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GAMA bülten BAŞLARKEN 

Merhaba Sevgili Gamalılar, 

Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyor, 1999'un bütün hayallerinizi 
gerçekleştirebileceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. 

Yeni bir yıla başlamanın heyecanı yanında, şirket olarak, yeni bir yaşa 
girmenin mutluluğunu da yaşıyoruz•' Evet, GAMA 40 yaşında. Türkiye 
Cumhuriyetimin 75. Yılını birkaç ay önce kutladığımızı gözönüne alırsak, 
genç Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber gelişen ve güçlenen bir şirket 
olduğumuzu söylemek mümkün. 

75 yıl önceki büyük zorluklara rağmen, sınırsız bir heyecan, coşku ve 
inançla kurulan Cumhuriyetimiz, bu sene ülkenin her yerinde yine aynı 
coşku ve heyecanla kutlandı. Atatürk'ün yarınlarımızı emanet ettiği gençler, 
Cumhuriyete olan bağlılıklarını ve sevgilerini 29 Ekim kutlamaları 
çerçevesinde bir kez daha gösterdiler. 

1959 yılında. Cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle dolu 4 müteşebbis tarafından 
kurulan GAMA, 1999 yılında demokrat ve Atatürkçü çizgisinden hiçbir 
şey kaybetmeden ve bu felsefeyi benimsemiş çalışanlarıyla daha da 
güçlenniş olarak, yine dimdik ayakta. 

Cumhuriyetimizin 75. Yılını ve şirketimizin 40. Yılını tekrar kutluyor; 
Atatürkçü, laik, demokrat ve çağdaş Türk gençleri varoldukça Türkiye 
Cumhuriyeti'nin varolacağı inancımı, şirketimiz adına da yinelemek 
istiyorum. 

Sevgiyle kalın... 
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Yönetim Kurulu Başkanının Yeni Yıl Mesajı 

Sevgili Dostlarım, 

Biiyiik projeleri başarıyla tamamladığımız ve birçok ilke imza 
attığımız bir yılın sonuna geldik. Şüphesiz bu başarılar 
şantiyelerden merkez ofise kadar, her bir GAMA çalışanının 
alın teriyle oluşmuştur. Bu sebeple bütün Gama çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. 

1998 ülkemiz için büyük anlam taşıyan bir yıl, Türkiye 
Cunıhuriyeti'nin 75. Yılı. Ülke çapında yapılan kutlamalar da 
gösterdi ki, 75 yıllık genç Türkiye Cumhuriyeti hep genç ve 
dinamik kalacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında duyulan heyecan 
ve coşkudan hiçbir şey kaybetmediğimizi, gençlerimizin aynı 
inançla Cumhuriyetimize dört elle sarıldığını görüyorum. 
Şüphesiz, yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz, bizlerden 
devralacakları bayrağı aynı özen ve bağlılıkla koruyup, daha 
büyük başarılarla geleceğe taşıyacaklar. 

1999 yılının ise GAMA için ayrı bir önemi var. GAMA, 1999 
yılında 40. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. 1959 yılında 4 
müteşebbis ile başlayan bu maraton, 40. Yılında da yine aynı 
azimle ve daha da hızlı şekilde, binlerce çalışanı ile devam 
ediyor. 

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında 200'den fazla projeye imza 
alan GAMA. 1998 yılı içinde yine ülkemiz için büyük önem 
taşıyan projeleri başarıyla tamamlamış olmanın gururu içindedir. 
Özellikle endüstriyel projeler ve enerji projeleri alanındaki 
uzmanlığımız, tamamladığımız her yeni projeyle bir kez daha 
kendisini gösteriyor. Ülkemizde, ilk Yap-İşlet-Devret modeliyle 
gerçekleştirilen "İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin 
Projesi" ile "Marmara Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı", 
1998 Kasım ve Aralık aylarında işletmeye açıldı. 

33 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanan "İzmit Kentsel ve 
Endüstriyel Su Temin Projesi ve Yuvacık Barajı", 900 milyon 
dolarlık yatırımla Türkiye 'nin 3. Büyük yabancı yatırımı özelliğini 
taşıyor. 

hiçbir yük getirmeden ve öngörülen tarihten 3.5 ay önce 
bitirilerek, 2.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 
1998 yılı içinde yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projelerden 
biri de, Türkmenistan'da tamamladığımız ilk proje olan, 
"Ertuğrul Gazi Camii re Kültür Merkezi"dir. Camii ve Kültür 
Merkezi'nin, iki kardeş halkın daha da yakınlaşmasına ve 
tarihsel bağlarının, sosyal ve kültürel alanda da güçlenmesine 
vesile olacağına inanıyoruz. 

Türkmenistan'daki işler arasında, "Türkmenbaşı Rafinerisi 
Yağlama Yağları Ünitesi'niıı inşaat re elektromekanik montajı", 
şirketimizin, o bölgede devam eden 3. işidir. 

Yurtiçinde üstlenilen en önemli projeler arasında ise "Afşin 
Elbistan B Termik Santralı ve Baca Gazı Kükürt Arıtma 
Tesisleri inşaatı" ve "Aliağa Rafinerisi CCR re İzomerizasyoıı 
Tesisleri anahtar teslimi inşaatı" ilk sırayı almaktadır. 
Ülkemizde bu tür endüstriyel tesislerin, enerji projelerinin 
yapımında rol almak bizler için ayrı bir onur kaynağıdır. Bir 
ülkenin gelişiminin, sanayisinin gelişimiyle doğru orantılı olduğu 
yadsınamaz bir gerçek. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, bu 
gelişme re ilerlemede GAMA olarak bizim de katkımız 
olmasından büyük gurur duymaktayız. 

1999 yılında da bizleri yine lıızlı bir çalışma temposu bekliyor. 
Daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yılda da, özverili 
re gayretli Gama çalışanlarının birçok başarılı projede görev 
alacağını biliyorum. GAMA, 40 yıllık geçmişiyle ülkemizin köklü 
kuruluşları arasındaki yerini ve saygınlığını, Gama çalışanlarının 
koordineli ve azimli çalışmasıyla kazanmıştır. Bu nedenle, 40 
yıldır sağlam re emin adımlarla uzun bir yol kaleden GAMA 'nın, 
önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı sürdüreceğine dair inancımı 
bir kez daha yinelemek isterim. 

Başta Cumhuriyetimizin 75. Yılı olmak üzere, ailelerinizle 
birlikte hepinizin yeni yılını ve şirketimizin 40. kuruluş yılını 
kutluyor; herkese sağlık, mutluluk ve haşan diliyorum. 

Şirketimizce başarıyla tamamlanan bir diğer proje ise, "Marmara 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı". 478 MW gücündeki 
Santral, yine yerli re yabancı finansman kullanılarak, devlete 

Erol ÜÇER 
GAMA Yönetim Kurulu Başkanı 
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Ertuğrul Gazi Camii ibadete Açıldı 

Türkiye'den, kardeş ülke Türkmenistan'a hediye niteliği taşıyan ve 1993 yılında inşaatına başlanan 
Ertuğrul Gazi Camii 'n in inşaatının. Mart 1998 tarihinde tamamlandığını bir önceki sayımızda 
sizlere duyurmuştuk. Kültür Merkezi ile beraber yapım sözleşmesi imzalanan Camii'nin açılışı, 
Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman DemireVin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sn. Saparmurat 
Türkmenbaşı'nın huzurunda, 12 Kasım 1998 tarihinde yapıldı. Camii , Cumhurbaşkanı Sn. 
Süleyman Demirel, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sn. Saparmurat Türkmenbaşı ve GAMA Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Erol Üçer ' in, kurdelayı beraber kesmeleriyle ibadete açıldı. 

Üç Projemizin Kabulleri Yapıldı 

AK-KİM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye karşı 26.06.1996 tarihli ana sözleşme ile proje, 
imalat ve m o n t a j işlerini üs t lenmiş o l d u ğ u m u z Y a l o v a ' d a k i Hidrojen Peroksit ve 
Karbonmonoksit & Hidrojen Tesisleri'nin kesin kabulü, 17 Kasım 1998 tarihinde yapıldı. 

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 'ne karşı 19 Kasım 1997 tarihli sözleşme ile proje, imalat ve montaj 
işlerini üstlendiğimiz İsparta Beyaz Tuğla Tesisleri işimiz, Ekim sonu itibarıyla tamamlanmıştır. 
Projenin tamamlanmasını takiben 27 Ekim 1998 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 'ne karşı, İsparta Beyaz Tuğla Tesisleri ile aynı zamanda, 19 Kasım 
1997 tarihinde proje imalat ve montaj işlerini üstlendiğimiz Velimeşe/Çorlu Beyaz Tuğla 
Tesisi işimiz, Aralık 1998 tarihinde tamamlanmış , 31.12.1998 tarihinde geçici kabulü 
yapılarak, işletmeye almaya hazır hale getirilmiştir. 
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GAMA Ailesi Genişliyor 
GAMA ailesi, yeni katılımlarla her geçen gün 
daha da genişliyor. 

