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GAMA bülten 

Sevgili okurlar, 

İlk sayımızın çalışanlarımız arasında büyük 
ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Yıllardır 
şirket bünyesinde var olan bir boşluğu 
doldurmuş olmaktan dolayı gurur duyu-
yoruz. 

İyi ve kötü anıları ile geride bıraktığımız 
1993 yılı, Gama için oldukça başarılı geçti. 
Gün geçtikçe güçlenen, yurtiçi ve yurt-
dışında adını daha çok duyuran şirketimiz 
geçtiğimiz yıl, Rusya Federasyonu Parla-
mento Binası 'nın onarımı gibi prestijli işlere 
davet edildi, büyük ve önemli projeler 
tamamladı ve toplam 312.4 Milyon $ değe-
rinde yeni iş bağlantıları yaptı. Bu başa-
rıların önümüzdeki senelerde de devam etme-
sini diliyoruz. 

Birinci sayımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı 
teşekkür ediyor, yeni yılda da sizlere doyu-
rucu ve yararlı daha nice GAMA bülten 
sunmayı umuyoruz. 

GAMA bülten 
SAHİBİ 

GAMA ENDÜSTRİ TESİSLERİ 
İMALAT VE MONTAJ A.Ş. 

adına 
Genel Müdür Ergil ERSÜ 

YAZI İŞLERİ 

Z. Sedef ÎÜMER 

YAZIŞMA ADRESİ 

ATATÜRK BULVARI 229, 
KAVAKLIDERE, 
06680 ANKARA 

TEL: 0.312.428 61 10 (10 HAT) 

HAZIRLAYAN 

SCALA TAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
BOĞAZ SOKAK NO.25 G.O.P. 

06700 ANKARA 
TEL: 0.312.427 30 05 

BASKI 

PAN MATBAACILIK 
VE YAYINCILIK LTD. ŞTİ 

TEL: 0.312. 230 78 90 
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RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETÎ'NDEN 
GAMA'YA ŞEREF BELGESİ 

4 Ekim 1993 tarihinde çıkan çatışmalar sırasında hasar gören Rusya Federasyonu Parlamento Binası, "Beyaz 
Ev"in onarım ve yenileme işlerinin çok kısa zamanda ve yüksek standartta tamamlanmasından dolayı 
GAMA, Başbakan Çernomirdin imzası ile Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından verilen ŞEREF BELGE-
Sİ ile onurlandırılmıştır. Şeref Belgesi, Beyaz Ev Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Yönetim Kurulu 
Başkanı'mız Erol Üçer 'e takdim edilmiştir. 
Aynı törende ayrıca, projede çalışan elemanlarımız, İhsan Tüfekçi, Mehmet Ziya Alav, Haluk Evrim, Yurdal 
Güven, Sibel Güven, ve Muhammet Abdi Osman da üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirilmiştir. 
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RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ 
BAKANLAR KURULU 

Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından verilen karar 
uyarınca Krasnopresnenskaya Naberejnaya'daki 
Beyaz Ev onarımını tam zamanında ve yüksek 

kalite ile tamamladığı için 

Türk Firması " GAMA " yi 

Şeref Belgesiyle 
ödüllendirmiştir. 

Rusya Federasyonu Hükümeti V. Çernomirdin 
Bakanlar Kurulu Başkanı 

1993-Aral ık 
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İKİ PROJEMİZİN DAHA GEÇİCİ TESLİMLERİ YAPILDI 

İkitelli Hazır Beton 
Tesisleri 

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ne taahhüt edilen, İki-
telli Hazır Beton Tesisleri projesinde, 2 adet 105 
m3 kapasiteli beton santralı, 4 adet 200 tonluk 
çimento silosu, idari ve sosyal bina atölye bi-
nası, gömülü su deposu, trafo binası, kumanda 
odaları I. ve II. transmikser yıkama havuzu, kan-
tar ve kontrol binası, pis su arıtma tesisi, tesisat 
galerileri ile saha kaplama betonu ve çevre du-
varlarının inşaat, imalat ve montaj işleri ger-
çekleştirilmiştir. GAMA'nın taahhütü altında 
tüm proje hizmetlerinin de bulunduğu projeye, 
Ocak 1993'te başlanmış, I. Santral Mayıs 1993 
başında, II. Santral ise Haziran 1993'te iş-
letmeye sokularak beton üretimine başlanmıştır. 
Tesisin yapımı devam ederken Ekim 1993'te 
yeni alınan arazi ile işin miktarı artmış ve bu 
nedenle 3 ay süre uzatımı alınmıştır. Yıl sonu 
itibarı ile geçici teslim yapılarak tesis işletmeye 
devredilmiştir. 

Hereke Çimento Fabrikası, Tras 
Değirmeni ve Yan Üniteleri İle 
" Gamma - Metrics " Tesisleri 

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ne taahhüt edilen pro-
jenin inşaat ve montaj işleri kapsamında, Tras 
Değirmeni, tras nakil sistemi ve transfer kulesi, 
elektrofiltre, tras silosu, sıcak gaz hattı, elevatör 
ve havalı bantlar, " Gamma - Metrics " binası ve 
cihazı, yüksek mal stokholü ve ilgili konveyör 
hatları, demir cevheri ünitesi ve ilgili konveyör 
hatları yapımları ile mevcut hammadde nakil 
konveyörlerinin tadilatı bulunmaktadır. Yu-
karıda belirtilen işlere ait tüm proje hiz-
metlerinin de dahil olduğu projeye Ocak 1993'te 
başlanmış ve yıl sonu itibarı ile geçici teslimi 
yapılmıştır. 
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Marmara Ereğlisi Doğalgaza Dayalı 
Kuvvet Santralı Projesi 

Yap - İşlet - Devret modeli ile kurulacak olan Santral, Türkiye'nin 
temiz ve çevreci enerji üretimi çabalarına örnek olacak... 

Gama'nın Amerikan Enron Power Holdings C.V. ile 
Wing International Ltd. ve İngiliz Midlands Gene-
ration Overseas Ltd. Şirketleri ile birlikte Ocak 
1992'de başladığı Marmara Ereğlisi'nde doğalgaza 
dayalı 500 MW kapasiteli Kuvvet Santralı'nın yapı-
mı için süren çalışmalarda büyük gelişme kayde-
dilmiş ve projenin önemli anlaşmaları imza-
lanmıştır. 
Bunlar; 
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile UYGU-
LAMA ANLAŞMASI, 
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ENERJİ 
FONU ANLAŞMASI, 
c) Türkiye Elektrik Kurumu ile ELEKTRİK SATIŞ 
ANLAŞMASI, 
d) Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma Gn. Md. 
( BOTAŞ ) ile GAZ TEMİN ANLAŞMASI'dır. 

