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M BAŞLARKEN 

Sevgili GAMA 'lılar, 

tik GAMA Bülteni'ni, 1993 yılı Aralık ayında çıkardığımda açıkçası ne 
kadar devam edeceğini bilemiyordum; hatta birinci yılı dolduğunda 
inanılmaz da sevinmiştim. Ama 16 sayı bu dergiyi çıkartma şansına sahip 
oldum ve şu anda elinizde bulunan 17. sayıdan itibaren bayrağı devredip 
sizlere veda etmek bana oldukça zor geliyor. Ankara'dan taşınmam nedeni 
ile GAMA 'dan ve sizlerden ayrılmak zorundayım. 
Şirket bünyesinde çalışanları bilgilendirecek bir bülten fikri, yönetimin 
hayli zamandır aklında olmasına rağmen gerçekleştirilememişti. GAMA 'da 
çalıştığım nispeten kısa bu süre içerisinde, böyle bir ilki başlatmış olmaktan 
dolayı büyük keyif duyuyorum. O günlerde bir birim diğer bir birimin ne 
iş yaptığını bilmezken, şimdi en uzak şantiye mensupları bile GAMA 'nın 
tümünde neler olup bittiğinden haberdar oluyor. Bu da benim için inanılmaz 
bir kıvanç vesilesi. 
Bültenlerimizde kimi zamcın gurur verici, kimi zaman da hüzünlü olaylardan 
bahsettik. Projelerimiz ile ilgili haberler verdik; şantiyelerimizin başarılarını 
onlarla paylaştık. Hatta öyle ki, şantiyelerimizden bazıları, kendileri ile 
ilgili haber çıkmadığında bana ve proje müdürlerine epeyi serzenişte 
bulundular. Bu da Bültenimize ne denli önem verildiğini gösterdi bize. 
Bu arada, şirket çalışanlarının yazılarıma malzeme olacak bilgiler 
konusunda bana yapmış oldukları yardımları da yadsımam mümkün değil 
elbette. Yazıları, gönderdikleri bilgi ve fotoğraflar ile bu yayını zenginleştiren 
arkadaşlarımın hepsine gönülden teşekkür ediyorum. 
GAMA Bülten sürecek ve sizleri Şirketimiz ile ilgili her konuda 
bilgilendirmeye devam edecek. Belki seyahat anılarımdan mahrum 
kalacaksınız; ama kim bilir belki de, uzaktan da olsa sizlere yine tatil 
seçenekleri sunmaya devam edebilirim. 
Bütün GAMA camiasına sağlık, başarı ve saygılarımı sunuyorum. Her 
gününüz bir öncekinden iyi olsun. 

Hoşçakalın. 

Sedef UĞURLAŞ 

* Bu arada Bülten 'in asıl büyük yararının bana olduğunu söyleyebilirim. 
Ergil Bey "Bülteni çıkart da dile benden ne dilersen. " demişti. Bilgisayarım 
işte böyle alındı! 

m 



YÖNETİM KADROSU GAMA bülten 

Şirketimiz, geçmişteki başarılarını sürdürebilmek, mevcut iş kolları 
çerçevesinde daha büyük ve kapsamlı projelere imza atmak ve sürekli yükselen 
bir grafik çizerek daha güçlü olabilmek için, yeniden yapılanma çalışmalarım 
sürdürmektedir. Bu çerçevede, GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj 
A.Ş.'nin, yeni atamaları da kapsayan güncelleştirilmiş yönetim kadrosunu 
aşağıda sunuyoruz: 

ENDÜSTRİYEL PROJELER M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Mehmet Artun 
İlker Görmüş 
Cenk Buğdaycıoğlu 
Mutlutan Göle 
Asım Sirel 
Seymen Demircioğlu 
Cengiz Akın 
Nejat Alagök 
Orhan Baybars 
Turgay Orgun 
Mehmet Sakaryalı 
Melih Altınoklar 
Evren Ersü 
Ali Çitçi 
Yalçın Erinç 
Cemal Ersöz 
Faik Öz 
Murat Özkal 
Fuat Tiniş 
Hasan Usluhan 

Genel Müdür Yardımcısı 
Yurtiçi Endüstriyel Projeler Müdürü 
İmalat ve Kalite Kontrol Müdürü 
Baraj ve Altyapı İşleri Müdürü 
Yurtiçi Endüstriyel Projeler inşaat Müdürü 
S. Arabistan Endüstriyel Projeler Müdürü 
Proje Müdürü (Birecik HEM) 
Proje Müdürü (Kemerköy) 
Proje Müdürü (Kangal) 
Proje Müdürü (İzmit Su) 
Proje Müdürü (Marmara) 
Proje Müdürü (Tüpraş Aliağa) 
Proje Müdürü (Tomsk) 
Türmenistan Endüstriyel Projeler Müdürü 
Proje Müdürü (Türkmenbaşı Lube Oil) 
Proje Müdürü (Türkmenbaşı MSCC) 
Hakediş ve Kesin Hesap Müdürü 
Fabrika Müdürü 
Endüstriyel Projeler Tasarım Müdürü 
Tamir Bakım Müdürü 

İNŞAAT M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Birol Öngör 
İhsan Tüfekçi 
Kürşat Atikoğlu 
Kemal Erpul 
Sabri Engin 
Emin Kaya 
Şerafettin Yiğit 
Ali Alptekin 
Tahir Tiniş 

Genel Müdür Yardımcısı 
İnşaat Projeleri Müdürü 
İnşaat Projeleri Müdürü 
Tesisat İşleri Müdürü 
Proje Müdürü 
Proje Müdürü 
Yurtdışı Tamir Bakım Müdürü 
Proje Müdür Yardımcısı 
Proje Müdür Yardımcısı 
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İŞ ORTAKLIKLARI M U D U R L U G U 
Mehmet İpek Genel Müdür Yardımcısı 
Fikret Altuğ İnşaat Projeleri Müdürü 
Haluk Emre Proje Müdürü 

TEKLİF HAZIRLAMA M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Taneri Yonar 
Dündar Kıncal 
Tuncer Örüklü 
Mehmet Dalkılıç 
Uğur Doğan 
Erol Ün 
Sedat Demir 
Yalçın Karakaya 

Genel Müdür Yardımcısı 
İş Geliştirme Müdürü 
Teklif Müdürü 
Teklif Müdür Yardımcısı 
Teklif Müdür Yardımcısı 
Teklif Müdür Yardımcısı 
Teklif Müdür Yardımcısı 
Teklif Müdür Yardımcısı 

SATINALMA VE TİCARET M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Oğuz Kadıoğlu Satınalma Müdürü 
Emre Arpacı Ticaret Müdürü 
Nilgün Balaban Ticaret Müdür Yardımcısı 

