


GAMA bülten 

Sevgili GAMA 'lılar, 

Dergimizin 13'üncü sayısının biraz geç çıktığını he-
piniz farketmişsinizdir. Elimizde olmayan nedenlerden 
kaynaklanan bu gecikmeden dolayı affedileceğimizi 
umuyorum. Ama bu aksiliğin ardında bazı şeyleri 
öğrenmek bana çok büyük mutluluk verdi. Şantiye-
lerde, merkezde ve yan kuruluşlarda çalışan birçok 
kişi tarafından yöneltilen "Son dergiyi bize niye gön-
derme diniz.?", "Dergi neden çıkmadı?" gibi sitem ve 
sorular, GAMA Bülteni'nin ne denli bekleniyor, 
okunuyor ve seviliyor olduğunu gösterdi. Evet belki 
geç kaldık ama duyduklarım gurur verici. İlginize 
teşekkür ediyorum. 

Bir daha tekrarlanmayacağını umduğum bu gecikme-
den dolayı özür diliyor, erken gelen yazla birlikte 
güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum. 
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TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI. 

Aşkabat'taki törene Cumhurbaşkanımız da katıldı. 

Aşkabat'ta Türkiye Camii ile birlikte inşa edilen 
Türk Kültür Merkezi 14 Mayıs 1997 tarihinde 
düzenlenen bir törenle açıldı. Törene 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, E.T.K.Bakanı 
Recai Kutan, Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan, 
Türkmenistan Devlet Bakanı Yrd. Aydoğduev, 
Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz, Aşkabat 
Büyükelçimiz, Türkmenistan Kadısı ve Türkmen 
Ortodoks cemaatlerinin liderleri katılmışlardır. 

E.C.O toplantısında 9 Devlet Başkanına ev sahipliği 
yapan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sapharmurat 
Türkmenbaşı önemli bir görevi nedeniyle toplantıya 
katılamamıştır. 

Türk, Türkmen ve GAMA bayrakları ile süslenen 
tören alanında Türkmen çocukları ve milli kıyafet-
leri ile öğrenciler yer almışlar, törene Aşkabat'ta 
bulunan Türk iş adamları da davet edilmişlerdir. 

Eşi Nazmiye Demirel ile birlikte tören alanına gelen 
Cumhurbaşkanı'nı Y.K.Başkanımız Erol Üçer ile 
birlikte ilgililer karşılamıştır. Kurdelayı keserek 
Merkez'in açılışını yapan Demirel, Konferans salo-
nunda yaptığı konuşmada bilimin ve kültürün öne-

mine değinmiş, İslam'da hurafelerin yerini bilimin 
alması gerektiğini vurgulayarak Kültür Merkezi'nin 
bu amaca hizmet edeceğine inancını belirtmiştir. 
Camiyi 27 Ekim 1997'de açmak istediğini bildiren 
Cumhurbaşkanımız, bu hedefin yakalanması için 
devletin her türlü parasal desteği sağlayacağını 
söylemiştir. Tören sonrasında, beraberindekilerle 
birlikte, devam eden Cami inşaatını gezen 
Cumhurbaşkanı, yapılan işi överek, "büyük bir eser 
yapıldığını" belirtip GAMA çalışanlarına teşekkür 
etmiştir. 

Aynı gün öğleden sonra kabul heyeti binanın geçici 
kabulünü yapmıştır. 
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CUMHURBAŞKANI BİR KEZ DAHA BİRECİK'TE 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Birecik Baraj ve HES inşaatını ziyaret etti. 

17 Mayıs 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Demirel Birecik şantiyemizi ziyaret 
etmişlerdir. Şantiyeyi ilk ziyaretlerini 
23 Mayıs 1993 tarihinde Temel 
Atma Töreni dolayısı ile yapan 
Cumhurbaşkanı geçen yıl da inşaatın 
başlamasından hemen sonra 28 Mayıs 
1996 tarihinde şantiyeye gelerek proje 
hakkında bilgi almışlardı. 
Bu yılki ziyaretleri dolayısı ile "Demirel 
Tepesi"nde düzenlenen törende, GAMA 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer, 
Lider firma Philipp Holzman Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Löckters, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan 
birer konuşma yaptılar. Daha sonra GAMA 
Proje Müdürü Ercan Dündar Cumhurbaşkanı'na pro-
jenin bir yılda katettiği mesafe ve çalışmalarla ilgili 
bilgi sundu. Buna göre bir yıl içerisinde projenin 
%23'ü tamamlanmış, bütün şantiye tesisleri ve ma-
kina parkı tamamlanmış ve bu sürede 1 milyon nr 

kaya kazısı, 4,5 milyon m3 alüvyon kazısı yapılarak 
14 Nisan 1997'de beton faaliyetlerine başlanmış ve 
30.000 m3 beton dökülmüştür.Yönetim Kurulu 
Başkanımız Erol Üçer projenin planlanandan 4 ay 
önce hizmete gireceğini müjdelemiş ve projede bir 
yandan çok hızlı çalışmalar üretilirken, göl 

alanındaki kamulaştırmanın zama-
nında bitirilmesi için ilgililerden 
yardım talebinde bulunmuştur. 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel 'de yaptığı konuşmada 
Yap - işlet - Devret modelinin 
gerçekleştirilmesinin uzun zaman 
aldığını ancak kısa zamanda alınan 
sonuçlardan fevkalade memnun 
olduğunu belirterek, gelecek yıl da 
şantiyeyi ziyaret edeceğini ve kamu-
laştırmanın aksamadan tamamlan-
ması için devletin her türlü yardımı 
yapacağım belirtmiştir. 
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TURUSGAZ A.Ş.'NİN KURULUŞUNDA SON AŞAMA 
Gazprom ve Gama'nın katılımı ile 1993 yılında kurulmuş olan Gama-Gazprom A.Ş.'ye 
Botaş'ın ortak olması ile oluşacak TURUSGAZ A.Ş.'nin kurulması son aşamasına getirildi. 

Gama-Gazprom, Gazprom, Botaş ve Gama'dan 
katılanlardan oluşan çalışma grupları tarafından 
hazırlanarak parafe edilen anlaşma ve protokollar 28 
Nisan 1997 günü T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Recai Kutan'ın katılımı ile Gazprom, Botaş 
ve Gama Yönetim Kurulu Başkanları tarafından 
imzalandı. 15 Nisan 1997 tarihinde parafe edilen 
Ortaklar Anlaşması ve Botaş'ın katılımından sonra 
şirketin faaliyetlerine ilişkin Protokol ile 27 Nisan 
1997 tarihinde parafe edilen ilave gaz teslimatı ile 
ilgili fiyat tespiti yöntemleri protokolünün imzalan-
ması ile Botaş'ın, Gama-Gazprom'a %35 hisse ile 
ortak olması kesinleşti. Botaş'ın katılımından sonra 
adı TURUSGAZ A.Ş. olarak değiştirilecek Şirket'te 
Gazprom'un %45, Gama'nın %20 hissesi olacak. 