Ayrıca 9 Aralık 1993 tarihinde söz konusu projenin 
Türkiye'de yürütücülüğünü yapacak olan yabancı 
sermayeli bir Türk şirketi kurulmuştur. Adı Trakya 
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. olan bu şirketin 
kurucuları ve hissedarlık durumları şöyledir; 

Enron Power Holdings C.V %50 
Midlands Generation Overseas Ltd. %31 
Wing International Ltd. %9 
Gama Endüstri A.Ş. %9 
Gama Pazarlama A.Ş. % 1 
Yap - İşlet - Devret modeline göre kendi türünde ilk 
defa yapılacak olan Kuvvet Santralı, en son tekno-
loji ile kombine çevrim doğalgaz santralı olarak 
tasarımlandırılacaktır. Teklif edilen tasarımın, diğer 
santral tiplerine göre az işletme gideri, kanıtlanmış 
teknoloji, emniyetli ve esnek yakıt, yüksek randı-
man ve kısa yapım süresi gibi bir çok avantajları 
vardır. Bunların dışında önemli bir nokta da bu tip 
santralların temiz ve çevreci enerji üretimi sağla-
masıdır. 

Enron Power Corp. ve Gama tarafından kurulan 
konsorsiyumun anahtar teslimi yapımını üstle-
neceği Marmara Ereğlisi Kuvvet Santralı, 550 
Milyon Dolar'a mal olacaktır. Yap - İşlet - Devret 
modeli tesisin 20 yıl süre ile işletilmesi için gerekli 
doğalgaz Botaş'tan sağlanacak ve üretilen enerji 
Türkiye Elektrik Kurumu'na satılacaktır. 

POLİS TEŞKİLATINA 
ÇELİK YELEK 

Bu yılbaşında, Gama Şirketler Grubu, geleneksel 
yeni yıl armağanlarının yerine Devletimizin, Ülkesi 
ve Milleti ile Bölünmezliği ve Cumhuriyetimizin 
varlığı için çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, 
2 Milyar TL tutarında Çelik Yelek Bağışında 
bulundu. 
Bağış çekini Yönetim Kurulu Başkanı'mız Erol 
Üçer'den alan Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Ağar, Gama'ya, Emniyet Teşkilatı adına teşekkür 
etti ve sanayi ve iş dünyasının bu tür girişimlerinin 
Türk Polisi'ni güçlendirdiğini söyledi. 
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İSTANBUL METROSU PROJESİ 
GAMA'nın,Tekfen, Nurol ve Kiska Şirketleri ile Ortak olarak 

üstlendiği 1. Aşama, 1. Kısım inşaatları 
Aralık 1995'te tamamlanacak. 

İstanbul Metrosu, İstanbul'un iş, alışveriş 
ve konut bölgeleri arası trafiğin en yoğun 
olduğu Topkapı - 4. Levent yerleşim bi-
rimleri arasında planlanmıştır. 17.24 km. 
uzunluktaki bu güzergah I. Aşama olarak 
adlandırılan Taksim - Şişli Hattı ve II. 
Aşama olarak adlandırılan Topkapı - Tak-
sim Hattı olarak 2 bölüme ayrılmıştır. İlk 
etapta I. Aşama inşaatı olarak uygulamaya 
konulan metro projesi, II. Aşama bö-
lümünün tamamlanmasını takiben bir bütün 
oluşturacak ve güzergah üzerinde tek 
yönde saatte yaklaşık 76.000 kişi ta-
şıyacaktır. Toplam bedeli, yaklaşık 
790.000.000 $ olan İstanbul Metrosu, II. 
Aşama devreye girene kadar Taksim - 4. 
Levent arasında hizmete konulacaktır. 
İstanbul Metrosu'nun I. Aşaması olan 4. LEVENT İstasyonu'nda 4.800 m2 çarşı ve dükkan alan-
Taksim - 4. Levent arasında 5 adet istasyon ve tek # ^ L E V E N T l a r ı olacaktır. 
tüp olarak 13.38 km tünel yapılacaktır. Ya- \ Ağustos 1992'de başlayan I. kısım inşaatın son du-
pılacak istasyonlar Taksim, Osmanbey, GAYRETTEPE ̂  rumunu şöyle özetleyebiliriz; 
Şişli, Gayrettepe ve Levent bölgelerinde - Gayrettepe Yaklaşım Tünellerinde üstyarı ça-
inşa edilecektir. X lışmaları Taksim yönünde, her iki hatta, alt yapı ça-
I. Aşama inşaatları, 1. Kısım ( Şişli - 4. Levent f / S'?1-1 lışmaları ise Levent ve Taksim yönlerinde devam 
arası) ve 2. Kısım ( Taksim - Şişli arası ) $ etmekte, 
adı altında iki bölüm olarak ger- - Mecidiyeköy Kuyusu Tünellerinde üstyarı ça-
çekleştirilecektir. Her iki kısmın proje ve O S M A N B E Y ^ lışmaları Levent yönünde her iki hatta, altyarı ça-
kontrolluk hizmetleri Yüksel Proje - IGT ( G e - ^ Tışmaları ise her iki yönde Hat 1 ve Hat 2'de 
otechnic und Tunnelbau) Ortak Girişimi'ne ve- \ devam etmekte, 
rilmiştir. Her iki kısmın inşaatı Aralık 1995 tarihinde \YTAKSlM - Gayrettepe ve Mecidiyeköy Tünelleri'nde 
tamamlanacaktır. ^ Bağlantı Galerileri inşaatları ve Gayrettepe İs-
İnşaatını, GAMA, Tekfen, Nurol ve Kiska Şir- f tasyonu'nda öngermeli ankraj işleri devam etmekte, 
ketlerinin Ortak olarak yüklendiği I. Kısım,ŞIŞHANE / f j - Levent İstasyonu'nda kazı, istinat duvarları, beton 
Gayrettepe ve Levent İstasyonlarının bulunduğu Ş ve kalıp işleri ile ankrajlama işleri devam etmekte, 
4.049 km güzergahtan oluşmaktadır. Hat boyunca « - 4. Levent'de Aç - Kapa Tüneller ve istinat du-
2.589 m delme tünel ve 1.460 m aç-kapa tünel in_jj|F ŞEHZADEBAŞI varları güzergahında altyapı aktarmaları uy-
şaatı gerçekleştirilecektir. Gayrettepe ve Levent İs- Ş gulama projeleri hazırlanmakta, 
tasyonlan aç-kapa inşa edilecek ayrıca Gayrettepe V 