MUHASEBE VE FÎNANS M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Necdettin Taştekin 
Hakan Özman 
Levent Topçak 
İhsan Erdoğan 
Mustafa Kırkdeveli 
Nazif Köksoy 

Genel Müdür Yardımcısı 
Finansman Müdürü 
Mali Kontrol Müdürü 
Muhasebe Müdürü 
Cari Hesap İşleri Müdürü 
Mali İşlemler Müdürü 

DİĞER BÖLÜMLER 
Doğan Yağız 
Ahmet Özerdim 
Tuncer Yakut 
Ergun Yücel 
Mehmet Besen 
Nusret Can 
Keramettin Demirdöven 

Baş Hukuk Müşaviri 
Dış İlişkiler Koordinatörü 
Y.İ.D. Proje Geliştirme Müdürü 
Elektrik Mühendisliği Müdürü 
Bilgi İşlem Müdürü 
Emlak Yatırımları Müdürü 
İdari İşler Müdürü 
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ACI KAYIP 

"GAMA Haber" bölümüne, maalesef üzücü bir haberle başlamak 
zorunda kaldık. 30 yıl şirketimizde çalışmış olan ve birçok projeye 
büyük emeği geçen Gama Endüstri A.Ş. İnşaat Koordinatörü Sn. 
Bahaettiıı Ecevit'i, 05.07.1998 tarihinde kaybettik. Uzun süredir 
mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Sn. Ecevit'i son yolculuğuna, 
sevenleri, 07.07.1998 tarihinde uğurladı. 

1951 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi 'tiden İnşaat Yüksek 
Mühendisi olarak mezun olan Sn. Ecevit, 1951-1968 yılları 
arasında T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde "yol inşaatları kontrol mühendisi, 
yol inşaatları şantiye şefi, bölge bakım grup amiri, bakım grubu müdürü, bölge müdürü 
ve Genel Müdürlük bakım daire başkam " olarak görev yaptı. 1968 yılında EE-GA 
Öngerilimli Beton Sanayii A.Ş. Genel Müdürü olarak GAMA ailesine katılan Sn. Ecevit, 
şirketimizde uzun yıllar "genel koordinatör, inşaat grubu danışmanı, inşaat koordinatörü" 
görevlerinde bulundu. 

Kalbimizdeki yerini her zaman koruyacak olan Sn. Bahaettin Ecevit'e Allahtan rahmet; 
başta kendi ailesi olmak üzere, GAMA topluluğuna ve bütün sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz. 

"Builders Of A New 
Russia" 

TİME Dergisi 15 Haziran 1998 tarihli 
sayısında, "Builders Of A New Russia" 
başlığı altında, Rusya'da iş yapan Türk inşaat 
firmalarına yer verdi. 

Derginin iki sayfasını ayırdığı haberde, 
GAMA'mn adı Rusya'da iş yapan büyük ve 
güvenilir firmalar arasında anılırken, Beyaz 
Ev'in onarımının şirketimiz tarafından ne 
k a d a r k ı sa s ü r e d e ve b a ş a r ı y l a 
tamamlandığından övgüyle sözedildi. 
Haberde Sn. Uğur Yurdakul'un, Türkiye ve 
Rusya'nın inşaat alanındaki iş ilişkilerine 
yönelik görüşleri de yer aldı. 

Renaissance Antalya Resort 
Yeni Turizm Sezonunu Açtı 

Renaissance Antalya Resort Otel in, 1989 yılında 
şirketimiz tarafından inşaatının tamamlandığını ve 
Mart 1998 i t ibarıyla işletmesinin GAMA 
Pazarlama ve Turizm A.Ş. tarafından üstlenildiğini, 
bir önceki bültenimizde sizlere duyurmuştuk. 

Otel, GAMA Pazarlama ve Turizm A.Ş. 
işletmesindeki ilk turizm sezonunu, bazı tadilat ve 
inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 
30.04.1998 tarihinde bir kokteylle açtı. Turizm 
sektörünün ileri ge len ler in in ve medya 
mensuplarının yeraldığı kokteylin evsahipliğini, 
GAMA adına Sn. Erol Üçer, Sn. Ergüıı Alkan 
ve Sn. Selahattin Saklıca yaptı. 
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Sn. Erol ÜÇER, EBC Yüksek Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi 

GAMA Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol Üçer, Avrupa İş Konseyi'nin (EBC) 2. Genel Kurulu'nda, 
Yüksek Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi. 

Avrupa'nın Doğu ve Batı ekonomilerinin kaynaşmasına ve gelişmesine olumlu etkide bulunmak 
amacıyla, 37 ülkenin 75 büyük banka ve şirketinin üst düzey yöneticileri tarafından 1997 yılında 
kurulan EBCnin Başkanlığı'nı Rus Gazprom Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Rem Vyıakhırev, 
Başkan Yardımcılığını ise Alman Dresner Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi Georg Krupp yapmaktadır. 

EBC, özel sektör açısından ekonomik işbirliği ve iş güvencesinin sağlanması için gerekli pratik 
çözümleri bulmak, enerji, hukuk ve finans alanlarında çeşitli ülkelerin uygulamalarına uyum 
sağlamak amacıyla alt çalışma grupları oluşturmuştur. Alt çalışma gruplarının faaliyetlerini 
sürdürdüğü 5 ana dal şunlardır: 
1- Hukuk, Bankacılık, Finans 
2- Bilgi ve İletişim 
3- Ekoloji ve Sağlık 
4- Enerji 
5- İş emniyeti 

EBC üyeleri içinde ABB, ENİ, Gazprom, Deutche Bank, Gaz de France, Alkatel, Credit Lyonnais, 
Wintershall, Siemens gibi firmalar yer almaktadır. 

İTÜ'den Şükran Plaketi 

İstanbul Teknik Üniversitesi' nin (İTÜ) 
Kuruluşunun 225. Yılı Kutlamaları 
çerçevesinde yapılan tören ve etkinliklere, 
başta GAMA Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Erol Üçer olmak üzere, Sn. Uğurhan 
Tutıçata, Sn. Yelman Gazinıihal ve Sn. 
Mustafa Babür katıldılar. 

Sn. Üçer, etkinliklerin başladığı ilk gün bir 
konuşma yaparak, bilimden sanata ve spora 
kadar her alanda Türk isimlerinin dünya 
çapında duyulmaya başladığını örneklerle 
anlattı. İTÜ mezunlarının Türkiye tarihinde 
ve ekonomisindeki yerini de vurgulayan Sn. Üçer, gençlere olan güvenini ve ümidini bir kez daha 
yineledi. 