Botaş'ın hisse alarak Gama-Gazprom'a ortaklığı 
konusunda taraflarca belirlenen yönteme uygun 
olarak işlemlere başlanmıştır. Ortaklık işlemlerinin 
ve TURUSGAZ'ın tescilinin Haziran 1997 içinde 
tamamlanması beklenmektedir. 

TURUSGAZ'ın faaliyet alanı içinde yurt içinde ve 
dışında gaz nakil sistemleri, yeraltı gaz depoları, 
elektrik santralları ve diğer gaz sanayi ünitelerinin 
projelendirilmesi, finansmanı, inşaatı ve işletilmesi 
ile tüketicilere gaz satışı bulunmaktadır. 

Doğal gaz kullanımı ile ilgili 397 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'de yapılacak değişikliğe 
kadar TURUSGAZ, VEP Gazexport 'tan alacağı 
doğal gazı sınırda Botaş'a satacaktır. Bu gazın yurt 
içinde nakli, dağıtımı ve pazarlaması Botaş 
tarafından yapılacaktır. 397 sayılı KHK değişti-
rildikten veya yerine başka bir kanuni düzenleme 

getirildikten sonra TURUSGAZ, bu mevzuata 
uygun olarak gaz ithali ve doğrudan tüketicilere gaz 
satışı yapacaktır. 

TURUSGAZ tarafından Türkiye'ye batı yönünden 
mevcut 6 milyar m3 gaza ilave olarak 8 milyar rnVyıl 
Rus doğal gazı getirilecektir. İlave Rus doğal gazı 
teslimatı ile ilgili Gazprom'un yan kuruluşu VEP 
Gazexport ile bir alım/satım anlaşması Aralık 
1996'da imzalanmıştır. Önümüzdeki günlerde 
TURUSGAZ ile Botaş arasında bu anlaşmaya para-
lel olarak 25 yıl süreli bir doğalgaz alım/satım 
anlaşması görüşmelerine başlanacaktır. 

Türkiye'nin hızla artan doğal gaz talebi nedeniyle 
özellikle 2001 yılına kadar ihtiyaç duyduğu doğal 
gazın sağlanmasında TURUSGAZ'ın çok önemli 
katkısı olacaktır. Sağlanacak ilave gaz halen inşaatı 
süren 4 enerji santralının yakıt ihtiyacını 
karşılamanın yanısıra, hava kirliliğinin yoğun 
olduğu Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi büyük 
illerde ısınma amaçlı olarak konutlarda 
kullanılacaktır. 

TURUSGAZ tarafından Türkiye'ye batıdan tes-
limatı yapılacak ilave Rus doğal gazı miktarları: 

(Milyar m3) 

YILLAR KONTRAT PROTOKOL TOPLAM 
10.12.1996 19.03.1997 

1997 0,5 - 0,5 

1998 2,0 1,5 3,5 
1999 3,0 2,5 5,5 

2000 4,5 2,5 7,0 
2001 7,0 - 7,0 

2002-2021 8,0 - 8,0 
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FABRİKA'DA ISO 9001 KALİTE GÜVENCESİ 
Fabrikamız kalite güvence sistemi BVQI tarafından onaylanarak, ISO 9001 Kalite Sistem 
Standardı Sertifikası almaya hak kazandı. 

Fabrikamız'da 14-16 Nisan 1997 tarihleri arasında 
Bureau Veritas Quality International (BVQI) 
tarafından yapılan denetim sonucunda ISO 9001 
Kalite Sistem Standardı Sertifikası almaya hak 
kazanılmıştır. Alınan belge üç yıl süreyle geçerlidir. 
Bu üç yıl içerisinde BVQI denetçileri her altı ayda 
bir Fabrika'da yapacakları denetimlerde kurulu olan 
sistemin işlerliğini kontrol edeceklerdir. 

BVQI ondört gelişmiş ülkenin akreditasyon kuru-
luşu tarafından ISO 9001 sertifikasyonu yapmaya 
yetkili kılınmış olup, tarafımıza, talebimiz üzerine, 
Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD akreditasyon-
larına ait sertifikalar verilmiştir. Alınan sertifika 
GAMA Fabrikasfnın bütün ürünlerinin, özetle, 
basınçlı kaplar, buhar kazanları ve çelik konstrük-
siyon ve ekipmanların tasarım ve imalatlarında 
geçerlidir. 

ISO 9001 bir "Kalite Sistem Standardı" olup, 
Fabrika'da yapılan bütün tasarım, geliştirme, imalat 
ve servis işlerinin aynı sistem içinde ve standardın 
gereklerine uygun olarak yapıldığının garantisidir. 
Böylece GAMA Fabrikası, bütün müşterilerine taah-
hüt ettiği ürün ve hizmetlerin daima yasal düzen-
lemelere ve müşteri beklentilerine uygun olacağı 
güvencesini vermektedir. Bunun da ötesinde kurulan 
sistem Fabrika yönetimine bütün faaliyetlerin planlı 
ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlayan yazılı 
ve etkin bir yönetim aracı sağlamıştır. 

Sistemin diğer katkıları olarak; Fabrika' nın 
tedarikçilerinin seçimi ve performanslarının takibine 
başlanması, doğrulama amacıyla kullanılan bütün 

ölçme ve test cihazlarının kontrol altına alınarak 
kalibre edilmelerinin sağlanması, tesbit edilen 
uygunsuzlukların nedenlerinin ortadan kaldırılması 
için Düzeltici Faaliyetlerin başlatılması, uygunsuz-
lukların nedenlerinin ortadan kaldırılması için 
Önleyici Faaliyetlerin düzenlenmesi, Kuruluş İçi 
Kalite denetimlerinin yapılması, müşteri şikayet-
lerinin etkin bir şekilde ele alınarak daha özenle 
giderilmeye başlanması ve bütün çalışmaların dökü-
mate edilmesi sıralanabilir. 

ISO 9001 Sertifikası alma hazırlık çalışmaları 
Fabrika'da 1996 yıl başında başladı. İlk olarak ISO 
9001 Standardının isteği olan KALİTE GÜVENCE 
EL KİTABI, ISO 10013 Standardı referans alınarak 
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. GAMA 
Fabr ikas fn ın "Kalite Politikası; TAAHHÜT 
ETTİĞİMİZ HER ÜRÜN VE HİZMETİN ŞART-
NAMELERE UYGUN OLMASINI SAĞLAMAK, 
MÜŞTERİ İSTEK VE BEKLENTİLERİNİ 
ZAMANINDA, DOĞRU OLARAK KARŞILA-
MAK VE GÜVENİLİR ŞİRKETLER ARASIN-
DAKİ YERİMİZİ YÜKSELTMEK" olarak belir-
lendi ve bütün çalışanlar tarafından anlaşılması 
sağlandı. 

