


GAMA bülten 

Yeni bir yıl, yeni umutlar! Aslında şu son birkaç 
aydır ülkemizde yaşananlar ile insanda pek de umut-
lanmaya mecal kalmadı ya... Ama ülkemizde olumlu 
ve güzel şeylerin de olduğunu göz ardı edemeyiz. 
Sanayide ödüllü performanslar, sanat alanında güzel 
yapıtlar, çevre için başlatılan olumlu hareketler, 
daha mutlu, daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için... 
Bizler de Şirket olarak bu kapsam içerisinde elimiz-
den geleni yapmaya çalışıyoruz. Kemerköy Termik 
Santralı 'nın baca gazı arıtma tesislerinin yapımını 
üstlendik, TEMA Vakfının çalışmalarını bir nebze de 
olsa destekliyoruz. Yeni yılda da bu çabaların devam 
edeceğine ve daha güzel günlerin bizi beklediğine 
inanmak istiyoruz. 

Bu arada GAMA bülten üçüncü yaşını doldurdu; 
Daha nice yıllara! 

Sevgili GAMA 'lılar, hepinizin yeni yılını kutlar, 
1997'nin bu güne kadar yaşadıklarınızdan daha 

mutlu, başarılı ve sağlıklı geçmesini dilerim. 

Her şey dilediğinizden de iyi olsun! 
Sedef Tümer 
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GAMA bülten 

Sevgili Arkadaşlarım, 

1996 yılı GAMA için, yeni büyük atılımların 
başladığı bir dönem oldu. Hem kapsam, hem yatırım 
tutarı bakımından üç büyük Yap-îşlet-Devret pro-
jesinin gerçekleştirilmesinde ilk olmayı başaran 
Şirket olarak ne kadar gurur duysak azdır. Bildiğiniz 
gibi uzun yıllardır, üzerinde özen ve sebatla 
çalıştığımız Birecik Barajı, İzmit Su ve Marmara 
Santralı projelerinde bu yıl finansman dahil bütün 
anlaşmalar imzalanarak fiilen işe başlanmıştır. Bu 
güzel sonuçların verdiği mutluluk, projelerin gerçek-
leşmesi için yaşanan zor dönemleri, yoğun gerginlik-
leri ve üzüntüleri bizlere unutturuyor. Türkiye için 
olduğu kadar, dünya finans çevrelerinde de büyük 
akisler uyandıran bu dev projeler çalışanlarımızın 
özverili çabalan ile gerçekleşti. Projelerimizin 
tamamlandığı günleri de hep birlikte yaşamayı 
gönülden diliyoruz. 

Yukarıdaki projelerin yanı sıra bu sene, Kangal Termik Santralı III. Ünitesi ve Baca Gazı Arıtma Tesisi 
yapımının finansman anlaşmaları imzalanmış ve Temmuz ayında şantiyede faaliyete geçilmiştir. 
Yine birkaç yıldır şirketimizin gündeminde olan Kemerköy Termik Santralı Baca Gazı Arıtma Tesisi 
anlaşması da bu yıl içinde imzalanmıştır. 

Yurtdışında da faaliyetlerimiz başarı ile sürmektedir. Biliyorsunuz birkaç yıldır, BDT Ülkelerinde, 
endüstriyel projelere ağırlık vermeyi amaçlıyorduk. Geçen yıl Özbekistan'da aldığımız Buhara Rafinerisi 
işine, bu yıl da birkaç yeni sözleşme eklendi. Türkmenistan'da Türkmenbaşı Rafinerisinin CCR ve MSCC 
Ünitelerinin yapımları ve Rusya Federasyonu'nda Tomskneft Kompresör İstasyonu yapımı için sözleşmeler 
bu yıl imzalandı. Yeni yılda şantiyelerde faaliyete geçilecek. 

Hepimizi mutlu eden bu sonuçlardan dolayı GAMA ailesinin bütün bireylerini kutlar, yeni yılda ailelerinizle 
birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu günler dilerim. 

Erol ÜÇER 
Gama Yönetim Kurulu Başkanı 
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KEMERKÖY TEMİZ HAVAYA KAVUŞUYOR 

Kemerköy Termik Santralı, Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi'nin yapımını Babcock & Wilcox ve 
Gama'daıı oluşan Konsorsiyum üstlendi. 

Kemerköy Termik Santralı Baca Gazı 
Kükürt Arıtma Tesisi'nin yapımı 15 Kasım 
1996 günü imzalanan sözleşme ile Babcock 
& Wilcox (A.B.D.) ve GAMA'dan kurulu 
konsorsiyum tarafından üstlenildi. TEAŞ 
Toplantı salonunda düzenlenen imza töre-
nine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Recai Kutan, Çevre Bakanı M.Z. Tokar, 
ETKB, TEAŞ ve Hazine Müsteşarlığı yet-
kilileri ile Konsorsiyum üyesi firmaların 
temsilcileri katıldı. 

Nisan 1994 tarihinde Polonya/Elektrim firması tarafından yapımı gerçekleştirilen 3x210 MW gücündeki 
Kemerköy Termik Santralı, kullandığı kömürdeki yüksek kükürtün çevre üzerinde yarattığı olumsuz etki 
nedeniyle, üç yıldan beri çalıştırılamamakta idi. Böylece son üç yılda, santralın çalışması halinde üretilmesi 
beklenen, 3780 milyon Kwh elektrik enerjisi üretilememiş ve milli ekonomimizde kayba neden olmuştur. 

Sorunun bir an evvel halledilmesi amacıyla TEAŞ tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmış ve açılan ulus-
lararası ihale sonucu Babcock & Wilcox-Gama Konsorsiyumu santralın baca gazı kükürt arıtma tesisinin 
yapımını üstlenmiştir. 

84.000.000.-US$'a mal olacak Tesis, mukavele imza tarihinden itibaren 30 ayda tamamlanıp devreye gire-
cektir. Tesisin finansmanı, %100 kredili olarak temin edilmiş bulunmaktadır. 

Konsorsiyumda ortağımız olan Babcock & Wilcox firması 125 yıllık deneyimi ile çeşitli ülkelerde, değişik 
kapasitelerde toplam 275.000 MW gücünde elektrik santralları ve 25.000 MW gücünde santrallara ait baca 
gazı kükürt arıtma sistemlerini başarı ile gerçekleştirmiştir. 

Babcock & Wilcox/Gama Konsorsiyumunca gerçekleştirilecek olan tesiste, santralda yakıt olarak kul-
lanılan kömür içinde bulunan yüksek orandaki kükürt, kireç tarafından emilerek çevreye verilen zarar önlen-
miş olacaktır. Böylece uzun zamandır atıl vaziyette bekleyen santral faaliyete geçecek ve ülkemiz ekonomi-
sine yılda tahminen 7 trilyon TL katkıda bulunacaktır. 

Çevrecilerin de başarısı sayılacak bu mukavele ile Kemerköy Termik Santralı çevreye dost bir santral ola-
caktır. 

to 

İmza Töreninden 
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TÜRKMENBAŞI RAFİNERİSİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI. 

Temeli Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı attı. 