İTÜ 2001 Atılım Projesi kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan "Gümüşsüyü Yurdu'nun 
Yenilenmesi" çalışmalarına sağladığı katkı ve destek dolayısıyla, Üniversite tarafından Sn. Üçer'e 
şükran plaketi verildi. 1948 İTÜ mezunu Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel ve İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sn. Gülsün Sağlamer, Projeye sağladığı katkılar dolayısıyla Sn. Üçer'i kutladılar. 
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Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel 
Birecik Barajı'nı Ziyaret Etti 

Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel, GAMA 
Endüstri A.Ş.'nin de ortaklan arasında bulunduğu 
bir konsorsiyum tarafından, Yap-lşlet-Devret modeli 
ile inşaatına devam edilmekte olan Birecik Barajı 
ve HES İnşaatı'nı, 09.05.1998 tarihinde dördüncü 
kez ziyaret etti. Bu ziyarette Sn. Cumhurbaşkanımıza 
TBMM Başkanı Sn. Hikmet Çetin, Başbakan Sn. 
Mesut Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn. Cumhur Ersümer de eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Sn. Demirel, daha önce de 
23.05.1993 tarihinde temel atma töreninde, 
25.05.1996 tarihinde mobilizasyon süresi içinde, 
17.05.1997 tarihinde inşaatın başlangıç tarihinden 
bir yıl sonra, Birecik Barajı İnşaatı'nı ziyaret etmişti. 

Ziyaret esnasında sırasıyla GAMA Endüstri A.Ş. 
Yönet im Kurulu Başkanı Sn. Erol Üçer , 
konsorsiyumun lideri Alman Philipp Holzman GmbH 
adına Dış İşleri Direktörü Sn. Lindemann ve son 
olarak da Başbakan Sn. Mesut Yılmaz birer konuşma 
yaptı. Sn. Üçer konuşmasında, inşaatın %50'sinin tamamlandığını ve 1999yılı sonu itibarı ile 
baraj gölünde su tutulacağını ifade ettikten sonra, göl sahasındaki kamulaştırma çalışmalarının 
bu tarihe kadar tamamlanması gerektiğine işaret etti. 

Son bir yılın baraj inşaatı faaliyetlerini karşılaştırmalı olarak aşağıda görebilirsiniz: 
MAYIS 97 MAYIS 98 

Toplam Üretim % 23 50 
Kaya Kazısı m3 1 milyon 1.2 milyon 
Alüvyon Kazısı m3 4.5 milyon 8 milyon 
Beton m1 30.000 950.000 
Nehir Yatağı Kazıları m3 

- 5 milyon 
Daimi Site % 40 100 

Birecik Barajı ve HES İnşaatı'nda, 2. aşama derivasyonu için Haziran 1999, baraj gölünde su tutma 
başlangıcı için Aralık 1999, santral binasında ünite testlerinin başlangıcı için Temmuz 2000, santral 
binasında 1. Ünitede enerji üretimi için Ekim 2000 ve projenin tamamlanması için Ekim 2001 
tarihleri hedeflenmektedir. 

Sürmekte olan inşaat çalışmalarına paralel olarak, cebri borular ve santral binası türbin yataklarında 
montajlar devam etmekte olup, öngörülen programın ilerisinde bir çalışma sergilenmektedir. 
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İzmit Su Temin Projesi'nde Önemli Adım: 
Yuvacık Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı 

Yap-lşlet-Devret modeli ile 18.04.1996 
tarihinde inşaatına başlanan İzmit Su 
Temin Projesi kapsamında, bilindiği gibi 
Yuvacık Barajı inşaatı ve 100 km çelik, 
40 km duktil boru olmak üzere toplam 
140 km isale hatlarının yapımı yer 
almaktadır. 

İsale hatlarının %90'ıııın tamamlandığı 
projede, önemli bir aşamaya gelindi: 
05.06.1998 tarihi itibarıyla Yuvacık 
Barajı'nda su tutulmaya başlanmıştır. 
Tünelin kapaklarının kapatılmas ile 
birlikte, tünelin içine tıkaç betonu atılmış ve diğer enjeksiyon işleri başlamıştır. Tünelin içine cebri 
boruların döşenmesinden sonra, Arıtma Tesisi 'ne giden isale hattına su verilecektir. 

Projenin, resmi tamamlanma tarihi olan 18.04.1999'dan üç ay önce, Ocak 1999 tarihinde ticari 
işletmeye alınması planlanmaktadır. 

Kemerköy Termik Santralı Kredi Anlaşmaları İmzalandı 

15.1 1.1996 tarihinde, Türkiye 
Elektrik Üretim-lletim A.Ş. (TEAŞ) 
ile BABCOCK & WILCOX (USA) 
ve GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. 
Konsorsiyumu arasında imzalanmış 
bulunan sözleşme ile yapımı 
gerçekleşt i r i lecek olan 3x210 
Kemerköy Termik Santralı Baca 
Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri 
için,Amerikan Exim Bank ve Ticari 
kredi anlaşmaları Haziran ayı 
içinde imzalanarak Bakanlar 
Kurulu'na aktarılmıştır. Bakanlar 
Kurulu, Amerikan Exim Bank kredi 

anlaşmasını 02.07.1998 tarihi itibarı ile onaylamış, sıra Hazine Müsteşarlığı ve TEAŞ arasında 
Kredi Devir Anlaşması'nın imzalanmasına gelmiştir. Temmuz ayı içinde, diğer kredi şartlarının 
da yerine getirilmesini takiben, yabancı kısım için yapılacak avans ödemesi ile birlikte, 
sözleşme yürürlüğe girecektir. 

E 
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Kangal Termik Santralı III. Tevsii Ünitesi 
Ve 

Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri Yapımı 
Kangal Termik Santralı Projesi, Türkiye Elektrik 
Üretim İletim A.Ş. için, Transelektro (Macaristan) 
l iderl iğinde, Mitsubishi (Japonya), Siemens 
(Almanya), Koch (Almanya), Simko (Türkiye) ve 
G A M A ' d a n oluşan konsors iyum taraf ından, 
sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih olan 04.06.1996 
tarihinde üstlenilmiştir. 

Nominal kapasitesi 157.34 MW olan Santral, 1 adet 
turbo jeneratör ve yardımcıları, su arıtma ünitesi, 
kömür alma ve nakil sistemi, baca gazı kükürt arıtma 
tesisi, kül atma sistemi, soğutma suyu sistemi ve buhar 
üretim sistemiyle birlikte, gerekli atelyelerden 
oluşmaktadır. 

GAMA kapsamında, tüm inşaat işleri, dahili nakliyeler, 
mekanik montaj, işletmeye alma desteği, bazı imalat 
ve teslimatlar yer almaktadır. 

Genel iş kalemlerine ayrıldığında, projenin ilerleme yüzdesi yaklaşık olarak şöyledir: 

Tasarım işleri: 
Tüm tasarım işleri 
t a m a m l a n m a k ü z e r e d i r . 