Organizasyonel bazda kaliteyi etkileyen işleri 
yöneten, uygulayan ve doğrulayan bütün personelin 
sorumluluk, yetki ve karşılıklı ilişkileri, hazırlanan 
bir ORGANİZASYON EL KİTABI ile tanımlandı. 
Standarda uygun olarak kalite sistemi kurulması, 
uygulaması ve devam ettirilmesi sağlandı. Bu 
amaçla Fabrika 'da kaliteyi etkileyen bütün 
aktivitelerin nasıl yürütüleceğini detayıyla anlatan 
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ISO 9001 standadının şartları ve Fabrika Kalite 
Politikası ile uyumlu dökümante edilmiş 58 adet 
prosedür ve 99 adet talimat oluşturulup yayınla-
narak etkin olarak uygulanmaya başlandı. Kalite 
Yürütme Kurulu'nun düzenli toplantılarıyla 
kalite performansı, sorunları ve çalışma 
sonuçları sürekli gözden geçirilerek kalitenin 
iyileştirilmesine yönelik canlı bir yapı kuruldu. 
Sistemin kurulması aşamasında Fabrika person-
eli, ISO 9001 Bilgilendirme, Dokümantasyon ve 
Prosedür Yazma, Kalibrasyon ve İç Denetçi 
Eğitimlerine katılarak ilgili uygulamaların yeri-

ne getirilmesinde bilgi sahibi oldular. Kurulan 
sistem uyarınca Fabrika personeli planlı olarak 
kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmaya 
devam etmektedir. 

Sonuç olarak, GAMA Fabrikası ISO 9001 
Sertifikası'yla müşterilerine bütün dünyada 
kabul gören bir güvence sunmanın yanında, bu 
amaçla kurduğu sistem sayesinde daha etkin, 
verimli ve kaliteyi arttırmaya yönelik ve sürekli 
olarak kendisini geliştirmeye açık, yazılı bir 
yönetim yapısına kavuşmuş oldu. 

Almanya ve ABD akreditasyonlanna ait Gama Fabrikası'na verilen sertifikalar. 
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BELÇİKA PRENSİ PHILIPPE'E BİRECİK PROJESİ TANITILDI 

Ankara'yı ziyaret eden Belçika Prensi Philippe'e 5 Mart 1997 tarihinde Birecik Barajı ve 
Hidroelektrik Santralı Projesi ile ilgili bir tanıtım yapıldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T E A Ş , Hazine Müsteşarlığı 

v a Elektrik işleri Etiid İdaresi'nden yetkililerin de katıldığı tanıtım, 

Sheraton Otel i 'nde projenin Belçikalı ortakları GEC Alsthom 

A C E C Energie ve Cege lec A C E C ile Gama ve Birecik A.Ş. 

tarafından yapıldı. 

Belçikalı şirketler adına konuşan Mr. Giot, 10 sene evvel başlanan 

çal ı şmaların , bıı sa fhaya g e l m e s i n i n çok öneml i bir başarı 

olduğunu vurgulayarak, bu mega projenin Türkiye ve Belçika 

endüstrilerine katkısını belirtti. Birecik A.Ş. Gn. Md. Yüksel 

Onaran ve Yönet im Kurulu Başkanı Ergil Ersü de konuklara proje 

hakkında detaylı bilgi verdiler. Toplantı daha sonra Prens'in onu-

runa verilen kokteyl ile devam etti. 

TÜRKMENİSTAN PROJELERİ 
Türkmenbaşı Rafinerisi Üniteleri 
CCR Reformer Ünitesi 
Türkmenistan'da mevcut Türkmenbaşı Rafineris i 'nin 

modernizasyon yatırım programı içerisinde yer alan 

7 5 0 . 0 0 0 ton/sene kapasiteli CCR Reformer (Sürekli 

Katalizör Rejenerasyonu) Ünites inin yapımı için 17 

Şubat 1996 tarihinde imzalanan s ö z l e ş m e , kredi 

görüşmelerinin tamamlanmasıyla, Şubat 1997 ortasından 

itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Halen proje 

işleri devam etmekte o lup mobi l i zasyon çalışmaları 

başlama aşamasındadır. Türkmenistan Petrol ve Gaz 

Bakanlığı'na, Japon Chiyoda Corp. ile konsors iyum 

olarak taahhüt edi lmiş olan projenin kapsamını inşaat 

işleri detay mühendisliği , inşaat, mekanik, elektrik ve 

enstrümantasyon montaj işleri ile devreye alma ön işleri 

oluşturmaktadır. Projenin 33 ayda tamamlanması plan-

lanmaktadır. 

MSCC Ünitesi 
M S C C (Katalitik Parçalama) Ünites inin yapımı için 

Türkmenistan Petrol ve Gaz Bakanl ığ ı i le Fransız 

Technip firması arasında söz le şme 17 Şubat 1996'da 

imzalanmıştır. G A M A , Technip' in alt müteahhiti olarak 

Ünite'nin inşaat, çel ik konstrüksiyon imalat ve temini, 

mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montajı, yalıtım 

ve boya işleri ile i ş letmeye alınma servislerini üstlen-

miştir. Söz leşmenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi 

beklenmektedir. Proje 30 ayda tamamlanacaktır. 

Ilyalf da Kompresör İstasyonu 
Türkmenis tan ' ın K u z e y i n d e yer alan I lyal ı 'da bir 

Kompresör İstasyonu yapımı için Türkmenistan Petrol ve 

Gaz Bakanlığı ile israil firması Bateman arasında kontrat 

imzalanmışt ır . G a m a ' n ı n i s tasyonun yapımını alt 

müteahhit olarak yüklenmesi ile ilgili çerçeve anlaşması 

Bateman ile i m z a l a n m ı ş olup, teknik ve f inansal 

çalışmalar sürdürülmektedir. Hattın kapasitesi 96 milyon 

NmVgün (32 milyar NmVyıl) , kompresör giriş basıncı 56 

atm ve çıkış basıncı ise 75 atm olacaktır, istasyon biri 

yedek olmak üzere üç "Booster" kompresör ve çevresin-

deki ekpimanlardan kurulacaktır. G A M A ' n ı n iş kap-

samında, detay projelendirme, inşaat, mekanik, elektrik 

ve enstrüman montajı, borulama, boya ve yalıtım işleri ile 

malzeme transportasyonu bulunmaktadır. 
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MARMARA SANTRALI'NIN TAMAMLANMASI 
5,5 AY ÖNE ALINDI 

GAMA bülten 

Yap- işlet - Devret modeli çerçevesinde geliştirilen 
ve Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 
tesis edilmekte olan Marmara Ereğlisi Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santralı'nın yapımına 13 Eylül 
1996 tarihinde başlanmıştır. GAMA ve ENRON fir-
malarından oluşan Konsorsiyum tarafından üstleni-
len yapım işlerinin mukavelevi iş programı 34 aydır. 
Konsorsiyum ortakları arasında varılan anlaşma 
gereği, işi zamanından önce bitirmek amacı ile bu 
süre 30 aya indirilmiştir. Bu programdan çıkartılan 
hızlandırılmış iş programı da işin 28,5 ayda tamam-
lanmasını öngörmektedir. 