J •S V V^ENİKAPI 
TOPKAPI 

CERRAHPAŞA 
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İZMİT İÇME SUYU PROJESİ 

İzmit ve çevresinde su sıkıntısını giderecek, İzmit 
Su Temin Projesi'nin Yap - İşlet - Devret Modeli ile 
yapımını sağlayacak anlaşma Temmuz 1993'te 
imzalandı. İzmit Belediyesi, Thames Water Inter-
national (İngiltere), Mitsui, Sumitomo (Japonya), 
GAMA, Güriş İnş. ve Müh A.Ş. tarafından kuru-
lacak 107 Milyon Dolar sermayeli İzmit Su A.Ş. 
tarafından Y.İ.D. modelinde gerçekleştirilecektir. 
Proje halen yapımı GAMA'nın taahhütü altında 
olan Kirazdere Barajı 'nın tamamlanmasını, günde 
480.000 m3 suyu tasfiye edebilecek kapasitede bir 
su tasfiye tesisi kurulmasını, üretilecek 142.000.000 
m3/yıl suyu İzmit'in doğusundaki sanayi tesislerine, 
Gölcük'e ve Gebze - Şıhlı deposuna iletilecek 
toplam 140.000 m muhtelif çaplı ana isale hatlarını, 
Tavşancıl ve Gebze'de iki terfi istasyonunu, İzmit 
Belediyesi'nce kurulacak Sular İdaresi'ne kuruluş, 
dağıtım şebekelerinin İslahı, kaçakların önlenmesi, 
faturalama ve su bedellerinin tahsili için teknik 
yardım sağlanmasını kapsamaktadır. Proje, Thames 
Water kuruluşlarından PWT (İngiltere) ile Gama 

ve Güriş firmalarından oluşan bir Konsorsiyum 
tarafından, işe başlanmasından itibaren 3 yılda biti-
rilerek işletmeye alınacak, 15 yıl boyunca Thames 
Water tarafından işletilip İzmit Belediyesi'ne devre-
dilecek. 715 Milyon Dolar toplam maliyeti olan 
projenin finansmanı ihracat kredileri, banka kredi-
leri ve ortakların yatırımları ile sağlanacaktır. 
İzmit Yöresi'ne büyük yararlar sağlayacak proje 
sayesinde İzmit kaliteli suya kavuşacak. Su sıkın-
tısı sebebiyle Sapanca Gölü'nden ve kuyulardan su 
ihtiyacını karşılayan bölge sanayi kuruluşlarına su 
sağlanacak ve böylece gölün su seviyesinin düşmesi 
ve kuyulara tuzlu su gelmesi önlenecek. İzmit'in 
yanı sıra, belli bir süre İstanbul'a da su sağla-
nabilecek ve şehrin su ihtiyacını karşılayacak 
Melen ve sair projeler tamamlanıncaya kadar katkı 
sağlanacak. Uygulanacak Yap-İşlet-Devret Modeli 
ile finansman yükü Türk Hükümeti'nin üzerinde 
olmayacak, ayrıca ülkeye 75 Milyon $ yabancı 
sermaye girdisi sağlanacak. 

DEVAM EDEN PROJELER 
* T.C. Savunma Bakanlığı'na taahhüt edilen ve yapımına Eylül 1992'de başlanan Konya Askeri Hava-
alanı Bakım Hangarı inşaatı ve montaj işlerinin %95'i tamamlanmıştır. Kapsamında inşaat işleri, ısıt-
ma sistemi, yangın alarm ve kayar kapı sistemlerinin yapımı bulunan projenin geçici teslimi önümüzdeki 
aylarda yapılacaktır. 

* Hereke Nuh Çimento Fabrikası, II. Fırın Prekalsinasyon Tesisleri'nin Temmuz 1993'te başlayan yapı-
mında ön ısıtıcı binası çelik montajları, yeni kömür değirmeni temeli ve yeni kömür hattı sistemi yapım-
ları devam etmektedir. Farin, siklon ve elektrofiltre harfiyatları tamamlanmış farin ünitesi değirmeni 
temeline başlanmıştır. 

* Rusya'da, Komi Cumhuriyeti Başkenti Syktyvkar'da yapımına devam edilen 360 Yataklı Kardiyoloji 
ve 100 Yataklı Doğumevi Merkezi 7 bloktan oluşmaktadır. Bunlar 2 katlı Poliklinik Binası, 5 er katlı 2 
adet Hastahane Binası, 6 katlı Merkez Blok, 3 katlı Ameliyathane Bölümü, 5 katlı Doğumevi ve 2 katlı 
Teknik Bloktur. Nisan 1993'te yer teslimi yapılan projede, 7 binadan 6'sının kaba inşaatı bitirilmiş olup 
son binanın 3'üncü katı tamamlanmıştır. 42.700 m2 inşaat alanına sahip Merkezin inşaatı Ağustos 
1995'te tamamlanacaktır. 
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AMERİKAN-TÜRK DOSTLUK KONSEYİ 
1993 "TİCARİ BAŞARI ÖDÜLÜ" 

GAMA'YA VERİLDİ. 

Amerikan-Türk Dostluk Konseyi'nin (American-Turkish Friendship Council) 1993 Ticari Başarı Ödülü 
(Commercial Award) GAMA'ya verildi. 14 Ocak 1994 tarihinde Washington'da düzenlenen görkemli gecede 
ATFC Başkanı Mr. Fred Haynes tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Üçer'e takdim edilen plakette şu 
sözler yer almaktadır: 

Ticari Başarı Ödülü 
GAMA'ya, 

Türkiye ve dış ülkelerdeki inşaat sektöründe 
gösterdiği önderlikten dolayı verilmiştir. 
Gama'nın liderliği, dış pazarlarda, özellikle 
Rusya Federasyonu Parlamento Binası'nın 
onarımının da dahil olduğu 300 milyon Dolar 
değerindeki kontratlar ile Rusya'da ve Eski 
Sovyetler Birliği'nin diğer Cumhuriyetlerin-
deki faaliyetlerini genişletme yolunda büyük 
bir şirket vizyonu sergilemiştir. Şirketin, 
ATFC ve diğer organizasyonlar nezdinde 
Türk-Amerikan ortaklıklarına verdiği destek 
ve teşvik örnek teşkil etmektedir. 

