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İşte, yaza merhaba dedik. Her yaz olduğu gibi, başkent Ankara yine yavaş yavaş 

boşalıyor. Okulların kapanmasını fırsat bilen aileler, çocuklarını da alarak 

tatil lerini geçirmek üzere deniz kenarlarına gittiler bile Tatil programını biraz 

daha ileri tarihlere erteleyen bizler ise, yoğunluğunu kaybetmiş olan trafiğin 

ve gürültüsüz Ankara'nın tadını çıkartıyoruz. Ne de olsa trafiği bu haliyle 

yakalamak ve sinir harbi yapmadan işyerlerimize ulaşmak çok sık karşılaştığımız 

bir şey değil Şantiyelerimizde ise yaz-kış demeden yoğun ça ışmalar devam 

ediyor 

Bu sıcaklarda çalışan GAMA'lılara projelerimizle, şirket etkinliklerimizle ilgili 

haberler vermek ve sizleri biraz da olsa eğlendirebilmek için yine dopdolu bir 

Bülten hazırladık Şirketimizle ilgili birçok yeni haberi yine bizden duyacak, 

projelerimiz son durumu hakkındaki bilgileri yine bizden öğreneceksiniz. Bu 

sayımızda da GAMA'ya çok emeği geçmiş bir çalışanımızı tanıyacak, eğlenceli 

anıları okuyacak, zeka oyunları bölümündeki bulmacaların içinde kaybolacaksınız 

Sizlerin, yani GAMA'nın sesi olan GAMA Bülten i beğenerek okuyacağınıza 

inanıyoruz. 

Unutmayın, içeriğimizi zenginleştirmek adına, sizden gelen her türlü katkıya 

açığız. 

Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşçakalın. 
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Değerli Arkadaşlarım, 

7000 kişiye ulaşan gücümüzle yurdumuzdaki ve yurtdışında da 
Türkmenistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'daki faaliyetlerimiz 
yoğun bir şekilde sürüyor Geçtiğimiz üç ay içinde ipek Kağıt projemiz 
tamamlanarak güzel bir törenle açılışı yapıldı 4x360 MW Afşin-
Elbistan-B Termik Santral projesinde de 01 06 2000 tarihi itibarı 
ile saatler çalışmaya başladı 2x605 MW ithal kömüre dayalı ve YİD 
modeli ile gerçekleştirilecek olan İskenderun Termik Santralı 
sözleşmesi 30 06 2000 tarihinde yürürlüğe girdi 

Bültenimizin geçen sayısında yurdumuzda ve uluslararası piyasalardaki saygın yerimizi korumak ve firmamızı 

daha ileriye götürmek için İŞ GÜVENLİĞİ ve KALİTE'nin önemine değinerek, İŞ GÜVENLİĞİ konusunu irdelemiştik 

Bugün ise KALİTE konusuna değinmek istiyorum 

Sözlükler KALİTEYİ "herhangi bir şeyi veya kişiyi diğerlerinden ayırdeden özellikler, mükemmellik, üstünlük 
özellikleri ve herhangi birşeyin doğasını ve davranışlarını belirleyen o şeyin doğasında bulunan veya sonradan 
edinilen özellikler" olarak tanımlıyor Çevremizdeki, yaşamımızdaki, işimizdeki herşeyde kalitenin bir unsurunu 
bulmak mümkün Durum böyle olunca, çevremizi, yaşamımızı, işimizi iyileştirmek ve mükemmelleştirmek için 
kaliteye ne kadar önem vermemiz gereği ortaya çıkıyor 

Mükemmellik kesin tanım ve sınırları zor olan bir kavramdır, aslında daha iyiyi elde etmek için sürekli olarak 
verilen bir uğraştır Kalite de, bir yerde mükemmellik' diye tanımlandığına göre, o da elle tutulan somut bir 
kavramdan ziyade, hiç bitmeyen bir süreçtir; çünkü daima bir iyinin daha iyisi vardır İş hayatımız da yaşamımızın 
önemli bir parçası olduğuna göre. kalitenin burada da rolü çok büyüktür Kalite nin yaptığımız işle ilgili olarak 
anlamı ise "beklentileri karşılayacak özelliklere sahip ürün ve/veya hizmet sunmak" olarak tanımlanabilir Bu 
anlayışa göre bir işin kaliteli olup olmadığı yargısı beklenti seviyesine göre değişmekte, bir seviyeye göre çok 
kaliteli olan bir ürün daha üst seviyedeki beklentiler için kalitesiz sayılabilmektedir Burada amaç beklenen 
kalite seviyesi veya hedefini yakalamaktır 

Kalitenin iyileştirilmesi ve beklentilerin karşılanması için işyerlerinde son yirmi-otuz yıl içinde ortaya çıkan ve 
uygulanan kavram "Toplu/Toplam Kalite Yönetimi'dir Buradaki ana amaç herhangi bir işin yapımında, bir 
ürünün ortaya çıkartılmasında görev alan herkesin kalite konusunda rol almasıdır Diğer bir deyişle, kalite bir 
işyerinde birkaç görevli kişi ile değil, o işyerinde çalışanların tümünün çabası ile sağlanır 

Toplu/Toplam Kalite Yönetimi nin ilk basamağı standartlaşmadır; standartlaşmanın ilk aşaması da yapılan 
işlemlerin tanımlanması ve herkesin bu tanımlara göre işlerini yürütmesidir, basit bir deyişle "Yaptığını Yaz, 
Yazdığını Yap yönteminin uygulanmasıdır Dünya Standart Organizasyonu (ISO) değişik iş alanları için bu 
standartlaşma yönteminin ana hatlarını çizmiştir Bilindiği gibi Fabrikamız üç yıl önce ISO 9001 Belgesi alarak 
kalite düzenini uluslararası standart bir rejime oturtmuştur Şu anda da Şirket genelinde kalite konusuna 
yoğunlukla eğilinmiş ve çalışmalarda büyük aşama kaydedilmiştir Temmuz ayından itibaren, hazırlığı tamamlanan 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin uygulanmasına peyderpey başlanacaktır Hedef, yıl sonuna 
kadar tüm sistemin. Şirketimiz genelinde uygulamaya sokulmasıdır 

ISO 9001 prosedürlerinin uygulamaya konulması ile bir yandan günlük işlemler daha düzenli bir duruma gelirken 
diğer yandan kalite yükselecek ve belirli bir süreç içinde daha ekonomik çalışma olanağı da sağlanacaktır 
Herbirimizin benimsemesi ve aktif katkısıyla uygulanabilecek bu sistemin başarıya ulaşması için elimizden 
geleni yaparak sonuçlarından fert ve şirket olarak hep birlikte yararlanmalıyız 
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Katar da Yeni Ofis 

Şirketimiz yurt dışındaki ofislerine bir yenisini daha ekleyerek, Katar ın başkenti Doha'da yeni 
bir ofis açtı. 