Şu anda hızlandırılmış iş programına göre planlanan 
ilerleme hedefi tutturulmuş olup mukalevi iş prog-
ramının iki ay önüne geçilmiştir. 

Projenin inşaat faaliyetlerinin başladığı Eylül 
ayından itibaren geçen sürede, bir yandan santral 
sahasının genel tesviye, drenaj ve dolgu işleri 
tamamlanarak teknolojik binaların inşaat 
çalışmalarına başlanmış, diğer taraftan mobilizas-
yon çalışmaları çerçevesinde şantiyemizde; şantiye 

Soğutma suyu burulan montajı 

ofis binaları, herbiri 100 kişilik 4 adet işçi koğuşu, 
20 yataklı formen yatakhanesi, 24 yataklı mühendis 
yatakhanesi, yemekhane, mutfak, dinlenme ve kon-
ferans salonu, pis su arıtma tesisi, atölye binaları, 
marangozhane, laboratuvar, su deposu, beton 
santralı, ısı merkezleri ve tüm şantiye binalarına ait 
alt yapı sistemleri inşaatları tamamlanarak faal hale 
getirilmiştir. 

Halen gaz ve buhar türbini temelleri, kazan temel-
leri, Ambar/Atölye ve şalt kumanda merkezi temel-
leri, "seal well" temeli, denizden su alma yapısı 
inşaat işleri, alt yapı sistemleri inşaat ve montaj 
işleri ile fabrikamızda çelik konstrüksiyon imalat 
işleri iş programına uygun olarak devam etmektedir. 

Santralın inşaatında 347.000 m3 kazı ve 40.000 m3 

beton işi; 1200 ton tank, 2100 çelik ve 40 km boru 
montajı ile 285 km kablaj işi yapılacağı tahmin 
edilmektedir. 

Şantiye genel görünümü 



Düşünceler GAMA bülten 

ELEKTRİĞİMİZ NE OLACAK ? 

Yurdumuz, genel yönetimle ilgili siyasal partiler boyutunda karmaşık günler yaşarken, ekonomik sis-
temin önemli bir aksamaya neden olmadan işleyişi açısından da ilginç bir görünüm vermektedir. Bizler, 
zaman zaman, siyasal istikrar ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki açısından kaygılanıyoruz ancak, 
yabancılar hala yurdumuza gelmeye ve buradaki gelişmeleri ilgi ile izlemeye devam ediyorlar. Son aylarda, 
arka arkaya birçok toplantı, konferans, panel v.b. gibi etkinliklerin düzenlenmesini ve oralarda Türkiyemiz'in 
sorunlarının konuşulup tartışılmasını bu durumun örneği olarak belirtebiliriz. 

Özellikle son aylarda bu toplantılarda ele alınan konuların içinde, enerji sektöründeki durum en çok 
ilgiyi çeken konuyu oluşturuyor... Şirketimizin enerji projelerindeki deneyimi birçok toplantı düzenleyici-
lerinin bilgisi içinde olduğundan, bizler bu toplantılara çağrılıyoruz ve diğer yoğun işlerimizden ayırabil-
diğimiz zaman ölçüsünde GAMA'yı o platformlarda temsil etmeye çalışıyoruz.... "Platform" sözcüğünü 
özellikle kullandım, çünkü, bu toplantılar enerji konusuyla ilgili yerli ve yabancı şirket temsilcilerini ve 
bürokratları biraraya getiriyor, böylece karşılıklı fikir alış-verişi ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönünden 
önemli yararlar sağlıyor... 

Söz konusu ettiğim toplantılardan birisi "Second Turkish Power Industry Forum" (Türkiye İkinci 
Enerji Forumu diyebiliriz) adıyla 4-6 Mayıs 1997 günlerinde İstanbul Hilton Oteli salonlarında yapıldı. 
"Independent Energy" adıyla yayınlar yapan bir kuruluş ile Türkiye'den Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) ve Türk-Amerikan İş Konseyi'nin ortaklaşa düzenledikleri toplantı, enerji konusunda ilginç 
görüşlerin dile getirildiği bir çalışma oldu. Birçok yerli ve yabancı temsilcinin katıldığı toplantıda, belki de 
bu konuda ilk defa olarak, Anayasa Mahkemesi Üyesi bir yargıç davetliler arasında yer aldı ve toplantıyı 
baştan sona kadar ilgiyle izledi. Hatta zaman zaman söz alarak düşüncelerini belirtti. 

Bu toplantının bir başka ilginç yönü, iki günlük oturumlardaki çalışmanın sonucu olarak, bir 
"Deklarasyon"un yayınlanması idi. Böylece toplantı sadece tartışmalar yapmak, görüş alış-verişinde bulun-
mak gibi işlevlerin ötesinde, bazı önemli sonuçları kamuoyunun bilgisine sundu. Enerji sektörü ile ilgili bil-
gileri özetle biraraya getirmiş olması nedeniyle bu deklarasyonun bazı maddelerini sizlere sunuyorum: 

"Türkiye, yılda %8,5 oranında artan elektrik enerjisi talebini karışlayacak önlemleri almazsa, elektrik 
kesintileri ile karşı karşıya kalacaktır. Bunun anlamı, gelecek her beş yılda 20.000 MW'hk bir kapasitenin 
mevcut üretim tesislerine eklenmesi zorunluluğudur." 

