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Pek de ne olduğunu anlayamadık ama, galiba yaz 
mevsimini geride bıraktık! Yazın rehaveti, sakinliği ve 
yaşam kolaylığından, soğuk, kar, buz, kapalı gökyüzü, 
sıkışık trafik ve bütün olumsuzlukları ile birlikte kış 
mevsimine geçişin hüzünlü dönemeci/ideyiz Artık 
çoğumuz için yeni bir süreç başlıyor; çok sevilen ve en 
keyiflisi olduğu kabul edilen yaz mevsimini özlemle 
bekleme süreci. 

Ama, ya yazın dışındaki mevsimlerin güzellikleri! 
Sonbaharın kırmızıdan sarıya değişen renkleri, kışın 
bembeyaz, kuruluğu, baharın o bütün doğayı saran 
canlılığı. Aslında her mevsim güzel, nereye bakılması 
gerektiğini bilirseniz. Güzellikleri sizler ortaya çıkara-
bilir, en ufak doğa parçasında keyif duyacak bir şeyler 
bulabilirsiniz. Deneyin ve yazın ardından üzülmekten 
vazgeçin. 

Sağlıklı, mutlu ve keyifli kışlar! 
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GAMA DAN HÜKÜMET E İKİ MÜSTEŞAR VERDİK 

Başbakan Mesut Yılmaz tarafından kurulan 55. Hükümet Gama'dan iki müsteşar aldı. 
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Sn. Süreyya Yücel Özden 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Mahfı Eğilmez de 
Başbakanlık Hazine Müsteşarı oldular. Uzun yıllar Devletin çeşitli kademelerinde görev 
yapmış olan Özden ve Eğilmez'in Şirketimizden ayrılması hepimizi hüzünlendirirkeıı aynı 
zamanda gururlandırdı. Kendilerine, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 

Süreyya Yücel Özden 

ODTÜ İnşaat Mühen-
disliği Bölümünden 
1965 yılında Yüksek 
İnşaat Mühendisi ola-
rak mezun oldu. 1962 -
1965 yılları arasında, 
"U.S. Corps of Engi-
neers"de (TUSEG) 
İnşaat Kontrol Mü-
hendisi , "U.S. Int. 

Engineering Corporation"ın Güneydoğu Anadolu 
Barajlar Projesinde Proje Mühendisi ve T.C. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 'nde Araşt ırma 
Mühendisi olarak görev yaptı. 1967-1978 yılları 
arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Sektörel Planlama Bölümünde Müdürlük görevinin 
yanısıra ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesinde 
Part Time öğretim üyeliği yaptı. 1978 - 1983 yılları 
arasında Türkiye Azot Sanayi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü olan Özden, 1983 - 1984 
yılları arası Planlama ve Yatırım Koordinatörü 
olarak GAMA'da çalıştı. Ardından 1984 - 1991 
yılları arasında TEKEL Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü görevini sürdüren Özden, 1991 -
1992 yıllarında Müsteşar Yardımcısı olarak görev 
yaptığı T.C. Maliye Bakanlığı'ndan ayrılarak Genel 
Koordinatör olarak GAMA'da göreve tekrar başladı. 

Mahfı Eğilmez 

1972 yılında A.Ü. 
Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi 'nden mezun 
olan Mahfi Eğilmez, 
aynı yıl Maliye Ba-
kanlığı 'nda Maliye 
Müfettiş Muavini ola-
rak göreve başladı. 
1975 yılında Maliye 
Müfett iş i , 1981 yılında 
Maliye Başmüfettişi olan Eğilmez, sırasıyla Gelirler 
Genel Müdür Yardımcısı, Hazine'de Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Daire Başkanı, Kamu Finansmanı 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 
Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret 
Müşaviri olarak ABD'ye gitti ve Hazine Kamu 
Finansmanı Genel Müdürlüğü görevi ile yurda 
döndü, kısa süre sonra Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 1991 yılında tekrar 
ABD'ye Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve 
Ticaret Başmüşaviri olarak giden Eğilmez 1995 
yılına kadar bu görevde gerek Türkiye ile IMF 
ilişkileri ve Dünya Bankası 'nın Türkiye 'ye sağladığı 
kredilerde, gerekse Türkiye ile ABD'nin ekonomik 
ve ticari ilişkilerinin olumlu bir çerçeve içinde 
sürdürülmesinde önemli rol oynamıştır. Eğilmez 
1996 yılında G A M A ' d a göreve başlamıştır. 