70'li yıllardan itibaren yurt dışına açılan GAMA A Ş , yeni ofisi sayesinde hizmetlerini yeni 
pazarlara ve daha geniş bir alana yayma amacını taşımaktadır 

Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Özbekistan 
ve Azerbaycan'nın ardından, Katar'a da adım atan şirketimizi, bu ülkede Doruk Işıl temsil 
etmektedir 

GAMA A.Ş. Dünya Sıralamasında 54. Oldu 

Şirketimiz, Private Power Executive dergisi tarafından yapılan "Enerji Müteahhiti Büyük 
Şirketler" sıralamasında 54 olarak, yerli ve yabancı bir çok şirketi geride bırakmıştır. 

Şirketlerin 1998 gelirleri gözönünde bulundurularak yapılan sıralama, derginin Aralık 1999 
tarihli sayısında yayınlanmıştır. 

Şirketimizin yurt içindeki başarılarını uluslararası arenaya taşıması hepimizi sevindirmiştir 

İpek Kağıt' ın Açılışı Yapıldı 

inşaat işleri yüklenimimiz altında tamamlanan 
Eczacıbaşı-Fort lames İpek Kağıt yeni üretim 
tesisi (KM3), 25 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 
açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa şirketimizi 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer 
katıldı. 

İpek Kağıt Genel Müdürü Baki Gökçümen 
açılış konuşmasında tesisin yapımında emeği 

geçen firmalara teşekkür ett i Fort lames 

Avrupa Başkanı lohn Lundgren ve Eczacıbaşı 

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın 

konuşmalarından sonra yeni üretim tesisi 

misafir lere gezdir i ldi ve firma yetki l i ler i 

tarafından bilgi verildi 
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GAMA A.Ş. Yönetim Kurulu Polipropilen Şantiyesi ni Ziyaret Etti 

GAMA A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 
Erol Özman, Engin İnanç ve Celasin 
Egel, 25-29 Mayıs 2000 tarihleri 
arasında. Suudi Arabistan'da bulunan 
şantiyelerimizi ziyaret ettiler. 

Genel Müdür Mehmet Artun'un da 
katıldığı ziyaret sırasında, projelerin 
durumuyla ilgili bilgiler alındı ve 
şant iye ça l ı şan la r ı y la görüş 
alışverişinde bulunuldu 

Yandaki fotoğrafta. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Genel Müdürümüz, 28 
Mayıs 2000 tarihinde ziyaret edilen 
İbn Zahr Polipropilen-ll Projesi 
çalışanları ile birlikte görünmektedir. 

gerçekleştirilen 3,000,000 adam saat sebebi ile 
Şirketimize plaket verilmiştir 

Sözkonusu 3,000,000 adam saatin, Mayıs 2000 
sonu itibarı ile yaklaşık 1,000,000 adam saati 
GAMA'ya aittir. Her 1,000,000 adam saatte bir 
ödüllendirilen projede hatırlayacağınız gibi 
Şirketimiz, 23 Mart 2000 tarihinde dolan 2,000,000 
adam saat için de ödüllendirilmişti 

İbn Zahr yönetiminin, bu gurur verici olaya dahil 
olmamızda payı geçen herkese teşekkür ettiği 
ödül töreninde, Sn Refik Topsever'e bir başarı 
plaketi verilmiştir 

PP - II'ye 2 Plaket 

Suudi Arabistan'ın lubail şehrinde, Ağustos 2000 
tarihinde yapımına başlamış olduğumuz ve tüm 
mekanik ve mimari ince işlerin anahtar teslimi 
yapımını içeren İbn Zahr PP-II projesi tüm hızıyla 
devam etmektedir Projenin bitişi, iş alanlarına 
göre kademeli olarak Ağustos ve Eylül 2000 sonu 
olarak belirlenmiştir 

İbn Zahr idaresi tarafından, teknik ve idari yönetici, 
formen ve ekipbaşı düzeyinde tüm personelin 
katılımı ile 21 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen 
ödül töreninde, diğer müteahhitlerle birlikte 
(inşaat, elektrik işleri), hiç işgücü kaybı olmadan 
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Renaissance Antalya Resort Turizm Sezonunu Açtı 

Renaissance Antalya Resort, 1998 yılında iç piyasa ile başlatmış olduğu Renaissance Club hizmetlerini 
dış pazarlara açmış ve özellikle Rusya, Baltık Ülkeleri, Almanya, Belçika ve Fransa'ya yönelik olarak 
bu hizmetlerini genişletmiştir. Hedef, halen 5,000'in üzerinde olan Club üyelerin sayısını, 2000 yılında 
10,000'e çıkarmak ve 2001 yılında tekrar gelen müşterilerimize ödüllü puan sistemi uygulamaktır. 

Bu uygulama çerçevesinde, Renaissance Antalya Resort Oteli'nin sunacağı çok özel avantajları şöyle 
sıralayabiliriz: 

* Rezervasyon sırasında öncelik sağlanması 
* Odaya meyve sepeti ikramı 
* Gün bitiminde odaya bir kez daha VIP oda servisi uygulaması 
* Günlük gazetelerin ücretsiz olarak temin edilmesi 
* Otelin Kapı Giriş Fiyatlarından %50, Paket Fiyatlarından %10 indirim uygulanması 
* Otelin doluluk oranına bağlı olarak odadan ayrılma süresinin saat 1500'e kadar uzatılması 
* Yılboyunca yalnız Renaissance Club üyelerine yönelik hazırlanan özel in-J r:m paketlerinden 
yararlanma imkanı 

Renaissance Anta lya Resort Ö d ü l e Doymuyor : 

* 180 Renaissance Hotel&Resort arasında, Renaissance Antalya Resort müşteri hizmet ve memnuniyet 
anketinde, 1999 yılı ilk 3 ay dönemi için "En Üstün Hizmet Veren Resepsiyon Ödülü'nü, 
* Yine I999'da 3 ve son 3 ay döneminde "Müşteri Memnuniyeti Ödülü' nü almış ve. 
* Toplam müşteri hizmeti ve anlayışında, 1999 yılında Renaissance Hotels&Resortlar arasında, 
Renaissance Antalya Resort 2 seçilmiştir. 
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Kemerköy Ziyareti 

Türkiye'nin kalkınmasında önemli yer tutan birçok 
termik santralın kuruluşunda büyük hizmetleri 
geçen TEAŞ Santrallar Proje ve Tesis Dairesi 
Emekli Başkanı Sn Yahya Işıtan ve devletin üst 
kademelerinde uzun yıllar başarılı hizmetler 
vermiş olan emekli arkadaşlarından oluşan teknik 
grup, 6-8 Nisan 2000 tarihlerinde Kemerköy. 
Yeniköy ve Yatağan Termik Santrallan'nı ziyaret 
etmişlerdir 

Ziyaretçiler bu teknik gezi sonrasında GAMA 
Yönetim Kurulu Başkanlığı na, özellikle ileri 
teknoloji ile tesis edilmekte olan Kemerköy 
Santralı Baca Gazı Arıtma Tesisleri ni görmekten 
duydukları memnuniyeti belirten bir "Teşekkür 
Mektubu' göndermişlerdir 

GAMA; Sn Yahya Işıtan ve arkadaşlarına, emeklilik 
hayatlarında sağlık ve başarılar diler. 