İşte yeni bir isim: Ağustos aynıda İnsan 
Kaynaklan Müdürü sıfatıyla şirketimize katılan 
ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme 

Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Sn. Ferit 
Erkekli, daha önce ENSA Dış Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü. GAMA A.Ş. Endüstriyel Projeler 
İda r i İ ş l e r K o o r d i n a t ö r ü ve İ n g i l t e r e 
Büyüke lç i l i ğ i T ica re t A te şe Y a r d ı m c ı s ı 
görevlerinde bulunmuş. 

Şirketimize katılan ikinci isim 
ise M. Hakan K a r a a l i o ğ l u . 
Ekim ayında, CİS Ülkeleri İş 
Geliştirme Koordinatörü 
olarak işe başlayan Sn. 
Karaalioğlu, daha önce Burç 
Taahhüt A.Ş. 'de Genel Müdür 

ve Burç Grup'ta Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmış. 1982 yılında ODTÜ'den İnşaat Yüksek 
Mühendisi olarak mezun olan Sn. Karaalioğlu, 
1980 - 1982 ve 1990 - 1992 yılları aras ında, 
O D T Ü İnşaa t M ü h e n d i s l i ğ i B ö l ü m ü ' n d e 
Öğretim Görevlisi olarak da yer almış. 

GAMA'dan Geleneksel Yeni Yıl Bağışı 
GAMA Şirketler Topluluğu olarak, elimizden geldiği ölçüde ülke sorunlarına çözüm getirmek 
için çalışıyoruz. Bu nedenle, yeni yıl hediyeleri dağıtmak yerine her yıl, çözüm bekleyen bir 
soruna ya da ihmal edilmiş bir konuya ışık tutmayı hedefliyoruz. Her yeni yılın başında "ülke 
yarararına bağış"yapan şirketimiz, bu sene daha kapsamlı ve büyük bir sorumluluk üstlenerek, 
"GAMA Eğitim Vakfı"nın kuruluşunu tamamladı. 

Gençlerin eğitsel ve kültürel gelişmelerine somut katkılar sağlayabilmek amacıyla kurulan 
Vakıf, şirketimiz tarafından aktarılacak kaynaklarla, imkanları sınırlı fakat potansiyelleri yüksek 
çocuk ve gençleri anayasal ilkeler doğrultusunda eğitmek, çağdaş yurttaşlar olarak ülkemize 
kazandırmak amacını taşıyor. 

Kangal Kaynak işleri Formeni'ne GAMA'dan Plaket 
2000 yılı Haziran ayında işletmeye alınacak olan 
Kangal Termik Santralı III. Tevsii Ünitesi ve Baca 
Gazı Desülfürizasyon Tesisi 'nin kazanı, basınç 
testine hazır hale geldi. 

Yüksek basınçlı boru kaynaklarının bitirilerek 
kazanın basınç testine hazır hale getirilmesi 
nedeniyle şantiyede bir akşam yemeği düzenlendi. 
Yemekte. Kaynak İşleri Förmeni ve Kaynak Okulu 
Hocası Mehmet Can Soyugüzel'e, geçmişteki 
özverili çalışmaları ve genç kaynakçıların 
yetiştirilmesindeki değerli katkılarından ötürü 
Proje Müdürü Orhan Baybars tarafından GAMA 
Plaketi verilerek, teşekkür edildi. 
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Türkiye Cumhuriyet i 'nin 75. Yılı sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerde de coşkuyla kutlandı. 

Bu kutlamalardan biri de, Ali Rıza Yeğen ve Refik Topsever önderliğindeki Organizasyon 
Komitesi'nin çalışmaları sonucu GAMA şantiyelerinde çalışan personelin, diğer Türk ve yabancı 
şirketlerin ilerigelenlerinin ve eşlerinin katılımıyla, Suudi Arabistan'da yapıldı. 

I 
Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Sn. Türkekul Kurttekin'in yoğun programı nedeniyle katılamadığı, 
ama böyle bir organizasyonun yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirten bir mektup gönderdiği 
geceye, konuklar resmi kıyafetle katıldılar. Orkestra eşliğinde ulusal marşımızın söylenmesinin 
ardından, yarışmalar ve hediye çekilişleri yapıldı. GAMA çalışanlarının oluşturduğu Orkestra ise 
geceye ayrı bir renk kattı (Gitarda Arda Ataoğlu, Klavyede Batuhan Akat, Vokalde Ahmet Kulen, 
Çağlar Özkök ve Yücel Demirbaş). 

Suudi Arabistan 'da bulunan arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Kutlamalan'nın daha yoğun ve içten 
duygular içinde geçirdiğini düşünüyoruz. Çünkü çoğu şeyin kıymetini, ancak o şeyden mahrum 
kalınca anlayabil iyoruz. Bizlere bu bilgileri ve fotoğrafı gönderen arkadaşımız Orhan Yiğit 
Atakır'ın, ülkesinden uzak ve vatan özlemiyle dolu Gamalıların duygularını çok iyi anlattığını 
düşündüğümüz yazısından yaptığımız alıntıyı, aynen yayınlıyoruz: 

"29 Ekim 1998 gecesi, o salondaki tüm Türk arkadaşlar hem Türklüğümüzden, hem 
Cumhuriyetimizden sonsuz gurur duyduk. GAMA Suudi Arabistan şantiyeleri çalışanları için, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı hatıralardan asla silinmeyecek." 

Suudi Arabistan Kutlaması 
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YENİ PROJELER GAMA bülten 

Afşin Elbistan B Termik Santralının Temeli Atıldı 

6 Ağustos 1998 tarihinde. TEAŞ ve GAMA'nın 
da içinde bulunduğu Konsorsiyum tarafından, 
4x360 MW Afşin Elbistan B Termik Santralı 
ve Baca Gazı Kükürt Arı tma Tes is le r i 'n in 
sözleşmesi imzalanmış; imza törenine ve projeye 
dair bilgiler. Bültenimizin bir önceki sayısında 
yer almıştı. 

İmza töreninin ardından, projedeki bir diğer 
önemli adım atıldı ve 11 Ekim 1998 tarihinde 
temel atma töreni yapıldı. Törende, Başbakan 

Sn. Mesut Yılmaz, Enerji Bakanı Sn. Cumhur 
Ersümer, TEAŞ yetkilileri ve Konsorsiyum 
ortaklarının temsilcileri yer aldı. Sn. Başbakan, 
Enerji Bakanı , Japonya Büyükelç is i , T E A Ş 
Genel Müdürü 'nün konuşmalarının ardından, 
G A M A adına da Sn. Erol Üçer bir konuşma 
yaptı. 

Bütün üniteler inin 58 ayda t amamlanmas ı 
öngörülen Santralda, 2004 yılından itibaren 
y ı lda 9 m i l y a r k W h e n e r j i ü r e t i l e c e k . 

1998'de Alınan Son İş İpek Kağıt KM3 Pojesi Oldu 

1998 yılına noktayı İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A .Ş.'ne karşı üstlendiğimiz Kağıt Makinası 
3 (KM3) Projesi ile koyduk. 

Bu proje, Eczacıbaşı/Fort James Grubu'nun Altınova/YALOVA'daki üçüncü kağıt makinası 
üretim hattı ilavesidir. Tesis, üretim haltı binası KM3,yarı ürün ambarı, atelye binası, beton 
sahalar-yollar ve kazan dairesinin büyütülmesini içermekte olup; yaklaşık 16.000 m2 kapalı 
alana sahiptir. 

5.000.000 ABD$ bedeli olan proje için öngörülen tamamlanma süresi bir yıl olup; şu anda 
şantiye çalışmaları tamamlanmıştır ve buna ilaveten, hafriyat, dolgu, beton, kalıp, demir işleri 
başlamıştır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Kemerköy'de Çalışmalarımız Başladı 

Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ile Babcock&Wilcox (USA) ve G A M A A.Ş. 
Konsorsiyumu arasında 15.11.1996 tarihinde imzalanan sözleşme ile yapımı gerçekleştirilecek 
olan 3x210 MW Kemerköy Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi için, Eximbank 
(USA) ve Amro Bank'tan (Hollanda) temin edilen kredilerle ilgili anlaşmalar Bakanlar Kurulu 
tarafından da onaylanmış ve böylece sözleşme, 09.07.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme gereğince, yabancı kısım için yapılması gereken avans ödemesi gerçekleştirilmiş ve işin 
fiilen başlama tarihi 18.09.1998 olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından, 
şantiye mobil izasyon çalışmalarına başlanmış, avan proje ve planlama çalışmalarına da hız 
verilmiştir. 