Türkmenbaşı Rafinerisi CCR Ünitelerinin temeli 25 
Ekim 1996 tarihinde Cumhurbaşkanı Saparmurat 
Türkmenbaşı'nın da katıldığı bir törenle atıldı. 
Törene, GAMA ile Japon Chiyoda ve Nichimen fir-
malarının yetkilileri da katıldı. 750.000 ton/sene 
kapasiteli CCR Reformer Ünitesinin mühendislik, 
satınalma ve montaj servislerini içeren anlaşma 17 
Şubat 1996 tarihinde Türkmenistan Petrol Bakanlığı 

ile GAMA ve Japon Chiyoda Corp. tarafından kuru-
lan Konsorsiyum arasında Aşkabat'ta imzalanmıştı. 
GAMA kapsamındaki inşaat işleri detay mühendis-
liği, inşaat, mekanik, elektrik ve enstrümantasyon 
montaj işleri ile devreye alma ön işlerine önümüzde-
ki günlerde başlanacak. Mevcut Türkmenbaşı 
Rafinerisinin toplam 500 milyon Dolara malolacak 
modernizasyonunda diğer üniteler Alman, İsrail ve 
Fransız firmaları tarafından gerçekleştirilecek. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Üçer'e Madalya 
Türkmenistan'daki projelere imza atan Türk iş 
adamları Türkmenistan Cumhurbaşkanı tarafından 
"Altın Madalya" ile ödüllendirildiler. 23 Ekim 1996 
tarihinde düzenlenen törende aralarında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Erol ÜÇER'in de bulunduğu iş 
adamlarına "Vatana Olan Sevgileri İçin" 
Saparmurat Türkmenbaşı tarafından madalyaları 
verildi. 

BU SENEKİ BAĞIŞIMIZ TEMA VAKFINA 

GAMA, Türkiyemiz'in önemli sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı 
amaçlayan ve son üç yıldır yılbaşlarında gerçekleştirdiği toplu bağış uygula-
masını bu yıl da sürdürdü. Şirketimiz, Ülkemizin en önemli sorunlardan biri 
olan ve topraklarının verimsizleşmesine, giderek çölleşmesine neden olan 

erozyon sorununu Türkiye'nin gündemine getiren ve çözümler arayan Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı "TEMA"ya, 100.000 Dolar bağışta bulunmaya karar 
verdi. Bu bağış, Vakfın erozyonla mücadele ve kırsal kalkınma amaçlı projelerinden biri olan, "Sizin 
de bir köyünüz olsun" projesi kapsamında, bir Ankara köyü için katkı sağlayacak. 
TEMA Vakfı nedir ? 

1992 yılında kurulan TEMA'nın hedefi; ulusumuza, erozyonunun önemli sonuçlarını ve ülkemizin çöl 
olma tehlikesini anlatmak, bütün kesimlerin düşünce, gönül birliği ve desteğini sağlayacak doğrultuda 
kamuoyu oluşturarak erozyonu önleme hareketini başlatmak ve sürdürmektir. TEMA, toprak erozyonu 
ve çölleşmeyle mücadelede; bitki örtüsünün, toprağın ve doğal varlıkların korunması ve bitkilendir-
menin önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, katkısını ve desteğini almak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. 



Şantiyelerden haberler GAMA bülten 

5 X 3 BUHARA BAYRAK YARIŞI Ali Çitçi 

Yukarıdaki başlığa bakıp "Nasıl bir bayrak yarışı ?" diyebilirsiniz. Haklısınız! Bilinen hiç bir bayrak yarışı 5 ayrı 
ayakta koşulmuyor. Sadece bununla da kalmıyor. Yarışanlar, yarış yeri, hakemler, ödül kısacası tüm kuralları 
farklı. Sizleri daha fazla meraklandırmayalım ve anlatalım: 
Bu yarışın bir hedefi var ve hedefe ulaşmak için tanınan süre belirlenmiş vaziyette (yarışın en önemli kural-
larından biri). Bu süreyi kısaltmanız yarışı daha büyük bir başarı ile tamamlamanızı sağlıyor, uzatmak ise yarışı 
kaybetmek anlamına geliyor. 

•Tek takım halinde zamana karşı yapılan bir yarış bu. 
•Takım 5 ana gruptan oluşuyor ve 5 x 3 = 15 ay olarak koşuluyor. 
•Her grubun hangi zaman diliminde ve ne kadar koşacağı baştan belli. Gruplar arasında yardımlaşma 
serbest diyemeyeceğiz çünkü şart ! 

•Her grubun yarış boyunca ihtiyaçları takım tarafından karşılanıyor. Bu ihtiyaçlar her grup için ayrılmış 
olan kontenjanlardan sağlanıyor. Kontenjanlar dahilinde yarışı tamamlamak önemli kurallardan bir 
başkası. 

•Bir başka önemli kural, her grubun kendisinden sonra koşacak grup açısından yeterli hıza ulaşmak için 
çaba göstermesi. 

•Yarışın ödülü manevi olarak çok büyük, Yarışı kaybetmek ise düşünülemez ! 

Daha fazla mı meraklandınız ? 
Öyleyse 5x3 Buhara Bayrak Yarışı'nın 
bazı detaylarına girmemiz gerekiyor: 
Yarış Yeri : Buhara 
Yarış Pisti : Buhara Rafinerisi. Daha iyi anlaşılması 
için yan tarafta pistin bir fotoğrafına yer verilmiştir. 
Takım Adı : GAMA 
5 Ana Grup : İnşaat, mekanik ve çelik montaj, boru 
montajı, elektrik ve enstrüman montajı, izolasyon grupları 
Start Tarihi : 1 Şubat 1996 
Hedefe ulaşılması gereken tarih: Haziran 1997 başı 
Toplam süre : 15 ay 
Hakemler : TECHNIP + UZBEKNEFTEGAZ 

Kasım 1996 sonu itibarı ile yolun yarısına ulaşılması gerekiyordu ve GAMA takımı %49,7'sini katetti. İnşaat 
Grubu kendi ayağını başarı ile tamamladı, terini siliyor. Mekanik ve Çelik Montaj Grubu bir ara teslim aldığı 
bayrağı. Boru Montaj Grubuna teslim etmiş vaziyette. Bir süre beraber koşacaklar. Elektrik ve Enstrüman 
Montaj Grubu da hız kazanıyor. İzolasyon Grubu ise ısınma turlarında. Takımda büyük bir birlik ve beraberlik 
gözleniyor ve seyircilerin takdirini topluyor. Aksamalar da olmuyor değil, Boru Grubuna yedikleri bir şey 
dokundu galiba, son iki ayda bağırsaklarında bozuk argon gazı tesbit edildi. Gene de bu gaza rağmen hızını 
kesmedi. Takımımızın başarılarının devam edeceğinden emin olarak, şimdiye kadar göstermiş oldukları gayret-
lerinden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Yarışın devam eden etaplarında sizlere haber ulaştırmaya devam edeceğiz. 

O 
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MARMARA SANTRALI START ALDI 
Yap - İşlet • Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 480 MW gücündeki Marmara Ereğlisi 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralının tesis faaliyetlerine 13 Eylül 1996 tarihinde başlanmıştır. 