GAMA bülten 
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BUHARA RAFİNERİSİ TÖRENLE TİCARİ İŞLETMEYE AÇILDI 

Açılışı Özbekistan Cumhurbaşkanı İslaın Kerimov yaptı. 

GAMA'nın . Fransız Technip . Japon JGC ve 

Marubeni firmalarından oluşan Konsorsiyumun alt 

miiteaahiti olarak, yapımını üstlendiği Buhara 

Rafınerisi'nin Açılış Töreni 22 Ağustos 1997'de 

gerçekleşti. 

Törene GAMA mensuplarının yanı sıra projeye 

teknoloji sağlayan. Technip. JGC ve Marubeni fir-

malarının. ABD Eximbank ve Japon Eximbank ile 

birlikte finansmanı sağlayan Credit Commercial De 

France. Pariba ve Chase Manhattan gibi bankaların 

ve Japon Sanayi ve Endüstri Bakanlığının heyetleri 

ile üst düzey Özbek makamları katıldı. 

bolik açılışın ardından refineriyi gezdiler. Öğle 

yemeğinden sonra konuklar Taşkent 'e döndü. Aynı 

gece heyetlere Özbek Hükümeti tarafından Navruz 

Evinde. Buhara Rafinerisi açılışı onuruna bir davet 

verildi. Davette Özbek sanatçıları da kendi bestekar-

larının eserlerinden oluşan bir klasik müzik konseri 

verdiler. 

Bütün Tören ve yemek boyunca Yönet im Kurulu 

Başkanımız Erol Ü ç e r i yanından ay ı rmayan 

Cumhurbaşkanı Kerimov, konuşması sırasında da 

kendisini kürsüde yanına alarak davetlilere takdim 

etti. 

22 Ağustos sabahı özel uçaklarla Taşkent ' ten 

Buhara 'ya gelen davetliler milli kıyalım. içinde 

kız çocukları tarafından çiçeklerle karşılandılar. 

Daha sonra Rafineri sahasına giden davetliler sem-

Konuşmasına, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek 

başlayan Özbekis tan Cumhurbaşkan ı İslam 

Kerimov, bu günü büyük bir heyecan içinde bek-

lediklerinin bir sır o lmadığını söyledi . Buhara 
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Rafınerisi'nin açılışını, ülkenin bağımsız-

lığını ilan e tmesinin 6. y ı ldönümü 

arifesinde Özbek petrol çalışanları ve 

onların yabancı ortaklarının Özbekistan'a 

bir hediyesi olarak nitelendiren 

Cumhurbaşkanı, Fransız ve Japon şirket-

lerinin yanısıra Yönet im Kurulu 

Başkanımız Erol Üçer ile Buhara Şantiye-

si Şefi Metin Erdoğmuş ve GAMA'ya 

teşekkür etti. 

Sözleşmesi 10 Kasım 1995 tarihinde 

imzalanarak yürür lüğe giren Buhara 

Rafinerisi Projesinin GAMA kapsamındaki işler 
16,5 ay gibi kısa bir sürede en son teknolojiler ile 

tamamlanmışt ı r . Fransız ve Japon firmaları ile 

Cumhurbaşkanı dahil , Özbekistan yetkilileri 

tarafından övgü ile karşılanan işleri yaklaşık 1600 

işçi (Mart 1997-1583 kişi) çok zor doğal şartlar 

altında gerçekleştirmiştir. Kimi zaman 50 dereceye 

varan çöl sıcakları ve kum fırtınaları işçilerimizin 

çalışmalarını engellemiştir. Bütün zorluklara rağmen 

iş zamanında tamamlanarak ¡3 Haziran'da Mekanik 

Tamamlanma Sertifikası alınmıştır. 