Kangal Termik Santralı Deneme Çalışmasına Başladı 

Kangal Termik Santralı 3 Tevsii Ünitesi ve Bacagazı Arıtma Tesisi yapımında inşaat ve montaj işlerinin 
tamamlanma aşamasına gelindiği Mayıs ayının ilk haftasında Genel Müdür Mehmet Artun, Proje 

Müdürü Orhan Baybars ile birlikte şantiyeyi ziyaret 
ederek, tesisin işletmeye alma çalışmalarını izleyip, 
şantiye demobilizasyonu ile ilgili bilgi aldı. 

Bu ziyaretten yaklaşık I 5 ay sonra. Kangal Termik 
Santralı 3 Tevsii Ünitesi ve Bacagazı Arıtma Tesisi, 
72 saatlik tam kapasite çalışma aşamasını başarıyla 
geçmiş; 18 Haziran 2000 saat 12 00 de 60 günlük 
"Deneme Çalışması'na başlamıştır. Halen 
başarıyla devam eden deneme işletmesinden 
sonra, geçici kabul işlemleri başlatılacaktır 
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Shoaiba Termik Santralı II. Paket 

Nisan 2000'de imzalanan, Suudi Arabistan Shoaiba Termik Santralı II. Paket sözleşmesi, 
termik santralda yer alan yardımcı tesisler ve türbin binası içindeki borulama, makina ve 
ekipman montaj işlerini kapsamaktadır. 

Sözleşme kapsamında bulunan toplam 1 1,000 ton montaj işlerinin, 1,250,000 adamsaat 
harcanarak tamamlanması planlanmaktadır Mukavele kapsamında bulunan ana kalemler 
ve tonajları şu şekildedir 

* Yardımcı Tesisler: 
Ekipman montajı : 2,924 ton 
Borulama (muhtelif) : 1,665 ton 
Borulama (yakıt depolama alanı) : 1,942 ton 

* Türbin Binası: 

Ekipman montajı : 517 ton 
Borulama : 3,132 ton 

Toplam sözleşme bedeli 11,500,000 - ABD$ olan projenin, Temmuz 2002'de tamamlanması 
öngörülmüştür. 

2x605 MVV İskenderun Sugözü Termik Santralı Sözleşmesi İmzalandı 

İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A Ş. (İSKEN) tarafından Yap-İşlet modeline uygun olarak 
gerçekleştirilecek olan İskenderun Sugözü Termik Santralı na ait Mühendislik-Satınalma-
Yapım Sözleşmesi 26.06.2000 tarihinde Almanya'da imzalanmıştır 

Söz konusu tesisin yapımı Siemens Aktiengesellschaft-Almanya, Babcock Borsig Power Energy 
GmbH-Almanya, Gama-Tekfen Adi Ortaklığı ve Simko A Ş.'den oluşan bir konsorsiyum 
tarafından gerçekleştirilecektir 

Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A Ş., Gama-Tekfen Adi Ortaklığı içinde %50 hisseye 
sahiptir. 

Yapım Sözleşmesi bedeli 812.500.000 US$ olup, işin Gama-Tekfen Adi Ortaklığı tarafından 
gerçekleştirilecek kısmı yaklaşık 189 Milyon US$'dır. Santral Adana ili Yumurtalık İlçesi Sugözü 
Köyü mevkiindedir 

Kurulacak tesis herbiri 605 MW gücünde iki üniteden oluşmakta olup toplam kurulu gücü 
1210 MW'dir. Santral enerji üretimi için ithal kömür kullanacaktır. Santralın 2003 yılı sonunda 
ticari işletmeye alınması planlanmıştır. 
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Lube Oils Plant 

Alman Philipp Holzmann Erfurt firması ile 
konsorsiyum halinde Technip Germany ile 
yapılan sözleşme neticesinde, "Lube Oils Plant 
Projesi "saha işleri 10 Ağustos 1999 tarihinde 
tank temelleri ile başlamıştır. Mayıs sonu 
it ibari ile saha işlerinde genel i lerleme 
% 26'dır İnşaat, tank ve çelik detay dizayn 
çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, 
yoğun saha iş programı nedeni ile dizayn 
programı hızlandırılmıştır. Projenin mekanik 
tamamlama hedefi 14 Nisan 2001 tarihi olarak 
belirlenmiştir 

Mayıs 2000 sonu itibari ile, yaklaşık 400 ton 
çelik ve 800 ton stoklama tankı imalat ı 
T ü r k m e n b a ş ı i m a l a t f a b r i k a m ı z d a 
tamamlanmıştır. İmalatı tamamlanan tanklar 
sahaya getirilerek süratle monte edilmektedir 

İnşaat, yeralt ı boru işleri büyük ölçüde 
bitirilmiş; boru işleri, çelik ve stoklama tankları 
monta j ı , elektr ik ve boya iş ler i devam 
etmektedir. Ekipman montaj işlerinin Haziran 
2000 ayı sonunda başlaması hedeflenmiştir. 

"Vacuum D i s t i l l a t i o n U n i t " 
"Revamp" kapsamı dahilinde ilave 
iş olarak alınan mevcut basınçlı 
k o l o n , " a i r c o o l e r " ve "heat 
exchanger" bakım ve onarım işleri 
devam etmektedir. Yer teslimi yeni 
yapılan Blending Ünitesi'nin toprak 
değ iş im ve s ı k ı ş t ı r m a iş le r i 
tamamlanarak inşaat temel işlerine 
başlamıştır Ünitenin hedeflenen 
sürede t a m a m l a n m a s ı i ç in 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Beş Yıldızlı Türkmenbaşı Oteli 

8 Eylül 1999 tarihinde sözleşmesi imzalanan, 
9 Aralık 1999 tarihinde temel atma töreni yapılan 
ve 4 Ocak 2000 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilen, 
Türmenistan'ın Türkmenbaşı şehrindeki projenin 
inşaatına, 17 Ocak 2000 tarihinde başlanmıştır. 

