak) 

Nis.96 - Mar.98 

Türkmenistan 
Petrol ve Gaz Bakanlığı 

Türkmenbaşı Rafinerisi CCR Reformer Ünitesi inşaat, montaj ve işletmeye alma işleri, 
TÜRKMENİSTAN (Japon Chiyoda Corp. ile konsorsiyum olarak) 

Şub.96 - Ara.98 

Vobas 23 adet Villa inşaatı, Moskova, RUSYA Kas.95 - Tem.97 

NAMA Kostik Soda Priling Ünitesi, Jubail, Suudi ARABİSTAN 
(Mitsui MES (Japonya) firmasına alt müteahhi olarak) 

Kas.95 - Ara.96 

Uzbekneftegaz Buhara Rafinerisi inşaat ve montaj işleri, ÖZBEKİSTAN 
(Technip SA, (Fransa) firmasına alt müteahhit olarak) 

Kas.95 - Tem.97 

Tyumentransgaz Kabardinka Sibirsky Ogoniok Dinlenme Tesisleri, mevcut bina renovasyonu, 
Novorosisk, RUSYA 

Oca.95 - Kas.96 

T.C.Diyanet İşleri Vakfı Türkiye Camii ve Kültür Merkezi inşaatı ince işleri, Aşkabad,TÜRKMENİSTAN Eyl.95 - Eyl.97 

RAO Gazprom Konut Kompleksi inşaatı (312 konut ve yan tesisler) Moskova, RUSYA Tem.95 - Haz.97 

Zapsibgazprom Teknik Ofis Binası İnşaatı, Tümen, RUSYA Mar.95 - Kas.96 
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ENDÜSTRİYEL PROJELERE YENİ MAKİNALAR 

• » Alınan yeni montaj projeleri nedeni ile Şirketi-
mizin makina parkını geliştirmek, kaçınılmaz 
olmuştur. Bu amaçla yapılan ilk faaliyet, ağır 

vinç parkımızın ilk makinaları sayılabilecek iki adet 
Manitowoc vinci satın almak oldu; 

Manitowoc M250 ve Manitowoc 4000W 

Manitowoc M250: Güncel teknolojinin en gelişmiş ve 
mükemmel örneklerinden biri olan Manitowoc M250 
(state-of-the-art technology) ilk üretildiği 1992 yılından 
beri bütün dünyada büyük bir başarı ile kabul görmektedir. 
Hidrolik ve elektronik kontrollü olan bu makina 250 ton 
baz kapasiteli. Bu vincin en büyük özelliği, son derece zen-
gin ataşmanlarla kapasitesinin bu sınıftaki hiçbir maki-
nanın ulaşamadığı boyutlara çıkarılabilecek bir sistem 
olması. Makina ile beraber satın aldığımız MAX-ER 225 
ataşmanı uzun çalışma yarıçapı ve yüksekliklerde 
vincimize %80'e varan kapasite arttınmı sağlamaktadır. 
Gereğinde eklenebilecek MAX-ER 400 ataşmanı ile baz 
kapasite 400 ton; M1200 Ringer ataşmanı ile ise I. 
Konfıgürasyon 800 ton, II Konfigürasyon 1300 ton kapa-
siteye ulaşmaktadır. 
Bu kapasiteler yeryüzünde bu boyutta bir makina ile 
ulaşılabilecek rekor değerlerdir. Vinç "self erect" donanımı 
ile şantiyeye treyler üzerinde ulaştıktan sonra, birkaç saat 
içinde hiçbir yardımcı vince gerek duyulmadan 100 
metrenin üzerindeki boru uzunlukları ile işe hazır hale 
gelebilmektedir. 

Manitowoc 4000 W - Rebuilt: Firması tarafından "As-
New" standartlara göre revizyonu yapılmış olarak satın 
alınan bu vinç de 160 ton baz kapasitede ve uzun yıllar 
boyunca montaj ve inşaat endüstrisi tarafından mükemmel 
performansı, güvenilirliği ve sağlamlığı ile tanınmaktadır. 
Her iki vinç de ilk işleri olan Buhara Rafinerisi projemiz-
deki kritik parçalan yerine koymak ve bilahare diğer mon-
taj işlerini tamamlamak üzere Özbekistan'a gönderilecek-
lerdir. Kasım ayı başında her ikisinin de şantiyede hazır 
hale getirilmesi planlanmış ve nakliye bağlantıları 
yapılmıştır. 