Büyük ölçüde tamamlanan şantiye mobilizasyonunun ardından, 01.12.1998 tarihi itibarıyla 
saha tesviyesi, altyapı aktarımı ve istinat duvarı inşaatı için gerekli olan ankrajlı iksa işlerine 
başlanmıştır. 

İzmir Rafinerisi'ne "Start" Verildi 
Foster Wheeler Italiana-GAMA Konsorsiyumu 
taraf ından anahtar tesl imi olarak yapımı 
üstlenilen ve 28 ayda tamamlanması öngörülen, 
Aliağa' daki İzmir Rafinerisi CCR ve 
İzomerizasyon Tesisleri'nde, işlere 21.12.1998 
tarihinden itibaren başlandı. 

Şantiye Müdürlüğünü Ömer Ali Çevikkalp'in 
yaptığı projede, GAMA kapsamında üç adet 
yüzer tavanlı tankın komple detay mühendislik, 
malzeme temini ve montaj işleri, tüm binaların 

detay mühendislik hizmetleri, yurt dışından 
gelecek malzeme ve ekipmanların gümrükleme 
ile dahili sevkiyat işleri, komple inşaat işleri 
(317.000 m3 kazı, 197.000 m5 dolgu, 24.400 
m2 kalıp, 13.000 m' betonarme betonu. 945 
ton betonarme demiri), imalat işleri (2.600 ton 
çelik konstrüksiyon). montaj işleri (2.600 ton 
çelik, 7.450 ton mekanik, 1.500 ton tank, 5.500 
ton boru), e lektr ik/enstrümantasyon işleri, 
izolasyon işleri (43.000 m2) ve boya işleri 
(98.000 m-) bulunmaktadır. 
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• • istanbul Metrosu I. Aşama I. Kısım inşaatı 

Tüneller: 
8.900 m (4450x2) uzunluğunda A. P, T , B1 ve 
B3 tünellerinden oluşmaktadır. 

İstanbul Metrosu I. Aşama I. Kısım inşaatına Ağustos 1992 yılında başlanmış; yapılan işler, metro 
tünel inşaatı ve açık işler (istasyonlar) olmak 
üzere iki grupta toplanmıştır. 

• Kazı ve desteklemelerin %100'ü tamamlanmış 
olup, 360.000 m' kazı, 95.000 ton püskürtme beton, 
3.075 ton çelik iksa ve çelik hasır kullanılmıştır. 
• Tünel beton kaplamalarının %99.5'i 
tamamlanmıştır. Beton kap lamala rda 78 .000 m ' be ton , 2 .970 ton demi r ku l l an ı lmış t ı r . 
• Mecidiyeköy-Giiltepe arası 2x3.006 m tünel ile Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu şaftlarının geçici 
kabulü yaptırılmıştır. Gültepe ile 4. Levent arası 2x700 m tünelin geçici kabul eksiklikleri 
tamamlanmak üzeredir. 4. Levent ile Çeliktepe arasındaki 2x744 m tünelin Şubat 1999'da geçici 
kabulü istenecektir. 

İstasyonlar ve Aç-Kapa Yapısı: 
Gayrettepe istasyonu 232 m uzunluğunda, 23 m 
genişliğinde, 30 m derinliğinde; Levent istasyonu 
232 m uzunluğunda , 23 m geniş l iğ inde, 28 m 
derinliğinde platform, konkors, pasaj ve otopark 
katlarından oluşmaktadır. 4. Levent istasyonu sağ 
ve sol konkors olarak 2 bölümlüdür. Platform katı 
P tipi tüneller içerisindedir. Her üç istasyonda 
ikişer adet yolcu giriş ve çıkışı vardır. Aç-Kapa 
yapısı 293 m uzunluğunda, 13 m genişliğinde ve 
14 m der inl iğinde bir yapı o lup otopark katı 
mevcuttur. 

Af -Kapa Yapısı 

• Gayrettepe, Levent, 4. Levent istasyonları ve Aç-Kapa yapısının inşaatları tamalanmıştır. Bu 
inşaatlarda 505.000 m3 kazı, 230.000 m öngerilmeli ankraj, 140.000 mJ beton ve 15.000 ton demir 
işleri yapılmıştır. 
• Gayrettepe ve Levent istasyonlarının geçici kabulü yapılmış olup, Aç-Kapa yapısı ve 4. Levent 
istasyonunun geçici kabul eksiklikleri tamamlanmak üzeredir. 
• Önümüzdeki günlerde bağlantı tünellerindeki eksik beton kaplamaları kontak enjeksiyonları, 4. 
Levent istasyonu giriş yapıları ile müesseselerin metro inşaatı nedeniyle yıkılan bahçe duvarı ve 
güvenlik binaları yapılacaktır. 
• Bu projenin e lek tomekanik ve ince işleri başka bir yüklenici taraf ından yapı lmaktadır . 



DEVAM EDEN PROJELER 

Hadeed Direct Reduction Module D Projesi'nin Sonuna Geldik 

"Reactor", "Process Gas Heater", "Product ScreenittR&Conveying", "DRI Silos" ve "CO, Removal" Tesisleri 

Daha önce müşteriden kaynaklanan gecikmeler ve revizyonlar nedeni ile termini defalarca ertelenen, 
Suudi Arabistan'ın Jubail kentindeki " H a d e e d D i r e c t Reduction Modüle D"projesinin mukavele 
kapsamında tanımlanan tüm ünite ve sistemlerinin montajı, "punclı listler" dahil 31.12.1998 

tarihi itibarı ile tamamlandı ve mekanik tamamlanma başvurusu yapıldı. 

Şu anda personel sayısı yaklaşık 150 civarında olup, çoğunlukla modifikasyon-revizyon, ilave iş 
ve işletmeye alma hizmetleri verilmektedir. İşyerindeki varlığımızın, en az Mart 1999 sonuna 
kadar süreceği tahmin edilmektedir. 

"Reactor", "Process Gas Healer", "Reformer" ve Yardımcı Üniteler 

9 
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Tiirkmenbaşı Rafinerisi CCR Projesi'nin 
Yarıdan Çoğu Tamamlandı 

Tiirkmenbaşı Rafinerisi Şantiyeleri'tide başlayan ilk 
projemiz olan CCR (Continious Catalytic 
Regeneration Reformer) Ünitesi' nde, montaj işleri 
tüm hızı ile devam ediyor. 

Bilindiği üzere bu proje. Japon Chiyoda Corp ve 
GAMA konsorsiyumu tarafından, Türkmenistan Petrol 
ve Gaz Bakanlığı'na karşı, anahtar teslimi bazında 
üstlenilmiştir. Amerikan UOP firmasının lisansı ile 
gerçekleştirilmekte olan ünite, tamamlandığında 
Tiirkmenbaşı Rafinerisi'ndeıı alacağı naftayı 
işleyerek, üreteceği yıllık 750.000 ton yüksek oktanlı 
benzin ile Türkmenistan ekonomisine büyük katkıda 
bulunacak. 

Kasım 1998 sonu itibarıyla %60'ı tamamlanan 
projede, şu günlerde çelik konstriiksiyon, boru, ekipman 
ve fırın montaj, elektrifikasyon ve izolasyon işleri 
devam etmektedir. Enstrümantasyon, boya işleri ve 
işletmeye alma hazırlık çalışmaları kısa bir süre sonra 
başlayacaktır ve 15 Ekim 1999 tarihinde projenin 
tornalanması öngörülmektedir. CCR Ünitesi, Slructure 2-3-4 

CCR Ünitesi, Structurel ve Vessels 

10 
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Türkmenbaşı Rafinerisi Yağlama Yağları Ünitesi'nde 
Çalışmalar Başladı 

Türkmenbaş ı Raf iner i s i 'nde üstlendiğimiz 3. 
Proje olan Yağlama Yağlan Ünitesi'nde GAMA, 
A lman Phi l ipp Ho lzmann ile konsors iyum 
halinde. Alman Mannesmann KTI Firmasının 
alt müteahhiti olarak yer almaktadır. 