Marmara Ereğlisi Santralı'nın yapımı GAMA ve ENRON (ABD) firmalarından kurulu Konsorsiyum 
tarafından gerçekleştirilecektir. İki adet gaz türbini ünitesi ve bir adet buhar türbini ünitesinden oluşan ve 
klasik 2+1 konfigürasyonundaki 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 trafoları ABB 
(ABD) firmalarından temin edilecektir. 
Ana yakıt olarak doğal gazın kullanılacağı Santral'da, doğal gaz arzının kısıtlı veya kesintiye uğraması ihti-
maline alternatif olarak motorin de kullanılabilecektir. Yılda yaklaşık olarak 700 milyon m3 doğal gazın kul-
lanılacağı Marmara Ereğlisi Santralında üretilecek elektrik enerjisi, 154 KV'lık enerji nakil hatları ile TEAŞ 
enterkonnekte sistemine aktarılacaktır. 
Ülkemizin yakın gelecekte karşılaşması muhtemel olan elektrik enerjisi açığının karşılanmasında halen plan-
lanmış ve yapımına başlanılmış elektrik üretim tesisleri içerisinde en erken olarak üretime sokmayı 
istediğimiz Marmara Ereğlisi Santralı'nın, yıllık 3,6 Milyar Kwh'lık elektrik enerjisi üretim kapasitesiyle, 
1998 yılında devreye alınması hedeflenmektedir. 
Projenin inşaat faaliyetlerine başlanıldığı 13 Eylül'den itibaren aradan geçen üç aylık süre içerisinde, bir yan-
dan santral sahasının genel tesviye, drenaj ve dolgu işleri ile sıvı yakıt depolan geçirimsiz duvarlarının inşaat 
işleri önemli ölçüde tamamlanmış, diğer taraftan ise şantiye mobilizasyon çalışmalarına hızla başlanarak 
Konsorsiyum ve idarenin şantiye binaları, işçi, formen ve mühendis yatakhaneleri, ambar ve atölye binaları, 
yemekhane, mutfak binaları, fiktif antrepo sahası, ısı merkezi binaları ve bütün geçici binalara ait alt yapı 
işleri ile şantiye enerjisi temini çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir. 
Şefliğini Necmi Söylemez'in yaptığı Şantiye'de taşaronlar dahil 110 personel görev yapmaktadır. 

KDZ. EREĞLİ ERDEMİR "CO-GENERATION" TESİSİ 
Elin Energiversorgung GmbH ile Babcox & Wilcox 
Gama A.Ş. şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma 
taahhüt edilen ve 7 Mayıs 1996 tarihinde başlayan 
2x38 MW gücündeki Doğal Gazlı "Co-Generation" 
Tesisi yapımında mukavele eki programdaki iş 
sürelerinin 45 gün önüne geçildi. İşin başından beri 
89.744 mh harcanan şantiyede Aralık 1996 sonu 
itibarı ile inşaat işlerinin %98'lik bölümü, montaj 
işlerinin ise %71'lik bölümü tamamlandı. 9 'u 
taşeron personeli olmak üzere 83 eleman çalışmakta. 
İnşaat işleri, çelik, boru, mekanik ve teknolojik mon-
taj ile ısı izolasyonu ve boya işlerinden oluşan 

GAMA kapsamı işlerin Haziran 1997 ayında 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

i d 
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ANKARA METROSU 1. AŞAMA PROJESİ 
29 Mart 1993 tarihinde yapımına başlanan ve kap-
samında 14,66 km uzunluğunda hat ve 12 adet istas-
yonun yapımı bulunan Ankara Metro projesinin tiim 
inşaat işleri tamamlanmış durumdadır. 
14 Kasım 1996 tarihinde son kaynak işlemi Kızılay 
Ortak İstasyonu Metro Platform katında düzenlenen 
tören ile yapılmıştır. Bu son kaynakla beraber 3895 
adet ray kaynağı tamamlanmış ve 26 ay içinde 41,8 
km ray döşenmiştir. 
İnce inşaat işleri ile elektromekanik tesisatlar topar-
lanmakta olup, yıl sonu itibarıyla %97 tamamlanma 
gerçekleştirilmiştir. Şu anda güzergahta tren 
çalışmakta ve entegrasyon testleri yapılmaktadır. 
Ankara Metro'sunun 1997 yılı sonbaharında kul-
lanıma açılması beklenmektedir. 

KIZILAY ORTAK 
İSTASYONU TAMAMLANDI 

24 Temmuz 1992 tarihinde yapımına başlanan 
"Ankaray ve Ankara Metrosu Kızılay Ortak İstas-
yonu'nun Mezanin ve Platform katlan ile Ankara 
Metrosu Makas Yapısı ve Kuyruk Tüneli" inşaatı 30 
Kasım 1996 itibariyle tamamlanmıştır. Geçici kabul 
işlemlerinin önümüzdeki günlerde yapılması beklen-
mektedir. 

GAZPROM KONUT 
KOMPLEKSİ 

Moskova 'da, Mart 1995'te başlayan Gazprom 
Konut Kompleksi inşaatı 1996 sonu itibarı ile %75 
oranında tamamlanmıştır. 
İnce inşaat kalemlerinden saten sıva, seramik işleri 
ve ıslak hacim izolasyonları, duvar kağıdı, alçıpano 
bölme duvar, aluminyum asma tavan ve kartonpiyer 
gibi işler ile blokların cephe seramik kaplama işleri 
devam etmektedir. 
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NUH ÇİMENTO BEYAZ TUĞLA TESİSİ GEÇİCİ KABULU YAPILDI. 
17 Nisan 1996 tarihli kontrat ile yüklendiğimiz, Hereke'deki Kireç 
Fabrikası Sahasında yer alan, 500 rnVgün kapasiteli Beyaz Tuğla 
(Gaz Beton Tuğla) Tesisi yapımı tamamlanarak 9 Aralık tarihinde 
geçici kabul gerçekleştirilmiştir. Bu işimizin kapsamında, makina 
temellerinin projelendirilmesi; temel inşaat işlerinin süpervizörlüğü 
ve Nuh Çimento adına kontrollüğü; çelik, mekanik ve borulama, 
detay mühendisliği, malzeme temini, imalat ve montajı bulunmak-
taydı. Yaklaşık 90 AO pafta proje, 190 ton çelik imalat, 170 ton ma-
kina ekipman imalatı, 20 ton boru imalatı, 220 ton çelik montajı, 270 
ton makina ekipman montajı, 150 ton otoklav montajı ve 22 ton boru 
montajı gerçekleşmiştir. 
Şantiye şefliğini Makina Mühendisi Mehmet Arda'nın yaptığı bu işte 
Kasım 1996 ayında ikisi mühendis 5 indirekt, 36 direkt personel 
çalışmıştır. 

İZMİT SU TEMİN PROJESİ 
Bilindiği gibi İzmit Projesi 18 Nisan 1996 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Proje 'nin 
başlangıcından sonra, yapımı bir süre önce durdurulmuş olan Yuvacık Barajı'nın dolgu ve beton işle-
rine devam edilmiş, boru hatları döşenmesine ise Ağustos 1996 tarihinde başlanmıştır. 
Proje kapsamında, Yuvacık Barajı'nın tamamlanması, yaklaşık 100 km çelik (02200, 02000, 01600, 
01200 mm) isale hattı ve 43 km duktil (0250 - 0 8 0 0 mm) branşmanlar ve 2 adet terfi istasyonu yapımı 
bulunmaktadır. Malzemeler Konsorsiyum üyesi olan PWT Projects Ltd. tarafından sağlanmaktadır. 
19 Aralık 1996 itibarı ile, Yuvacık Barajı 'nda; 1,400,000 m3 2/3 nolu malzeme dolgusu, 363,000 m3 kil 
dolgusu, 13,000 m3 beton, 15,000 m3 riprap işi yapılmıştır. Dolgu işlerinin yaklaşık %50'si bitirilmiştir. 
Boru hatlarında; 2.040 m 02200 çelik boru, 4.238 m 01600 çelik boru ve 1.095 m 01200 çelik boru 
döşenerek işin yaklaşık %7'si tamamlanmıştır. 
Boru hatlarında 4 taşaron firma çalışmaktadır. Ana 
Şantiye Körfez ilçesi Petkim karşısındadır (E-5 ile 
TEM arasında). Gölcük yolu Kullar İlçesinde ve 
Gebze yakınlarında Muallimköy'de iki şantiye 
daha vardır. Baraj Şantiyesi ise Yuvacık'tadır. 
25 mühendis ve 357 personelin çalıştığı 
Şantiye'nin organizasyonunda ise Turgay ORGUN 
Proje Müdürü, Kadir SAMANTIR Yapım Müdürü, 
Hürsayın IŞIK Baraj Şantiye Şefi ve Levent 
YÖRÜKEREN ile Rasim ALTINAY Boru Hatları 
Şantiye Şefleri olarak görev yapmaktadırlar. 