11 katlı merkez bloğun oturma alanında yapılan 
hafriyat ve depreme karşı zemini güçlendirme 
amacı ile 2.5 m kalınlığında çakıl dolgu yapımı 
işlemlerinden sonra, Haziran 2000 tarihi itibarı 
ile iş programına uygun olarak 5. kat kaba inşaatı 
tamamlanmıştır. Kaba inşaatın Eylül 2000 
tarihinde tamamlanması planlanan projede, 
duvar örme ile beraber ince işler ve tesisat işleri 
de başlamıştır. 

Hawiyah Gas Plant İnşaat İşleri 

I Eylül 1999 tarihinde başlanan işlerde Mayıs 2000 
sonu itibarı ile %42 ilerleme kaydedilmiştir 
Kapsam dahili 11,000 m3 R/C beton işinde yaklaşık 
8,500 m3 tamamlanma sağlanmıştır Boru köprüsü 
temelleri 9 Şubat 2000 tarihinde bitirilerek iş 
programındaki ilk mihenk taşı yakalanmıştır Ayrıca 
halen 4 adet Kazan, 2 adet Baca ve 16 adet Tank 
temeli ile 128 adet Menhol ve 3 adet Sulfur Çukuru 
tamamlanmış durumdadır. 

Türkmenbaşı şehrinin .4 km yakınındaki Awaza 

sayfiye bölgesinde, Hazar denizinin kenarında 

yükselmekte olan, 226 yatak kapasitesi, 10,700 

m2 kapalı alanı, pis su arıtma, desalinasyon 

ünitesi, iç ve dış spor sahaları ve diğer yardımcı 

tesisleri ile beş yıldızlı statüde olan Türkmenbaşı 

Oteli, 20 aylık sözleşme süresine karşın, 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sn. Saparmurat 

Türkmenbaşı'nın direktifleri doğrultusunda, proje 

ve imalat aktiviteleri bir arada götürülerek, Şubat 

2001 tarih i ne yetiştiril meye çalışılmaktadır. 

Yaklaşık 32,000 m yeraltı RTR boru işinin Mayıs 
2000 sonu itibarı ile 17,000 m'si tamamlanmıştır 
Toplam 22 adet muhtelif Bina da geridolgu, döşeme betonu öncesi topraklama, tuğla duvar ve ekipman 
temeli işleri devam etmektedir Binalarda Mayıs sonu itibarı ile yaklaşık 2,000 m2 tuğla duvar, 
15,000 m' beton işi yapılmıştır 

9 
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3x210 MW Kemerköy Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri 

Türkiye Elektrik Üretim-İletim A Ş (TEAŞ) tarafından 
anahtar teslimi yapımı 15 11.1996 tarihli sözleşme ile 
Babcock&Wilcox (USA) ve GAMA AŞ 
Konsorsiyumu na verilen Kemerköy Termik Santralı 
Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri nin inşaatı hızla 
devam etmektedir 

Detay mühendislik (inşaat, çelik, tanklar, gaz kanallan. 
nakil sistemleri mekanik ve C&l projeleri, utility 
bomlama. mekanik ve elektrik tesisatı, elektrik şalt ve 
dağıtım sistemleri), tüm inşaat işleri, kireçtaşı ve alçı 
nakil ünitelerinin tüm mekanik ve enstrüman 
malzemelerinin temini, muhtelif teslimatlar (HVAC, 
vinçler, asansörler, drenaj pompalan, tozsuzlaştırma 
sistemleri, yangın suyu pompalan, utility borulama 
malzemeleri), tüm çelik konstrüksiyon. antma kuleleri, 
gaz kanalları, tanklar ve diğer konveyör, şut, vs. 
imalatlarının yapılması, tesise ait tüm elektrik ve 

aydınlatma malzemeleri ile kabloların temini, tüm 
çelik, mekanik, boru, elektrik enstrüman montaj işleri, 
izolasyon, boya. flake glass kaplama işleri GAMA 
kapsamında yerine getirilmektedir 

Mayıs 2000 sonu itiban ile projnin tamamlanma oranı 
%73'e ulaşmış olup, inşaat işleri %92, montaj işleri 
%59, malzeme temini %72 oranında tamamlanmıştır. 
Revizyonlar dışında mühendislik ve proje çalışmaları 
bitirilmiş, as-built proje hazırlıklarına başlanmıştır 
Yine revizyonlar ve ilave siparişler dışında fabrika 
imalatlan tamamlanmıştır 

Sözleşmeye uygun olarak; I Ünite ve tüm ortak 
tesislerin 28 ayda (Ocak 2001), 2 Ünitenin 30 ayda 
(Mart 2001) ve 3. Ünitenin 32. ayda (Mayıs 2001) 
tamamlanması ve deneme işletmesine başlanması 
planlanmıştır 

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi 

Bilindiği gibi İzmit Su Projesi nin kabul işlemleri 18 Ocak 1999 tarihinde yapılarak işletmeye geçilmiştir 
Ancak işverenin talepleri doğrultusunda çeşitli ek işlerin yapımı devam etmektedir 

Bu kapsamda, Gebze Mudurnutepe'de 10,000 
m r lük su deposu, yaklaşık 1,600 m O 1,200 mm 
çaplı çelik ve yaklaşık 2,000 m O 300 mm duktil 
isale hattı, Arslanbey'de pompa istasyonu ve 
İzmit'in değişik yerlerinde ana hatta bağlantı 
işlerinin yapımı tarafımıza aktarı lmışt ır . 

Ayrıca 17 Ağustos depremi sonrasında meydana 
gelen hasarların giderilmesine yönelik çeşitli 
tamirat işleri tarafımızdan yapılmıştır. Son olarak 
Yuvacık Barajı çevresindeki yolun iyileştirilmesi 
ve bariyer yapımı işlerinin yapımı da tarafımıza 
verilmiştir. 
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Birecik Baraj Gölünde Su Tutuldu ve İlk Türbin Döndürüldü 

İnşaatına Nisan 1996'da başlanmış olan Birecik 
Baraj ve HES projesinde, 29 Nisan 2000 tarihinde 
son 4 derivasyon açıklıkları derivasyon kapakları 
indirilerek kapatılmış ve baraj gölünde fiilen su 
tutma işlemi başlatılmıştır 

Maksimum göl kotu olan 385 m'de Birecik 
Barajı nda Atatürk Barajı kuyruk suyuna kadar 80 
km uzunluğunda, 56 km' alanında ve 1.2 milyar 
m' hacminde bir göl oluşacaktır 

Fırat nehri üzerindeki Karkamış Baraj gölünde de 
su tutulduğu için en membadaki Keban'dan 
itibaren Suriye sınırına kadar Fırat üzerinde 
sırasıyla Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve 
Karkamış Baraj gölleri kesintisiz olarak sıralanmış 
olmaktadır. 