Fred Haynes, Başkan 

GAMA'YA ODALARDAN ÖDÜLLER 

Ankara Sanayi Odası Ödülü 
Ankara Sanayi Odası 'nın her yıl geleneksel olarak 
başarılı sanayicilere verdiği ödüller Cumhur-
başkanı Sn. Süleyman Demirel'in de katıldığı bir 
törenle sahiplerine verildi. ASO 100 Ödül adı altın-
da 100 başarılı firmaya dağıtılan ödüller, Kurum-
lar Vergisi, Gelir Vergisi, İhracat ve İhracat Perfor-
mansı, Ürün Geliştirme, Verimlilik ve Çevre 
dallarında verildi. 
GAMA, Kurumlar Vergisi, İhracat ve İhracat 
Performansı alanlarında ödüle layık görüldü. 
Kurumlar Vergisi, Kurum Stopajı ve Fon adı altın-
da Kamu'ya 2,35 Milyar TL. ve daha yüksek düzey-
de gelir aktaran özel sektör firmalarına verilen 
Kurumlar Vergisi Ödülii'nü GAMA, 1992 yılında 
ödediği 23,3 Milyar TL. vergi ile aldı.Fiili ihracat 
yaparak 1 Milyon US$ ve üzerinde yurda döviz geti-

COMMERCIAL AWARD 

presented to 

GAMA 

In recognition of G A M A ' s leading role in the construction sector, both in Turkey ami abroad. 
G A M A ' s leadership has shown great corporate vision in expanding its operations into foreign 
markets, particularly Russia with some $ J X million in contrasts, including renovation of the 

Parliament Building in Moscow, and into other countries of the former Soviet Union. Its support 
for, and promotion of U.S.-Turkish joint ventures through ATFC'. and other business organizations 

has been exemplars'. ^ 

/ \ Pmidcni Jan uary. 

ren özel sektör firmalarına verilen İhracat 
Ödülü'ne ise 6,49 Milyon US$ ihracat tutarı ile 
alan GAMA, bir yıl önceye nazaran kayda değer 
ihracat artışı göstermesinden dolayı da İhracat 
Performansı Ödülü 'ne layık görüldü. 

Ankara Ticaret Odası Ödülü 
Ankara Ticaret Odası geleneksel olarak her yıl 
yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat ve hizmet arzı 
dolayısı ile yurda döviz kazandıran mensuplarını 
plaketle ödüllendirmektedir. 1992 yılında en çok 
kurumlar vergisi ödeyen firmalar arasına giren 
GAMA Endüstri A.Ş. 20 Ocak 1994 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel'in de katı-
lımı ile düzenlenen törende plaketle onur-
landırılmıştır. 

8 
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"The Turk is becoming a 
businessman. GAMA, a 
Turkish company, ranking 
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•hed a level difficult to 
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them Moreover, it is the first giant project 
of its kind to be finished in that model. The 
Ramada Renaissance Hotel in Antalya 
(Beldibi) is listed as one of the best resort 
places in the world. 

In addition to the existing activities in 
Turkey and the Middle East, major thrusts 
are now conducted in the Russian 
Federation and other republics of the 
Commonwealth of Independent States 
(OS). With a head office in Ankara, GAMA 
has six branch offices abroad (Moscow, 
Berlin, Prague, Baghdad. Abu Dhabi and 
Al-Khobar), in addition to three others in 

to the ongoing 
projects in the company's annual reports. I 
may only remind here that it was GAMA 
that completed, in record time and with a 
splendid result, the repair works of the 
Russian Parliament House, damaged in full 
view of the public during the recent politi-
cal crisis. The Turkish company was award-
ed a special "Potchyotnaya Gramoto" award 
for this speedy performance which was also 
of high calibre. GAMA also recently com-
pleted in Russia a complex of 1,156 hous-
ing units plus accessories. Further, the fin-
ished Lazumaya Hotel in Sochi is a resort 
place with deluxe rooms and villas, in 
which GAMA is a 17 percent shareholder 
The Turkish company has eight other ongo-
ing projects in the CIS. They range from a 
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and civil pass through Turkey and into Europe, to a 
GAMA cardiological and maternity center ' in 

Syktyvkar, or a mosque in Ashkabat The 
j "Gazprom* headquarters complex in 

Moscow, comprising eight blocs, also 
includes the 34-floor main building which 
will be the tallest construction in Russia's 
capital. GAMA just completed the civil 
works of a petrochemical company in 
Jubail, Saudi Arabia. In addition to estab-
lishing a joint venture company with the 

GAMA has also reached Malaysia, 
t is involved in a cement factory 

Turkish firms's past performances, 
ilated experience and contracts 

for future accomplishments are diffi-
equal Its description as an intema-

iction company "growing big-
better" is hardly an exaggera-

Westerners mainly seemed 
Christian past of the regi' 
quently sorry that the whole 
was now forever "lost" to the $ 
Some lacked a comprehensive 
the facts pertaining to the couni 
peoples, a matter of objective appi 
education seen only in the case ol 
But even then, there were significant1 

available to those willing to profii 
instance, E.J.W. Gibb, the outstani 
British scholar, had already printed his £ 
liant six volumes on the history of Ottom; 
poetry when another countryman of his' 
Lord Bryce, ignorantly stated that the Turks 
had produced no one in the realms of liter 
ature, arts and thought. The degree of bias, 
superf icial i ty and mis in format ion is 
astounding. 

Time proved such "predictors" false. Or " 
tempora mutantur, nos et mutamir in illis. 
(Times change, and we change with them) 
Allow me to put aside comments on the 
political, artistic and literary fields. But it 
should be fair to say the "warrior Turk" has 
now become, in the opinion of many, the 
businessman. The annual growth rate of 
GNP between 1980 and 1990 reportedly 
averaged about 5.4 percent, and the most 
dynamic growth has been in the industrial 
sector. The government introduced incen-
tives and shifted the composition of exports 
towards manufactured goods. Although not 
all quarters describe a promising economic 
future, several reports are more optimistic. 

Whatever the future may hold, Turkey 
has been able to create, within the last few 
decades, private firms with a record of suc-
cess at home and abroad. GAMA, founded 
in 1959, is one of the leading general con-
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KARGIPINARI'NDA 178 VİLLA YAPIYORUZ. 

GAMA sahibi olduğu Kargıpınarı'ndaki arsasında 
Portakal Kumsalı Sitesi'nin inşaatına başladı. 