Yıllık 90.000 metrik ton kapasiteli Yağlama 
Yağı Tesisi'nde (Lube Oil Plant) ham petrolün 
atmosferik artıkları, muhtelif endüstriyel 
yağlara dönüştürülecektir. Bu Tesis, yenilenecek 
VDU ünitesi , yağlama yağı rafineri ünitesi, 
depolama tankları, karıştırıcı ünitesi, paketleme 
ve sevkiyat gibi birimlerden oluşacaktır. Alman 
HERMES kredisi ile finanse edilecek projede, 
GAMA kapsamında inşaat dizaynı, inşaat işleri, 
tank ve çelik konstriiksiyon mühendislik, imalat, 
montaj işleri, borulama, ekipman montaj, boya, 
izolasyon, elektrik, enstrümantasyon işleri 
bulunmaktadır. Bu işler içinde yaklaşık 27500 
m' beton, 3500 ton çelik konstrüksiyotı imalat 
ve montajı, 1.800 ton tank imalat ve montajı, 
2.200 ton borıılanıa ve 2.900 ton ekipman 
montajı yer almaktadır. 

Bu projenin diğer bir özelliği de, bu ve diğer 
ünitelerde olabilecek çelik kotıstrüksiyon, tank 
vb. işlerin imalatının yapılabilmesi için, 
şantiyenin yakınında bir imalat atölyesinin 
kurulmasıdır. Yaklaşık 3.550 m2 kapalı alanı ve 
9 . 0 0 0 m2 aç ık a l a n ı olanı bu a t ö l y e , 
T ü r k m e n l e r d e n k i r a l a n m ı ş o l u p , i ç ine 
yerleştirilecek olan tezgahların siparişi verilmiş, 
organizasyon çalışmaları ve tesis yeni leme 
işlemleri başlatılmıştır. Üretime Mart 1999'da 
başlaması planlanan atölye, uzun vadeli bir 
yatırım olarak düşünülmüştür. Hedeflenen, ileride 
Türkmenis tan 'da ve çevresindeki ülkelerde, 
G A M A ve diğer f i rmalar ın kapsamındak i 
projelerde destekleyici bir unsur olmasıdır. 

26 Ekim 1998 tarihinde yürürlüğe giren Lube 
Oil Projesi'nde mobilizasyon için gerekli 
siparişler tamamlanmış olup, Ocak 1999'dan 
itibaren yoğun çalışma temposu başlayacaktır. 
Projenin tamamlanma süresi 24 ay olarak 
öngörülmektedir. 

Türkmenbaşı Rafinerisi Genel Görünümü 
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Proje kapsamında yı lda 142 mi lyon m3 su 
üreti lecektir . Bu suyun yaklaşık % 5 0 ' s i 1.2 
milyonluk Kocaeli nüfusu, kalan kısmı da yerel 
sanayi tarafından kullanılacaktır. Ocak 1999'da, 
su konusunda dünyanın en büyük 
firmalarından biri olan Thames Water 
International tarafından işletilmeye başlayacak 
olan tesisler, 15 yıl çalıştırıldıktan sonra İzmit 
Büyükşelıir Belediyesi'ne devredilecektir. 

Projenin temel faydaları: 
•Şehir nü fusunun iht iyaçlarını karş ı l amaya 
yetecek kadar su temini, 
•Türk standartlarına uygun mükemmel su kalitesi, 
•Yerel işgücüne is t ihdam, eğitim ve kariyer 
geliştirme imkanlarının sağlanması, 
•Sağlık ve güvenliğe birinci derecede önem 
verilmesi, 

•Su kaynaklarının etkin kullanımı, 
•Tüm tesislerin 15 yıl sonra İzmit Büyükşehir 
Belediyesi 'ne devri. 

Dünyanın en büyük Yap-İşlet-Devret modeli 
su temin projesi olan İzmit Kentsel ve 
Endüstriyel Su Temin Projesi, PWT Projects 
Ltd., GAMA, Giiriş ve Water Projects 
International Ltd. tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu p r o j e d e i şve ren 
konumunda olan İzmit Su A.Ş.'nin ortaklan ise, 
İzmit Büyükşehir Belediyesi, Thames Water 
Plc. , G A M A , Gür i ş . M i t s u i & C o . , Ltd. ve 
Sumitiomo Corporation'dır. 

PWT Projects Ltd., tasarım ve ana malzemelerin 
teminini. 

Dolusavak Radyal Kapağı 

Dünyanın En Büyük Yap-Işlet-Devret Modeli 
Su Teinin Projesi'ni Tamamladık 

Nisan 1996 tarihinde yürürlüğe giren ve 
finansmanı özel teşebbüs tarafından sağlanan 
İzmit Su Temin Projesinin açılışı, 16 Kasım 
1998 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman 
Demirel'in katılımıyla yapıldı. 

Yuvacık Barajı 

GAMA, Yuvacık Barajı ve yaklaşık 140 km'l ik 
çelik ve duktil isale hatlarının yapımını, 
G ü r i ş , Su A r ı t m a T e s i s i v e P o m p a 
İstasyonları'nın yapımını, 
WPI ise, mekan ik ve e lektr ik mon ta j l a r ı n 
süpervizyonunu üstlenmiştir. 
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Yap-Işlet-Devret Modeliyle Tamamlanan ikinci Projemiz: 
478 MW Marmara Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Devrede 

hizmetleri ise Black & Veatch (ABD) ile GAMA 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde Trakya 
Elektrik ve Üretim A.Ş. için gerçekleştirilen ve 
13 Eylül 1996 tarihinde sözleşmesi yürürlüğe 
giren 478 MW gücündeki Marmara Ereğlisi 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nın açılışı, 
Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel ve 
Başbakan Sn. Mesut Yılmaz'ın katilımıyla, 13 
Aralık 1998 tarihinde yapıldı. 

İşin sahibi olan Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş.'nin ortaklan: Enron Power (ABD), Midland 
G e n e r a t i o n O v e r s e a s ( İ n g i l t e r e ) , W i n g 
International (ABD) ve GAMA'dı r . 

Santralın yapımı, Enron (ABD) ve GAMA'nın 
oluşturduğu konsorsiyum tarafından; mühendislik 

İki adet gaz türbin ünitesi ve bir adet buhar 
türbini ün i tes inden oluşan ve klasik 2+1 
konfıgürasyonundaki bir kombine çevrim bloğu 
olarak dizayn edilen santralın gaz türbini ve 
buhar türbini üniteleri Siemens (Almanya), atık 
ısı kazanları Nooter-Eriksen (ABD) ve ana güç 
t rafolar ı ABB (ABD) f i rmalar ından temin 
edilmiştir. 

Ana yakıt olarak doğalgazın kullanılacağı 
Santral'da, doğalgaz arzının kısıtlı olması veya 
kesintiye uğraması ihtimaline alternatif olarak 
motorin de kullanılabilecektir. Yılda yaklaşık 
700 milyon m3 doğalgazın kullanılacağı 
Marmara Ereğlisi Santralı'nda üretilecek 
elektrik enerjisi, 154 KV'luk enerji nakil hatları 
ile TEAŞ enterkonnekte sistemine aktarılacaktır. 

Yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi 3.6 
milyar Kwh olan Sant ra l ' ın 13 Mart 1999 
t a r i h i n d e t i c a r i i ş l e t m e y e a l ı n m a s ı 
öngörülmektedir. Bu projenin gerçekleştirilmesi 
için yaklaşık 2.500.000 adam/saat harcanmıştır. 

j 
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Hangi Nükleer Reaktör 
Teknolojisi? 

YAVER HEPER 

Türk iye 1. Ener j i Şurası Cumhurbaşkan ımız Sn. 
Süleyman D E M İ R E L ' i n himayelerinde 7-9 Aralık 
1998 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 
Kültür Merkezi 'nde gerçekleştirildi. 

Aslında şura çalışmaları çok önceden başlamıştı. Bu 
amaçla çeşitli konularda Komisyonlar oluşturulmuş ve 
bu Komisyonlar, görevli bulundukları konularda gerekli 
hazırlıklarını titizlikle tamamlayarak taslak raporlarını 
hazırlamışlardı. 

Şura sırasında bu raporlara son şekilleri verildi ve 
sonuç ve öneriler tesbit edilerek 9 Aralık 1998 günü 
bir deklerasyonla ilan edildi. 

Çok önemli tesbitlerin gerçekleştirilmiş olduğu şuradan 
ç ıkan sonuçlar ın öze l l ik le 2 tanes ine değ inmek 
istiyorum : 

1-Enerji üretim güvencesi, kaynak çeşitliliği sağlaması 
ve temiz bir enerji kaynağı olması nedenleriyle uzun 
dönemde öngörülen enerji açığının karşılanabilmesi 
için 2020 yılına kadar 10.000 MW"lık nükleer kurulu 
güce ulaşılması kaçınılmazdır. 