Şantiye Yöneticileri Gen. Md. Yrd.Mehmet ARTVN ile birlikte 

fi 



Düşünceler GAMA bülten 

REJİM VE EKONOMİ Süreyya Yücel ÖZDEN 
Türkiyemiz'de, ülkenin yönetildiği rejim ile ekonomideki işleyişe son zamanlarda biraz daha dikkatli bak-

makta yarar var. 
Ekonomik sistem denildiği zaman, çeşitli yöntemler akla gelmektedir. Bunlar, artık, konuyla ilgili literatürde 

yerini almış yöntemlerdir. Genel olarak devletin hakim olduğu ve merkezden alınan kararlarla yönetilen ekonomilere 
"devletçi", bazı önemli kararların devlet tarafından alınması, diğer az önemlilerin özel sektörce geliştirilmesi ve uygu-
lanmasına "karma ekonomi", ekonominin kendi kendine işlediği, devletin veya herhangi bir merkezin oluşumlara 
karışmadığı, piyasa güçlerinin hakim olduğu yöntemlere de "serbest piyasa ekonomisi veya liberal ekonomi" denil-
diği bilinmektedir. Çok kaba çizgileriyle değindiğim bu yöntemlerin, birbirlerine göre iyilikleri veya kötülükleri, 
yıllardan beri tartışılmakta, hatta, ülkelerin siyasal sistemleriyle birlikte düşünüldükleri zaman 
isimler bile değişik görünüm, değişik anlam kazanmaktadır. "Solcu sistemler", "sağcı sistemler", 
"sosyalist sistemler", "sosyal demokrat sistemler" gibi. 

Türkiyemiz, bu bağlamda Cumhuriyet tarihi süresinde ilginç dönemler yaşamış ve o dönemlerden yine ilginç 
deneyimler elde etmiştir. Çok kısa belirtmek gerekirse, 1923 - 1950 döneminde bir anlamda devletçi sistem uygu-
lanmış, 1950 - 1962 arasında karma ekonomiye geçiş süreci yaşanmış, 1962 -1984 yıllan arası karma ekonomi esaslı 
planlı kalkınma dönemi olmuş, 1984'den günümüze kadar olan zamanda da serbest piyasa veya liberal ekonomi 
deneyimi yaşanılmış bulunulmaktadır. "Bu dönemlerde neden böyle olmuştur" diye düşünecek olursak, "o dönem-
lerin koşullan öyle gerektiriyordu" diye karşılık verebilir, böylece uzun ve yazımın amacı dışındaki tartışmalara 
girmekten kurtuluruz. Çünkü benim asıl amacım geçmişin olaylannı irdelemek değil, günümüze ilişkin bir durum sap-
taması yapmaktır. 

Günümüzde durum öyle görülüyor ki, hemen hemen her kesim, artık, Türkiyemiz'de devletin ekonomiden 
çekilmesi, bir başka deyimle, devletin artık ticaret, turizm, sanayi, ithalat, ihracat v.b. gibi ekonomik faaliyette bulun-
maması ve ekonomik yaşamın özel sektör tarafından yürütülmesi ilkesini benimsemiş, kabul etmiş bulunmaktadır. 
Dikkat edilirse siyasal partilerimizin yetkili temsilcileri de bu konuda çok farklı bir tutum sergilemiyorlar, basın ve 
yayın organları, üniversitelerimiz, iş çevreleri ve diğer kurumlar ve kuruluşlar aynı görüşte birleşmiş görünüyorlar. 
Bu konuda artık, ayrıntılar dışında, önemli bir görüş ayrılığına rastlanmıyor, hatta özelleştirme çalışmalan yoğun bir 
şekilde sürdürülüyor. 

Ekonomik sistemle çok yakından ilgili olsa bile, Ülkemizdeki siyasal rejimin işleyişine göz atmak, bir başka 
değişle, bu noktada, madalyonun diğer tarafına dikkatle bakmak gerekiyor. Ülkemizde, Kurtuluş Savaşımızdan sonra 
kurulan Cumhuriyet Rejiminin bazı temel taşlan vardır. Anayasa'ya dayalı parlamento, harf ve kıyafet inkılabı, din 
ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, insanlann inançlarında özgür olması ve bu yönde kimsenin kimseye 
karışmaması, devlet ve toplum yönetiminin din kurallarına değil, hukuk kurallarına dayandırılması, Türkiye'nin ülke-
si ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu... gibi. Özetle bilimsel ilkelere dayalı çağdaş bir demokrasiye sahip bir 
cumhuriyet rejimi kurulmuştur ülkemizde... Kurtuluş Savaşımızda, halkımıza önderlik eden ve daha sonra 
Cumhuriyetimizi kuran kahraman insanları bize böylesine bir vatan kazandırdıklan için minnet ve saygı ile anıyor, 
onların gösterdikleri "Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak, hatta düzeyi de aşmak" hedefine dönük olarak 
çalışıyorduk. 

Şimdi ise, bu çabalardan uzaklaşmak, ülkedeki rejimi başka yönlere çekmek için endişe verici oluşumlar 
görüyoruz! Bu konuda gerekli duyarlılık gösterilmezse, Cumhuriyetimiz'in temel ilkeleri yıkılacaktır. Böyle olursa ne 
olur? Bunu düşünmek bile bana korku veriyor... Böyle bir durumda ne ekonomik gelişme kalır, ne de çağdaşlaşmak 
ve uygarlık yolunda yürüyen bir Türkiye! Bu nedenle, ekonomik iyileşmeye özen gösterirken, Ülkemiz'deki rejimin 
geleceğine de büyük duyarlılık göstermeliyiz. 
Bu, gelecek nesillere karşı bugünlerdeki en önemli görevimiz ve borcumuzdur. 



GAMA bülten 

FABRİKADA KALİTE VE VERİMLİLİK ÜZERİNE 

Fabrikamızda bütün imalatın bir Kalite 
Güvence Sistemi çerçevesinde yapıldığını 
belgelemek amacıyla başlattığımız ISO 9001 
çalışmaları ve kişi başına üretimi yükselterek 
verimliliği arttırma çabaları 1996 yılında fab-
rikanın bütün kademelerinde .yoğun bir 
şekilde yaşanan aktiviteler oldu. 
Kalite: 
Bu anlamda yürütülmekte olan ISO 9001 
Kalite Belgesi çalışmaları; "Taahhüt ettiğimiz 
her ürün ve hizmetin şartnamelere uygun 
olmasını sağlamak, müşteri istek ve beklenti-
lerini zamanında, doğru olarak karşılamak ve 
güvenilir şirketler arasındaki yerimizi yükselt-
mek." kalite politikası ile başlatıldı ve son 
aşamasına geldi. 
Verimlilik: 
Verimlilikte ise bugüne değin ulaşılabilmiş üretimle ilgili birçok değerin üstüne çıkılarak bu konuda 
ulaşılmak istenen hedeflere yaklaşıldığının işaretleri alındı. 1996 yılında gerçekleşen üretim ve verimlilikle 
ilgili bazı rakamlar şöyle: 

Bugüne kadarki 
- en yüksek aylık imalat miktarı : Mayıs 1996 - 1410 ton/ay 
- en yüksek ortalama aylık verim: Mayıs 1996 - 39 As/ton 
- bir projede en düşük ortalama işçilik: MHI-Suriye 23 As/ton 
- en yoğun buhar kazanı imalatı: 9 kazan/yıl 
- en ağır tek parça imalatı: Erdemir HRSG modülü - 112 ton 
- en yüksek yıllık ihracat miktarı: Toplam 6806 ton/yıl 