MAX - ER 225 Ataşmanı M - 250' nin kapasitesini % S0 arttırmaktadır. 



GAMA bülten 

ÖZEL SEKTÖR ENERJİ ÜRETİMİ İMKANLARI 
ABD'DE TARTIŞILDI. 

Türkiye'nin özel sektör enerji üretimine dönük potansiyelinin ele alındığı "Private Power in Turkey" adlı 
toplantı 24-25 Haziran günlerinde Washington D.C.'de yapıldı. Hazine Müsteşarlığı, Enerji Bakanlığı, Botaş, 
Türk Amerikan Konseyi, ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri ile çok sayıda Türk ve Amerikan şirketlerinin 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'de enerji projelerinin geliştirilmesi, devlet ile olan ilişkiler, ener-
ji ihtiyacı gibi konular tartışıldı. 

Toplantıya Gama'dan Genel Müdür Ergil Ersü, Genel Koordinatör Süreyya Yücel Özden ve Yönetim Kurulu 
Danışmanı Mahfı Eğilmez katıldılar. 
Konferansta konuşmacı olan Ergil Ersü, Birecik Barajı ve HES projesini tanıtarak on yıl süren çalışmalardan 
edindiği tecrübeyi aktardı. Bu alanda yapılan ilk çalışma olması nedeni ile bu projenin geliştirilmesinin bu 
kadar uzun sürdüğünü söyleyen Ersü, bundan sonra gelecek projelerin çok daha kısa sürede gerçekleşeceğine 
inandığını belirtti. Projenin fizibilitesi ve önceliği, yakıt gereksiniminin olmaması, kuvvetli bir ekip ile 
çalışılması, hükümetin ve halkın desteği, Hazine Müsteşarlığı ve Enerji Bakanlığı elemanlarının çabalan, 
projenin gerçekleşmesini sağlayan avantajlarımızdı diyen Ersü, YÎD kanunu ve şartnamelerinin eksikliğinin 
süreyi bu derece uzattığını söyledi. 

Uzun süren proje çalışmaları esnasında 3 genel seçim, 6 hükümet değişikliği, Körfez savaşı, şirketlerde ve 
devlet kuruluşlarında çeşitli görev değişiklikleri olduğunu hatırlatan Ersü, bu tip işlerle ilgilenenlerin iyi bir 
projeye, iyi bir takıma, uyumluluk, kararlılık ve özveri gibi özelliklere sahip olmaları gerektiğini belirtti. 

GAMA KONUT MERSİN VİLLALARI SATIŞLARI SÜRÜYOR 

Mersin'in Kargıpınarı ilçesinde Gama-
Konut Mersin Villaları'nın ilk etapta ta-
mamlanan 86 adedinin satışına devam 
edilmekte. 
Sosyal Tesisler, idari Bina ve çarşı 
binalan, ilk etap villalar ile birlikte Mart 
96'da tamamlandı. Bu yaz villaların 
yarısı kadarı ikamet edilmeye başlandı. 
Yüzme havuzu, hamam, spor salonları 
ve restorandan oluşan Sosyal Tesisler 
de bu yaz sezonunda işletmeye açıldı. 
Öte yandan ikinci etap 87 villanın 
yapımı hızlı bir şekilde sürdürülmekte-
dir. Kaba inşaatlar ve ahşap işleri 
taşaron marifetiyle devam etmektedir. 

Kargıpınarı 'ndaki satış ekibimiz Emlak Yatırımları Md. Nusret Can ile birlikte. 
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NÜKLEER ENERJİ SANTRALLARI Kimya Mühendisi 

Ülkemizde nükleer enerji santrallarının kurulmasına ilişkin çalışmalar 1970'li yıllarda başlamış olmakla 
beraber, çalışmalar siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak zaman zaman hızlanmış, zaman zaman tama-
men durmuş ve bu günlere gelinmiştir. 
Yeni kurulan hükümetle beraber nükleer enerji santralının kurulması konusu yeniden gündeme gelmiş ve kısa 
zamanda ihaleye çıkılacağı haberleri yaygınlaşmıştır. Bu arada Dünyadaki gelişmelere göz atmak çok yararlı 
olacaktır. 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bülteninde yer alan bilgilere göre, Dünya elektrik enerjisi üretiminin 
%17'si nükleer enerji santrallarından sağlanmaktadır. Çin ve Tayvan'da dahil olmak üzere dünyada 14 ülkede 
elektrik enerji talebinin %25'den fazlası nükleer enerjiden sağlanmaktadır. Belçika, Bulgaristan, Fransa, 
Macaristan, Litvanya, Slovakya, İsveç ve İsviçre'de ise bu oran %40'ın üzerindedir. 
1995 yılı sonu itibariyle toplam gücü 344 giga-watt olan 437 reaktör faal durumda olup, toplam 32 giga-watt 
gücünde 39 reaktör ise inşa halindedir. 