İçel ili, Erdemir İlçesi'ne bağlı bir kasaba olan Kargıpınarı, Mersin'e 25 km uzaklıkta, yörenin son yıllar-
daki gelişmesine bağlı olarak ilgi çekici tatil beldelerinden biri haline gelmiştir. Bölgenin çekiciliği 
Mersin'e yakınlığı ve sahillerinin Akdeniz'in hala en temiz kalan bölümünde olmasından kaynak-
lanmaktadır. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan ve 10.000 nüfusa sahip olan Kargıpınarı 'nda kıyı 
boyunca bir çok tatil sitesi ve villa yapılmış ve yapılmaktadır. 
GAMA'nın sahip olduğu 123.034 m2 arazi deniz kıyısında yer almaktadır. Çok sayıda narenciye ve çam 
ağaçlarının kapladığı arazinin 500 metre uzunluğundaki kıyı şeridi bölgede nadir görülen kumlu plajlardan 
birine sahiptir. 
84.838 m2 inşaat alanı müsaadesi olan arazide ilk etapta 65 villanın yapımına başlanmıştır. Projelerini 
Yük. Mim. Müh. Nejat Ersin'in yaptığı villalar 5 ayrı tip olarak hazırlanmıştır. 143 m2 ila 257 m2 arasında 
değişen alanlara sahip olan villalardan, 78 adedi müstakil villa olarak, 100 adedi ise ikiz villalar olarak yapı-
lacaktır. Villalara ilaveten alışveriş merkezi, idari ve sosyal tesisler, yüzme havuzu, spor sahaları, iskele ile 
çocuk bahçeleri gibi yan tesisler de planlanmıştır. 
Mayıs 1994 tarihinde 4 ayrı tipte 6 adet örnek villa hazırlanmış olacak ve akabinde satışlara başlanacaktır. 

Genel yerleşim planı 
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Tip Villalardan Bir Örnek 

ZEMİN KAT PLANI 1. KAT PLANI 

VI - V3 VİLLA GÖRÜNÜŞÜ 
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ÇAYELİ BAKIR / ÇİNKO MADENİ 
BU YIL İÇİNDE DENEME İŞLETMESİNE GEÇİYOR. 

Çayeli, Bakır / Çinko Madeni 1970'lerin başlarında 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından bulunmuş, 
1973 yılında maden hakları Etibank'a devredilmiş 
ve Etibank Yabancı Sermaye Çerçeve kararnamesi 
doğrultusunda, Çayeli Bakır / Çinko Madeni proje-
sini 1981 yılı başlarında, Yabancı Sermaye ve Türk 
Özel Sektörünün katılımına açmıştır. 

Çayeli Bakır İşletmeleri, bu amaçla Etibank, Metali 
Mining Corp. (Kanada), Metallgesellshaft (Alman-
ya) ve GAMA tarafından 1983 yılında kurulmuştur. 
Bu sermaye yapısı ile ÇBİ, diğer sektörlere nazaran 
daha riskli olan madencilik sektöründe kamu serma-
yesi, yabancı sermaye ve Türk Özel Sektörü işbir-
liğinin ilk ve en büyük örneğidir. 

11.5 milyon ton görünür ve işlenebilir maden rezer-
vine sahip Çayeli Bakır / Çinko yatağı, dünyadaki 
mevcut kendi tipindeki madenlerin en zenginlerinden 
biridir. Görünür rezerv kadar bir potensiyel rezervin 

varlığı tahmin edilmektedir. Dolayısı ile madenin 
15 yıl olan ömrü 30 yıla çıkabilecektir. Cevher orta-
lama %4.7 bakır ve %7.2 çinko içermektedir. 
600.000 ton / yıl kapasiteli bir yeraltı maden işlet-
mesinde çıkartılacak maden yerüstü zenginleştirme 
tesislerinde işlenerek yılda 110.000 ton bakır ve 
70.000 ton çinko konsatresi üretilecektir. 

Çayeli Bakır Madeni Projesi sadece yeraltı maden 
işletmesi ve zenginleştirme tesislerinden ibaret 
değildir. Ürünlerin şevki için 28 km. uzaklıktaki 
Rize Limanı 8.000 ton gemi kapasitesinden 25.000 
ton kapasitesine çıkartılmakta ve liman tevsiat işle-
ri ÇBİ tarafından finanse edilmektedir. 

Çevre korunması konusunda Dünya Bankası ve 
ülkemiz standartlarına uygun olarak her türlü önle-
min alındığı Çayeli Bakır / Çinko Madeni Türki-
ye'nin en büyük ve en modern yeraltı Bakır / Çinko 
madeni ocağı olacaktır. 

Çayeli Şantiyesi genel görünümü 
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Gama, Lurgi GmbH ile konsorsiyum olarak madenin 
yerüstü tesislerini inşa ediyor. 

GAMA'nın Alman Lurgi GmbH firması ile konsor-
siyum olarak yüklendiği yerüstü tesisleri proje, 
inşaat ve montaj işlerine Eylül 1992'de başlan-
mıştır. Yerüstü faaliyetlerini gerçekleştirecek tesis-
ler ana olarak ham cevher depolama bölgesi, Kırıcı 
Binası Konveyör Sistemleri, Değirmen, Flotasyon 
ve Filtrasyon binaları, konsantre cevher depolama, 
kamyon yıkama, Bakır / Çinko Tiknerleri ile ambar, 
atölye, ofis ve Maden Yönetim Binası, atıksu arıt-
ma, kuyu suyu temin ve depolama, içme suyu temin 
ve filtreleme sistemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 
Rize Limanı 'ndaki yükleme tesislerinin yapımı da 

projenin kapsamında olup tamamen GAMA'nın 
yüklenimi altındadır. 

1993 sonu itibarı ile %57 oranında tamamlanmış 
projede, inşaat işleri %92 bitirilmiş olup ağırlıklı 
olarak mekanik montaj ve binaların kapanmasına 
yönelik çelik montaj çalışmalarına devam edil-
mektedir. Elektrik ve boru montaj çalışmalarına da 
başlanan Çayeli Bakır / Çinko Madeni Yerüstü 
Tesisleri'nin 5 Ağustos 1994'te tamamlanarak dene-
me işletmesine başlaması ve 31 Ekim 1994 tari-
hinde de ticari işletmeye geçilmesi planlanmıştır. 

Şantiyelerimiz: 
Çayeli Şantiyesi 

Şantiye Şefliği'ni ilker Görmüş'ün yaptiği Çayeli Bakır / Çinko Madeni Yerüstü Tesisleri Şantiyesi'nde Ocak 
1994 itibarı ile 12'si teknik ve 14'ü idari kadro olmak üzere 325 personel görev yapmaktadır. 