Proje inşaat, çelik ve mekanik montaj, yerüstü ve 

yeraltı boru montajı, elektrik ve enstrümantasyon 

işleri, ekipman montajı, izolasyon ve boya işlerini 

kapsamıştır. 

Özbekistan petrol ve doğalgaz zengini bir ülke. 

Ülkenin değişik bölgelerinde bulunan 

yaklaşık 150 petrol sahasının 92 's inde 

araştırmalar sürdürülmekte. Ülke 

bağımsızlığını kazandığından b e n 

petrol ve doğal gaz üretimi üç kat 

artarak 7,6 milyon tona ulaşmış. 

Bundan sonraki amacın, çıkartılan 

petrol ve gazın işlenmesi olan Özbe-

kis tan 'da işletmeye alınan Buhara 

Rafinerisinin bu konuda büyük rol 

oynayacağı kesin. Tam kapasite ile 

çalıştığı zaman Rafineri yılda 2,5 mil-

yon ton doğalgaz koııdensatı işleyecek. 
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TÜRKMENBAŞI RAFİNERİSİ MSCC ÜNİTESİ PROJESİNİN 
FİNANSMAN ANLAŞMALARI İMZALANDI. 

Türkmenistan Hükümeti tarafından, Türkmenbaşı Rafinerisinin eskiyen ünitelerinin yenilenmesi ve yüksek 

oktanlı benzin üretmek için yeni ünitelerin eklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamındaki M S C C 

(Katalitik Parçalama) Ünitesinin yapımı için gerekli f inansman Paris'te imzalanan anlaşma ile sağlandı. 

İnşaat ve montaj işlerini GAMA'nın . yüklendiği, 

MSCC projesi, yapımı 1997 yılının ilk yansında 

başlayan ve G A M A - C h i y o d a Konsors iyumu 

tarafından gerçekleştirilen CCR Projesinin devamı 

niteliğini taşımaktadır. 

MSCC Projesinin f inansman anlaşmaları 21 Temmuz 

1997 tarihinde ana Müteahhit Technip firmasının 

düzenlediği büyük bir törenle imzalandı. Törene 

Türkmenistan Hükümet ini temsilen Başkan 

Yardımcısı Kurban Muradov ve Bakan Kurbanov 

katıldılar. Projenin finansmanına katılan uluslararası 

ihracat bankaları, Türk. Malezya ve Belçika Exim Bankaları ve Coface'dan yetkililer ile Bayerische 

Landesbank liderliğinde finansman paketine dahil olan Bankalar Konsorsiyumu da törende hazır bulundu. 

Toplam 200 milyon Dolarlık finansman paketinin imzalandığı törene bankalar dışında Fransız Endüstri 

Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı mensupları da katıldı. Projenin G A M A tarafından gerçekleştirilecek 

bölümünün bedeli 26 milyon Dolar olup, Türk Exim Bank tarafından finanse edilecektir. Bu f inansman 

paketi büyüklüğü ve uluslararası niteliği itibariyle türünün ilk örneği olarak projeye ayrı bir önem 

kazandırmıştır. 

LAMAS PROJESİ NDE İLK ADIM 

Yap-İşlet-Devret Model i 'ne göre gerçekleştirilecek L A M A S III-
IV Hidroelektrik Santralı Projes i 'n in İmtiyaz Sözleşmesi 7 
Ağustos 1997 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
T.G.T. Elektrik Santralları Tesis, işletme ve Ticaret A.Ş. arasında 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. L A M A S HES Projesinin, 4 
kademeli olarak, Mers in ' in 50 km güneybat ıs ında bulunan 
Limonlu Çayı üzerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
İlk olarak inşa edilecek olan LAMAS III-IV Hidroelektrik Santralı 