2-Nükleer Santrallar kurma aşamasında olan 
ülkemizde bu dalda ilk aşamada %30-40'lara 
varabilecek bir yerli imalat katkısı olabileceği yönünde 
değerlendirme yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi Türkiye artık Nükleer Santral kurulmalı 
mıdır, kurulmamalı mıdır tartışmalarını çoktan geride 
bırakmıştır ve 2000' l i yıllarda meydana gelebilecek 
e n e r j i a ç ı ğ ı n ı n a n c a k N ü k l e e r S a n t r a l l a r l a 
kapatılabileceğini çeşitli vesilelerle ve son olarak da 
Eneıji Şurası kanalıyla en yetkili ağızlardan ilan etmiştir. 

Geçmişteki birkaç başarısız girişimin ardından TEAŞ'ın, 
ilk Nükleer Santralı gerçekleştirme aşamasına gelmiş 
olması da bu doğrultuda atılmış çok önemli bir somut 
adımdır. 

Bu aşamada . Türkiye için hangi Nükleer Reaktör 
Teknolojisinin en uygun olduğuna karar verilmesi 
büyük önem taşımaktadır. İlerideki yıllarda teknoloji 
çeşitlendirmesi bakımından 2nci bir Nükleer Reaktör 

Teknolo j i s ine gi r i lmesi de düşünü leb i l i r . Ancak 
kurulacak ilk Reaktörün doğru seç i lmesi , ülkenin 
Nükleer Programının başarıya ulaşabilmesi açısında 
hayati öneme sahiptir. 

O halde öncelikli olarak yapılması gereken iş, doğru 
karar verilmesine yardımcı olacak faktörlerin tarafsız 
olarak or taya konu lab i lmes i ve ge rçekç i o la rak 
irdelenebilmesinden ibarettir. 

Bu amaçla zihnimizi biraz zorladığımızda şu tesbitler 
hemen ortaya çıkmaktadır : 

1 - E İ E İ ' n e danışmanl ık hizmeti vermek üzere biri 
ABD'den , biri İsviçre 'den ve biri de İspanya 'dan üç 
firmanın oluşturmuş olduğu konsorsiyum 1969 yılında 
sunmuş olduğu nihai raporunda ülkenin şartlarına daha 
çok uyduğu gerekçesiyle, Türkiye'nin doğal uranyum 
ve basınçlı ağır sulu ( P H W R tipi) reaktörü tercih 
etmesini önermişt ir . Başka hiç bir reaktör tipi ise 
bugüne kadar yapı lagelmiş hiçbir ciddi ça l ı şmada 
önerilmemiştir. 

2-Bugün bir termik santralın yapımına karar verirken 
bile yerli sanayinin katkısının mümkün olan en yüksek 
oranda gerçekleşebilmesine, yerli primer kaynakların 
gerektiğinde değerlendirilebilmesine ve ülkenin enerji 
i le t im ağ ın ın d u r u m u n a ve k a p a s i t e s i n e ö n e m 
verilmektedir. O halde çok daha kritik tesisler olan 
Nükleer Santrallann teknolojisinin seçiminde ekonomik 
tercihlerin yanı sıra, bu hususların da mutlaka ve daha 
büyük bir titizlikle dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu 
açıdan bakıldığında : 

a-Yerli sanayinin katkısı ve bu amaca yönelik olarak 
teknoloji transferinin önemi konusunda Güney Kore, 
H ind i s t an , R o m a n y a ve Ar j an t in gibi ü lke le r in 
tecrübeleri dikkate alınmalıdır. Bunlardan Hindistan 
30 yıldır % 100 yerli olarak ağır sulu nükleer reaktörler 
inşa etmektedir . Güney Kore ise önceleri 20 yılda 
gerçekleştirdiği 12 hafif sulu reaktörde yerli katkıyı 
kademeli olarak ancak %90'a kadar çıkartabilmiş, daha 
sonra ise ağırsulu reaktörlere geçerek 3 reaktörlük bir 
programla yerli katkısını kısa sürede %80'e ulaştırmıştır. 
Bu katkının önümüzdeki yıllarda % 1 0 0 ' e ulaşması 
beklenmektedir. 

b - T ü r k i y e ' d e u r a n y u m u n y e r l i i m k a n l a r l a 
z e n g i n l e ş t i r i l e b i l m e s i n i n u z u n v a d e d e b i l e 
gerçekleştirilemiyeceği açıktır. Bu nedenle PWR ve 
BWR tipi reaktör yakıtları daima dışa bağımlı olarak 
kalacakt ı r . Diğer ta rafdan to ryumun yakıt olarak 
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g e l i ş t i r i l m e s i , tabi i u r a n y u m l u yakı t devres i ile 
birleştirildiğinde, Türkiye 'nin nükleer yakıt konusunda 
teknolojik bağımsızl ığa ulaşmasına imkan verecektir. 
Hindis tan , Ar jant in ve Romanya 'n ın gerek ağırsuyu 
gerekse tabii uranyumlu yakıtı problemsiz olarak ve 
ilk reaktörleri için bile üretebilmiş olmaları ülkemiz 
için çok cesaret vericidir. 

Bu arada Türk iye 'n in 380.000 tonluk bilinen rezervle 
dünyanın en büyük 2nci toryum rezervine sahip ülkesi 
o lduğunu akıldan ç ıkarmamak gerekir. Hindistan ve 
K a n a d a ' d a to ryumun ağırsulu (PHWR) reaktörlerde 
kullanılabilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. 
Bugün bu ça l ı şmalar toryum yakıtının Hindis tan ' ın 
Kakrapar santralının PHWR tipi reaktöründe denenmesi 
aşamasına gelmiştir . 

c -Türk iye 'n in ilk nükleer santralı servise alınıncaya 
kadar , enerj i iletim ağının büyüyeceği bir gerçektir . 
Bununla birlikte dünyada 1000 MW' ın üzerinde çeşitli 
üniteleri bulunan yegane ülkeler ABD, Japonya, Fransa 
ve A lmanya 'd ı r . Bu ülkelerin ise şebekeleri Türkiye 
ile karşı laşt ır ı lamayacak kadar büyüktür. Türk iye 'de 
ise 2005 yılında Akkuyu santralı üniteleri şebekenin 
en büyük üniteleri olacak, konvensiyonel üniteler ise 
bunların yanında mukayese edilemeyecek kadar küçük 
kalacaktır. Bu nedenle ünite güçleri doğru seçilmezse, 
ani d e v r e d e n ç ık ı ş l a rda s ıcak ve döne r yedek le r 
y ö n ü n d e n sıkıntı yaşanabi lecekt i r . Güney Kore ve 
Çin 'e baktığımızda, bizden çok daha büyük bir şebekeye 
sahip o lmalar ına ve tesis ve işletme halinde birçok 
üniteleri bulunmasına rağmen hala en büyük ünite gücü 
1000 M W ' ı n altındadır. 

Kaldıki dünyadaki tüm ülkeler nükleer programlarına 
600 M W ' ı n alt ındaki ünitelerle başlamışlar , sadece 
Güney Afrika Cumhuriyeti 2 adet 900 MW'lık ünitelerle 
başlamıştır . 

3-Bazı çevrelerce ileri sürülen. Türkiye 'nin uranyum 
yataklarının tenörünün düşük olduğu ve işletmesinin 
pahalı olacağı , bu nedenle tabii uranyumla çalışacak 
santrallar yerine yurtdışından alınacak zenginleştirilmiş 
u r a n y u m l a ça l ı şacak sant ra l la r ın tercih ed i lmes i 
gerektiği şeklindeki görüşe katılmak mümkün değildir. 
Zi ra tabii u r anyumla çal ışacak olan bir santra lda 
ekonomik olması halinde ithal uranyum kullanılmasına 
mani bir hal yoktur . Ancak böyle bir santralda yerli 
tabii uranyumun kullanılabilecek olması yakıt yönünden 
bağımsızlığımızın bir sigortası olacaktır. Diğer tarafdan 
yerli nükleer yakıt sanayinin gerçekleşt i r i lmesinin, 
yüksek teknoloji isteyen başka bir çok endüstri dalları 
için de kaç ın ı lmaz olduğu unutu lmamal ıd ı r . Aynı 

şekilde ağırsu üretimi de ülkemizde mümkündür ve 
bu doğrultuda hazırlıklar da mevcuttur. 