İnşaat İşleri: 
Kazı İşleri : %45 
Dolgu : %45 
Betonarme Betonu : %70 
Blok Tuğla Duvar İşleri: %35 
Demir İşleri : %80 
Doğrama İşleri : %80 
Kaplama İşleri : %20 

Montaj İşleri: 
Montaj : %5 
Topraklama Montajı : %40 

Kazan Montait 

Haziran 1998 sonu itibarıyla şirketimiz kapsamında yer alan işlerde %38'lik bir ilerleme sağlanmış 
olup, projenin Haziran 2000 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 



[jsj] DEVAM EDEN PROJELER 

Tomskneft Gaz Kompresör İstasyonu Yarılandı 

GAMA Endüstri A.Ş.'niıı, Bateman International B. V. firması 'nın (İsrail), alt müteahhiti olarak 
üstlendiği proje, Sibirya'nın doğusundaki Tomsk şehrinin 680 km kuzey batısında yer alan 
Luginetsky petrol sahasında gerçekleştirilmektedir. 

Coğrafi konumu ve iklime bağlı güçlükler 
nedeniyle Tomsk Projesi, tarzının ilk örneği olarak GAMA tecrübelerine yapacağı katkılardan 
ötürü ayrı bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl içinde, şantiye personeli -46 / +35 °C arasında 
değişen sıcaklıklarda büyük bir özveriyle çalışmıştır. Malzeme naklinin kış aylarında 3 ay süreyle 
buz üzerinden, yaz aylarında ise sadece 1 ay açık kalan nehir yoluyla yapılabildiği bölgede, lojistik 
nakil sadece helikopterler vasıtasıyla yapılabilmektedir. Ayrıca Tomsk Projesi, GAMA personelinin 
işe helikopterlerle taşındığı ilk ve tek proje olma özelliğini sahiptir. 

Tüm inşaat, altyapı, çelik konstrüksiyon, 
borulama, elektromekanik montaj, boya ve 
izolasyon işleri GAMA kapsamında yer 
almakta olup, Haziran 1997 tarihinde 
başlanmış olan işlerin %45'i Haziran 
1998'de tamamlanmış bulunmaktadır. 
Haziran 1999 tarihinde tamamlanması 
planlanan Gaz Kompresör İstasyonu, çıkan 
doğal gazın dehidrasyon, ayrıştırma ve 
sıkıştırma işlemlerini gerçekleştirecektir. 

Dehidrasyon ve Ayrıştırma Üniteleri 



BİTEN PROJELER GAMA bülten 

AK-KÎM Hidrojen Peroksit ve Karbonmonoksit & Hidrojen 
Üniteleri İmalat ve Montajı 

AK-KİM Kimya Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye karşı 26.06.1996 tarihli ana 
sözleşme ve 21.11.1996 tarihli ek 
sözleşme ile proje, imalat ve montaj 
işlerini üstlenmiş olduğumuz Hidrojen 
Peroksit (H202) ve Karbonmonoksit 
& Hidrojen (CO&H2) Tesisleri'nin 
geçici kabulleri, 21.11.1997 tarihinde 
yapılarak her iki tesis işletmeye 
alınmış ve kesin hesapları 
tamamlanmıştır. 

GAMA kapsamında betonarme, çelik 
konstrüksiyon, ekipman (eşanjör, 

basınçlı kap, tank), borulama ve elektrik-enstrüman detay mühendislik; çelik konstrüksiyon ve 
ekipman imalatı; çelik konstrüksiyon, makina-ekipman (AK-KİM temini ve GAMA imalatı) 
montajı, elektrik-enstrüman montajı; boya ve izolasyon işleri bulunan bu işin kesin hakediş bedeli 
yaklaşık 2.5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Projenin tüm borulama detay mühendislik, 
borulama montajının bir kısmı ile tüm izolasyon işleri taşeronlara yaptırı lmıştır . 

Proje kapsamına sonradan ilave edilen boru köprüsü imalat ve montajı, 5 adet reaktör montajı, 
konstantrasyon ünitesi ve gazometre proje, imalat ve montajı ile komple izolasyon işleri ile birlikte 
keşif miktarlarında yaklaşık %50 oranında artış meydana gelen bu işimizde gerçekleşen miktarlar 
aşağıdaki gibidir: 

Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı 

C/S (karbon çelik) horu imalat ve montajı 

S/S (paslanmaz çelik) boru imalat ve montajı 

C/S ekipman imalat ve montajı 

S/S ekipman imalat ve montajı 

Makina ve ekipman montajı (AK-KİM temini) 

Reformer (fırın, çelik konst., gaz kanalı) 

imalat ve montajı 

İzolasyon işleri 

Boya işleri 

Elektrik ve enstrüman montaj işleri 

84 ton 

2.854 m-
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GAMA bülten I BİTEN PROJELER 

Eskişehir Çimento Döner Fırın 1. Kademe Kapasite Arttırımı 
Demontaj ve Montaj İşleri 

Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş.'ne karşı, 04.02.1998 
tarihli sözleşme ile üstlendiğimiz bu proje kapsamında ön 
ısıtıcı, döner fırın, klinker soğutma ve yakıt dozaj/sevk 
sisteminde muhtelif tadilat ve yenileme işleri, tersiyer hava 
hattının yapımına yönelik tüm mekanik demontaj - montaj 
işleri ile, refrakter tuğla söküm-örüm işleri gerçekleştirilmiştir. 
Mobilizasyon ve duruş öncesi işlere 01.03.1998 tarihinde 
başlanmış, 16.03.1998 tarihinde duruş verilmiş ve kötü hava 
koşullarına ve araya Kurban Bayramı tatili girmesine 
rağmen tiim mekanik demontaj-montaj ve refrakter tuğla 
söküm-örünı işleri, sözleşmede öngörülen terminden bir 
hafta önce 26.04.1998 tarihinde, toplam 8 haftada 
bitirilmiştir. 
Eskişehir Çimento Şantiyesi'nde iş GAMA'nın kontrolü ve 
koordinasyonu altında taşerona yaptırılmış; proje kapsamında 
toplam 147 ton mekanik demontaj, 247 ton mekanik montaj, 
600 ton refrakter sökümü ve 540 ton refrakter örümü 
yapılmıştır. 

YENİ PROJELER J H 
Tezcan Sıcak Daldırma Galvanizleme Hattı Tav Fırını ve 

Akümülatör Üniteleri İmalat ve Montaj İşleri 

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, İzmit civarında tesis edeceği komple 
yeni Sıcak Daldırma Galvanizleme Hattı kapsamındaki Tav Fırını ve Akümülatör Üniteleri 
İmalat ve Montaj İşleri, 19.06.1998 tarihli sözleşme ile GAMA tarafından üstlenilmiştir. 

Keşif bedeli yaklaşık 2.5 milyon ABD Dolan olan bu projenin kapsamında şu işler yer almaktadır: 
1.280 ton çelik konstrüksiyon ve baca, 104 ton casing (kısmen paslanmaz çelik), 
31 ton kanal (kısmen paslanmaz çelik), 24 ton mekanik aksam imalat ve montajı; 
36 ton boru lama monta j ı (kısmen pas lanmaz çel ik) , 7 ton "Ro l l e r " monta j ı , 
1.400 m2 borulama izolasyonu. 