ERDEMİR HRSG MODÜL İMALATI 
(Bugüne kadar fabrikadan sevk edilen en ağır tek parça imalat - 112 ton) 

MH1 - HALEP TERMİK SANTRALI 
TÜRBİN - JENERATÖR BİNASI 
ÇELİK KONSTRÜKSİYONU İMALATI 
5500 TON 

MHI, Suriye 
KDH, Suudi Arabistan 
POLYSIUS, Lübnan 
TECHNIP/JGC, Özbekistan 
HOWDEN SIROCCO,Fransa 

Türkmenistan Şantiyemize 
Özbekistan Şantiyemize 

3270 ton 
293 ton 
2355 ton 
696 ton 
18 ton (AET Ülkelerine 
yapılan ilk ihracatımız) 
20 ton 
149 ton 

Bu çalışmaların sonuçlarının 1997 yılındaki yoğun imalat programı içinde daha da ileri düzeyde ele alınacağı 
ve daha yüksek üretim miktarlarına ulaşılacağı şimdiden görülmekte. 

zSb 
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ŞİRKETLERDEN GAMA bülten 

ARTIK BİR ÇİMENTO FABRİKAMIZ VAR! 
Elazığ Çimento Fabrikasını OYAK-GAMA Ortaklığı aldı. 

Türkiye'deki özelleştirme çalışmaları çerçevesinde Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açtığı 
ihaleye katılmış ve OYAK ile ortaklaşa olarak Elazığ Çimento Fabrikası'nın sahipliğini almıştır. Daha önce 
Türkiye Çimento Sanayi bünyesinde Elazığ Altınova Çimento Sanayi T.A.Ş. olarak bilinen şirket, Haziran 
1996'da OYAK-GAMA Ortaklığına devredilmiştir. 
Yeni adı ile Elazığ Altınova Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yeni oluşan Yönetim Kurulu'nda Gama Yön. 
Kur. Üyesi ve Genel Koordinatör Süreyya Yücel Özden Başkan Yardımcısı olarak, Gama Yön. Kur. 
Murahhas Üyesi Engin İnanç Üye olarak, Genel Müdür Yardımcısı Necdet Taştekin ise Denetici olarak görev 
yapmaktadır. 
1959 yılında kurulmuş olan Fabrika 300.000 t/yıl klinker ve 410.000 t/yıl çimento üretimi kapasitelidir. 
Tesisin bize devrinden sonra, sorunları derhal ele alınmış, kısa ve uzun dönemli hedefleri belirlenerek, buna 
göre gerekli çalışmalar programlanmıştır. 
İlk yapılan çalışmalarda, "Ürettiğimizi kesinlikle satmalıyız!" ilkesi ile satış sistemi düzenlenmiş, bilgisayar 
kullanımına geçilmiş ve Özelleştirme İdaresi'nin ihale sırasında öngördüğü gerekli personel azaltmaları 
yapılmıştır. Acil olarak yapılan çalışmalar sonucu Şirketin 1996 yılını kârla kapatacağı öngörülmektedir. 
Ayrıca bundan böyle sürekli olarak kârlı çalışabilmesi için Şirket'e hazırlattırılan 5 yıllık, değişik seçenek-
leri içeren, işletme planı da Yönetim Kurulu tarafından incelenmektedir. 

BABCOCK & WILCOX - GAMA PAKİSTAN'DA 
Fiat Avio firması için GAMA Fabrikasında atık ısı kazanları imal edilecek. 

İtalyan Fiat Avio ile imzalanan 7 milyon Dolarlık anlaşmaya göre BABCOCK & WILCOX - GAMA, Fiat 
Avio'nun Pakistan'daki Habibullah Enerji Santralı'na sağlayacağı üç LM600 modeli petrol/gaz ateşlemeli 
gaz türbinine kuplaj edilmek üzere üç adet çift basınçlı, ateşlemesiz, doğal demirli atık ısı kazanının (HRSG) 
mühendislik, temin, inşaat ve montaj hizmetlerini yüklendi. 

Pakistanlı hissedarlar ve Amerikan Coastal şirketi tarafından kurulu Habibullah Coastal Power Company'nin 
sahip olduğu Santral, Karachi'nin yaklaşık 500 km kuzeyinde Quetta kentinde kurulacak ve bağımsız olarak 
üretilecek enerji Pakistan Su ve Elektrik Kalkınma Teşkilatına satılacak. 
Proje Amerikan Babcock & Wilcox'un mühendislik katkısı ile BWG tarafından yürütülecek ve HRSG'ler 
Gama Fabrikası'nda üretilecek. 

BWG'nin Genel Müdürü Don Mc Kenzie'nin belirttiği gibi bu proje gelişen bağımsız elektrik ihracatı 
pazarında, BGW gibi bir ortak girişim şirketi için son derece önemli bir kilometre taşı. Gama Fabrikası'nda 
basınçlı parça imalatı olanağı ve mühendislik uzmanlığını, dünya çapında temin imkanlarını ve kazan proje-
lendirilmesindeki uzun yılların tecrübesini birleştirme kabiliyeti ve İtalya ile Pakistan arasındaki coğrafi 
konumu Babcock & Wilson-GAMA'nin bu projeye ortak olmasını sağlamıştır. 



GAMA bülten 

Şirketimiz Yönetim Kurul Üyelerinden Ergil Ersü, 
Engin İnanç, Uğur Yurdakul ve Gn. Müd. Yrd. 
Mehmet Artun Buhara Şantiyesi'ne giderek bu mon-
tajı izlemişlerdir. 

MANITOWOC VİNÇLER HİZMETE GİRDİ 
Yeııi satın aldığımız Manitowoc vinçler Buhara Şantiyemizde ilk görevlerine başladılar. 

Geçen sayımızda tanıttığımız Manitowoc 4000 
W'nun nakliyesi Ekim 1996 ayı sonlarında tamam-
landı. Kasım ayı içinde kurulup test edilen vinç 
çalışmaya başladı. Bilindiği gibi kullanılmış 
Manitowoc vinçler satın alıp, revizyona tabi tuttuk-
tan sonra satan bir kuruluş olan American Essex 
Crane firmasından satın alınan, paletli, kafes bomlu 
ve 136 ton kapasiteli 4000 W, 1970 model olmasına 
rağmen büyük mekanik aksam dışındaki parçaların 
tamamen yeni parçalarla değiştirilmesi gibi çok 
detaylı bir yenileştirme işlemi neticesinde çok iyi bir 

duruma getirilmiş bulunmaktadır. 
İkinci vincimiz 1996 model M-250'nin ise Buhara 
Şantiyemiz'e şevki Kasım 1996 ikinci yarısında 
tamamlandı. 1992 senesinden bu yana üretilmekte 
olan bu vinç Manitowoc'ın yeni bir tasarımı olup en 
son teknoloji ile donatılmaktadır. M-250, 250 ton 
kapasiteli, kafes bomlu ve paletli, tamamen hidrolik 
tahrikli ve bilgisayar kontrol sistemleri bulunmakta. 
MAX-er 225 ataşmanı ile birlikte satın aldığımız bu 
vinç, bu ataşman sayesinde kaldırma kapasitesini 
arttırmakta ve daha büyük radyüslerde daha ağır 
yükleri kaldırabilmektedir. 
M-250 kurulması ve testleri tamamlanarak 9 
Aralık'ta ilk montajını yaptı. Buhara Rafinerisi'nin 
en ağır parçası olan Atmosferik Distilasyon 
Kolonu'nun montajı 4000-W'nun kuyruk vinci 
olarak katkısı ile M-250 tarafından 11 Aralık günü 
yapıldı. Söz konusu kolonun ağırlığı 105 ton ve 
boyu 47 metredir. M-250 bu parçayı 20 metre 
radyüste kaldırmıştır. 