I ı o 



GAMA bülten 

"Türkiye, gelecek yirmi yılda, BOT projeleri sahiplerinden 33 Milyar Dolar'lık yatırım beklemekte-
dir, ancak, bu durum beklenen finansmanların önündeki bazı önemli hukuksal engellerin giderilmesine 

> bağlıdır." 
"Birçok uluslararası kuruluşların elektrik enerjisi projelerine büyük ölçüde sermaye yatırımı yap-

maları, en önemli hukuksal sorun olarak görünen imtiyaz konusunun açıklığa kavuşturulmasına bağlıdır" 
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ Danıştay ve özel sektör yatırımcıları arasında bir 

dialoğa, gereksinim vardır. Bu dialog imtiyaz sorununa çözümler getirebilir." 
"Daha çok sayıda finansman kuruluşu Türkiye'deki enerji konularında eğitilmeli ve aktif roller alarak 

enerji pazarına girmelidir." 
"Yap-lşlet (BO) ve İşletme Haklarının Devri (TOR, Transfer of Operating Rights) gibi yeni mo-

dellerle Türkiye'ye önemli ölçüde kapasite sağlanabilir, ancak, bu yeni modeller, daha önceki Yap-lşlet-
Devret (BOT) modeli kadar Hazine garantilerine sahip olamaz. Bu nedenle projelerdeki riskleri en aza 
indirmek bakımından, sigorta kuruluşları ile ihracat kredi ajanslarının daha çok işlerin içine katılmaları 
gerekecektir." 

"Türkiye'deki projelerle ilgilenen ihracat Kredi Kuruluşları daha olumlu, yapıcı ve esnek olmak 
durumundadırlar." 

"Gerek yerli, gerekse de yabancı yatırımcılar için Türkiye'de enerji sektöründe önemli potansiyel 
vardır. Ülkede siyasi istikrar sağlanabilirse, içerde sermaye piyasası hareketlenecek ve enerji projelerine 
önemli büyüklükte sermaye tahsisi yapılacaktır." 

"İlgili kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'nın liderliğine ihtiyaç vardır." 

" Gelecekte, devlet yetkilileri, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay temsilcileri, enerji projeleri sahipleri 
ve finans çevreleri temsilcileri katılımı ile bir toplantı düzenlenmesine kesin zorunluluk vardır." 

Görüleceği gibi, yerli olsun yabancı olsun, insanlar oturup uygarca konuşur-tartışırlarsa birçok 
gerçekler ortaya çıkıyor. Gerçekler her zaman sevimli olmazlar. Ancak bizi önümüzde yılların karanlık ve 
soğuğundan koruyacaksa, o gerçekleri şimdiden görelim ve onlardan korkmayalım, çare arayalım. 

Türkiye, ne yapıp, yapıp, elektrik enerjisi üretimini arttırmalıdır. Yoksa, dertlerimiz çok büyük olacaktır. 

Süreyya Yücel ÖZDEN 

1 1 ~ 



Projelerden GAMA bülten 

TAMAMLANAN PROJELER 

"Fast Food" Restoran, Tümen 
Tümen kentinde Zapsibgazprom şirketine taahhüt 
edilen "Fast Food" restoran inşaatına Mart 1995'de 
başlanmış ve Eylül 1996'da tamamlanmıştır. 
2000 m : inşaat alanına sahip binanın alt katında mut-
fak ve yemek salonu, üst katında ise elektronik oyun 
makinalarının bulunduğu "Dream Land" yer almak-
tadır. Binanın fikir projesi Arolat Mimarlık 
tarafından, uyguluma ise Aytek İtez tarafından 
yapılmıştır. 

Nama Kostik Soda "Prill" Tesisi, 
Jubail 

Ana müteahhit MES' in (Mitsui Engineering & 
Shipbuilding Co.) alt yüklenicisi olarak yapım 
müteahhitliğini üstlendiğimiz ve yapımına Aralık 
1995'de başlanan Nama Kostik Soda "Prill" 
Tesisi'nin "mekanik tamamlanması" 19 Mart 1997 
itibarı ile gerçekleştirilmiştir. İşletmeye alma 
çalışmaları devam eden Tesisin Haziran 1997'de 
ticari işletmeye geçmesi beklenmektedir. 

Teknik Ofis Binası, Tümen 

Aralık 1993'de sözleşmesi imzalanan Teknik Ofis 
inşaatına, yer tesliminin gecikmesi nedeni ile Mart 
1995'te başlanmıştır. Bu nedenle 20 aylık proje 36 
ayda tamamlanmış ve 28.12.1996 tarihinde geçici 
kabulü yapılmıştır. 
Yeni adıyla ETB, eski adı ile KGB olan, Rusya İç 
Güvenlik Teşkilatı'na ait olan bina toplam 19.000 m2 

dir. Binada, kapalı spor salonu, atış poligonu, poli-
klinik, iki suit, sauna ve şok havuzu, mutfak ve 
yemekhane bulunmaktadır. 

1? 
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BUHARA RAFİNERİSİ PROJESİ TAMAMLANMAK ÜZERE 

Son ünite Haziran 1997 sonunda 
teslim edilecek 
Özbekistan'da yapımı devam eden Buhara Rafinerisi 
Proses Üniteleri inşaat, çelik ve mekanik montaj 
işlerine Nisan 97 ayında yerüstü borusu, elektrik ve 
enstrümantasyon işleri, inşaat işlerinde tamamlanma 
faaliyetleri, son kalan ekipmanların montajı, izolas-
yon ve boya işleri ile devam edilmiş ve ay içinde 
elde edilen %7,8'lik iş ilerlemesi ile ay sonu toplam 
gerçekleşme rakamı % 90,9'a ulaşmıştır. Tüm işle-
rimiz içinde bu güne kadar tamamladığımız kalemler 
yerüstü borusu imalat işleri, bağlantı üniteleri boru 
montaj işleri, çok küçük imalatlar dışında tüm inşaat 
işleri ve HVAC işletmeye alma işleri haricindeki 
bina işleri ve tüm çelik konstrüksiyon montajlarıdır. 

Nisan ayı başında teslim etmiş olduğumuz bağlantı 
ünitesinden sonra Mayıs ayı başında da "Condensate 
Distillation" ünitesi olan Ünite 10'u da çok ufak işler 
dışında teslim etmiş bulunuyoruz. Mayıs ortasında 
idareye teslimi yapılması beklenen Nafta HDT ve 
CCR ünitesi olan Ünite 20'nin teslimi ise bu gün-
lerde gerçekleştirilmektedir. Mayıs sonunda projenin 
tamamlanacağı 13 Haziran 1997'ye kadar geri kalan 

Şantiye çalışanlarından bir grup 

Ünite 13 (Gas Oil HDT), Ünite 30 (Gas Plant, 
Amine Treating & Sour Water Stripper) ve Ünite 
12'nin (Kerosene Sweetening) teslimatı gerçek-
leştirilecektir. Proje ve malzemesi geç kalan Ünite 
40'ın (Sulphur Unit) teslimatının Haziran 97 ayı 
sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Şantiyemizde Nisan 97 sonu itibarı ile taşeron-
larımız ile beraber 1168 Türk işçisi ve 338 lokal işçi 
çalışmaktadır, işçi sayımızın iş tamamlanması duru-
muna göre Mayıs 97 ayında tedricen. Haziran 97 
ayında hızla olmak üzere azalması beklenmektedir. 