Fabrikamızda imalat işlerine başlanmış olup, şantiye mobilizasyonu ve montaj işlerine inşaat ve 
imalat durumuna bağlı olarak Ekim 1998'de başlanması planlanmaktadır. Montaj termini 
31.03.1999 olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan, Üretim Tesisi tnşaat İşleri için Tezcan'a vermiş olduğumuz teklif üzerinde görüşmeler 
tamamlanmış olup, sözleşmenin yakında imzalanması ve mobilizasyon, inşaat ve çelik konstrüksiyon 
imalatına başlanması beklenmektedir. Toplam bedeli yaklaşık 2.5 milyon ABD Dolan olan projenin, 
inşaat işleri kapsamında, 1.400 ton çelik konstrüksiyon (bina karkası) imalat-montajı ile muhtelif 
inşaat işleri yer almaktadır. 

Dimer Fıruı^ 
Ringi Montajı 



KONFERANSLAR GAMA bülten 

GAMA Endüstri A.Ş. olarak, Mayıs ayında da ajandamız konferans ve forum katılımlarıyla doluydu. 
Belli bir konuyu aydınlatmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve gerekli bağlantıları yapabilmek 
açısından büyük önem taşıdığını düşündüğümüz bu tarz etkinliklerin, özel ve kamu kuruluşu yetkililerinin 
ufkunu daha da genişlettiğine inanıyoruz. 

13-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan ilk etkinlik. Genel Müdürümüz Sn. Ergil Ersü'nün bir konuşmasının 
yeraldığı ve Sn. Doğan Yağız ve Sn. Tuncer Yakut'un da katıldığı "3. Türk Elektrik Endüstrisi Forumu" 
idi. 

İkincisi ise, 25-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve GAMA Endüstri A.Ş.'nin sponsor olması nedeniyle 
bizim için ayrı bir önem taşıyan, "İki Denizin Hikayesi" başlıklı konferans idi. GAMA Endüstri A.Ş.'nin, 
Sn. Celasin Egel, Sn. Ahmet Özerdim ve Sn. Alev Baç tarafından temsil edildiği konferansta, Sn. Celasin 
Egel de bir sunuş yaptı. 

Mayıs ayı içindeki üçüncü ve son konferans, 27-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan "Crossroads Of The 
World" konferansı idi. Bu konferansa GAMA ailesinden Sn. Doğan Yağız ve Sn. Ahmet Özerdim katıldı. 

Forum ve konferanslarla ilgili izlenimleri, katılımcıların kaleminden aşağıda dikkatinize sunuyoruz. 

"Crossroads Of The World" 

ABD'nin Trade Development Agency (TDA), 27-
29 Mayıs 1998 tarihleri arasında İstanbul'da, 
"Crossroads Of The World" başlıklı bir konferans 
düzenledi. 

Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgeleri'nden 
14 ülkenin temsil edildiği konferansta, hükümetlerin 
ve firmaların 700'e yakın üst düzey temsilcisi yer 
aldı. 

Başta Amerika Enerji Bakam Mr. Peııe olmak üzere, 
Amerikalı iş adamları grubu ve hükümet 
yetkililerine, Türkiye ve yukarıda bahsedilen 
bölgelerdeki enerji, komünikasyon, madencilik ve 
ulaşım projeleri tanıtıldı. 

Amerikan firmalarına, bu bölgeleri tanıtmak ve iş 
imkanları yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla 
düzenlenen toplantıda; ABD Hükümet yetkilileri, bu 
bölgelerdeki ticaret ve yatırımlar için ABD mal ve 
hizmet satışlarının finansmanına ilave destek 
verileceğini belirttiler. 

Ahmet Özerdim 

© 
3. Türk Elektrik Endüstrisi Forumu 

Amerikan-Türk Iş Konseyi'nin yanında, birçok yerli 
ve yabancı firmanın sponsorluğuyla, 13-14 Mayıs 
1998 tarihinde istanbul Ceylan Intercontinental 
Otel'de gerçekleştirilen foruma ilgi ve katılım oldukça 
yoğundu. 

işlendi. Bu bağlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sn. Cumhur Ersümer'in, özellikle Y.İ.D. ve 
Y.İ. modellerinde mevcut darboğazları gidermeye 
yönelik bir yasa hazırlığı içinde oldukları yönündeki 
aç ık lamalar ı , ilgi ve coşku ile karş ı landı . 

Forum'un ilk gününde Genel Müdürümüz Sn. Ergil 
Ersü, "İş Ortaklıklarında Başarının Koşulları" 
başlığını taşıyan ve oldukça yoğun ilgi gören bir 
konuşma yaptı. 

Forum süresince, özellikle Y.İ.D., Y.İ. ve diğer 
özelleştirme modellerinin karşılaştığı hukuksal 
sorunlar, bu projelerin finansmanı ile ilgili maddeler 
ve Türk Vergi Mevzuatı karşısındaki konumları 
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Ayrıca, Danıştay'ı temsilen bir konuşma yapan 10. 
Daire Tetkik Hakimi Sn. Gökhan Oğuz, yürürlükte 
olan mevzuat değiştirilmediği sürece, Danıştay'ın 
"kamu hizmeti" ve "imtiyaz" kavramlarına getirdiği 
yorumun değişmesinin beklenmemesi gerektiğini 
belirtmek suretiyle, yeni bir yasal düzenlemenin 
gerekliliğinin ne kadar acil ve zorunlu olduğunu bir 
kez daha ortaya koydu. 

Doğan Yağız 



GAMA bülten KONFERANSLAR 

"İki Denizin Hikayesi" 

Cambridge Energy Research Associate (CERA) 
ve DEİK tarafından, 25-27 Mayıs 1998 tarihinde, 
Lütfi Kırdar Konferans Salonu'nda düzenlenen 
ve GAMA'ııın da sponsorluğunu yaptığı 
Konferans, Sayın C u m h u r b a ş k a n ı m ı z , 
Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız, Azerbaycan 
Başbakan Yardımcısı, Gürcistan Devlet Bakanı, 
Romanya Başbakanı, Ukrayna Başbakan 
Yardımcısı, Türkmenistan Enerji Bakanının 
katıldığı bir törenle açılmıştır. 

Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri'nden devlet 
ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı 
konferansın ilk gününde, devlet yetkilileri açılış 
konuşmaları yapmış; ikinci gün tüm iştirakçilerin 
katıldığı genel oturum gerçekleşmiştir . 