Nükleer santralların tarihi gelişimine baktığımız zaman, 1970'li yıllarda nükleer enerji santrallarının hızla 
yaygınlaştığını ve 1980 yılında 692,1 tera-watt/saat'a yükseldiğini ve toplam enerji üretimine katkısının %8,4 
olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar 1970-1980 arasında yıllık ortalama %24'lük bir nükleer enerji büyüme-
sine denk gelmektedir. 
1980'den sonra ise 980 - 1985 yıllan arasında yılda %15,2'lik nükleer elektrik üretimi artışı, 1985-1990 
yıllan arasında ise yılda ortalama %6,4'lük bir artış ile 1990 yılında 1913 twh'lık üretim düzeyine ulaşmıştır. 
1994 yılında nükleer elektrik üretimi 2130 twh'a ulaşmıştır, bu da 1990 - 1994 döneminde %2.8'lik bir artışı 
göstermektedir. 
Dünyadaki en büyük üreticiler ABD (639,4 twh), Fransa (341,8 twh), Japonya (258,3 twh), Almanya (143 
twh) ve Kanada (101,7 twh) dır. 
Nükleer güç gelişiminde 1985-1990 döneminden sonra görülen düşük büyüme trendi, pek çok çevrelerde 
1986 yılındaki Çernobil kazası ile ilişkilendirilmektedir. Gerçekte, bu gelişmede diğer faktörler de rol almak-
ta olup, Çernobil kazasının etkisi tüm dünyada farklı farklı olmuştur. 
Bu faktörlerden bir tanesi, elektrik enerjisi talep büyüme oranının son on yılda bir çok ülkede düşmüş olması 
ve bu ülkelerin elektrik sektöründe ilave yatırım yapmaktan vaz geçmeleridir. Nükleer santral inşaatını 
tamamlanmasınının 5-8 yıl sürdüğü ve inşaat başlamadan önceki sürenin kontrattan sonra 1-2 yıl olduğu göz 
önünde bulundurulursa geçen on yıl içinde Çernobil kazasının direkt etkisini gösteren herhangi bir ipucu 
bulunmamaktadır. Yine de kazanın bazı ülkelerde etkisi hemen görülmüştür. Özellikle Çernobil tipi reaktör 
çalıştıran ülkelerde santralların çalıştırılması dikkatle gözden geçirilmiş ve bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 
Genellikle Avrupa'da, Çernobil kazası nükleer santral kurulmasını engelleyen faktörlerden biri olmuştur. 
Ancak Avrupa ülkelerinde büyüme hızı çok düşüktür, dolayısıyla genel enerji talebi büyümesi de çok düşük 
düzeydedir. Bu arada son yıllarda bu durumda da değişiklik olmaya başladığı görülmektedir. Bir kaç yıl 
içinde pek çok ülkede ilave üretim kapasitesinin bir kısmını nükleer santrallar sağlayacaktır. 
Asya ülkelerinde ise durum çok farklıdır. Enerji talebi artış oranı çok yüksek olup nükleer enerji çekici bir 
seçenektir. Bu bölgede pek çok ülke nükleer enerjinin yaygınlaştırılması için atak programlar yapmakta ve 
uygulamaktadır. Örnek olarak Kore 2010 yılına kadar ilave 19 nükleer santral kurmayı planlamıştır. Bu 
santralların toplam gücü 19300 MW olacaktır. 
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1980'li yıllarda gelişen çevre bilinci ve özellikle Çernobil kazasından sonra pek çok ülkede, güvenlik sis-
temlerine ağırlık verilerek geliştirilmiş, nükleer santral tasarımına büyük önem verilmiştir. Yeni nükleer 
santrallar eskilerine göre çok daha emniyetli, ekonomik ve güvenilirdir. 
Geliştirilmiş tasarımlar iki alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar Evrimsel (Evolutionary) ve Yeni Geliştirilmiş 
(Developmental) tasarımlardır. 
Evrimsel olanlar mevcut santral tasarımlarının deneyimler ve yeni teknolojilerin uyarlanması sonucu gelişti-
rilmişidir. Ticari olarak yaygın kullanımlarından önce tasarımların mühendislik yönünden ve teyid edici 
testlerden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yeni Geliştirilmiş tasarımlar ise mevcut tasarımlardan farklı olup büyük ölçekli ticari uygulamalardan önce 
bir demonstrasyon santralı veya prototip santral inşaatı gerektirmektedirler ve üzerlerinde daha fazla deney 
yapılması gerekmektedir. 