Birecik'te Fırat'ın ortalar a debisi olan 960 m'/sn 
su ile Birecik Baraj gölü 15 gün içinde 
dolabilmekle birlikte, su Baraj gölünde kontrollü 
olarak yükseltilerek, ölçüm cihazları vasıtasıyla 
Baraj gövdesi davranışları izlenmektedir 

Baraj su kodunun sulu testlerin yapılabilmesi 
için gerekli olan 372 metre seviyesine 29.06 2000 
tarihinde ulaşılması sonucu aynı gün birinci 
üniteye su alınmaya başlanmış ve saat 16 54'de 
türbin giriş klapeleri açılarak türbir.-jeneratör 
grubu ilk kez başarıyla döndürülmüştür 

Programa göre, test ve deneme işletmesinden 
sonra, 04 11.2000 tarihinde 1 Ünite ticari 
işletmeye alınacaktır 

O 
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MSCC Projesi 

Technip France'ın alt yüklenicisi olarak yürüttüğümüz Türkmenbaşı Rafinerisi MSCC Projesinde, 
planlanan mekanik tamamlama tarihi olan 29 Mayıs 2000'de i lgi l i tüm iş kalemleri 
başarıyla tamamlanmış ve "Mekanik Tamamlama Sertifikası" alınmıştır. 

Haziran 2000 sonu itibarıyla, sadece kısmi eksikler tamamlanmaktadır. Projede Mayıs sonu 
itibarı ile toplam 1,213,000 adam-saat harcanmış olup, kaza sıklık oranı (F) 7.42, kaza ağırlık 
oranı (V) ise 0.026 düzeyindedir (Batı ü lkeler i o r ta lama la r ı F=5-10, V=0.5-2). 

Temmuz ayı sonuna kadar tüm işlerimiz tamamlanarak, geçici kabul işlemlerinin başlaması 
planlanmaktadır. 

MSCC ünitesi, Türkmenbaşı Rafinerisi modernizasyonu kapsamında CCR ve Tie-ins 
projelerinden sonra tamamlanan üçüncü proje olup, kapsamımıza ait işlerin finansmanı 
Türk-Exim kredisince karşılanmıştır. İnşaat ve montaj işlerinin yanında 130 ton teknolojik 
ekipman ve 720 ton çelik yapı imalatı fabrikamız tarafından yapılmıştır. Proje kapsamındaki 
en ağır ekipman olan Rejeneratör (kaldırma ağırlığı 420 ton) tek parça halinde kaldırılarak, 
montajı tamamlanmıştır. 

Yılda 18 milyon ton yüksek kaliteli dizel yakıt üretecek ünitenin, çalışması için gerekli olan 
GAMA taahhütü dışında bir başka ünitenin tamamlanamamış olmasından dolayı işletmeye 
alma işleminin uzayacağı ve tesisin Nisan 200İ de üretime geçeceği tahmin edilmektedir. 

O 
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Birecik Barajı Hidromekanik Ekipman ve Jeneratör Rotor İmalatı 

Birecik Barajı Fırat üzerinde inşa edilen, sınırlarımız 
içinde sondan bir önceki barajdır Yer aldığı bölgenin 
coğrafi yapısı nedeniyle su kodu benzer kapasitedeki 
diğer barajlarla kıyaslandığında daha düşüktür Bu durum 
sonucu, 6x112 MW'lık hidroelektrik santralının su alma 
yapısında suyun erişebildiği akış hızı düşük olacağından, 
istenilen gücü elde edebilmek için debi yüksek 
tutulmuştur Debinin yüksek olması ise su alma boruları, 
türbin ve jeneratör kesit ebatlannın büyütülmesi anlamına 
geldiğinden Birecik Barajı nda Türkiye'nin en büyük çaplı 
salyangoz, türbin ve jeneratörü tesis edilmektedir 

Baraj ve hidroelektrik santrala ait; 
Yaklaşık 12.5x18 m ebatlarında 10 adet radyal kapak, 
2 adet derivasyon kapağı, 6 adet su alma ağzı kapakları 
ve 1 adet batardo kapağı, 12 adet çıkış ağzı kapakları, 
8 adet dipsavak kapakları, 12 adet düşü havuzu çıkış 
kapaklan, cebri borular, su alma ağzı ızgaraları 
ve jeneratör rotoru tarafımızca imal edilmiştir 

Santralın en kritik ekipmanı olan jeneratörün mekanik 
imalat kriterleri açısından en önemli parçası dönen 
bölümü, yani rotorudur Bu kritik parçanın ebatları alışıldık 
ölçülerin üzerine çıktığında ayrı bir imalat teknolojisi 
gerektirmekte, hassas imalat toleranslarının bu ebatlarda 
tutturulabi lmesi dünyada sayılı firmaların işleme 
kapasiteleriyle mümkün olabilmektedir 

Santralın ebatları itibariyle sıra dışı özellikler taşıyan 
jeneratörünün tasarımı Alstom ACEC Energy (Belçika) 
firmasınca yapılmış, aşağıda genel ölçüleri verilen rotor 
gövdesi (rotor spider) ile çok özel malzeme ve ebatlar 
içeren kama ve bağlantı parçalarının imalatı ise GAMA 
k a p s a m ı n d a , GAMA Ankara F a b r i k a s ı n d a 
gerçekleştirilmiştir 

Rotor Göbeği 
Çap 4 000 mm 
Ağırlık 23 040 kg, 
Yükseklik I 500 mm 
İmalat Toleransları 
-Alt ve üst yüzeyler arası paralellik 0 02 mm 
-Yan yüzeyler/ üst yüzey arası diklik 0 I mm 

"Rotor Spider" (Göbek ve ona bağlı 14 adet koldan 
oluşmaktadır) 
Çap 9.520 mm 
Ağırlık 58 820 kg 
İmalat Toleranstan 
-Kol ucu ile göbek yüzeyi arası paralellik (9520mm çapta) 
0 02 mm 
-Kol udan yan yüzeyi ile göbek üst yüzey arası diklik: 0 1 mm 