Sayın Cumhurbaşkanımız yaptıkları konuşmada, 
aslında hikayenin iki denizi değil, Akdeniz'in 
ilavesi ile üç denizi ilgilendirdiğini, çünkü 
bölgedeki petrol ve doğal gazın, diğer uluslararası 
pazarlara taşınmasının Akdeniz'den yapılmasının 
en uygun olduğunu özellikle vurgulamışlardır. 

CERA direktörlerinden Stanislaw, Bölgenin çok 
önemli enerji kaynaklarına sahip olmasına 
rağmen kişi başına enerji tüketiminin gelişmiş 
ülkelerdeki değerlerin ancak üçte biri kadar 
olduğuna değinerek, bölgenin kendisinin pazar 
olduğunu belirtmiş ve kalkınma için yatırım ve 
ticaretin rekabet şartları içinde gerçekleşmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. 

DEÎK Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Başkanı Sn. Nihat 
Gökyiğit, Bölge kaynaklarına sahip ve denize 
çıkışı olmayan ülkeler için Türkiye'nin iyi bir 
pazar ve enerji köprüsü olduğunu, Türkiyenin 
enerji yatırım ve hammaddesi ihtiyacına 
değinerek anlatmıştır. Bakü - Ceyhan hattından, 
İsrail'e de petrol satışı olabileceğini belirtmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Sn.Yurdakul Yiğitgiiden, halihazırda Türkiye'de 

yer alan Irak - Türkiye Petrol Boru Hattı ve 
Balkanlardan gelen Rusya - Türkiye Doğal Gaz 
Boru Hattının bölgesel işbirliğine iyi bir örnek 
olduğuna değinerek, benzeri şekilde kurulacak 
Bakü - Ceyhan Boru Hattının diğer alternatif 
yollara göre sayısız avantajı olduğunu belirtmiştir. 
Aynca Karadeniz geçişli Mavi Akıntı Projesinin 
önemini belirtmiştir. 

Toplantılar daha sonra, "Bölgesel Elektrik 
Enerjisi Talebi", "Taşımacılık - Karadan mı 
Denizden mi?", "Hazar Petrolleri Taşımacılığı: 
Rusya ve Kafkaslar" başlıkları altındaki paralel 
oturumlarla devanı etmiştir. 

İkinci gün sabah, "Rusya ve Hazar'dan Gaz 
Taşımacılığı" konulu paralel oturuma girilmiştir. 

GAMA Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Celasiıı Egel 
yaptığı sunuşta, Gazprom ve Botaş'la olan 
ortaklığımız, Turusgaz çerçevesinde yapacağımız 
işler, Traıısbalkan çerçevesindeki faaliyetlerimiz 
ve Rusya 'dan Batı, Karadeniz ve Doğu 
güzergahlarından yapılacak gaz alımları ile ilgili 
bilgi vermiş; kendisine yöneltilen "Türkmen 
gazının gelmesine karşı mısınız?" sorusuna, 
"Tam tersine, bu yatırımlara katılmaya hazırız" 
şeklinde cevap vermiştir. 

İkinci oturumun konusu "Bağımsız Enerji 
Üreticilerine Fırsatlar" olmuştur. 

Daha sonra yapılan genel oturumda finansman 
konusu ele alınmış; Dünya Bankası stratejisinin 
özel sermayeyi çekmek olduğu, bu nedenle 
politik danışmanlık yaptığı, yatırımlar için uygun 
ortam yaratılmasını önerdiği, kısmi risk garantisi 
ve kısmi kredi garantisi verdiği belirtilmiştir. 

Bu oturumun son konuşmacısı olan Wing 
grubundan Montaııaro, Marmara Ereğlisi 
Projesi nin finansmanının nasıl sağlandığını 
anlatmıştır. 

Konferans, öğle yemeğindeki kapanış ve teşekkür 
konuşmaları ile sona ermiştir. 

Alev Baç 



SOSYAL ETKİNLİKLER GAMA bülten 

Vakfımız, "Atatürk Koleji" İçin 
Çalışmalara Başladı 

GAMA Endüstri A.Ş. olarak, başarılı ancak maddi gücü yetersiz öğrecilere yardım faaliyetlerini 
daha etkin sürdürebilmek ve daha büyük projeler oluşturabilmek amacıyla, 11.12.1997 tarihinde 
Gama Eğitim Vakfı'nı kurduğumuzu daha önce sizlere duyurmuştuk. 

Atatürk ilke, inkılap ve milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin ulusal, ahlaki, insani, manevi ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; bunun yanında başka ulusların da değerlerine 
ve haklarına saygılı; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu yönde davranan yurttaşlar yetiştirilmesi ana 
düşüncesinden haraket eden Vakıf : öncelikle her derece ve türde okullar ve araştırma kurumları 
inşaa etmek, donanımlarını sağlamak ve işletmek amacıyla yola çıkmıştır. Bunu takiben, başarılı, 
çalışkan, yetenekli ancak maddi desteğe muhtaç çocuklara ve gençlere nakdi ve ayni yardımlar 
sağlamak, bilim adamlarının araştırma projelerini teşvik etmek, Vakfın amaçları arasındadır. 

Vakfımız faaliyetlerine, ilk olarak yabancı dil eğitimi veren bir ilköğretim okulu ve Lise inşaa 
ederek ve işleterek başlamayı hedeflemektedir. Bunun için Hazine arazisi temini ve Bakanlar 
Kurulu'ndan vergi muafiyeti sağlanması çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde sürdürülmektedir. Okul için tahsis edilebilecek hazine 
arazileri görülmüş ve Hazine'ye müracaat safhasına gelinmiştir. 

Arazi ve vergi muafiyeti temininden sonra, "Gama Koleji" adı verilmesi düşünülen okulun, 
ilköğretim bölümünün inşaasının 3 yıl, lise bölümü inşaasının da 3 yıl olmak üzere, toplam 6 sene 
içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu okulun işletmeye açılmasından sonra, inşaat sektöründe 
eğitilmiş ara eleman yetiştirmeye yönelik Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okullarının inşaası 
ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işleti lmesinin sağlanması hedef lenmektedir . 
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imine 

15. Uluslararası Aı 
Çok sesli müziğin, ülkemizde 
katkıda bulunabilmek amacıyla 
Cenap And Müzik Vakfı, btf^s 
Uluslararası Ankara Mü^zık Fibsti 
düzenledi. ı ı v w \ \ 

19 Nisan - 18 Mayıs 1998 tarth'fctf 
yapılan Festival, bir ay boyunca A 
müzik şöleni yaşattı. Artık geleneksel 
çok sesli müziğin her türünün 
örneklerinin sunulduğu Festivalde, 
Endüstri A.Ş. sponsor olarak 

ûzÖÎ F^stivali'ne Sponsor Olduk 
ısjt^va Patrikliği Korosu'nun sponsorluğunu 

ilenen şirketimiz, daha önceki yıllarda olduğu 
RbÜDU vıfda Festival sponsorları arasında 

yer atara sanata verdiği önemi 
bir kez daha göstermiştir. 