Geliştirilmekte olan tasarımlar temel olarak üç tipdir. SU SOĞUTUCULU REAKTÖRLER ( Soğutucu ve 
moderator olarak su kullanırlar.), HIZLI REAKTÖRLER ( Soğutucu olarak sıvı metal kullanırlar, örneğin 
sodyum.), GAZ SOĞUTMALI REAKTÖRLER (Soğutucu olarak gaz, örneğin helyum ve moderator olarak 
grafit kullanırlar.) 

İşletmede olan nükleer güç reaktörlerinin %75'i su soğutmalıdır, aynı şekilde geliştirilmekte olan reaktörlerde 
de durum aynıdır. Su soğutmalı reaktörler, Hafif Su Reaktörleri (Normal su kullanır.) ve Ağır Su Reaktörleri 
olmak üzere ikiye ayrılır. Hafif Su reaktörleri de ayrıca Kaynar Hafif Su Reaktörleri ve Basınçlı Hafif Su 
reaktörleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

Aşağıda 31 Aralık 1994 tarihi itibariyle işletmede ve inşa halinde olan nükleer güç santrallarının tipleri-
ne göre dağılımı verilmektedir. 

Nük lee r G ü ç S a n t r a l l a r ı T i p l e r i n i n Sayısı N ü k l e e r G ü ç S a n t r a l l a r ı T i p l e r i n i n Kapas i te le r i ( G W e ) 

İŞLETMEDE İNŞA HALİNDE 

P W R 246 27 

B W R 93 3 

P H W R 33 14 

G C R 21 

L W G R 20 1 

A G R 14 

F B R 4 3 

D İ Ğ E R L E R İ 1 

T O P L A M 432 48 

İŞLETMEDE İNŞA HALİNDE 

P W R 216.455 25.877 

B W R 76.209 3.426 

P H W R 18.637 6.902 

G C R 3.519 

L W G R 14.956 0.925 

A G R 8.36 

F B R 2.063 1.746 

D İ Ğ E R L E R İ 0.148 

T O P L A M 340.347 38.876 

PWR Basınçlı Hafif Su Yavaşlatıcılı ve Soğutucu Reaktör • BVVR Kaynar Hafif Su Yavaşlatıcılı ve Soğutucu Reaktör 
G C R Gaz Soğutuculu, Grafit Yavaşlatıcılı Reaktör • A G R İleri Gaz Soğutuculu, Grafit Yavaşlatıcılı Reaktör 

PHVVR Basınçlı Ağır Su Yavaşlatıcılı ve Soğutucu Reaktör • LWGR Hafif Su Soğutuculu, Grafit Yavaşlatıcılı Reaktör 
FBR Hızlı Üretken reaktör 

Ref: IAEA BULLETIN, Ocak, 1996 • TAEK BÜLTENİ. Mart/Nisan, 1996 
TAEK BÜLTENİ. Temmuz/Ağustos, 1995 • KEPCO Quarterly Review, First Quarterly, 1996 
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O.D.T.Ü MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
1962 YILLIĞI'NDAN 

ME. SOCIETY EXECUTIVE COMMITTEE. 
Left to right: Yücel Aksoy, Yener Akkılıç, Ergil Ersii, Nezih Divitçi, Celasin Egel. 