Teknisyenin Köşesi: GAMA bülten 

ENERJİ DÜNYASINDAN Alev BAÇ, Kimya Yük. Müh. 

Tüketiciye "kaliteli hizmeti en ucuza götürebilme" felsefesi, enerji sektöründe hizmetlerin tamamen bir-
birinden bağımsız olarak rekabete açılmasını sağlamaktadır. 
Enerji üretim, iletim, dağıtım hizmetleri birbirinden ayrılmakla kalmayıp, elektrik üretiminin yeterli olduğu 
ülkelerde dahi, yeni üretim birimleri devreye serbestçe girmekte ve pazardaki diğer üreticilerle rekabet 
etmektedir. 
Avrupa Topluluğunun hazırladığı ve 1997 Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen yönergeye göre belirli 
bir takvim çerçevesinde üye ülkeler, üretim ve dağıtımda rekabeti özendirmek amacıyla sektörel faaliyetleri 
birbirinden ayıracaklardır. İngiltere, Topluluk üyesi diğer ülkelere bu açıdan önderlik etmektedir. 
28-29 Kasım 1996 tarihinde Londra'da düzenlenen "Financing Power Projects in Europe" (Avrupa'da Enerji 
Projelerinin Finansmanı) konulu iki günlük seminerde enerji projelerindeki değişimlerin yanı sıra mevcut 
finansman modelleri ve geliştirilmekte olan finansman modelleri tartışıldı. 
Seminerde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Sn. Süreyya Yücel Özden de bir sunuş 
yaptı. Özden sunuşunda, öncelikle Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna değindikten sonra enerji ile ilgili 
arz talep durumları ve enerji yatırımları ile ilgili bilgi verdi. 2010 yılına kadar her yıl ortalama 2,5 - 3 Milyar 
ABD Dolarlık enerji yatırımı yapılması gereken ülkemizde, bu yatırımların sadece devlet imkanlarıyla 
yapılamayacağı ve bir hükümet politikası olarak, özel sektör tarafından yabancı sermaye katılımı ile 
yatırımların gerçekleştirilmesini benimsendiğini vurgulayan Özden, Şirketimizin yatırımcı olarak katıldığı 
iki büyük enerji projesi hakkında bilgi verdi. 

Bilindiği gibi Marmara Ereğlisi 478 MW Doğal Gaz Çevrim Santralı projesi ile Birecik Barajı ve 672 MW 
Hidroelektrik Santralı projesi ülkemizde uygulamaya konulan ilk Yap-İşlet-Devret modeli projelerdir. İki 
projenin de finansman modeli örneklemeye değecek niteliktedir. Her iki projenin geliştirilmesi aşamasında, 
hem yakıt güvenliği hem de üretilen enerjinin satış güvenliği çeşitli anlaşmalarla sağlanmıştır. 

Aslında Bağımsız Enerji Santralları (Independent Power Projects - IPP's) olarak tanımlanan bu tür projelerin 
en önemli özelliği de bu anlaşmalardır. Anlaşmalar uzun vadelidir ve çok düşük bir pazar riskine maruzdur. 
Seminerde "yeni nesil enerji projesi" olarak da tanımlayabileceğimiz, Ticari Enerji Santralları (Merchant 
Power Plants - MPP) ağırlıklı olarak tartışılmıştır. Ticari Enerji Santralları tanımını kısaca "yakıt temini ve 
üretilen enerjinin satış güvenliği, kısa vadeli ve spot pazar kontratları ile sağlanan üretim tesisi" şeklinde 
yapabiliriz. 

Yani, Ticari Enerji Santralları; 
•Uzun vadeli yakıt ve/veya satış kontradan ile garantiye alınmaz, 
•Pazar riskine tamamen açıktır, 
•Genel de daha küçük ölçekte ve "özel durumlarda" ortaya çıkmaktadır, 
•Sağlam ve güçlü sponsorlar gerektirir. 

Bu tür santrallar İngiltere, Şili ve Arjantin'de vardır. ABD'de uygulama safhasına henüz gelinmemiştir, 
ancak geliştirme safhasında olan projeler vardır. Seminerde örneklemesi yapılan en ilginç Ticari Enerji 
Santralı ile ilgili kısa bir bilgiyi sizlere de aktarmak istiyorum. 



GAMA bülten 

Proje, DESTEC ENERGY tarafından Cornwall, İngiltere'de gerçekleştirilmiştir. Indian Queens Elektrik 
Santralı olarak adlandırılan projenin kapasitesi 140 MW ve yakıt olarak fuel oil kullanmak üzere 
kurulmuştur. Santral, sadece pik (peak - en yüksek) kullanım zamanlarında devreye girerek elektrik havuzu-
na elektrik satacak, ayrıca 180 MVAr gücünde reaktif enerjiyi Ulusal Şebeke'ye (National Grid Company) 
satacaktır. İnşaatı Eylül 1995 ayında başlamış olup bu yıl sonunda ticari işletmeye açılacaktır. 

Indian Queens Elektrik Santralı'nın inşaatı, göreceli olarak daha ucuz olacak ancak elektrik üretim maliyeti 
yüksek olacak. "En Fazla Kullanım Saati" Santralı olarak, elektriği sadece pazar fiyatlarının en yüksek 
olduğu saatlerde üretecek. Bu da muhtemelen Kasım-Şubat aylarında, hafta içi Pazartesi - Cuma günlerinde, 
günde 3-5 saat olmak üzere yılda toplam 100 - 300 saat çalışacak anlamına gelmektedir. 
Santralın Elektrik Havuzu' ndan başlıca dört çeşit geliri olacaktır. 

•Elektriğin (aktif güç) Havuza satış gelirleri, 
•Reaktif gücün (MVAr) satış gelirleri, 
•Güç santralının konumundan kaynaklanan pazar gelirleri (sistem kredisi kullanımı), 
•Çok kısa sürede devreye girme ve elektrik üretme özelliğinden kaynaklanan gelirler. 

Indian Queens Elektrik Santralı'nın konumu (Cornwall) üç nedenle çok önemlidir. 
1-Ulusal Şebeke Şirketi (NGC) bölge bazında üretim kaynakları ve tüketim noktaları arasında reaktif güç 
dengesi sağlamak durumundadır. Sistem frekansından farklı olarak voltaj, enterkonnekte sistemde 
dalgalanabilmektedir. Uzun bir iletim hattının sonunda olan Indian Queens Elektrik Santralı, sistemin 
ihtiyacı olan reaktif gücü sisteme satarak hem sistemin dengesini sağlayacak hem de gelir elde edecektir. 
2-Iletim sisteminde üretim kapasitesinin eşit dağılımını teşvik etmek amacıyla NGC talebin yüksek, üretimin 
düşük olduğu bölgelerde santral inşaatını teşvik etmek amacıyla "Kredi Sistemi" çalıştırmaktadır. 
Cornwall'da yeterli üretim olmadığı için Indian Queens bu kredi sisteminden yararlanacaktır. 
3-NGC, İngiltere iletim sistemini çalıştırırken fırtına, şimşek vs. nedenle oluşacak kesintilerin kısa sürede 
halledilmesini sağlayacak şekilde sistem kurmuştur. Bu sisteme göre hemen, pahalı da olsa, güç kaynağı 
değiştirilir. Indian Queens Elektrik santralı da NGC'nin emre amade gücünün güvencesi olarak zorunlu 
durumlarda devreye girebilir. 