4 -Nüklee r teknolo j iye henüz adımını atacak olan 
ülkemizde, milyarlarca dolarlık yatırımla kurulacak 
bir nükleer santralın maceraya sürüklenmesine izin 
verilemez. Aksi takdirde, herhangi bir olası başarısızlık 
ve hatta en ufak bir aksaklık ülkenin nükleer geleceğinin 
sonu o lur . Dikkat ed i lmed iğ i takdi rde böyle bir 
başa r ı s ı z l ık ih t imal i de yok değ i l d i r . Ö r n e ğ i n , 
Brez i lya 'da 1976 yıl ında inşaatına! baş lanmış olan 
Angra 2 adlı hafif sulu reaktör, aradan geçen 22 yıla 
rağmen hala iş le tmeye a l ınamamış t ı r . Bu nedenle 
T ü r k i y e ' d e kuru lacak olan bir nük lee r sant ra l ın , 
yapımcının ülkesindeki lisans verme otoritesi tarafından 
bir bütün olarak mutlaka lisans almış olması gerekir. 
Santral ın çeşit l i bö lümler in in kısmi l isanslar ının 
bulunması yeterli değildir. 

5-Tesisi planlanan santralın aynısının daha önce tesis 
edilmiş ve başarılı bir şekilde çalışmakta olması çok 
öneml id i r . Ni tek im son yı l larda aktif bir nükleer 
program uygulamakta olan Güney Kore ve Çin gibi 
ülkeler reaktör seçimlerinde referans santrallara bire 
bir bağlı kalmaya büyük özen göstermiştir . Örneğin; 
Ç i n ' d e k i P W R teknolo j i s ine sahip Daya Bay 1,2 
üniteleri Fransa'daki Chinon B3, B4 ünitelerinin tıpatıp 
aynısıdır. Yine Çin 'dek i P H W R teknolojisine sahip 
Qinshan Phase 3 1,2 üniteleri G.Kore 'dek i VVolsong 
2 ünitesinin tıpatıp aynısıdır . Bu husus son derece 
öneml id i r . Z i ra , d i zaynda yapı lacak herhangi bir 
değişiklik önemli problemler yaratabilmekte ve hem 
gec ikmelere , hemde büyük maddi kayıplara sebep 
olabilmektedir. 

Örneğin ; Fransa 'da en son tamamlanmış olan PWR 
tipi dört santral , ( toplam gücü yaklaşık 6000 M W) 
türbin ve RHR (Residual heat removal) sistemlerindeki 
problemler nedeniyle uzun süre devre dışı kalmıştır. 

Yukarıdaki tesbitlerin ışığında Türkiye , 1. reaktörü 
için mutlaka ağırsulu (PHWR) reaktör teknolojisini 
seçmelidir. Şayet bu hususta bir tereddüt mevcutsa "1. 
Enerji Şurası Nükleer Enerji Komisyonu" raporunda 
da açıkça ifade edildiği gibi, ülkede uygulanacak olan 
Nükleer Santral teknolojisinin doğru seçimi için konu. 
Nükleer Santral ihalesinin d e v a m e tmekte o lduğu 
hususu da dikkate alınarak acilen "Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kuru lu" gündemine taşınmalı ve Kuru lun , 
ilgili kuruluşların ve konunun diğer uzmanlarının da 
g ö r ü ş l e r i n i a l m a s ı n ı m ü t e a k i p k e n d i g ö r ü ş ü n ü 
oluşturmasına izin verilmelidir. 
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Toplantı, Konferans ve Fuarlar 
1998'ın son üç ayı. diğer aylarda olduğu gibi toplantı, 
konferans, fuar etkinliklerinin oldukça sık yaşandığı bir 
dönem oldu. Hem yurt içinde ve hem de yurt dışında 
yapılan bu organizasyonların çoğunda, şirketimiz en üst 
seviyede temsil edildi. GAMA olarak yeraldığımız 
organizasyonlardan biri. Eylül 1998 tarihinde Houston 
Texas 'ta düzenlenen 17. Dünya Enerji Konseyi Kongre 
ve Sergisi ve bir diğeri de. Aralık 1998 tarihinde İstanbul 
Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen, 1. 
Enerji Şurası ve Fuarı idi. 

Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel'in himayesinde 
Bakanlık tarafından düzenlenen Şura'ya, GAMA'dan 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol Üçer, Yönetim Kurulu 
Danışmanı Sn. Yaver Heper ve Genel Koordinatör 
Yardımcısı Sn. Alev Baç katıldılar. Şura süresince devam 
eden Fuar'da ise şirketimiz. Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Sn. Fatma Öztürk Yakınbaş tarafından temsil edildi. 
Standımız, Şura katılımcıları yanında, TEAŞ Genel 
Müdürü Sn. Zeki Köseoğlu tarafından da ziyaret edildi. 

0 G A / V V A 

/. Enerji Fuarı 

Eylül ayında Amerika'da gerçekleştirilen ve GAMA'dan 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol Üçer, Yönetim Kurulu 
Murahhas Üyesi Sn. Engin İnanç, Yönetim Kurulu 
Danışmanı Sn. Nüzhet Kandemi r , Dış İ l i şki ler 
Koordinatörü Sn. Ahmet Özerdim ve Genel Koordinatör 

Yardımcısı Sn. Alev Baç'ın katıldığı. 1. Dünya Ereji 
Konseyi Kongre ve Sergisi'ne dair, Sn. Baç tarafından 
hazırlanan yazıyı aşağıda dikkatinize sunuyoruz: 

Başarılı Bir Organizasyonun Ardından... 
Eylül 1998 de Houston Texas'la düzenlenen 17. Dünya 
Enerji Konseyi Kongre ve Sergisine, gerek delege gerekse 
firma bazında ülkemizin katılımı, enerji konularının 
ülkemizde kazandığı önemin en iyi göstergesiydi. 
Türkiye 'den 100'e yakın delege bu Konferansa katılırken, 
28 Türk firmasının sponsorluğunda, enerji sektöründe 
faaliyetle bulunan 21 firmamız, çalışmalarını ve ürünlerini 
Türk Pavyonu 'nda sergilediler. 

Sergiye TPAO. TEAŞ,TED AŞ, DSİ, BOTAŞ ve TEMSAN 
devlet kuruluşları olarak katılırken, özel sektörden Ak 
Enerji, Alarko, Ata İnşaat, Barmek, BM Mühendislik, 
Doğa Enerji, Erg İnşaat, Esel Enerji, Gama, Güriş, Mitaş, 
MNG, Siemens, Süzer Holding ve Şa-Ra katıldılar. 

Böyle bir organizasyon içinde Türk firmaları tarafından 
verilecek bir kokteylin kongre ve sergiye katılan diğer 
uluslararası firmalarla temaslarını geliştireceği görüşü 
herkes tarafından desteklendi ve 16 Eylül 1998 tarihinde 
yapılan kokteyle İhlas Holding sponsor oldu. 

Türk Pavyonu, pek çok ziyaretçi kabul etti ve Türk 
konukseverliği pavyonda düzenlenen bir baklava ziyafeti 
ile bir kez daha sergilendi. Bu arada bahsetmeden 
geçemeyeceğimiz bir başka husus da Huoston 'da yaşayan 
ve memleket özlemi çeken yurttaşlarımızın Pavyon 'da 
canla başla çalışmalarıdır. 

Türkiye'de gerçekleştirilen pek çok enerji projesine 
ortaklaşa imza atan Türk Firmalarının sergi boyunca 
birbirlerine verdikleri destek ve gelişen dostluklar 
önümüzdeki yıllarda daha nice enerji projelerine, birbirleri 
ile dayanışma halinde imza atacaklarının en önemli 
göstergesiydi. 

Alev BAÇ 

17. Dünya Enerji Konseyi Sergisi 
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"Türkiye Çöl Olmasın" 
Evet, Gamalılar olarak hepbir ağızdan böyle diyoruz: "Türkiye Çöl Olmasın". GAMA personeli, 
çevreye olan duyarlılığını göstererek iki kampanyaya katıldı. 

Bunlardan ilki, TEMA tarafından yürütülen, "10 Milyar Meşe Tohumu Ekimi Projesi" idi. "10 
milyar meşe toprakla buluşuyor..." sloganından hareketle, Türkiye'nin her yerinde yetişmesi 
çok kolay olan meşe ağacının ekilmesi ve böylece toprağın korunmasının hedeflendiği kampanyaya, 
şirketimizden aileleriyle beraber 38 kişi katildi. Bu kampanyanın şirketimizdeki organizasyonunu 
yapan Serhan Fırat 'a teşekkür ediyoruz. 