«I 
itin, hayatırjjızapenk kattığından ve insan 

ruhunun inceliklerini yansıttığından hareketle; 
bu alpdaki her tijrlü katkı ve desteği GAMA 

. olarak büyük bir heyecan ve istekle yaptığımızı 
vurgulamış olmaktan büyük 

)ruz. 



GAMA bülten f BİZİM SAYFA 

Adından da anlaşıldığı gibi bu sayfa bizini 
sayfamız; yani Gamalılarla ilgili haberlerin yer 
aldığı ve Gamalıların katkılarıyla oluşan bir 
sayfa. Sizin katkılarınız arttıkça bu sayfanın 
zenginleşeceği ve daha eğlenceli hal alacağı bir 
gerçek. 

Merkez Ofis'ten Şantiyelerdeki Gamalılara kadar, 
herkesin her türlü katılımına açığız. İletmek 
istediğiniz eleştir i leriniz, öneri leriniz ya da 
yazılarınız varsa, Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma 
Öztürk Y a k ı n b a ş ' l a t emasa geçeb i l i r s in iz . 

Gelelim bu sayının haberlerine: 

Yeni Gamalılar: 
Nisan-Haziran aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 
işe ba ş l ayan ve G A M A a i l e s ine ka t ı l an 
arkadaşlar ımıza hoşgeldiniz diyor, başarı lar 
diliyoruz. İşte isimleri: 
Yalçın Erinç (Makina Mühendisi), Deniz Akbaş 
(Muhasebe Memuru), Tuncay Birsöz (Bilgisayar 
Teknik Destek Uzmanı), Adnan Gürpınar (Merkez 
Ofis Personeli) , Yusuf Kartal (Merkez Ofis 
Personeli), Ahmet Yılmaz (Makina Mühendisi), 
Melih Altınoklar (Proje Müdürü), Aziz Fidan 
(Merkez Ofis Personeli), Hüseyin Polat (Güvenlik 
Görevlisi), Ebru Gökçek (İnşaat Mühendisi) . 

Emekli Gamalılar: 
G A M A ' d a son 5 yıldır çalışan Rusya Grubu 
personelinden Mehmet Kudun, Mayıs ayı sonunda 

emekli oldu; fakat GAMA'dan ayrılmadı. Emekli 
olmasına rağmen, şirketimizde çalışmaya devam 
eden arkadaşımıza tekrar hoşgeldin diyoruz. 

Gama'dan Ayrı Gamalılar: 
Bir süre için G A M A ' d a n ayrılan Gamalı lar 
listesinde, bu sefer Muhasebe Müdürü İhsan 
Erdoğan var. Yabancı dilini i lerletmek için 
Boston'da (ABD) bulunan arkadaşımız, Eylül'de 
aramızda olacak. 

Bu sayıda maalesef size üzücü haberlerimiz de 
var: Sezayi Teceren (Merkez Ofis Personeli), Arzu 
Gülümser (Sekreter) ve Sedef Uğurlaş (Halkla 
İlişkiler Sorumlusu) GAMA ailesinden ayrıldılar. 

Evet, GAMA Bülteni hazırlayan ve 17. Sayısına 
kadar da bu işi sürdüren Sedef arkadaşımız, 
İstanbul'a taşınması sebebiyle aramızdan ayrıldı. 
Onu tanıyan Gamal ı l a ra göre işte, S e d e f i 
tanımlayan sözcükler: Neşeli, ışıltılı, hayat dolu, 
dobra, içi dışı bir, iyi niyetli, komplekssiz, hayattan 
zevk alan ve bu zevki çevresine de yansıtan bir 
insan. Ha bu arada, ilginç tanımlamalar da gelmedi 
değil. İşte, Sedef denince Gamalıların aklına gelen 
ilginç cevaplardan bazıları: "Şekoş, kamyona 
monteli vincin İngilizcesi ne oluyor?", "Saat 10 
oldu, kahve ne oldu?", "paşa", "şeker", "limon", 
"abajur". Sedef e, şu ana kadar yaptıkları için çok 
teşekkür ediyor, İstanbul'daki hayatında mutluluk 
ve başarı diliyoruz. 
Seni seviyoruz, Sedef. 

Gelelim bu sayının "flaş" haberine! 
GAMA Bülten, araştırmacı gazeteciliğin en güzel 
örneğini vererek bir gerçeği daha su yüzüne çıkardı. 
İşte yıl lardır , ünivers i te mezunu olduklar ını 
söyleyerek biz Gamalıları kandıran ve şirketimizde 
önemli pozisyonlara gelen Gama Beşgeni ya da 
diğer adıyla Gama Çetesi. Meğer, diplomaları bile 
yokmuş. 
Şaka bir tarafa, üniversiteden mezun oldukları 
dönemdeki siyasi olaylar nedeniyle diploma törenleri 
yapılamayan ODTÜ'lülerin, yıllar sonra bu törene 
katılmış olmalan, sizce de daha eğlenceli ve değerli 
bir anı gibi görünmüyor mu? 
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Soldan sağa: Meriç Artun, Sedef Uğurlaş, Alev Baç 
Soldan sağa: Mehmet Artun, Teoman Mavi, Dündar Kıncal 
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Nükleer Santrallar Ülkemiz İçin Neden Zorunludur? 
1970 ve-.1980'li yıllarda yaşanan birkaç başarısın girişimden sonra, ülkemizde Nükleer santral kurma 
çalışmaları yeniden ve ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın gayretleri sonucunda, uluslarası deneyime sahip müşavir firmalar 
seçilmiş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve çeşitli üniversitelerle işbirliğine gidilmiş, şartnameler 
hazırlanmış ve ihaleye çıkılmıştır. 

Alınan tekliflere bakıldığında, söz konusu ihaleye, konularında son derece tecrübeli yerli ve yabancı 
firmaların büyük ilgi gösterdiği ve böyle bir proje için uygun sayılabilecek kredi koşullarıyla teklif vermiş 
oldukları hemen anlaşılmaktadır. 

TEAŞ'ın bu seferki girişimi de başarısızlığa uğradığı takdirde, ülkemize nükleer teknolojinin gerçek 
anlamda girişi, belirsiz, ancak oldukça uzak bir tarihe ertelenecektir. Zira geçmişteki başarısız girişimler, 
zaten yabancı çevrelerin, Tükiye'nin bu konudaki samimiyet ve ciddiyetine uzun süre kuşku ile bakmalarına 
ve ihaleye katılıp katılmama ya da böyle bir projeye kredi tahsis edip etmeme konularında tereddüt etmelerine 
neden olmuştur. 