Şu günlerde şantiyemizde demobilizasyon faaliyet-
leri de başlamış olup Türkmenbaşı şantiyemize sevk 
edilmek üzere beton santralı ve portal vincin 
sökümü tamamlanmıştır. Kule vinçlerin ve kamp 
tesislerinin sökümüne de önümüzdeki günlerde 
başlanması hedeflenmektedir. Aynı şekilde 
Marmara Ereğlisi'ne sevk edilecek olan Manitowok 
M-250 vincimizin sökümüne Haziran ayının ilk 
günlerinde başlanarak ay ortasında şevki gerçek-
leştirilecektir. 

Buhara Şantiyesi genel görünümü. 
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ALÇI İÇLİKLER İMALATI Kamil Cuhruk, İnşaat Mühendisi 

Aşkabat Camii ve Kültür Merkezi T.C. Diyanet İşleri 

Başkanl ığ ı tarafından, Türk halkından toplanan 

bağışlarla, Türkmenis tan 'a hed iye olarak yaptırılan 

muhteşem bir yapı. Türk kültürünü yıllar sonra atayurda 

taşıyan böyle bir yapının Şirketimizce yapılması gerçek-

ten gurur verici. 

Cami inşaatı, diğer yapılarda rastlanmayan pek çok özel 

imalatı sebebiyle oldukça zahmetli ve emek isteyen bir iş. 

Bu imalatlar içinde alçı pencereler belki de en i lginç 

olanı. Camide iç mekana bakan tüm pencereler alçıdan 

imal ediliyor. Pencereler ışığı geçirme miktarlarına ve 

desenler ine göre e lvan, m ü z e y y e n ve f evka lade 

müzeyyen gibi gruplara ayrılıyor. 

Pencerelerin imalatı öncel ikle yorucu bir model ve kalıp 

çalışmasını gerektiriyor. Önce alçı bir plaka yontularak 

pencerenin 1/1 ölçekli modeli hazırlanıyor. Bu model 

üzerinden polyester veya alçı kullanılarak dökümlerin 

yapılacağı kalıp alınıyor. Polyester kalıp alınacaksa kalıp 

ayncı , alçı kalıp alınacaksa ayçiçek yağı, arap sabunu ve 

motor yağı karışımından oluşan özel bir kalıp yağı kul-

lanılıyor. Tabi, zaman zaman öğ le yemeğinde pişecek 

tavuk için ayrılan ayçiçek yağı, içlikçiler tarafından kalıp 

almada kullanılıyorsa da, cami inşaatının güçlüğünü idrak 

etmiş olan şantiye personeli bu tip olayları hoşgörü ile 

karşılayıp, işi aksatmadan öğle yemeğini bir şekilde 

geçiştiriyor. 

Pencerenin imalatı için kalıp tam terazisinde bir tezgah 

üzerine yatırılıyor ve kalınlığı pencere ve kalıbın toplam 

kalınlığına eşit olacak şekilde, düz kısımlarda ahşap, 

dairesel kısımlarda saç bir çerçeve ile çevriliyor. Çerçeve 

ile kalıp arasındaki boşluklar seramik tozundan yapılmış 

bulamaç ile dolduruluyor. 

Daha sonra kalıp iy ice yağlanıyor ve camlar kalıp üstünde 

renklerine göre bulunacakları yerlere diziliyor. Bütün bu 

işlemler tamamlandıktan sonra sıra kalıbın arka yüzünü 

kapatmaya geliyor. Ancak arka yüzdeki kalıp, döküm için 

gerekli boşlukları bırakmak için sabit bir plak şeklinde 

deği l de, parçalar halinde tek tek camların üzerine 

yerleştiriliyor. Tabi bu parçalar daha önceden yağlanmış 

oluyor ve alçı döküm sırasındaki kaymaları önlemek için 

her parça yanındaki parçalara seramik tozu ile su 

karışımının avuç içinde yuvarlanması ile hazırlanmış 

solucan şeklindeki hamurlarla yapıştırılıyor. Böyle l ikle 

kalıp alçı döküme hazır hale geliyor. D ö k ü m tamam-

lanıp, alçı prizini yaptıktan sonra öncel ikle arka yüzdeki 

kalıp parçaları sökülüyor, daha sonra pencere ön yüzdeki 

kalıptan ayrılıp montaja hazır hale geliyor. Bu döküm 

tekniği sayesinde cam-

lar pencerenin tam 

ortasında yer alıyor ve 

kalıp sökümü kolaylaş-

tıracak biçimde her iki 

yönde pahlı olduğu için 

pencere ışığın maksi-

m u m oranda geç i ş in i 

sağlıyor. 

C a m i d e şu anda ana 

kubbe ve yarım 

kubbelerdeki alçı içlik-

lerin montajı tamam-

lanmış olup, alt kotlar-

daki pencereler in de 

imalat ve montaj ına 

hızla devam edilmekte-

dir. 
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BİRECİK BARAJ'INDA İNCE PERDE DUVAR UYGULAMASI 

Baraj inşaatlarında en önemli ve kritik konulardan biri, 

baraj zemininin sızdırmazlığını sağlamaktır. Yapımını 

Gama, Phil ipp H o l z m a n n ( A l m a n y a ) ve Strabag 

(Avusturya) şirketlerinden kurulu İnşaat Ortaklığının 

üst lendiği , Birecik Barajı 'nda der ivasyon tüneli 

öngörülmemiştir , buna karşın derivasyon işi aşamalı 

olarak ve açık yöntemle planlanmıştır. 

1. Kademe derivasyonda bir ön batardo teşkil edi lmiş 

olup, ön batardonun sınırladığı sahada sağ sahil dolguları, 

sağ sahil beton ağırlık barajı, su alma ağzı yapısı , Santral 

Binası ve Şalt Sahası inşaatları yapılmaktadır. 

Ön batardo permeabilitesi 104 olan alüvyon zemine otur-

maktadır. Bu zeminin geçirimsizl iği için herhangi bir ted-

bir alınmaz ise baraj temel kazıları sırasında temele 

500 İt/sn su sızması kaçınılmazdır. Bu nedenle ön batar-

donun geçirimsizl iğinin temini için Uç alternatif üzerinde 

durulmuştur. 

1. Enjeksiyon 

2. "Slurry-Trench" 

3. İnce perde duvar 

Birecik Barajı inşaatında bu metodlar içinde teknik, 

ekonomi ve süre yönünden daha avantajlı bulunan ince 

perde duvar metodu uygulanmıştır. 

İşin Metodu: 
İnce perde duvar, herhangi bir statik yük almamak üzere 

her türlü inşaatı yeraltı suyu akımından korumak için 

yapılan elastik mütemadi bir geçirimsiz perdedir. 