Bir diğer etkinlik ise, Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi'nin yürüttüğü "Fidan Dikim Kampanyası" 
oldu. "Hedef Daha Yeşil Ankara" sloganıyla yola çıkan doğa gönüllüleri, Eskişehir Yolu 40. 
km'deki alana fidan diktiler. 50 fidanla destek verdiğimiz kampanyanın "fidan dikim töreni"nde 
Şirketimiz, Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Öztürk Yakınbaş tarafından temsil edildi. 

^ 2. Uluslararası Ankara Koro Festivali'ne Sponsor Olduk 

M) G A M A , Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demire l ' in himayesinde ve T.C. Kültür 
Bakanlığı'nın katkılarıyla Ankara Çoksesli Müzik Derneği tarafından 4-8 Kasım 1998 

tarihleri arasında organize edilen 2. Uluslararası Ankara Koro Festivali ve Yarışmaları 'na sponsor 
oldu. 

Şirketimiz, Festivale yaptığı katkılardan ötiirii Cumhurbaşkanlığı tarafından bir plaketle 
ödüllendirildi. 

Ülkemizde çoksesli müziğin oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, ülkeler arasında kültür ve 
sanat alışverişinde bulunmak, dostluk, kadeşlik, sevgi ve barış duygularını pekiştirmek amacını 
taşıyan Festival, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakül tes i 'nde, İdil Biret ' in 
konseriyle açıldı. Festival boyunca müzikseverler, 27 farklı koroyu dinleme fırsatı buldular. 
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GAMA Eğitim Vakfından Gençlere Bilgisayar Laboratuvarı 

Ş i r k e t i m i z i n h a y ı r ç a l ı ş m a l a r ı n ı n ve 
yardımlarının tek elden ve daha koordineli 
yapılması amacıyla kurulan G A M A Eğitim 
Vakfı, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 

Ankara Atatürk Lisesi'nde oluşturulan ve 23 
adet HP bilgisayarı kapsayan "Bilgisayar 
Laboratuvarı"nın bütün masrafları GAMA 
Eğitim Vakfı tarafından karşılandı. 

26.12.1998 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sn. 
Hikmet Uluğbay tarafından açılan Laboratuvar sayesinde gençlerimiz, artık çağımızın vazgeçilmez aracı olan 

bilgisayarı öğrenme ve en son yenilikleri takip etme şansını yakalamış olacaklar. 

* S 

Gamalılar Yeni Yıla Merhaba Dedi 

Geleneksel GAMA Yeni Yıl Balosu, bu sene de diğer senelerde olduğu gibi Hilton Balo Salonu'nda 
yapıldı. 19.12.1998 tarihinde yapılan ve yaklaşık 350 Gamalının katıldığı Balo'nun bu seneki 
sürpriz sanatçısı, Nükhet Duru'ydu. 

Yarışmaların ve hediye çekilişlerinin yapıldığı gecede Gamalılar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar 
dansettiler ve gönüllerince eğlendiler. 

18 
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Ü Ç Ü N C Ü ŞAHSIN ŞİİRİ 
Gözlerin gözlerime değince 
Felaketim olurdu ağlardım 
Beni sevmiyordun bilirdim 
Bir sevdiğin vardı duyardım 
Çöp gibi bir oğlan ipince 
Hayırsızın biriydi fikrimce 
Ne vakit karşımda görsem 
Öldüreceğimden korkardım 
Felaketim olurdu ağlardım 

Ne vakit Maçka'dan geçsem 
Limanda hep gemiler olurdu 
Ağaçlar kuş gibi gülerdi 
Bir rüzgar aklımı alırdı 
Sessizce bir cigara yakardın 
Parmaklarımın ucunu yakardın 
Kirpiklerini eğerdin bakardın 
Üşürdüm içim ürperirdi 
Felaketim olurdu ağlardım 

Akşamlar bir roman gibi biterdi 
Jezabel kan içinde yatardı 
Limandan bir gemi giderdi 
Sen kalkıp ona giderdin 
Benzin mum gibi giderdin 
Sabaha kadar kalırdın 
Hayırsızın biriydi fikrimce 
Güldü mü cenazeye benzerdi 
Hele seni kollarına aldı mı 
Felaketim olurdu ağlardım 

Y A Ğ M U R K A Ç A Ğ I 
Elimden tut yoksa düşeceğim 
Yoksa bir bir yıldızlar düşecek 
Eğer şairsem beni tanırsan 
Yağmurdan korktuğumu bilirsen 
Gözlerim aklına gelirse 
Elimden tut yoksa düşeceğim 
Yağmur beni götürecek yoksa beni 

Geceleri bir çarpıntı duyarsan 
Telaş telaş yağmurdan kaçıyorum 
Sarayburnu'ndan geçiyorum 

Akşamsa Eylül 'se ıslanmışsam 
Beni görsen belki anlayamazsın 
İçlenir gizli gizli ağlarsın 
Eğer ben yalnızsam yanılmışsam 
Elimden tut yoksa düşeceğim 
Yağmur beni götürecek yoksa beni 

SİSLER BULVARI 
Elinin arkasında güneş duruyordu 
Aylardan Kasım'dı üşüyorduk 
Ağacın biri duvarda ölüyordu 
Şehrin camları kaygısız gülüyordu 
Her köşe başında öpüşüyorduk 

Sisler Bulvarı'na akşam çökmüştü 
Omuzlarımıza çoktan çökmüştü 
Kesik birer kol gibi yalnızdık 
Dağlarda ateşler yanmıyordu 
Deniz fenerleri sönmüştü 
Birbirimizin gözlerini arıyorduk 

Sisler Bulvarı'nda seni kaybettim 
Sokak lambaları öksürüyordu 
Yukarda bulutlar yürüyordu 
Terkedilmiş bir çocuk gibiydim 
Dokunsanız ağlayacaktım 
Yenikapı'da bir tren vardı 

Bir gemi beni Afrika'ya götürecek 
İsmi bilmiyorum ne olacak 
Kazablanka'da bir gün kalacağım 
Sisler Bulvarı'nı hatırlayacağım 
Kırmızı melek şarkısından bir satır 
Lodostan bir satır yağmurdan iki 
Senin kirpiklerinden bir satır 
Simsiyah bir satır hatırlayacağım 
Seni hatırlatanın çenesini kıracağım 
Limanda vapurlar uğuldayacak 

Sisler Bulvarı bir gete haykırmıştı 
Ağaçlan yatıyordu yoksuldu 
Bütün yaprakları sararmıştı 
Bütün bir sonbahar ağlamıştı 
Ağlayan sanki İstanbul'du 
Öl desen belki ölecektim 
İçimde biber gibi bir kahır 
Bütün şiirlerimi yakacaktım 
Yalnızlık bana dokunuyordu 

Sisler Bulvarı'nda öleceğim 
Sol kasığımdan vuracaklar 
Bulvar durağında düşeceğim 
Gözlüklerim kırılacaklar 
Sen rüyasını göreceksin 
Çığlık çığlığa uyanacaksın 
Sabah kapını çalacaklar 
Elinden tutup getirecekler 
Beni görünce taş kesileceksin 
Ağlamayacaksın! Ağlamayacaksın! 

Sisler Bulvan'ndan geçtim sırsıklamdı 
Islak kaldırımlar parlıyordu 
Durup dururken gözlerim parlıyordu 
Bir bardak şarapta kayboluyordum 
Gece bekçilerine saati soruyordum 
Evime gitmekten korkuyordum 
Sisler boğazıma sarılmıştı 

ATİLLA İLHAN 
(1925 - . . . . ) 

Eğer Sisler Bulvarı olmasa 
Eğer bu şehirde bu bulvar olmasa 
Sabah ezanında yağmur yağmasa 
Şüphesiz bir delilik yapardım 
Hiç kimse beni anlayamazdı 
Onbeş sene hüküm giyerdim 
Dördüncü yılında kaçardım 
Belki kaçarken vururlardı 

Sisler bulvan'ndan geçmediğin gün 
Sisler Bulvan öksüz ben öksüzüm 
Yağmurun altında yalnızım 
Ağzım elim yüzüm ıslanıyor 
Tren düdükleri iç içe giriyorlar 
Aklımı fikrimi çeliyorlar 
Aksaray'da ışıklar yanıyor 
Sisler Bulvarı ayaklanıyor 
Artık kalbimi susturamıyorum 