Rotor Ağırlığı (Aksesuarlar monte edilmiş haldeı yaklaşık 
350 000 kg 

"Rotor Spider" 4000 mm çapında 1500 mm yüksekliğinde, 
ondörtgen bir göbek etrafına civata bağlantılı 14 adet 
koldan oluşmaktadır Göbek ve kollar 20-190 mm 
kalınlıklarda St 52-3 kalite sacdan kaynaklı konstrüksiyon 
olarak imal edilmiştir Kaynaklar, ısıl işlem öncesi ve 
sonrası iki kez % 100 ultrasonik kontroldan geçirilmiş, 
nufusiyetsizlik ve çatlağa kesinlikle izin verilmemiştir 
Rotor un gövde ve kollarının ön işlemeleri ayrı ayrı 
yapıldıktan sonra birbirlerine bağlanarak 9520 mm çaplı 
"Rotor Spider" oluşturulmuştur Rotor Spider' ın nihai 
işlemelerini yapabilmek için en az 10 metre çapında ve 
65 ton ağırlığında bir kütleyi yatay ve düşey olarak 
işleyecek bir tezgaha ihtiyaç vardır Tezgahın 2 5 metre 
yükseklik ve 10 metre çap içindeki bütün yatay ve düşey 
hareketlerinde toplam salç -t ın 0 02 mm'den az olması 
ve bu hassasiyetin tezgahın kalibrasyonu yapılarak 
belirlenmiş olması gereklidir Bu amaçla GAMA Ankara 
İmalat Fabrikası na belirt i len kapasite ve işleme 
hassasiyetine sahip bir döner tabla ile 160 mm "spindle" 
çaplı bir CNC yatay freze satın alınmış, kalibrasyonları 
yaptırılarak kullanıma sokulmuştur İşleme ve yüzey 
taşlama sonucu ulaşılan ölçülerin toleranslarını normal 
atelye şartlarında sağlıklı olarak belirleme imkanı 
olmadığından tezgah ve işlenen parça sıcaklık kontrollü 
bir çadır içine alınmış, işleme ve ölçme süresince ortam 
sıcaklığı sürekli 20°C"de tutulmuştur 

İmalatların hazırlık dönemi yaklaşık bir yıl, imalat süresi 
ise her bir ünite için yaklaşık 9 ay sürmüştür 
Elektromekanik ekipmanların yapımını ortak olarak 
yürüttüğümüz Belçika. Fransa ve Almanya firmaları 
başlangıçta, böyle bir parçanın talaşlı imalatının 
Türkiye'de yapı labi l i r l iğ ini büyük bir tereddütle 
karşılamışlar, ancak imalatların başarıyla tamamlanması 
sonucu övgü ve takdirlerini dile getirmişlerdir 

$ 
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Suna Kan Keman Resitali 

Geleneksel olarak Sevda Cenap And Müzik Vakfı 
tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali "nin 17 si, bu sene 27 Nisan - 16 
Mayıs 2000 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Ankaralılar için büyük önem taşıyan bu 
festivalde, dünyaca ünlü sanatçı ve topluluklar, 
sanatseverlere üç hafta boyunca müzik ziyafeti 
verdiler GAMA A Ş de sanata verdiği desteği 
kesmeyerek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da festival sponsorları arasında yer aldı 
30 Nisan 2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı 
Şura Salonu nda, piyanist Cana Gürmen 
eşliğinde gerçekleşen Suna Kan Keman 
Resitali nin sponsorluğunu şirketimiz üstlendi 
Kültür Bakanı Sn Istemihan Talay'ın da katıldığı 
resitalde, YÖK Başkanı Kemal Gürüz, öğretim 
üyeleri, bürokratlar, kamu ve özel kuruluşlardan 
üst düzey isimler de yer aldı. 

Dostluk ve Müzik 

Dünyaca ünlü Yunanlı piyanist Dimitris Sgouros, 
08 Haziran 2000 tarihinde Ankara'da Bilkent 
Odeon Konser Salonu nda konser verdi 

Yunanistan Büyükelçiliği nin organizasyonuyla 
gerçekleşen bu konserde, solist Sgouros'a şef 
Gürer Aykal ve Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik 
etti 

U C. Erkin in "Köçekçe'siyle başlayan konser, L. 
van Beethoven ın "Do min Senfoni no.5, Op 67" 
ile devam etti ve Dimitris Sgouros'un solist olarak 

yer aldığı S Rahmaninof'un "Re min Piyano 
Konçertosu No 3, Op. 30" ile tamamlandı 

Türk-Yunan dostluk faaliyetleri kapsamında 
düzenlenen bu konserden elde edilen gelir, 
UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve DMEDD 
Depremzede Projesi ne (Sakarya Çocuk Bakım 
Merkezi) aktarıldı 

Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde birçok 
kuruluşun yanında, şirketimiz de destek vermiş 
ve katkıda bulunmuştur. 

Uluslararası 3. Enerji Fuarı 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen Türkiye 8 Enerji Kongresi ve 
Uluslararası 3 Enerji Fuarı, 08-12 Mayıs 2000 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde 
gerçekleştirildi 

Kongre ve Fuarın açılışını 9 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı GAMA A Ş nin de bir standla 
yer aldığı fuarda. Fuar Komitesi tarafından şirketimize katılımından dolayı bir teşekkür belgesi verildi 

O 
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BEYAZ GÜVERCİN 

Süzülüp mavi göklerden yere doğru 
Omuzuma bir beyaz güvercin kondu 

Aldım elime, usul usul okşadım 
Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım 

Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı 
Açsam ellerimi birden uçacaktı 

Eğildim kulağına, dur, gitme dedim 
Hareli gözlerinden öpmek istedim 

Duydum; avuçlarımda sıcaklığını 
Duydum; benden yıllarca uzaklığını 

Çırpınan kalbini dinledim bir süre 
Ve uçmak istedim onunla göklere 

Ak güvercinin iri gözleri vardı 
Güzelliğinden fışkıran bir pınardı 

Soğuk sularından içtim, serinledim 
Çağlayan bir nehrin sesini dinledim 

Belki buydu sevmek hayat belki buydu 
Işıl ışıldım, gözlerim dopdoluydu 

Bir nağme yükseldi sevinçten ve hazdan 
Bir nağme yükseldi, güzelden beyazdan 

Uzattı sevgiyle pembe gagasını 
Birden öğrendim hayatın manasını 

Kaderde sevgiyi sende bulmak varmış 
Seninle bir çift güvercin olmak varmış. 

ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ 

KADINLAR İÇİN SONE 

Ben güzel gözlü kadınları severim 
Bir de küçük ayaklıları, uzun boyunluları 
Hem nasıl severim, öyle severim işte 
Terler avuçları, kesilir soluklan 

Ben mahzun kadınları severim 
Yavru ceylanca kadınları, ürkekçe 
Hem nasıl severim, öyle severim işte 
Bilemezsiniz ne güzeldir, öpüştükçe 

Ben akıllı kadınları severim 
Düşünen, az konuşan çok bilen 
Her yerde, her zaman nazı çekilen 

Hem nasıl severim, öyle severim işte 
İçimde büyük, sonsuz ateşler yanmalı 
Ölümüm bile o kadın yüzünden olmalı 

i RIHTIMDA 

Bir beyaz gemiydi ayıran onlar ı 
Kadın güvertedeydi adam rıhtımda 
Şimdi unu t tum yüzünü kadının 
Adamın gözleri aklımda 

Kana b u l a n m ı ş b ıçak lar g ib i 
Uzun kirpikleri ıslaktı 
Adam dert l i , adam darmadağın 
Dokunsalar ağlayacaktı 

Adam bi tk indi , adam seviyordu 
Kalan kederdi g iden gemiyse 
Taş olduğu içindir dedim 
Rıhtım taşları erimediyse 

Derken bir düdük ö t tü ansızın 
Bembeyaz gemi g i tg ide ufald ı 
Korkunç ya ln ız l ığ ıy la başbaşa 
Rıhtımda bir adam kaldı 

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN (1926-1984) 

Tarsus'ta doğan Ümit Yaşar Oğuzcan, Eskişehir Ticaret Lisesi ni b i t i rd ik ten sonra uzun yı l lar İş 

Bankası nda çalıştı Yayıncılık ve gazetecilik yaptı. İstanbul 'da kendi adını taşıyan Sanat Galerisi 'ni 

yönet t i Kolaycı ve akıcı örgüsüyle, herhangi bir temayı kolayca benimseyip şi i r leşt i rebi len şair. 

İstanbul 'da ö ldü 

O 
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FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... 

Genel Müdürümüz Mehmet Artun, 24.06.2000 

tar ihinde görkeml i bir törenle "Lise "den mezun 

o ldu! ! ! 

Hayır, yanlış okumadınız Gözleriniz de sizi 
yanıltmıyor Resimdeki kepli ve cübbeli kişi, 
gerçekten Genel Müdürümüz Mehmet Artun 
Fotoğraf elimize geçtiğinde, bizler de en az sizler 
kadar şaşırdık ve gözlerimize inanamadık. 
Fotomontaj olmadığı gün gibi açık olan "foto-
delil" elimizde. Mehmet Artun'un kapısını çaldık. 
Sn Artun bizlere bir açıklama yaptı Açıklamayı 
aşağıda aktarıyor ve yorumunu size bırakıyoruz: 

"1963 yılında Tarsus Amerikan Koleji nden mezun 
oldum O yıllarda yapılamayan kep giyme töreni, 

okul idaresi tarafından ancak 37 yıl sonra 
yapılabilmiştir Resimdeki insanlar ise benimle 
aynı yıl mezun olan, çeşitli yerlerde yaşayan ve 
üst düzey görev lerde bu lunan s ın ı f 
arkadaşlarımdır " 

Ne dersiniz, pek inandırıcı gelmiyor değil mi? 

ALIAGA DA REKOR 

* 

é-M é á 
¡ T u l / M 

IŞÎJfcCT J 

ACI KAYIP 

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, cana yakınlığı ile gönüllerimizde yer eden arkadaşımız, dostumuz, 
kardeşimiz Faruk Akar ı, geçirdiği bir kalp krizi sonucu genç yaşta kaybetmiş bulunuyoruz 

Eylül 1986 da GAMA'lı olan arkadaşımız, 5 yıl Soma da, 3 yıl Marmara Ereğlisi'nde çalıştı. 
Vefat ettiği sırada Ünye Çimento Şantiyesi nde idare Amirliği görevini yürütmekte olan 
Faruk Akar a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm GAMA camiasına başsağlığı dileriz 

Son üç aydır ortalama aylık %I0 ilerleme kaydedilen Aliağa 
şantiyemiz, çalışan bayan personel sayısı ile de GAMA projeleri 
arasında bir ilki gerçekleştirmiştir Aliağa şantiyemizde şu 
anda taşeron personeli ile birlikte toplam 28 bayan 
çalışmaktadır GAMA kadrosunda ise 4 mühendis, 2 tekniker, 
2 sekreter, 4 bilgisayar operatörü, 2 arşivci, 2 idari işler 
personeli, 2 teknik ofis elemanı, I hemşire, 2 güvenlik görevlisi 
olmak üzere toplam 21 bayan personel bulunmaktadır. 

Kadın-erkek eşitliğinin sadece sözde kalmadığı şantiyemizde, 
disiplinli ve özverili şantiye ortamının sürdürülmesine yardımcı 
olan bayan personelimizin, hem ofis içindeki hem de sahadaki 
yoğun ve hızlı tempo içerisinde yaptıkları titiz çalışmalar dikkat 
çekmektedir. 

Arkadaşlarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı 
teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 

O 
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ÖSYM SORULARI 

Geçen sayıdaki mahkeme sorularından sonra, bu sayıda 
da ÖSYM sorularını veriyoruz. Cevaplayın bakalım: 

Soru I : Bir genç kıza günde ortalama 27 kişi evlenme 
teklif etmektedir Bunların bir kısmının zaten evli 
olduğu düşünülürse, amaçlarının gönül eğlendirmek 
olduğu açıktır Normal şartlarda bir gönlün eğlenmesi 
48 saat sürdüğüne göre, kızın abis inin günde 
ortalama 10 adam dövmesiyle bir yıl sonunda kaç 
bekar adam dayak yemiş olur 

a) 42 adam 
b) 570 adam 

c) Birkaç iyi adam 
d) Sadece, dünyayı kurtaran adam 
e) Hepsi 

Soru 2: Birbir ini birkaç kez kesen iki doğrunun 
arasında mutlak bir ger i l im vardır ve bunlar ı 
barıştırarak üçgen oluşturmak isteyen üçüncü 
doğrunun çabaları boşunadır Matematikte bu kurala 
ne denir? 

a) Hakinen Metodu 
b) Prenses Stephanie Prensibi 
c) Tuğrul Abi Yöntemi 
d) Buruşma Yöntemi 
e) Hepsinden biraz 

Soru 3: Bir üçgenin dik köşesi o kadar uzundur ki. 
bu üçgen zaman zaman prizma, bazen de beşgen 
gibi görünmektedir Buna geometride ne denir? 

a) Hipoteneffüs 
b) Müthiş Yanılsama 
c) Yalan 
d) Hipopotem 
e) Hepsi 

Soru 4: Bir göle dört bir yandan maya çalınmaktadır 
O gölün sulak bir arazide yeraldığı düşünülürse ve 
çalınan mayaların toplam ağırlığının 340 hektogram 
olduğu da hesaba katıl ırsa, gölün derinl iği ne 
kadardır? 

a) Dört basketbolcu boyu 
b) Dört basketbolcu + I cüce boyu 
c) 40 dekametre 
d) Göl maya tutma 
e) Hepbiri 

(V.Ö) 

GAMA "DREAM TEAM" 

Suudi Arabistan'ın lubail şehrinde her sene yapılan 
uluslararası basketbol turnuvasına 1998 yılında katılan 
basketbol takımımız, I yıl aradan sonra bu sene tekrar 
katılmaktadır 