EXECUTIVE COMMITTEE LUNCH WITH PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
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BUNLARI 

• Endonezya'nın 17 binden fazla adadan oluştuğunu, en kalabalık ve en büyüğü olan Java adasında mil kare 
başına 1500 kişi düştüğünü, 
• Atatürk Barajı'nın dünya barajları arasında dolgu hacmi büyüklüğü açısından 85.000.000 m3 ile 4. sırayı, 
rezervuar kapasitesi açısından 20. sırayı aldığını, 
• Dünyanın en kalabalık kentinin 27 milyon nüfusu ile Tokyo olduğunu ve 6,7 milyon nüfusu ile İstanbul'un 
26. sırada bulunduğunu, 
• 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler'e Andorra ve Monako'nun ancak 1993'te üye olduğunu, 
• İlk sandviçin, 4. Sandwich Kontu John Montagu (1918-92) tarafından oyun masasından kalkmadan karnını 
doyurabilmesi amacı ile hazırlattırıldığını ve bugün de onun adı ile anıldığını, 
• Domates suyu ve votka ile yapılan Bloody Mary içkisinin adının İngiltere Kraliçesi 1. Mary'nin (1553-58) 
takma adı olduğunu ve bu adı binlerce Protestanı katletmesinden dolayı aldığını, 
• Dünya etrafındaki turunu 90 dakikada tamamlayan Colombia mekiğinin hızının sadece 9 km/saniye, oysa 
nükleer reaktörde oluşan bir fizyonda ortaya çıkan nötronun hızının 20.000 km/saniye olduğunu, 
• Türkiye'nin 1994 yılında 62 milyon olan nüfusunun, 2010 yılında 81,8 milyon ve 2020 yılında 93 milyon 
olacağının tahmin edildiğini, 
• Poker oyununda, floş ruayel (Royal flush) gelmesi ihtimalinin 640.739'da bir, briç oyununda 13-0-0-0 dis-
tribüsyon ihtimalinin de 158,7 milyarda bir olduğunu, 
• Dünyanın en yüksek binasının 443 m yüksekliği ile 
Chicago'daki 110 katlı Sears Tower olduğunu ve kat sayıları 
aynı olmasına rağmen New York'daki World Trade Center 
kulelerinden 26 metre daha yüksek olduğunu, 
• Japonya'da 1998 yılında tamamlanacak Akashi Kaiko 
köprüsünün (1990 m) dünyanın en uzun asma köprüsü 
olacağını ve 1090 m uzunluğu ile Boğaziçi ve 1074 m uzun-
luğu ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin dünya sırala-
masında 8'inci ve 9'uncu sıralan aldığını, 

• New York Limanı'ndaki Özgürlük Abidesi'nin ABD'ye 
Fransızların hediyesi olduğunu, Frederic August Bartholdi 
adlı heykeltraş tarafından tasarlandığını, 214 kasa içinde 
Rouen'den getirilip 1886'da monte edildiğini ve 225 tonluk 
heykelin 100'üncü yıl kutlamalarında 5000 göçmenin Ellis 
adasında ve 20.000 göçmenin ülkenin çeşitli yerlerinden 
uydu aracılığıyla yemin ederek ABD vatandaşı olduğunu, 

•Ve, İbrahim Tatlıses ile Erol Evgin'in bir zamanlar 
GAMA'da çalıştığını, BÎLİYORMUYDUNUZ.... 

ibrahim Tatlıses ve Erol 
Evgin Gama'da Yetişti 

İnşaat sektörünün devlerinden 
Gama, 35 yıllık geçmiş olan bir 
şirket Çoğunlukla da yurtdışı 

ihalelerde imzası var. Malezya'daki 
şantiyelerden Rusya'daki yatıranla-
ra kadar, Batı daki prestijli projeler-
den yurtiçindeki inşaatlara kadar 
geniş iş yelpazesi olan bir şirket Ga-
ma. Son olarak da Rusya'nın Soehi 
kentinde kendisinin de ortak oldu-
ğu bir beş yıldızlı oteli geçtiğimiz 
hana faaliyete geçirdi Otelin açılış 
törenindeki sohbetimiz sırasında 
Gama 'nfı Yönetim Kutulu Başkanı 
Erol Oçcr'dcn şirketle ilgili anılan 
dinlerken İbrahim Tallnes'in de bir 
zamanlar Gama'nın inşaatlarında 

çalıştığım Gftrenlyoru İbrahim 
Tatlıses'in inşaat ışçisiyken adı ib-
rahim Tatlı imiş ve şirketin İstan-
bul'daki bir şantiyesinde çalışmış. 