Duvar (1948), Sisler Bulvarı (1954), Yağmur Kaçağı (1955), Ben Sana 
Mecburum (1960), Bela Çiçeği (1962), Yasak Sevişmek (1968), Tutuklunun 
Günlüğü (1973, TDK Şiir Ödülü, 1974), Böyle Bir Sevmek (¡977), Elde Var 
Hüzün (1982) ve Korkunun Krallığı (1987). Çok zengin bir imgelemin ürünü 
cesur ve yeni benzetmeler, temalarda ve tonlamada şiddetli ve diri bir romantizm, 
yüreği dünyanın her yerinde çarpan aşklar ve serüvenler arduıda, ama yüzyılan 
büyük toplumsal olaylarıyla da ilgili yeni bir lirik kahraman, çok zengin uyak, 
ses, tonlama ve kurgu öğeleri, Atilla İlhan şiirinin başlıca özelliklerindendir. 
Atilla İlhan, başta İkinci Yeni şairleri olmak üzere, kendi kuşağının ve kendinden 
sonra gelen kuşakların tüm şairlerini şu ya da bu ölçüde etkilemiş, çağdaş 
şiirimizde başlı başına bir şiir okulu niteliği taşıyan seçkin ve özgün bir 
şairimizdir. (Kaynak: Büyük Tiirk Şiiri Antolojisi, Ataol Behramoğlu) 
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işte Evlenen Gamalılar: 

Bu sayımızda Gamalılar sayfamız, evlenen 
Gamalıların haberleriyle dolu. Aralık ayı 
GAMA için, düğünlerle dolu geçti. Yeni 
yıla evli girmekte bir keramet olsa gerek 
ki, yılın son aynıda üç tane düğün yaptık: 

Bunlardan ilki GAMA Finansman Müdürü 
Hakan Ozman ve Irmak Erginim 
12.12.1998 tarihinde Bilkent Otel'de yapılan 
düğünüydü. Bine yakın davetlinin katıldığı 
bu kalabalık düğünde , birçok G A M A 
m e n s u b u n u g ö r m e k m ü m k ü n d ü . 
G A M A Eğ i t im V a k f ı ve A . L . E . V . 
Sorumlusu Demet Ayyıldız ve Metin 
Tansu'nun düğünü ise 18.12.1998 tarihinde 
D e v l e t K o n u k e v i ' n d e g e r ç e k l e ş t i . 
En son olarak da, 27.12.1998 tarihinde 
Epoxy Şan t iyes i (Suud i A r a b i s t a n ) 
Mühendislerimizden Kıvanç Emiroğlu ve 
Çağla Eroğlu nun nikahı yapıldı. 

Her üç çifte de ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz. 

Hürriyet'in 10 Kasım tarihinde internet'te açmış olduğu "Atatürk'ü nasıl hatırlıyorsunuz. 
Nasıl hatırlanmasını ve anılmasını istiyorsunuz." adlı sayfasına yazı gönderen Cumhur 
Dervişoğlu'nun anlamlı yazısını ve şiirini, aynen yayınlıyoruz: 
Atatürk 'ümüzü dinamik, her yaşta genç, özveri l i , 
çalışkan, son derece zeki, bir o kadar da ileri görüşlü, 
vatan ve ulus aşığı, eylemci ve dünya çapındaki en 
büyük devrimci olarak hatırlamaktayım. O öylesine 
büyük bir dehadır ki, O'nun için anma gününü bir günle 
bir haftayla sınırlamak, anısına ve ulusumuza yapılmış 
bir haksızlıktır.Yıllardır sistemli olarak bizlere hayatı 
anlatılırken hikâye kısmı özellikle yoğun tutularak, 
yaptığı devrimler, reformlar üstü kapalı geçilmiştir. 
Kendis i daha 70 yıl önce " d e v r i m " sözcüğünü 
kullanırken, bugün maalesef dayatma olarak telafuzu 

oldukça zor ve harf değişikliğinde bambaşka bir anlam 
taşıyan "inkılâp" sözcüğü kullanılmaktadır. Atamıza 
10 Kasım 1986 tarihinde yazdığım naçizane şiirimi 
sizlerle paylaşmak isterim. 
Atatürk adını verdi Ulus 'u O 'na 

Türk'ün Ata'sı dediler o eşsiz insana 

Alıp desteğini ulusundan yıllarca 
Türklüğü yükseltti basamaklarca 
Ülküsü Cumhuriyet, ideali demokrasiydi. 
Rahatlatmak için Ulus 'unu 

Kendini harcadı bu yolda 
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BİZİM SAYFA 

Bültenimizin geçen sayısında "40'm üzerine 
çıktığınızı nasıl anlarsınız." konulu bir karikatür 
yayınlamıştık. "bazı" arkadaşlarımıza cevap 
hakkı doğuran bu karikatüre karşılık, bir başka 
karikatür elimize ulaştı. Bu "bazı" Gamalıların 
isteğini yerine getirerek, göndermiş oldukları 
karikatürü aynen yayınlıyoruz. 

B A L D I S B E A U T I F U L 

GOD MADE ONLY A FEW 
P E R F E C T HEADS. 

THE OTHERS 
HE COVERED 

WITH HAIR 

Tanrı sadece birkaç kusursuz kafa yarattı. Diğerlerini ise saçla kapladı. 

Bültenimizin şiir bölümünde yayınlanmak üzere, 
GAMA çalışanlarından birçok şiir geldi. Şiir 
sayfamızın sadece bir sayfa olması nedeniyle 
bütün şiirleri yayınlayamıyoruz• Yalnız, ismini 
bilmediğimiz bir işçimizden Yavuz Dumanlı'ya 
gönderilen ilginç şiiri, sizin de beğeneceğinizi 
ve okurken eğleneceğinizi düşünerek, aşağıda 
yayınlıyoruz: 

Değerli Şefim Yavuz Dumanlı 
Yoktur senin gibi çalışkan göğsü imanlı, 
Sizleri unutmayan bu delikanlı. 
Sen bilirsin bu şiiri yazanı 
Üstün başarı ile bitirdim iki kazanı. 
Değer verirsin geçen zamana bir güne. 
Büyük cesaretle geldin türbine. 
Şimdi sana söylüyorum selamımı 
Can kulakla dinle söyleyeceğim kelamımı. 
Biliyorsun Ereğli'den Ereğli 'ye yolladılar, 
Şantiyedeki bütün şefler tanıdıklarını kolladılar 
Biz bir yıl boyunca, zam, zam diye ağladık, 
En sonunda iki kazanı birbirine bağladık, 
Yanınızda olsak ta biz size çok ırağız, 
Bu sözleri söylemek benden 
Gerisini takdirinize bıraktık. 

Fıkra 
Fıkraları gönderen, Merkez Ofis'ten 
arkadaşımız Hakan Egel'e teşekkür ediyoruz. 

" 1 0 " 

Adamın biri birgün kendini çok hasta hisseder ve doktora 
gider. Doktor gerekli muayeneyi yaptıktan ve tahlil 
sonuçlarını inceledikten sonra, adama döner ve "Çok 
üzgünüm ama, çok kısa bir ömrünüz kalmış" der. 

Hasta korku dolu gözlerle doktora "Doğru söyleyin doktor, 
yaşamak için ne kadar sürem kaldı?" diye sorar. 

Doktor cevaplar: "10". 

Hasta daha büyük bir panik içinde sorusunu yineler: "10 
ne?. 10 yıl?, 10 ay?, 10 hafta?" 

Doktor: "9" der. 

Patron K i m ? 
Tanrı önünde duran milyonlarca insana bakar ve şöyle 
der: "Cennete hoşgeldiniz. Kadınların Aziz Peter ile 
gitmesini, erkeklerin ise iki sıra oluşturmasını istiyorum. 
Sıralardan birini, dünyada karılarına söz geçiren ve onları 
yöneten erkekler; bir diğerini ise karılarının sözünden 
ç ıkmayan ve onlar taraf ından yöneti len erkekler 
oluştursun." 

Sonuç olarak kadınlar gitmiştir ve büyük bir hareketlilik 
sonunda iki sıra oluşturulur. Karılan tarafından yönetilen 
erkeklerin sırası yüzlerce kilometre uzunluğundadır. Oysa 
karılarını yöneten erkekler sırasında sadece bir adam 
vardır. Tanrı bu duruma çok sinirlenir ve uzun sıraya 
dönerek şöyle der: "Siz erkekler kendinizden utanmalısınız. 
Ben sizleri kendimden yarattım. Oysa sizler karılarınız 
tarafından yönetiliyorsunuz. Dönün ve beni gururlandıran 
tek gerçek oğluma bakın. Ondan öğreneceğiniz çok şey 
var." Sırada tek başına duran adama döner ve sorar: "Anlat 
onlara oğlum. Bu sıradaki tek adam olmayı nasıl başardın?" 

Adam cevaplar: "Vallahi bilmiyorum Allah'ım. Sadece, 
karım buradan bir yere ayrılmamamı söyledi." 
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