toplam 41 MW kurulu güç kapasitesine sahiptir ve Limonlu Çayı 'nın mansabındadır. Toplam yatırım bedeli 
106,652 milyon ABD Doları olan Santralın .. erji üretimi 173,3 Gvvh/yıl ve işletme süresi de 25 yıl olacaktır. 
L A M A S ITI HES Projesi ise Limonlu Çayı 'nın menbasında gerçekleştirilecektir ve şu anda Fizibilite 
Projesi 'nin revize edilerek tekrar Bakanlığa sunulması aşamasındadır. 
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SUUDİ ARABİSTAN'DAN HABERLER 

JubaiVde iki yeni iş alındı. 
Daha önceki bültenlerimizde belirttiğimiz gibi, Suudi Arabistan'da 1995 yılı sonunda başlanılan "Nama 

Kostik Soda Prilling Tesisleri" işimizin mekanik tamamlanması Mart 1997 ayı içerisinde gerçekleşmiştir. 

Bir takım i lave/modif ikasyon işlerinin de tamamlanması ile ekiplerimiz Mayıs 1997 ayı içerisinde sahadan 

demobil ize olmuştur. Bu arada, bu yıl başından beri takip etmekte olduğumuz işlerden ikisi Firmamıza 

verilmiştir. Bu işleri kısaca tanıtmak istiyoruz. 

GAMA bülten 

1. "Hadeed Direct Reduction Plant Modüle D" 

A B D ' l i Kvaerner Davy f i rması ta raf ından ana 

müteahhi t l iğ i üst leni len Hadeed Demir Çel ik 

Fabrikası "Di rec t Reduct ion Plant Modüle D" 

ünitesinin monta j işleri f i rmamıza verilmiştir. 

• İşin bedeli : 30.000.000.-SR (8.000.000.-USS) 

• İşin süresi : 10 ay. 

• Kapsamı : 3600 tonu çelik montajı . 6400 tonu 

mekanik aksam montajı ve 350 tonu boru montajı 

olmak üzere toplam 10.350 ton montaj 

• İşin veriliş tarihi : 23 Haziran 1997 

• İşin başlangıç tarihi : 01 Ağustos 1997 

Çelik monta j işlerine başlanmış olup Ağustos 1997 

sonu itibarı ile 310 ton montaj yapılmıştır. 

2. Nama Epoksi Reçine Fabrikası 

Japon Mitsui Eng inee r ing&Shipbu i ld ing Co. 

Firması ta raf ından ana müteahhi t l iğ i üstlenilen 

Nama Epoksi Reçine Fabrikası yapımı f i rmamıza 

verilmiştir. 

• İşin bedeli :52.500.000.-SR (14.000.000.-US$) 

• İşin süresi : 1 6 a y 

• Kapsamı :Bütün inşaat işleri, çelik montaj , 

mekanik/boru/elektrik/enstrüman montaj işleri ile 

proses dışı binaların ve 28 km'l ik boru hattının detay 

mühendislik işleri 

• işin veriliş tarihi : 31 Temmuz 1997 

Şu anda "Roya l Commiss ion"dan sahada işe 

başlama izni alınmış olup, ilk inşaat işlerine Eylül 

1997 içerisinde başlanmıştır. 

Hadeed Reaktör Kulesi Montajı 

Diğer İşler: Ayrıca Hadeed Demir Çelik 

Fabrikası 'ndaki anlaşmalı bakım işimiz ile yine 

Hadeed Demir Çelik Fabrikası ile Ar-Razi Methanol 

Fabrikası 'ndaki münferi t bakım işlerine devam 

edilmektedir. 
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RUSYA PROJELERİNDEN HABERLER 

Kapal ı o topark içe r i s inde ku l lan ı lan po l iü re t an 

yüzey kaplama malzemesi , uygu lama tekniği ve 

m a l z e m e cinsi a ç ı s ı ndan , f i r m a m ı z t a r a f ı n d a n 

yapılan ilk uygulamadır . Bu iş lemde, vakumlu şap 

yüzeyler , bilyalı s is temle pürüzlendiri l i r ve kuartz 

kumu karıştırılarak, poliüretan kaplanır . 