Bir başka Unla şarkıcı daha Ga-
ma'nın rahle-i tedrisinden geçmiş. 
Erol Evgtoı, daha liseyi henüz bitir-
mişken Gama'da kısa bar süre çalış-
mış ve ilerde mimarlık eğitimini 
seçmesinde Gama'da çatışmış olma 
sııun Önemli bar yeri olmuş Gama 
yurtdışı Uıalalerinde Önemli bar yeri 
korurken aynı zamanda Türkiye de-
ki Önemli sanatçıları da bünyesin-
den çıkartmakta etkili oluyor Saka-
lım bundan sonra hangi Unla sanat 
çı Gama'dan çıkacak7 
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1928'den günümüze RUS Sanatı 
1. Dünya savaşı ve iç savaş sonrası karşılaşılan, kay-
nakların tükenişi ve kıtlık döneminin ardından ekonomiyi 
istikrara kavuşturan, NEP (Yeni Ekonomik Politika) 
döneminin 1928'de sona ermesi, beş yıllık planların 
başlatılması ve Stalin'in giderek yükselmesi, Sovyet 
Kültürel yaşamında genel bir hava değişimine yol 
açmıştı. Sovyet yönetiminin ilk Aydınlanma Komiseri 
(Bu eğitim ve sanat bakanı anlamına gelmektedir) 
Lunaçarski 1929 yılında görevinden ayrıldı. Kültürlü ve 
yumuşak bir kişi olan Lunaçarsky, sembolist bir oyun 
yazan olarak, aydınların güvenini kazanmak üzere Lenin 
tarafından göreve getirilmişti. 1930'lu yıllar, "proleter" 
örgütlenmelerin rakipsiz egemenliği ile başladı. 1932 
yılında Merkez Komitesi, proleterler dahil, yazınsal ve 
sanatsal bütün gruplaşmaları yasaklayan beklenmedik bir 
karar aldı. Herhangi bir propaganda angajmanına girmek-
sizin kendi etkinliklerini sürdürmek isteyenler için bu 
rahatlatıcı bir karar oHu. 
Ancak, sanat etkinliklerinin artık çok daha katı bir ortam-
da sürdürülebileceği kısa sürede ortaya çıktı. Artık sürek-
li bir denetim ve kapsamlı bir sansür söz konusuydu. 1943 
yılında, Sosyalist Gerçekçilik adıyla bilinen tek tip bir 
sanatsal yöntem öngörüldü. Sosyalist Gerçekçilik, soyut 
ve başka dillere çevrilmesi güç üç ilke ile belirleniyordu; 
ideynost (tanımlanabilir fikirlerin varlığı), partiynost 
(Komünist Parti ilkeleri ile uyum) ve narodnost (kitle 
ruhu). Sosyalist Gerçekçiliğin pratikte ne anlama 
geldiğini görmek öyle pek kolay değildir. Bu kavram, 
kinayeli bir tarzda, "önderlerin, kendilerinin anlayabile-
cekleri bir tarzda yüceltilmeleri" olarak tanımlanmıştır. 
Gerçek yetenekler ise filizlenmeye, hatta tam boy ortaya 
çıkmaya devam ediyordu. Roman, bu türün kuşkusuz en 
en iyi temsilcisi olan Mihail Şolohov (1905-84) ile 
yeniden canlandı. Şolohov'un Durgun Don'u iç savaş 
döneminin, bir Kazağın görüş açısından, epik türde özgün 
anlatımıdır. Şiirde Pasternak, birkaç yıl içinde neredeyse 
Sovyet baş ozanı konumundaydı. Müzik Dimitri 
Şostakoviç'in parlak yükselişine tanıklık etti. Sanatların 
en soyutu olan müzik doğal olarak Sosyalist Gerçekçilik 
çerçevesinde tanımlanmaya en az elverişli daldı, ancak 
bestelerde melodik olma özelliğinin istendiği açıktı. Bu 
konumuyla müzik, özgün nitelikteki her bestecinin sert 