Indian Queen Projesinin 33 Milyar £'luk finansmanı BZW tarafından sağlanmıştır. Bu finansman şekli daha 
önceki IPP finansmanlarından iki şekilde farklılık göstermektedir. Birincisi, uzun vadeli satış anlaşması veya 
fiyat farkları kontratının olmaması; ikincisi ise, DESTEC'in şirkete diğer IPP'lere göre daha yüksek oranda 
sermaye katılımında bulunmasıdır. Ticari Elektrik Santralının finansmanında, bankalar işletmecinin sadece 
teknik olarak iyi bir işletmeci olduğuna değil, bunun yanısıra son derece karmaşık olan havuz sisteminde iyi 
bir fiyat teklif edici olmasına da dikkat etmektedir. 

Yukarıda belirtilen özellikleri, santral yönetiminin, santralın ismine yakışır şekilde iyi bir tacir olması gerek-
tiğini vurguluyor. 

t— 



GAMA bülten 

Hilton Oteli, Kavaklıdere Balo Salonunda 20 Aralık gecesi bir araya gelen GAMA'lılar, hoş bir 
ortamda, yeni yıla ümitle bakmanın heyecanını birlikte yaşadılar. Birbirinden güzel hediyelerin 
yer aldığı piyango çekilişi'nin ardından gecenin sürprizi (ama gerçekten sürpriz oldu!) 
NİLÜFER'di. Uzun bir konser veren Nilüfer nefis şarkıları ile herkesi çoşturdu. Dans ile devam 
eden gece geç saatlerde sona erdi. Bir daha ki seneye kadar! 

ı 
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• İSO'daki temsilcimiz... 
Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) TC 126/SC2 Çalışma Komitesinin Başkanlığına Yön. Kur. Üye-
miz ve Genel Koordinatör Süreyya Yücel Özden, geçmişteki çalışmaları değerlendirilerek, yeniden seçildi. 
Söz konusu Komite'nin "TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU" konulu toplantısı ABD'nin 
Williamsburg kentinde Özden'in başkanlığında yapıldı. 13-17 Ekim 1996 tarihleri arasında gerçekleşen 
toplantıya dünyanın birçok ülkesinden temsilciler katıldı. 

• TYD Derneğinin Work Shop'ına katıldık. 
Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından 21-22 Kasım 1996 tarihlerinde İstanbul Swissotel 'de "Alternatif 
Opportunities in Tourism - Turkey 1996" adlı bir Workshop düzenlendi. Amacı yeni yatırımlar veya mevcut 
tesislerin yenilenmesi, geliştirilmesi, know-how alışverişi 
konularında iş imkanlarının sağlanması olan Workshop'a 
yerli ve yabancı birçok f irmanın temsilcisi katıldı. 
Workshop'a Derneğin üyesi olan Şirketimizin temsilcisi 
olarak Sedef Tümer katıldı. 

Workshop'a katılan kuruluşlar kendilerine sağlanan stand-
larında Türk ve yabancı ziyaretçiler ile görüşmeler yaptılar. 
Aynı zamanda diğer katılımcılarla iş imkanlarını görüşme 
ve kendilerini tanıtma olanağı buldular. TYD tarafından 
hazırlanan bir Multivizyon gösterisi ile Türk Turizmi ve 
yatırımcılarının tanıtımı yapıldı. Turizm Bakanı başta olmak üzere, Turizm Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı 
ve Özelleştirme İdaresi yetkilileri tarafından çeşitli konularda konferanslar verildi. İşte bu konferanslardan 
Türk Turizminin gelişmesine ait bir kaç çarpıcı rakam; 

Türkiye'ye gelen Turist sayısı: 1963'de 199.000 - 1982'de 1,3 milyon - 1995'de 7,8 milyon - 1996 bek-
lentisi 8,5 milyon. 
Turizm gelirleri : 1982'de 370 milyon Dolar - 1995'de 5 milyar Dolar. 
Yatak sayısı: 1982'de 98.000 yatak - 1996'da 500.000 yatak. 
Arazi tahsisinden yararlanıp turizm yatırımı yapan sektörlerin dağılımı: İnşaat Sektörü %65, 
Sanayi Sektörü % 10, Turizm Sektörü %15, Tekstil Sektörü %5, Gıda Sektörü %5. 

• GAMA Türkmenistan Halk Oyunları Ekibinin Ankara ziyaretine 
sponsorluk yaptı. 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı 'nın 17-19 Kasım 1996 tarihler arasında Ankara 'ya 
yaptığı ziyaret sırasında, heyeti ile birlikte gelen Türkmenistan Halk Oyunları Ekibi 'nin Ankara'daki bütün 
masrafları Şirketimiz tarafından karşılanmıştır. Ekip 17 Kasım akşamı Türk Ocağı Salonu'nda, 18 Kasım 
akşamı da Çankaya Köşkünde birer gösteri sunmuş ve çok beğenilmiştir. Çankaya Köşkü' ndeki yemekte 
konuşma yapan Türkmenbaşı şirketimize bu hizmetinden dolayı teşekkür etmiştir. 
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Yok olmakta olan ekolojik mirasımız: AKDENİZ FOKU 
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ 

"... Akşam yıldızı, kıpkızıl batı göğünde kaybolmuş. Adaların kayaları kapkara kesilmiş. Çok tuhaf bir akşammış o. 
Yani her akşamki gibi değil. Deniz çıldırasıya fosforluymuş. Sandalın provasında fosfor parlıyormuş. Kürekler, 
denizde geniş yakamoz daireleri çiziyormuş. Küreklerden düşen her damla, su değil, ışık damlasıymış. Selim Dede, 
böylesi fosforu ömründe görmemiş. Hey! Gecenin böylesi parayla satın alınabilirmiymiş hiç? Adanın doğu kısmındaki 
mağaraya ulaşmış, gece serin olduğu için kayığı demirlemiş, mağaranın ağzındaki kumlara yatıp uykuya varmış. 
Büyük bir deniz şapırtısıyla uyanmış. Donuk ışıkta birçok fokun mağaraya girdiğini görmüş. Mağaranın kumları üze-
rine gelince, foklar gövdeleritıdeki kürk derilerini çıkarmışlar. O kürklerin altında Selim Dede ne görmüş beğenirsiniz 
Tıpkı bizim gibi insan değillermiymiş? Erkekleri deniz yanına, dişilerse mağaranın dahcı içlerine uzanıp uykuya 
varmışlar. Babamın dedesi - adının Selim Dede olduğunu söyledik a - hiç ses çıkarmamış. Ta, yanı başında uyuyan 
kızın başucuııa bıraktığı kürk derisini yavaşça almış, köşesine getirmiş kumların altıncı gizlemiş. Şafağın ağartısıyla 
beraber foklar uyanıp derilerini giydikten sonra, birer ikişer denize açılmışlar. Yalnız, Selim Dede 'niıı derisini çaldığı 
kız yok mu, o işte derisini aramış taramış, bulamayınca de öteki foklara - onu da beraberlerinde alsınlar diye - yal-
varıp yakarmış, ama foklar kulak asmamışlar. Deniz kızı içli içli ağlamaya koyulmuş. Deniz kızı çok güzelmiş, saçları 
ocakta harıl harıl yanan pırnal aleviymiş, gözleri iki durgun mavi göl, bacakları çift akan pınarın sularıymış sanki. 
Selim Dede tatlı tatlı konuşmuş, onu avutmuş. Selim Dede fok kızı ya da deniz kızını kayığıyle de köye (Dangır) götür-
müş. Evlenmiş onunla. Kızdan iki nur topu gibi çocuk olmuş. 
Selim Dede, kızın kaputunu evinin taban tahtalarının altına gizlemiş. Ama eski olduğu için tahta kırılmış. Kadın kaputu 
görünce, alıp deniz kıyısına koşmuş. Orada deriyi giyince, yallah denize dalmış. Geceymiş. Selim Dede arkasından 
koşmuş, ama açılmakta olan kızdan kendisine doğru bir yıldız kayıyor sanmış. Yıldız değil. Selim Dede'nin kızla evlen-
diği zaman kızın parmağına taktığı gümüş yüzükmüş. Kız hızla uzaklaşmış, uzakta ay ışığında kaybolmuş deniz kızı. 
Yanlız geceleyin iki kez kıyıya gelmiş. Kıyıda oynayan çocuklarını öpmüş. Çocuklar söylermiş. Selim Dede, babama 
hep "Sakın fokları öldürmeyin. Çünkü onlar bizim gibi insandırlar, deniz yoldaşlarımızdır. " dermiş. Babam çocukmuş, 
Selim Dede bunları anlatırken. Dedesi, babama yemin ettirmiş fokları öldürmeyeceğine. Babam dedesinin söyledik-
lerine hep inanırmış." 