Uygulamada iki makina kullanılmış ve putrel titreşimle 

ana kayaya kadar alüvyon içinde çakılmıştır. Putrel tekrar 

titreşimle çekilirken meydana gelen boşluğa, bu putrelin 

kenarındaki enjeksiyon borusu ile ve basınçla perme-

abilitesi 10" olan bentonit-ç imento-su karışımı pom-

palanmıştır. İşlem aks boyunca ve yanyana birbirini kesen 

anolar şeklinde devam ettirilerek 8 - 1 0 cm kalınlığında ve 

10* permeabilitesinde bir geçir imsiz ince perde duvar 

teşkil edilmiştir. 

Sonuç: 
İnce perde duvar metodu ile ön batardonun temelinde 

10* perméabil ité mertebesinde bir geç ir imsiz perde 

oluşturulmuş ve bu sayede baraj temel kazıları sırasında 

temel sahasına sızan yeraltı suyunun miktarı, 1 adet 

pompa ile rahatlıkla yeni lebi lecek minimum sev iyede 

tesbit edilmiştir. 

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ince perde duvar 

s a y e s i n d e baraj temel kazıları hiçbir e n g e l l e 

karşılaşılmadan tamamlanmış olup, Nisan ayı ortalarında 

da beton barajda ilk beton dökümü gerçekleştirilmiştir. 

ince Perde duvar uygulamaları 
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B&W GAMA FEVKALADE BAŞARILI BİR YILIN 
KEYFİNİ SÜRÜYOR 

Babcock&Wilcox and McDermott Int'l INTRANET'de yayınlanan Babcock&Wilcox-
Gama A.Ş. hakkındaki yazının tercümesini özet olarak bilgilerinize sunuyoruz• 

Babcock&Wilcox-Gama (BWG), Ankara, Türkiye, 1996 mali yılı raporlarını geçen yılınkine nazaran, 
faaliyetlerinde önemli bir artışla kapattı. Siparişler %400 artış göstererek 23 milyon Dolara yükseldi. Geçen 
yıl 5 milyon Dolar olan ciro ise %300 artış ile 20 milyon Dolar olarak gerçekleşti. 

B&W Gama'nın Gn. Müdürü Don McKenzie bu sonuçları bir kaç nedene bağlıyor ve şöyle ekliyor, " Kârlı 
ilk yıl olan 1995 ile başlayan bu başarı geçen iki-üç 
yılın birikimi. Sonucu hazırlayan birçok unsurun bir 
araya gelmesi." Şirketin, kâr ve satışlarını arttırmak 
için çalışmalara öncelik verildiğine işaret eden 
McKenzie bunları şöyle açıklıyor. "Başarının artması 
anlamında bu sene BWG'nın aldığı siparişlerin 
%60'ından fazlası özellikle iki şirket girişimine 
bağlanabilir. Biri HRSG satışlarının arttırılması. 1995 
yılında hiç yapılmayan HRSG satışlarında bu yıl 11,4 
milyon Dolar ' l ık satış yapılmıştır. Öteki ise 
pazarımızı Türkiye ve Orta Doğu'nun dışına 
Avrupa'ya doğru genişletmemiz. Yine geçen sene hiç 
ihracat yapılmamasına karşılık bu yıl 9,5 milyon 
Dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu iki artış 
başarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır." 

Bununla beraber başka unsurların da olduğunu 
ekleyen McKenzie şöyle devam etti. "İyi bir yönetim 
ve kuvvetli bir ekibe sahibiz, planlama safhasında ve 
işi yaparken çok dikkatli davranıyoruz, kalite ve 
güvenliğe çok önem veriyoruz, iki başarılı ve çok 
destekleyici ortağımız var ve Türkiye canlı ve gelişen 
bir pazar." 
Babcock&Wilcox ile Gama'nın ortaklığı 1990'da kurulmuştur. Yerel ortak Gama Endüstri bölgenin önde 
gelen üç büyük müteahhitlik şirketinden biridir ve iş yaptığı heryerde saygınlığı çok yüksektir. B&W ile 
Gama Endüstri 1960'lardan beri yakın ilişki içindedir. 1960 - 1965 yılları arasında Gama, B&W'un satış 
acentası idi. Sonraki 25 yıl içinde Gama, B&W kazan teknolojisi lisansını kullanarak B&W ismini bu pazara 
tanıtmış ve yerleştirmiştir. BWG'nin de kullandığı Gama İmalat Fabrikası, ASME Sertifikalarına sahip olup, 
300'den fazla çalışanı vardır. 



GAMA bülten 

BWG, Türkiye ve Orta Doğu'da ve çok yeni olarak da Avrupa'da endüstriyel kazan ile küçük ve orta ölçek-
li enerji pazarlarına servis vermektedir. Paket FM kazanları, saha montajlı kazan ve yan üniteleri ile atık ısı 
kazanları yapan BWG Türkiye pazarının %55'ine sahiptir. 
Yeni alınan ve devam etmekte olan projelerden önemli altısını şöyle özetleyebiliriz: 
Tüpraş Rafinerisi, İzmit için 150 tph HCFM Proses Buhar Kazanı, yapımı, kontrol sistemleri, ortak baca 
projelendirilmesi (Bedeli 4,1 milyon $) 
Goodyear Debica Tire, Debica, Polonya için 4 adet FM 120-97 Proses Kazanı ve yan üniteleri yapımı (2,5 milyon $) 
Erdemir Çelik, Ereğli için 2 adet Foster Wheeler 120 tph saha montajlı kazan, komple boru yenileme, 
B&W'den (Barberton) sağlanan yeni ateşleme sistemi (Bedeli 4 milyon $) 
Erdemir "Co generation", Ereğli için 80 MW GTCC Co-generation Tesisi anahtar teslimi yapımı, Elin, 
Avusturya ile konsorsiyum olarak. (Bedeli 12 milyon $) 
FIAT AVIO 110 M W GTCC IPP Kuvvet Santralı, Quetta, Pakistan için 3 adet GE LM600 HRSG 
Kazanı, yan üniteleri, malzeme ve montajı. Fiat AVIO'ya (İtalya) satıldı. (Bedeli: 6,7 milyon $) 
Akenerji, 80 MW GTCC Otoprodüktör Tesisi, Bozüyük, için 2 adet GE Frame 6 HRSG Kazanı, yan 
üniteler, malzeme ve montajı (Bedeli 4,65 milyon $) 

BWG geleceğini çok parlak gören McKenzie, "Türkiye yıllık %8 ekonomik gelişme ve enerji ihtiyacı hızı 
yaşıyor. Buna ek olarak şimdiki Hükümet olumlu enerji girişimleri başlattı. Bu hususlar, bizim girişimleri-
miz, uzmanlığımız ve genişlemiş pazarımız ile birlikte, başarımızın devamının ispatı olmalıdır." 