eleştirilere uğradığı 1940'lar sonunda ağır darbeler aldı. 
Görsel sanatlar alanında fıgürasyonun yeniden canlan-
ması, yeni öğretinin etkilerinin duyulmasını geciktirdi. 
Eskiler ve yeni yetenekler de aralarında olmak üzere bazı 
sanatçılar yenilikçi hatta zaman zaman heyecanlandıncı 
ürünler vermekteydiler. Tiyatro ve sinema gerçi hiçbir 
zaman değerini tam anlamda yitirmediler, ama bir 
sıradanlığa doğru giderek gerilediler. Bu arada 
düşündüklerini dobra dobra söyleyenler tutuklanmış ve 
kurşuna dizilmişti. 
1937-1938 yıllarının sarsıntılı ortamında yazarların ya da 
sanatçıların yapabilecekleri en iyi iş, ses çıkarmamaktı. 
Bu dönemin yazın alanındaki kurbanlıkları arasında 
Mandelstam, Babel ve romancı Pilnyak bulunmaktadır. 
Zabolotskiy ise, yönetimce tanındığı halde çalışma 
kampı cezası alıp gördüklerini anlatacak kadar yaşaya-
bilen hemen hemen tek yazardır. Artık hayali değil de 
gerçek düşmanların gündeme geldiği 1941-45 savaş 
yıllarında, uygulanan denetim gevşedi. Bu dönemde bazı 
iyi şairler ortaya çıktı. Ancak 1946-48'de yazarları (özel-
likle Ahmatova ile mizah öyküleri yazarı Mihail 
Zosçenko'yu) hedef alan yeni saldırılar gündeme geldi ve 
bu saldırılar Stalin'in ölümüne dek bu alandaki canlılığı 
durdurdu. Ezop dilinin ya da fantezinin gereğinde 
başarılı biçimde kullanılabileceği de bu dönemde ortaya 
çıktı. Yevgeniy Şvarts (1898-1958) tarafından uzaktan 
Hans Andersen esinleri taşıyan tarzda yazılan ve erişkin-
ler için mesajlar içeren çocuk oyunlarından burada söz 
edilebilir. Sovyetler Birliği'nin keşişçesine dışa kapalı 
ortamında bazı yazarlar salt "çekmecede bulunsun diye" 
yazmaya bile istekliydiler. Çok sonraları yayınlanan 
kayda değer iki istisna, Bulgakov'un Usta ve Margarita 
ve Pasternak'ın Doktor Jivago romanlarıdır. Gerçi 
1950'lerin ortasında başlayıp aşağı yukarı bir on yıl süren 
döneme adını veren, yaşlı yazar llya Ehrenburg'un 
imzasını taşıyan Buzların Çözülüşü romanı idi; ancak 
Ehrenburg'un 60'larda yayımlanan anıları, "Buzların 
çözülüşü" açısından daha önemli bir belge oluşturmak-
tadır. Kültürel ortama damga vuran iyimserlik, kısmen 
keşfedilmeyi bekleyen bir deneyler dünyası bulunduğu, 
bunu gerçekleştirme sabırsızlığı duyan bir kamuoyunun 
varlığı ve Sovyetler'in de yeniden kültürel dünyanın bir 
parçası olabileceği yolundaki düşüncelerden kaynaklan-
maktaydı. Dışarda zaman zaman, Sovyet yazarlarının ya 
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da sanatçılarının "resmi" ya da " gayri resmi" olarak iki 
kategoriye ayrılabileceği varsayılır. Ancak durum hiçbir 
zaman böyle olmadı. Hruşçev, kimi zaman sert, kimi 
zaman yumuşak oldu; ama tam boy bir baskı dönemi 
başlatmamaya özen gösterdi. 
"Buzların Çözülüşü" yeni yetenekleri özendirdi, Stalin 
döneminde ayakta kalabilenlere canlılık kazandırdı ve 
eskinin yeniden keşfine yol açtı. Yeni yazarların 
öncülüğünü ozanlar yapmakta idi. Dikkat çekici bir olgu, 
Yevgeniy Yevtuşenko ve Andrey Veznezenskiy gibi 
ozanların başını çektikleri kitlesel şiir okuma etkinlik-
leriydi. Bunu kısa sürede yeni düz yazı izledi. Bunlar 
arasında Yuri Kazakov'un kısa öyküleri dikkati çeker. 
Diğer yazarlar arasında Solukin, Aksyonov ile Şuşkin 
(aynı zamanda yetenekli bir sinema yönetmenidir) 
sayılabilir. Sanat alanında eskinin yeniden keşfi kendi 
başına önem taşır; Moskova ve Leningrad'daki çağdaş 
Fransız resim örneklerine dönüş, bunun bir örneğidir. 
Buna karşılık Maleviç gibi modernist Rus öncüler gene 
depolarda kaldılar. Müzik yaşamı boyunca birbirini 
izleyen takdir ve inkar kampanyalarının sarsıntısını 
taşıyan Şostakoviç yeni bir dönemi 
için "bir kez daha doğuyordu. 
Öldüğünde, 15 senfoni ile aynı 
sayıda yaylı sazlar kuartetinden 
oluşan, (Rusya açısından) benzersiz 
bir birikim bırakmıştır. 
Brejnev dönemi durgunluğu, 
1960'lar sonunda yavaş yavaş ken-
dini duyurdu. Bu dönemin olumsuz 
gelişmeleri arasında Andrey 
Sinyavsky ve Yuri Danyel'in yargı-
lanmaları ve hapse atılmaları (1966) ile Aleksander 
Soljenitsin'in ülkeden çıkarılması (1974) yer alır. 
Soljenitsin, toplama kampı edebiyatı üzerindeki tabuyu 
y ı k a n İvarı Denisoviç'in Hayatında Bir Gün ad l ı 