Halikarnas Balıkçısının Deniz Gurbetçileri adlı eserinden 
alınan bu hikaye yakın geçmişte balıkçıların foklara 
dostane yaklaşmalarını anlatan güzel bir örnek. Günümüz 
balıkçısının ise foklar hakkındaki görüşleri tamamen 
farklı. Onlar için bugün fok, avlarına ortak olan, ağlarını 
parçalayan baş düşmanları. Asırlardır uyum, saygı ve 
şefkat duygularıyla birarada yaşamayı başarmış kıyı 
balıkçısı ile foku karşı karşıya getiren temel neden 
medeniyetin gelişimine ayak uydurma hırsı. Yeni nesil 
balıkçı artık tuz, balık, rutubet kokan battaniyesine sarılıp 
yıldızların altında yan kuru yan ıslak, yan aç yan tok 
denizin namelerini dinleyerek uyumak yerine, sıcak evin-
de yumuşak koltuğuna uzanıp uzaktan kumandalı renkli 
televizyonundan paralı kanallardaki maçı seyretmeyi 
yeğliyor. Artık çamaşırlannı kayığının arkasına bağlayıp 
tuzlu suda gezdirip külle ovmak yerine, otomatik maki-
nada pahalı deterjanlarla yıkamak istiyor. Tabii 

medeniyetin imkanlanndan yararlanabilmenin şartı hep 
daha fazla balık avlayabilmek. Hal böyle olunca da avına 
ortak olan diğer canlılara duyulan saygı da yerini nefrete 
bırakmış. 

Akdeniz Foku, fok ailesinin en büyük üyesidir. Deniz 
memelilerinden olan bu şirin canlılann boyu 2 - 4 metre 
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arasında değişmekte, ağırlıkları ise 400 kilograma kadar 
ulaşabilmektedir. Yeni doğmuş yavrular 1 metre boyun-
da, 20 kilogram civarındadır. Toplam ömürleri tam olarak 
bilinmemekle beraber 40 yaşını aşan bireylere rast-
lanmıştır. Ergin foklarda renkler sırtta koyu kahverengi-
siyah ile gri-san tonlarda değişkendir. Karın bölgesi ise 
türün özelliği olarak beyaz-san tonlardadır. 

Foklar her ne kadar deniz canlıları olsalar da doğurmak, 
yavrusunu büyütmek, dinlenmek, uyumak ve güneşlen-
mek için karaya çıkmak zorundadırlar. Genellikle ıssız 
kumsalları ve geniş sualtı mağaralarını tercih ederler. 
Akdeniz'de artık ıssız kumsal kalmaması üzerine bugün 
yalnızca mağaralarda üremekte ve dinlenmektedirler. 
Fokların besinini balıklar ve kafadanbacaklılar, özellikle 
de ahtapot oluşturur. Balıkçılar deniz kestanelerini de 
yediklerine şahit olmuşlardır. Fokların balıklan havada 
sallayarak iç organlannı temizledikten sonra yedikleri 
sıklıkla gözlenmektedir. Balıkçılar ise bu davranışı, fokun 
kendileriyle alay etmesi şeklinde yorumlamaktadır. 
Akdeniz Foku'nu tehdit eden sadece kıyı balıkçılığı değil. 
Yapılaşma ve turizm gibi insan etkinlikleri sonucunda bu 
canlının yaşam ve üreme alanları insanlarca işgal 
edilmekte. Başlıca besinleri olan balıklar aşırı avcılık 
yüzünden azalmakta ve sanayileşmenin beraberinde getir-
diği kirlilik fokları etkilemekte. 
Akdeniz Foku bir zamanlar Türkiye'nin bütün kıyılannda 
yaşarken, bugün yalnız belli bölgelerde görülmekte. Bu 
bölgelerden biri de Kıbrıs ile Anadolu sahilleri arasında 
kalan Kilikya Boğazı'dır. Akdeniz Foku'nun bu bölgede 
korunması amacıyla 1994'te Dünya Doğa Vakfı (WWF) 
tarafından desteklenen bir proje başlatılmıştır. Projenin 
amacı Akdeniz Foku'nun yaşam alanlarını, başlıca 
besinini oluşturan balık stoklannı ve aynı kaderi paylaşan 
kıyı balıkçısını da koruyarak, bu ender türün soyunun 
tükenmesini önlemektir. 
Proje kapsamında foklann sayısının belirlenmesi, yaşam 
alanlannın saptanması ve bu alanları tehdit eden etken-
lerin belirlenmesi; yerel yönetimin ve halkın konuya 
dikkatlerinin çekilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri; 
ilk ve orta öğrenim çağındaki gençlere eğitim programlan 
düzenlenmesi ve ilgili gençlerin projeye katkılarının 
sağlanması; yöre balıkçısı ile fokların birarada 
yaşamasına olanak sağlayacak önerilerin üretilmesi ve bu 

önerilerin yetkili kurumlara iletilmesi; ölü fok bulunması 
halinde ölüm nedeninin belirlenmesi ve türün yaşamına 
ilişkin bilgilerin toplanması gibi konular bulunmakta ve 
bu konularda çalışmalar yürütülmektedir. 
Akdeniz Foku'nun Türkiye sahillerinde yok olmaması 
için üzerinde çalıştığımız projemize siz de destek vere-
bilirsiniz. 

Başından kurşunla vurulup öldürülmüş bir fok 

Akdeniz Foku ile karşüaşırsanız: 
Lütfen; 
•Karşılaştığınız mevkii, saati, tarihi, mümkünse 
mevkinin enlem ve boylamını, 
•Karada ya da denizde mi gözlediğinizi, 
•Özelliklerini (boyu, rengi, varsa leke, yara izi vs.) 
•Kaç metreden gözlediğinizi, 
•Hayvanın o anda ne yaptığını not ederek bize iletiniz. 

Ayrıca ÖLÜ, YARALI VE YAVRU FOKLARI en kısa 
zamanda bize bildiriniz. 
Kayda geçen her gözlem AKDENİZ FOKU'nuıı korun-
masına yönelik önemli bir adımdır. 

Akdeniz Foku 'nuıı Korunması Projesi 
Doç. Dr. Ali Cemal Gücü 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri 
Enstitüsü, P.K.28 Erdemli, 33731, İÇEL 
Tel: (324) 521 3434 • Fax: (324) 521 2327 
e.mail: gucu @ deniz.ims.metu.edu.tr 
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