FABRİKAMIZ'DA KAYNAK OKULU AÇILDI 
GAMA Endüstri A.Ş. ile Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
arasında 1 Nisan 1996 tarihinde imzalanan protokol ile Fabrikamız'da bir Kaynak Okulu açılmıştır. 
Kursun amacı, artan kaynakçı ihtiyacımıza katkıda bulunmak, gençlerimize iş imkanı sağlamak ve 
ülke ekonomisine kalifiye eleman kazandırmaktır. GAMA kursa bina, ekipman, sarf malzemeleri 
sağlamakta ve kursiyerler yine bünyemizden bir teknik eleman tarafından yetiştirilmektedir. Milli 
Eğitim Müdürlüğü ise SSK Primlerinin yatırılması, kurs için gerekli yazışmaların yapılması ve 
Bakanlık'tan onay alınması gibi konularda katkıda bulunmaktadır. 

Kaynakçılık kursları 256 saat olarak belirlenmiştir. Bunun 240 saati pratik, 16 saati ise teorik olarak 
verilmektedir. Ayrıca teorik eğitimde yurt dışından ithal edilen Kaynak Simülatörü ile de eğitim ve-
rilmektedir. Kurslarda elektrik ark kaynağı ve argon kaynağı öğretilmektedir. Kaynak okulunun kapa-
sitesi 15 öğrencidir. Kurs sonlarında yapılan teorik ve pratik sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Milli 
Eğitim'den onaylı kurs belgesi verilmektedir. Bu güne kadar düzenlenen kurslarda başarılı olan kur-
siyerlerden 5 kişi Suudi Arabistan, Jubail şantiyesinde, 3 kişi Özbekistan, Buhara şantiyesinde, 10 kişi 
GAMA Fabrikası'nda, 5 kişi de GAMA ile çalışan taşeron firmalarda isdihdam edilmiştir. 

Kaynak okulunun diğer bir faaliyeti de yurt dışı şantiyelerimizin ihtiyacı olan kaynakçı testlerini yap-
maktır. Yaklaşık olarak geçen bir yıl içinde 375 kaynakçı testi gerçekleştirilmiştir. 
Kurslar 7 Nisan 1997 tarihinde başlayan 4. dönem ile devam etmektedir. 
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TÜRKİYE'NİN EN BUYUK BETON HAZIRLAMA TESİSLERİ 
BİRECİK BARAJ ŞANTİYESİ NDE 

Birecik Baraj ve HES Şantiyesi'ııde Türkiye'nin en 
büyük kapasiteli Kırma-Eleme ve Beton Hazırlama 
Tesisleri işletmeye açıldı. 
11 Nisan 1996 tarihinde faaliyetlere başlanan 
Şantiyede bütün şantiye tesisleri tamamlanarak 
hizmete girmiştir. 
Kurulan tesisler arasında 900 ton/saat kapasiteli 
kırma-eleme tesisi ve 360 mVsaat kapasiteli beton 
hazırlama tesisi de bulunmaktadır. Bu tesisler kendi 
branşlarında Türkiye'nin en yüksek kapasiteli tesis-
leri olarak kabul edilmektedirler. 

Beton hazırlama tesisi bünyesinde sıcak havalarda 
çalıştırılmak üzere bir buz üretim tesisi de monte 
edilmiştir. 
Beton hazırlama tesisinin aktif silolarına ilaveten 
her biri 1000 ton kapasiteli 6 adet pasif çimento silo-
su da monte edilmiştir. İlk beton döküm faaliyetine 
Nisan 1997 ayı ortalarında başlanmıştır. 

HOLZMANN-GAMA-STRABAG İş Ortaklığı 
tarafından yürütülmekte olan inşaatta şu anda 750 
kişi çalışmaktadır. 

1- Kırma - Eleme Tesisi (900 ton/saat) 
2- Beton Hazırlama Tesisi (360 mVsaat) 
3- Kırma - Eleme Tesisi genel görünümü. 
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Özetle GAMA bülten 

1996 YILI SONUÇLARI ve "İLK"ler 

1996yılı Şirketimiz için atılımlarla dolu oldukça başarılı geçen bir yıl olmuş, birçok 
dalda "İLK"lere imza atılmıştır. 

Bütün GAMA çalışanlarının çabaları ile elde edilen bu sonucu belirleyen sayıları ve "lLK"ler ile 
ilgili biraz bilgi vermek istiyoruz. 

SAYILAR 
Ciro 
Vergi öncesi kar 
Cari aktifler 
Aktif toplamı 
Cari pasifler 

25 699,3 milyar TL 
1 432,1 milyar TL 

10 183,4 milyar TL 
46 344,1 milyar TL 

1 905,0 milyar TL 

316,4 milyon $ 
17,5 milyon $ 
94,7 milyon $ 

431,1 milyon $ 
17,7 milyon $ 

Ödenen vergiler 
Net kar 

609.5 milyar TL 
813.6 milyar TL 

1996'da tamamlanan işler toplamı 
1996'da alınan işler toplamı 
Eldeki işlerin toplamı 

7,5 milyon $ 
10,0 milyon $ 

136,0 milyon $ 
692,0 milyon $ 
091,0 milyon $ 

GAMA Fabrikası 'ııa yapılan imalat tutarları 

Gama'nın anahtar teslimi projeleri için 
İmalat siparişleri için 
Toplam 
İhraç edilen imalatlar (%66,4) 

1 762 ton 
8 520 ton 

10 282 ton 
6 824 ton 

"ÎLK"LER 

• Yap-İşlet-Devret modeli ile geliştirilen çok büyük çaplı üç projenin yapımına başlanmıştır. 

• Bir rafinerinin (Buhara Rafinerisi) tüm Proses Ünitelerinin yapımı üstlenilmiştir. 

• Bir Hidro-Elektrik santralının (Birecik HES) anahtar teslimi yapımı üstlenilmiştir. 

• Bir Beyaz Tuğla tesisi işi alınmış ve tamamlanmıştır. 

• Özbekistan'da ilk iş alınmıştır. 

• Fabrika'da en yüksek aylık imalat Mayıs ayında 1410 ton olarak gerçekleştirilmiştir. 

• AET Ülkelerine ilk ihracatımız yapılmıştır.(Howden Sirocco - Fransa, firması için iki adet fan 

gövdesi) 

• En ağır tek parça imalat Fabrika'dan sevk edilmiştir. (Erdemir için HRSG Modülü - 112 ton) 
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Soma Termik Santralı 1000 t/saat 
kömür konveyörleri, 
1 adet tek parça 8,5 km. 
2 p a r ç a 5 > 5 k m -

TamamlaHma yılı: 1987 
m î r 