öyküsünün önde gelen "liberal" bir aylık dergi olan Novy 
Mir'de 1962 yılında yayımlanmasıyla üne kavuşmuştu. 
Roman ile çağdaş tarihin kesiştiği bir noktada yerini 
bulan daha hacimli çalışmaları, Soljenitsin'e 1970 yılında 
Nobel Ödülü'ü kazandırmış bulunuyordu. Brejnev döne-
minde "rejim karşıtlığı" (döneme özgü bir tanımlama) her 
türlü sert muamelelerle, sık sık da ülkeden ihraç ve 
vatandaşlık haklarının geri alınması gibi yaptırımlarla 

karşılaşmaya başlamıştı. Zorla ülke dışına çıkarılanlar-
dan bir bölümü, örneğin Nobel Ödülü sahibi (1940) 
Yosif Brodskiy gibi, dışarıda büyük ün yaptı, bazıları da 
hiçbir iz bırakmadan kaybolup gittiler. Ancak ne olursa 
olsun, sonuç Sovyetler açısından bir dış ilişkiler fiyasko-
su idi. Bu şekilde elden kaçırılan yetenekler arasında film 
yönetmeni Tarkovskiy ile Moskova Taganka Tiyatro-
su'nun yönetmeni Yuri Lyubimov da bulunmaktaydı. Ne 
var ki baskıcılık açısından Brejnev dönemi Stalin'inkiyle 
boy ölçüşmekten çok uzaktı. Ve sanatın bütün dallarında 
arayışçı, bir yer altı kültürünü sürdürebiliyordu; tabii 
sivri davranıp öne çıkmadığı sürece. Bu yer altı 
kültürünün etkinlikleri arasında dikkat çeken bir alan da 
balad beste ve icralarıdır. Rus olmayan ulusların, son 30 
yıl içinde Rus diline ve yazınına pek çok katkıda bulun-
duklarını burada belirtmek gerekir. "Resmi" basın, ilginç 
bir olgu olarak dikkati çeken ve kırsal kesimin yıllanmış 
sorunlarını odak alan "köy yazını"nı teşvik ediyordu. Dü-
şünsel yaşamda ise, önde gelen temsilcilerine dünya ça-
pında ün kazandıracak olan insancıl ve siyasal angajman-
sız bir akademisyenlik yavaş yavaş gelişmekteydi. 

Gorbaçov ile 1985'den bu yana 
olup bitenler, buzların çözülüşü 
bağlamında Hrusçev döneminde-
kinden çok daha kapsamlı gelişme-
lere tanıklık etmiştir. Yazarlardan 
henüz yeterince öne çıkan olma-
mıştır. Ancak daha önce tabu sayı-
lan yapıtların yeniden keşfi ve 
yayınlanması süreci çok ileri mesa 
feler almıştır (Mandelştam, 
Pasternak ve diğerleri yeniden ha-

yata dönmüşlerdir). Ruslar açısından olağanüstü bir 
deneyim de öncü sanat akımları canlılık kazanırken, 
Kandinskiy, Maleviç, Chagal, Popova, Filonov ve 
diğerlerinin Tretyakov Galerisi'nde özenle sergilenmeye 
başlanması olmuştur. Uzun dönem açısından önem 
taşıyan özel bir durum da, Brejnev döneminde ülkeden 
ayrılanların geri dönmeleri yolundaki belirtilerdir. Bale 
sanatçıları Rudolf Nureyev, Natalya Makarova, sahne 
yönetmeni Yuri Lyubimov, yazarlar Andrey Sniyavskı 
ve Soljenitsin gezi amacıyla da olsa ülkelerine gen 
dönmüşlerdir. Rus kültürünün geleceği açısından talih, 
hiçbir dönemde bu kadar cömert olmamıştır. 

ffi 