Şantiyede geçici olarak kullanılan 
tesisleri ise şöyle sayabiliriz; 2 adet 
Saha Ofisi (toplam 509 m2), Mutfak-
Yemekhane-Çamaşırhane Binası (365 
m2), Ambar-Tamir-Bakım Binası (275 
m2), İşçi Koğuşları (880 m2), Formen-
İdari Personel Konteyneri (25 m2), 
Gümrük Ambarı (360 m2), saha tuva-
leti (30 m2) ile bekçi kulübesi (6 m2). 
Tamamı açık olan marangozhane ve 
demir işleme sahası toplam 500 m2 
alan kaplamaktadır. 

Çayeli Şantiyesi'nde, birer adet dozer, 
loder, backhoe, grayder, 2 adet silindir, 
4 adet mobil vinç, 1 adet kule vinç, 3 
adet tratısmikser, beton santralı, beton 
pompası, 6 adet kompresör, 9 adet 
beton vibratörii, 1 adet jenaratör, 1 
adet forklift ve 2 adet 100 tonluk 
çimento silosu ile birlikte toplam 107 
adet makina bulunmaktadır. Çayeli Şantiye personelinden bir grup. 
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GAMA FABRİKASI 1993 YILINDA 
10.000 TON İMALAT GERÇEKLEŞTİRDİ 

Gama Fabrikası 'nın genel görünüşü 

Gama'nın Etimesgut'taki fabrikasında 1993 yılı 
içerisinde yaklaşık 10.000 ton imalat gerçek-
leştirilmiştir. Yılın ilk yarısında ortalama 615 ton/ 
ay üretim yapılmış olmasına rağmen ikinci yarı-
sında tam kapasite ile çalışmış ve ayda ortalama 
994 ton çeşitli imalat yapılmıştır. 
Bu imalatlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz; 
• Ankara Çimento Fabrikası için 1047 ton imalat 
yapılarak proje tamamlanmıştır. 
• VAI-Erdemir Modernizasyon Projesi çelikhane 
için 753 ton imalat yapılarak proje tamamlanmıştır. 
• MHI-Cezayir Sonatrach Santralı için yıl içerisinde 
231 ton baca, kazan ve hava kanalı imalatı tamam-
lanmıştır. 
• Çayeli Bakır İşletmeleri için yapılmakta olan 
imalatın 2683 tonu bitirilerek projenin %84'lük 
bölümü tamamlanmıştır. 
• Hereke Nuh Çimento Fabrikası için 2334 ton 
imalat yapılmıştır. 
• Marubeni / Selas Firmaları için yapılmakta olan 

Erdemir CAL imalatlarının 290 ton ile %13'ü 
tamamlanmıştır. 
• Mercedes - Benz Fabrikası için 611 ton imalat 
yapılarak iş tamamlanmıştır. 
• Babcock & Wilcox - Gama firmasına toplam 4 
adet kazan imalatı yapılmıştır. 
• Bu projelerin dışında toplam 773 ton muhtelif 
küçük imalat gerçekleştirilmiştir. 

AKEN A. Ş. için atık ısı kazanı imalatı. 
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Grubumuza dahil şirketleri tanıyalım : 

GAMA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Ana iştirakçisi GAMA Endüstri AŞ. olan Gama Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 26 Ağustos 1982 tarihinde 
kurulmuştur. Merkezi Ankara'da bulunan Gama Elektronik A.Ş. Erol Üçer (Başkan), E.Ergil Ersü (Başkan 
Yardımcısı), C.Erol Özman (Üye),Engin İnanç (Üye) ve İ. Celasin Egel'den (Üye) kurulu Yönetim Kurulu 
tarafından yönetilmektedir. / . Celasin Egel'in Genel Müdür, Zekai Arslan'ın ise Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapmakta olduğu şirkette 6 mühendis, 5 teknisyen, 7 idari personel olmak üzere toplam 18 kişi 
çalışmaktadır. 

ŞİRKET FAALİYETLERİ: 

Yurtiçi faaliyetler: Gama Elektronik A.Ş. havaalanı, 
fabrika, kamu kuruluşları, hapishane ve bunlar gibi 
dışarıdan gelebilecek tehditlere açık olan kuruluşların 
giriş/çıkışlarında güvenlik kontrolünde kullanılmak 
üzere metale duyarlı geçit ve üst arama dedektörleri üret-
mektedir. Halen yurtiçi ve yurtdışında Gama Elektronik 
imalatı olmak üzere toplam 1500 adet üst arama dedek-
törü ve 200 adet metale duyarlı geçit kullanılmaktadır. 
Bunun yanında sınırlı da olsa elektronik taksimetre 
üretimi yapılmakta ve halen kullanımda olan yaklaşık 
2500 taksimetrenin servisi verilmektedir. 
Elektronik cihazların üretimine yönelik bu faaliyetlerle 
birlikte şirket savunma sanayi konusunda ABD'nin en 
önde gelen firmalarından Martin Marietta Overseas 
Corp. firmasının Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. 
Savunma sanayi ile ilgili olarak iki elektronik mühendisi 
Amerika'da eğitilmiş ve F-16 uçaklarının gece görüş ve 
hedef tesbit cihazlarına (LANTIRN) Bandırma Hava 
Üssünde iki yıl süre ile servis ve bakım hizmeti verilmektedir. 

Yurtdışı Faaliyetler:Şirket faaliyetlerinin önemli bir 
bölümünü ülkemizin yurtdışında bulunan temsil-
ciliklerinin komple güvenlik donanımlarının tasarımı, 
projelendirilmesi ve montajı oluşturmaktadır. Güvenlik 
donanımı kapsamında demir parmaklık korkuluklar, 
nato teli, uzaktan kumandalı bahçe ve garaj kapıları, 
kurşun geçirmez kapı ve pencereler, adam ve araba 
kapanları, kapalı devre televizyon sistemleri, IR ve 
mikrodalga alarm sistemleri, görüntülü konuşma sistem-
leri vb. sistemlerin montajı yapılmaktadır. 
Bu meyanda 1984 yılından beri Suriye, Suudi Arabistan 
Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, 
İran, İsrail, Yunanistan, Libya, Yugoslavya, Romanya, 
Arnavutluk, Avusturya, Almanya, Fransa ve Rusya gibi 
ülkelerde bulunan 33 ayrı Büyükelçilik, Konsolosluk ve 
Rezidans binalarının muhtelif kapsamlarda güvenlik 
donanımları gerçekleştirilmiştir 

GAMANIN 
Kabardinka Dinlenme Evi, Novorossijsk, Rusya 
İşveren : Zapsibgazpromstroy 
İnşaat alanı : 16300 m2 
İşin süresi : 20 ay 

Kapsamı : 4 Yıldızlı, 150 oda, restoran, bar, kafe, kütüp-
hane, mağazalar, sağlık merkezi, 250 kişilik yazlık sinema ve 
açık spor alanlarından oluşan dinlenme evi. 