Menajerliğini Ali Rıza Yeğen in, takım kaptanlığını Kaan 
Alkan'ın ve Coach'luğunu Victor Racho ile Ahmet Vildan 
Alp'in yaptıkları GAMA Basketbol Takımı (GAMA Dream 
Team). lubail bölgesinde centilmen, düzeyli ve istikrarlı 
oyunu ile tanınmaktadır GAMA Dream Team, bu seneki 
turnuvada B grubunda finallere yükselme mücadelesi 
vermenin dışında, diğer gruplardan gelen özel maç 
tekliflerini de değerlendirmektedir 

Takımımıza başarılar diliyoruz 

Ayaktakiler (soldan sağa) 

İlde Vilanneva. Ruel llagan. Arnold Senalos. Allan Rózales, kaan Alkan 
(Kaptanı, Buğra Yücel. Oğuz Alkan (altyapıdan yetişen ilk genç yıldızı. 
Tevfik Yassıkaya. Emre Çetin, M Ali Üstündağ, Kerem Onar. C Aykan 
Aytekin. A Vildan Alp (Asst Coachl. Kerem Dündar. Cemgil Yelerçifçi 

Oturanlar (soldan sağal 

Norberto Escobido, Arnel Culang. Victor Racho (Coach). limmy Ponce 

Geçen Sayının Cevaplan 

Cevap I : 819896 
Cevap 2: 2178x4 = 8712 
Cevap 3: 

1 2 3 

4 5 6 7 

9 10 11 

Cevap 4: B şıkkı 

9 
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Papaz ve Tanrı 
Bir kasabayı sel basmış Sular giderek yükselirken halk 
panik içinde kaçmaya başlamış Kilisedeki herkes 
dağılırken. Papaz 
- Ben yıllardır Tann'ya kulluk ederim Hep onun yolunda 
çalıştım Tanrı beni kurtarır, demiş ve kaçmamış. 
Sular iyice yükselirken Papaz kilisenin bir üst katına 
çıkmış Bakmış insanlar kayıklara geçiyorlar, 
kayıktakiler 

- Hadi Peder atla kayığa, demişlerse de kar etmemiş 
Papaz yine: 

- Yok. Tanrı beni kurtarır, demiş 
Sular yükselmeye devam etmiş. Papaz kilisenin çatısına 
çıkmış Geçen ikinci kayıktakiler 
- Hadi Peder, çok geç olmadan atla artık, demişler 
- Hayıııır Tann beni kurtaracak biliyorum, demiş Papaz 
Sular yükselmiş iyice Papaz direğe tırmanmış Bakmış 
tepesinde bir helikopter 

- İnat etme Peder. Gel bizimle, demiş insanlar 
Bizim Papaz yine 
- Olmaaaaz Tanrı beni kurtaracak, diye tutturmuş 
Sonunda sular yükselmiş ve Papaz boğulmuş Çıkmış 
Tanrı nın huzuruna Suratından düşen bin parça 

- Ben sana küstüm Tanrım, demiş Bunca yıl yolundan 
ayrılmadım, bir kere başım sıkıştı, beni kurtarmadın 

- Ulan. demiş Tanrı Sana iki kayık bir helikopter 
gönderdim ya daha ne yapayım!!! 

— Üç ayın güzelleri 

"Çağdaş yönetici semineri danışma hatlını aradığınız için 
teşekkür ederiz. Kayıt başvurusu için bir elemanınıza 

11 tuşlamasını emrediniz semner hakkında bilgi almak 
icın bir elemanınıza 2Vi tuşlamasını emrediniz " 

"Yoga merkezini aradığınız için teşekkürler Şimdi 
telefonu hiç oynatmadan ayak başparmağınızla 

1 tuşuna 20 saniye boyunca basınız ..." 

"Seçenekten yeniden dinlemek için 49a basınız 
Neden aradığınızı unuttuysanız 50ye basınız " 
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A New Office in Qatar 
A new office of GAMA was opened in Doha, 
the capital city of Qatar. Doruk Işıl is charged 
as the representative of GAMA for Qatar 

GAMA is 54 t h in the World Ranking 
GAMA took the 54 f^ place in the ranking of 
"Top Global Power Construction Companies" 
in f ront of many fore ign and Turkish 
companies The ranking was made by Private 
Power Execut ive in December 1999. 

Opening Ceremony of İpek Kağıt 
The opening ceremony of İpek Kağıt KM3 
Plant took place in May 25, 2000. GAMA was 
represented in the ceremony by Erol Üçer, 
Chariman of the Board. 

The Board of GAMA Visited Pol ipropi len 
Site 
Board Members Erol Özman, Engin İnanç and 
Celasin Egel and General Manager Mehmet 
Artun visited the sites in Saudi Arabia, on 
25-29 May 2000 

The Second Plaquette was Given to PP-II 
Project 
The site works of the Ibn Zahr PP-ll project 
was started on August 1999 and since then 
the works have been contiuing successfully. 
The cl ient lbn Zahr awarded GAMA by a 
p laquet te for the 2nd t ime, because of 
completion of 3,000,000 man-hours without 
lost-time injury. 

Renaissance Antalya Resort Hotel Opened 
the Tourism Season 
Renaissance Antalya Resort started to offer 
Renaissance Club Services abroad and spread 
out its service especially to Russia, the Baltic 
Countries, Germany, Belgium and France. 

ENGLISH SUMMARY 

A Visit to Kemerköy 
The technical group, consisted of the Former 
Head of TEAŞ Power Plants Project and 
Establishment Department Yahya Işıtan and 
his friends, that were retired from the higher 
positions, visited Kemerköy Thermal Power 
Plant 

Kangal Thermal Power Plant is in Trial Run 
Full capacity operation test for 72 hours had 
been succesfully completed in the Kangal 
Thermal Power Plant and "Trial-Run" was 
started on lune 18, 2000 It wil take 60 days 
and the next step wi l l be temporary 
acceptance. 

Shoaiba Thermal Pow tr Plant Package-ll 
The contract for the Shoiba Thermal Power 
Plant Package-il was signed in April 2000.The 
scope of the work includes piping, mechanical 
and equipment erection of ut i l i t ies and 
turbine plant. 

2x605 MW İskenderun Sugözü Thermal 
Power Plant 
The contract for the 2x605 İskenderun Sugözü 
Thermal Power Plant was signed in Germany 
on lune 26, 2000 The project will be realized 
in "Build-Operate" model and will be taken 
into commercial operation at the end of 2003. 

MSCC Project 
Turkmenbashi Refinery MSCC Project was 
completed on the planned date of May 29. 
2000 and "Mechanical Completion Certificate" 
was received. Temporary acceptance is 
planned to start until the end of July 2000 

O 
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