Oysa ki, Türkiye'nin nükleer santrallara kesinlikle ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç ise üç temel gerçekten 
kaynaklanmaktadır: 

1- Diğer alternatif primer enerji kaynakları oldukça kısıtlıdır. 
2- Nükleer enerji ucuz bir enerji türüdür. 
3- Nükleer enerji çevre dostu ve güvenlidir. 

Ülkemizde elektrik üretiminde kullanılabilir Linyit potansiyeli 16.354 M W veya 105 Milyar kWh/yıl, Taş 
Kömürü potansiyeli 2.450 MW veya 15,7 Milyar kWh/yıl ve Hidrolik potansiyel 35.440 MW veya 125 
Milyar kWh/yıl 'dır . Petrol, Doğalgaz ve Jeotermal potansiyelimiz ise son derece sınırlıdır. 

Buna karşın, 2000-2020 yılları arası Türkiye enerji talep tahmini ise şöyledir: 

Yıllar Pııaııt Güç Enerji Kişi Başına Tüketim 
(MW) (Milyar kWh) (k\Vh/kişi) 

2000 21.588 134,3 1.900 
2005 31.850 199,6 2.600 
2010 46.219 289,8 3.500 
2015 64.122 398,2 4.400 
2020 88.100 547,1 5.500 

Görüldüğü gibi, konvensiyonel enerji potansiyelimizin tümü kullanılsa bile, 2010 yılından sonra ülkemizin 
elektrik enerjisi ihtiyacının yalnızca yerli kaynaklardan karşılanması imkansızdır. 

Öte yandan, TEAŞ'ın açtığı ihaleye katılan konsorsiyumlar, teklif ettikleri santrallardaki üretim maliyetlerinin 
2,5-3 cent/kWh mertebesinde olacağını taahhüt etmişlerdir. Bu değer, yerli kaynağımız olan Linyit ve Taş 
Kömürü ile çalışan santralların bir çoğunda ve Anbarlı, Hopa ve Aliağa gibi Fuel-Oil ve Motorin kullanan 
santrallann tümünde çok daha yüksektir (Çayırhan'da 5,5 cent/kWh. Çatalağzı'nda 3,7 cent/kWh. Hopa'da 
6 cent/kWh). Doğalgaz temini ise hem sınırlı hem de iyi niyet ve büyük gayretlerle sürdürülen tüm çabalara 
rağmen maalesef belirli ülkelere bağımlıdır. Dolayısıyla, kaynak çeşitlendirilmesi bakımından da Nükleer 
Santrallar kaçınılmazdır. 

Kaldı ki, bilinçli çevrecilerin de kabul ettiği gibi Nükleer Santrallar, son derece çevre dostudur. Bu nedenle 
insanların kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış bilgilendirilmesinin ve bunun sonucunda bu tür santrallara 
karşı bir kamuoyu oluşturulmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Konvensiyonel Santrallar enerji üretimi için fosil yakıtlar kullanırken, Nükleer Santrallar enerjilerini 
nükleer reaksiyondan elde ederler. Yani Nükleer Santrallarda C02, CO ve S02 gibi gazlar, ya da kül 
gibi katı atıklar oluşmayacağı için, çevrenin bu yolla kirletilmesi de imkansızdır. Kaldı ki, konvensiyonel 
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yakıtların yakılmasında oksijen kullanılmaktadır. Günümüzde bitkiler tarafından üretilebilen oksijen 
miktarı dünya tüketiminin altındadır. Nükleer enerji üretiminde ise oksijene ihtiyaç yoktur. 

Nükleer Santrallann hem çevreci, hem de son derece emniyetli olduklarını vurgulamak bakımından birkaç 
çarpıcı rakam vermekte yarar vardır: 

/ - Almanya'da, bir insanın kozmik ışınlar ve yeryüzündeki doğal radyoaktif maddeler nedeniyle dışarıdan 
yılda ortalama 125 mrem doğal radyasyon aldığı saptanmıştır. Bu rakam, ülkelerin coğrafi ve jeolojik 
yapısına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Örneğin aynı değer, Hindistan'ın güney batı sahillerinde 
ve Brezilya'nın Atlantik sahillerinde birkaçbin mrem olarak ölçülmüştür. 

2- Diğer taraftan topraktaki radyoaktif maddelerden içme sularına, sebzelere ve meyvelere radyasyon 
geçmekte, oradan da vücudumuza intikal etmektedir. Buna da, içeriden (dahilden) alınan radyasyon 
denilmektedir. Bu değer de, yine coğrafi ve jeolojik yapıya göre değişiklik göstermekle birlikte, mertebe 
olarak dışarıdan alınan doğal radyasyonla aynı düzeydedir. 

3- Röntgen çektirdiğimizde, ya da vücudumuza terapi uygulandığında aldığımız yaklaşık dozlar şöyledir: 

Röntgen Çekimlerinde 
Ciğer 100 mrem 
Miğde, Bağırsak, Böbrek 1500-3000 mrem 
Baş, Diş, Omur 1000-4000 mrem 

Terapi Uygulanmasında 
Kanser Tedavisi 3.000.000 - 5.000.000 mrem 
Cilt Hastalıkları 10.000.000 mrem 

4- Bir Nükleer Santralın yakınında yaşayan bir insanın santraldan alacağı yıllık radyasyon miktarı ise, 
doğadan aldığı radyasyon miktarının maksimum %1'i dir. 

5- Batı teknolojisi ile inşa edilmiş bir Nükleer Santralın yakınında yaşayan bir insanın, beklenmedik bir 
olay sonucu etkilenme ihtimali, diğer doğal risklerle karşılaştırmalı olarak istatistiksel bazda aşağıda 
verilmiştir : 

Riskin Niteliği Etkilenme İhtimali 
(1/1.000.000) 

Doğal Hastalıklar 10.000 
Çeşitli Kazalar 500 
Trafik Kazaları 300 
Savaş 200 
İntihar 200 
Elektriğe Çarpılma 20 
Doğal Afetler 1 
Nükleer Santrallar 0,09 

6- Bir nükleer Santralın üzerine uçak düşme ihtimali, reaktörün ömrü boyunca 1:1.000.000 olarak 
hesaplanmıştır. Bununla beraber, reaktörler bir jumbo-jet ya da bir savaş uçağı düşmesi halinde, dışarıya 
radyasyon sızmayacak şekilde dizayn ve imal edilmektedir. 

SONUÇ olarak, atom bombası dışında konvensiyonel silahlı saldırılarda bile, dışarıya radyasyon 
sızmayacak şekilde dizayn ve imal edilmekte olan batı teknolojisine sahip bir nükleer saııtralla ilgili 
olarak, herhangi bir korku ve endişeye gerek olmadığını, ancak ülkemizde bu satıtrallara ve nükleer 
teknolojiye yukarıda açıklanan gerekçelerle mutlak ihtiyaç olduğunu, birkez daha vurgulamakta yarar 
vardır. 

Yaver HEPER 
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