3X210 MW Kemerköy Termik Santralı Baca Gazı 
Kükürt Arıtma Tesisleri 
İşveren : Türkiye Elektrik Kurumu 
İşin süresi : 34 ay 
Kapsamı : Baca gazı kükürt arıtma tesisinin anahtar teslimi 
yapımı kapsamında mühendislik, temin, inşaat, montaj ve 6 
aylık işletme nezareti işleri bulunmakta. Proje Babcock & 
Wilcox şirketi ile konsorsiyum olarak taahhüt edilmiştir. 

YENİ İŞLERİ 
Molnia Sanatoryumu, Tuapse, Rusya. 
İşveren : Zapsibgazpromstroy 
İnşaat alanı : 20000 m2 
İşin süresi : 17 ay 

Kapsamı 4 Yıldızlı, 280 oda, restoran, bar, kafe, gece 
kulübü, kapalı yüzme havuzu, açık spor alanları ve ısıtma 
santralından oluşan otel. 

Denizli Çimento Fabrikası Fırın Prekalsinasyon Tesisleri 
İşveren Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş. 
İşin süresi : 19 ay 
Kapsamı : Ön ısıtıcı, Kömür değirmeni ve Klinker So-
ğutma Ünitelerinin yapımı. Klinker Soğutma Ünitesi, Ön 
ısıtıcı Elektrofiltresi, Kömür Nakil Sistemi, Klinker Nakil 
Sistemi, Fırın Besleme Ünitesi ve Farin Değirmeni Tahrik 
Sistemi tadilatları. 
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ANILAR 

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ... 

Bu sayfada eskilerden bazı fotoğraflar , belgeler, mektuplar, v.s. yayınlayacağız. Amacımız eskileri sunmak, 
eskilerden yenilere birşeyler taşıyabilmek ve yoğun çalışma tempomuza biraz tebessüm katmaktır. Bu 
sayımızda 1986 yılında askerdeki bir arkadaşımızdan alınan mektup-şiiri bulacaksınız. 

MEHMET ARTUN 
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Özetle.. . 

RUSYA'DAN BİR ÖDÜL DAHA 

GAMA, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 1 Aralık 1993 tarihli bir SERTİFİKA 
ile ödüllendirilmiştir. Oda Başkanı S. A.Simirnov imzalı Sertifika, GAMA'ya S O CHİ ŞEHRİ TİCARET 
VE SANAYİ ODASI'nın kurulması ve gelişmesine bulunduğu büyük katkılardan, Otel Lazurnaya'nın 
kuruluş sermayesine katılmasından ve bu oteli başarı ile inşa etmesinden dolayı verilmiştir. 

• Merkez Ofis elemanlarından, arkadaşımız Nurhan 
Kaya 16 Ocak 1994 tarihinde Nedim Tuncagil ile 
hayatını birleştirdi. Vedat Dalokay Nikah Salo-
nunda nikahlanan ilk çift olan yeni evlilere ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz. 
• Eskişehir Yolu üstündeki arsamızda yapılacak 
olan Gama'nın yeni Merkez Ofisi için çalışmalara 
başlandı. Devam eden mevzi imar planı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra proje safhasına geçilecek. 
• Sochi'de yapımını tamamladığımız Radisson 
Lazurnaya Oteli 1 Aralık'ta "Soft- Opening" yapa-
rak müşteri kabulüne başladı. 
• Galatasaray'ın Spartak Moskova takımı ile 
Moskova'da yaptığı Şampiyonlar Ligi 2 inci maçı-
nı, Gama 'n ın , Rusya şantiyelerinde çalışan çok 
sayıda elemanı izledi. Moskova'nın soğuğuna 

rağmen maçı izleyen Gama'lılar 0-0 sonuca sevi-
nemedilerse de takımımıza destek vermiş olmaktan 
dolayı mutluluk duydular. 
• Aramıza yeni katılan arkadaşlar; 
Muammer Öztürk, A. Rıza Kahvecioğlu, Cavit 
Mehdizade, Ayşe Çingi, Hakan Taşan, Reha 
Gülümser, M. Ender Batur, Ataman Arsoy ve Ali 
Bükülmez Rusya Grubu'na, M. Dündar Kıncal ve 
N. Cengiz Örün Merkez Ofis 'e, Hanzade Öztuna 
Birecik Grubu'na katıldılar. 
• Birecik Grubu Kızılay Gama İş Merkezindeki 
yeni Ofisine taşındı. 
Adres : Atatürk Bulvarı 97, Kat 5, Yenişehir. 
Tel : (312)419 51 0 7 - 4 1 9 51 72 
Fax : (312)418 74 07 

• Bilgisayar Grubu Merkez ofise taşındı. 

G A M A A .Ş. Emeklisi 

v^ı i ımaJO vo 

tnu¿/u/u¿ tçtnc/e jteftneötnt cA/et 4ayjfc/cıt 

öunatem 

EV TEL :¿33 85 30 MERSİN 

Yorumsuz... 
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GAMA bülten 

Teknisyenin Köşesi 

İŞ GÜVENLİĞİ 
İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili ortaya çıkan 
özel tehlikelerden ve insan sağlığına zarar verecek 
şartlardan korunmayı amaçlayan metodlu çalış-
malara İŞ GÜVENLİĞİ, iş kazasına ve meslek 
hastalıklarına engel olmak için alınması gerekli tüm 
önlemlere de İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ denir. 

İŞ GÜVENLİĞİNİN TARİHÇESİ: 

İş güvenliği ile ilgili konular insanlık tarihi kadar 
eskidir. Fakat ilk ciddi araştırmalar ve gelişmeler 
16 ve 17'inci yüzyıllarda olmuştur. 
1700 yılında İtalyan Ramazzini, işçi ile iş arasında 
bir bağlantı kurmuş ve Zanaatların Hastalıkları adlı 
kitabı yazmıştır. 
İş güvenliği İtalya'da doğmasına rağmen gelişmeler 
İngiltere'de gerçekleştirilmiştir. Özellikle buhar 
makinasının bulunmasından sonra çalışmalar 
artmış, 1833'te Fabrikalar Yasası çıkartılmıştır. Bu 
yasa ile 18 yaşından küçüklerin gece çalışması 
yasaklanmış, 9 yaşından küçüklerin işe alınması, 
çocuk ve kadınların 12 saatten fazla çalışması 
önlenmiştir. 
1842'de çocuk ve kadınların maden ocaklarında 
çalışması yasaklanmış ve 1844'te de işyeri hekim-
liği uygulaması başlatılmıştır. 
1865 yılında Osmanlı devleti'nde Maden-i Hüma-
yun Nazırı Dilaver Paşa, Ereğli havzasındaki Fran-
sız'ların çalıştırdığı ocakların çalışma şartlarını 
düzenlemek için kömür işçilerine yönelik önlemler 
konusunda bir tüzük hazırlamıştır. Ancak zamanın 
padişahı bu tüzüğü onaylamamıştır. 
1869 yılında Maadin Nizamnamesi yayınlanmış. 
Ancak bunu da işverenler uygulamamıştır. Osman-
lı Devleti döneminde yapılan çalışmaların sonuç-
suz kalması yanında Avrupa Devletlerinde önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. 
Memleketimizde ise Cumhuriyetin ilanı ile gerekli 
yasalar çıkartılmıştır. 

İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu yasasınca iş 
kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. 

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 
• Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir 
yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanda, 
• Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi 
için ayrılan zamanlarda, 
• Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıl-
dığı yere toplu halde götürülüp getirilmesi sırasında, 

Bir iş kazasında en çok zarar gören işçidir. Daha 
sonra ise ailesi, işletme ve toplum büyük kayıplara 
uğrar. 
İş kazalarının nedenleri başlıca iki bölüme ayrılır; 
insan faktörü ve işyerindeki güvensiz ve kötü 
mekanik koşullar. İnsan faktörü de işçi ve işveren 
davranışları olarak iki bölümde toplanabilir. 
a) İşçiye yönelik nedenler arasında kişisel ve maki-
na koruyucularını kullanmama, yetkisi olmadan 
başkalarının işini yapma, bedenen işe uymama, el 
aletlerini arızalı ve yanlış kullanma, bilgisiz ve 
tecrübesiz olma ve işyeri kurallarına uymama gibi 
nedenleri sayabiliriz. 
b) İşverenin sebeb olduğu kazaların arasında da, 
yasal zorunlulukları yerine getirmeme, kişisel koru-
yucu vermeme, makinaları koruyucusuz kullan-
dırma ve bedence uygun olmayan işçileri ağır ve 
tehlikeli işlerde çalıştırma gibi nedenleri saya-
biliriz. 

KAZALARIN OLUŞUMU VE ÖNLENMESİ 
Kazalar genelde bir güvensizlik ortamı oluştuğunda 
meydana gelmektedir. Güvensizlik ortamı yukarıda 
belirtildiği gibi ya işçinin emniyetsiz davranışı ya 
da işverenin masraftan kaçıp gerekli tedbirleri 
almamasından kaynaklanmaktadır. 
Güvensiz davranış X Güvensiz ortam = KAZA 
formülünden haraketle, çarpanlardan biri sıfır oldu-
ğunda çarpımın sonucuda sıfır olacağından kaza 
ihtimali ortadan kalkacaktır. Öte yanda güvensiz 
ortam ne kadar azaltılırsa azaltılsın insan faktörü 
herzaman kazaya neden olabilmektedir. Bu yüzden 
kazaları önlemek için işçinin eğitiminin yanı sıra 
her türlü tehlikeli ortamın en aza indirilmesi, hatta 
giderilmesi gerekmektedir. 
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GAMA bülten 

SOCHI 

Tamamlanan Radisson - Lazurnaya 
Otelinin ve inşaatı süren Villalar Kompleksi Şantiyemizin 

bulunduğu şehir 

Sochi, Rusya Federasyonu sınırları içinde Kras-
nodar bölgesinde bulunan bir sayfiye ve sağlık 
kentidir. 400.000 nüfuslu bu Karadeniz kenti, 
subtropikal iklim özell ikleri , zengin bitki örtü-
sü, plaj lar ı ve kaplıcaları ile Rus Halkı ve 
yabancıların yıl lar boyu ilgisini çekmişt i r . 
Kıyıdan baş layarak kar ve buz kaplı Kafkas 
Dağlar ı 'na kadar uzanan ormanlar Sochi 'y i tüm 
mevsimlerde yeşil k ı lmaktadır . Bu zengin bitki 
örtüsünü, iğne yapraklı lar , yaprağını döken 
ağaçlar ve palmiyeler in yanı sıra narenciye ve 
çay ağaçları o luş turmaktadı r . 
Sovyet Devr imi 'nden sonra bir sağlık ve sayfi-
ye kenti olarak gelişt ir i len Sochi, 30'lu yıllarda 
yeni baştan inşa edi lmiş t i r . Devrin ünlü Sovyet 
mimarları ta raf ından tasarımlanan bir çok sana-
toryumun yapımına paralel olarak çok sayıda 
tiyatro, s inema ve müze binaları ile geniş 
yollar, parklar ve bahçeler yapılmışt ı r . 
Sochi 'ye Bahçe Şehir denmesine neden olan bu 
parkların en ünlüsü 1600 tür bitkinin görü-
lebildiği Botanik Bahçesidir . 
Bölge tedavi gücü yüksek hidrojen sülfid içeren 
kaplıcaları ile ünlüdür . Kaplıcaların en ünlüsü 
Sochi 'n in kalbi sayılan Matses ta 'd ı r . Yılda 
yaklaşık 1.5 milyon kişinin tedavi gördüğü 
Sochi 'de ilk sanatoryum 1920 yılında yapıl-
mıştır. Şu anda sayıları yüzün üstünde olan ve 
en son tıbbi tekniklere sahip bu sana-
toryumlarda kalp, sinir, kadın ve deri hasta-
lıkları doktor nezaret inde tedavi edilmektedir . 

Sanatoryumlarda ayrıca, tedavi süresince hasta-
ların hoşça vakit geçirmeler ini sağlamak için, 
spor faal iyetleri , konferanslar , geziler, konser-
ler ve f i lm gösteri leri gibi çeşitli eğlenceler 
düzenlenmektedir . 
Son yıllarda 250'nin üstünde sanatoryum, otel, 
dinlenme evi ve kamplarda toplam 90 bin yatak 
kapasitesine sahip olan Sochi 'n in pek çok bilin-
meyen diğer iki özelliği olan kayak ve avcılık 
olanakları , kenti turistik açıdan önemli bir 
potansiyele sahip kı lmaktadır . Kafkas dağla-
rının sunduğu bu olanakların turistik değere 
dönüştürülebi lmesi için ça l ışmalar yapıl-
maktadır . 

Sochi 'deki Sanatoryumlardan biri 
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