Bina o tomasyonu açıs ından akıllı binalar olarak 

tanımlanan apar tmanlarda havalandı rma, soğu tma , 

yangın alarmı, güvenlik, ofislerin bi lgisayar sistemi, 

yıkamalı ve paketlemeli çöp sistemi, 2 adet oto 

y ıkama ünitesi, arı tma sistemi ve asansörler merkezi 

sistemle kontrol edilip işletilecektir. 

Gazpronı Konut Kompleksi 

5 Mart 1995 tar ihinde söz leşmes i imzalanan 

Gazprom Konut Kompleksi inşaatı Temmuz 1997 

sonu itibariyle 9c99 oranında tamamlanmışt ı r . Proje 

genelinde teslim çalışmaları sürmekte olup işlet-

meye alınması için sistem testleri yapılmaktadır . 

Ayrıca işveren tarafından istenen 34 dairedeki ilave 

revizyon çalışmalarına da başlanmıştır . 

102.900 nv inşaat alanına sahip Kompleks ' te 294 

apartman dairesi, 15.000 m ' l i k iki katlı otopark, 

ofisler, alışveriş merkezi , çocuk oyun merkezi ve 

atış poligonu bulunmaktadır . 

Kompleks ' te planlama değerleri, malzeme seçimi ve 

işçilik kalitesi açısından standartların üzerinde bir 

seviye elde edilmiştir. Binalarda kullanılan cephe 

sistemi (open air ventilated system) bu büyüklükte 

ve hareketli bir cephede, üstelik soğuk iklim şart-

larında, ilk defa uygulanmıştır . Aynı zamanda, bu 

sistemin metraj açısından Avrupa 'daki en büyük 
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uygulamasıdır . 8000 m" be tonarme otopark çatısı , 

özel su ve ısı yalıtım sistemleri kullanılarak, araç ve 

yaya yolları ile yeşil alan olarak düzenlenmişt i r . 
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Sibirsky Ogoniok Otel Kompleksi işletmeye açıldı 
Rusya Federasyonunun Karadeniz sahilinde yer alan 

Novorosisk kentinde yapımını geçen sene tamam-

ladığımız N a d e j d a Otel i 'n in yanında yer alan 

Sibirsky Ogoniok Oteli Kompleksi de 26 Temmuz 

1997'de işletmeye açıldı. İlave bir kontratla yükle-

nilen inşaatına Ekim I995'de başlanan Kompleks 

10.365 m kapalı alan, 7.625 m fonksiyonel açık 

alan ve 26.000 m spor sahaları ve yeşil alanlardan 

oluşmaktadır. Otel bloğu, idari bina ve "cottage"ların 

dışında Kompleks 'de plaj tesisleri, diskotek, sinema, 

lunapark ve çocuk oyun alanları , havuz ve 

güneşlenme terasları bulunmaktadır . 

Villalar Projesi 

Moskova'da 23 adet villanın anahtar teslimi inşaatı 

sürdürülmektedir. Aralık 1995'te başlanan inşaat 

işleri kış şartlarından dolayı Kasım 1996'da durdu-

ru lmuş ve Nisan 1997'de tekrar faal iyete 

başlanmıştır. Proje genelinde ince işler sürdürülmek-

te olup villaların Ekim 1997 sonunda teslim edilme-

si planlanmaktadır. 
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TOMSKNEFT GAZ KOMPRESÖR İSTASYONU 
PROJESİNE BAŞLANDI. 

Zor şartlar altında yürütülecek projede 
mobilizasyon tamamlanmak üzere. 
G A M A , Tomsk Gaz Kompresör ts tasyon» 

yapımının üstlenerek Rusya'da endüstriyel tesislerin 

taahhütü konusunda hem kendisi hem de Türk fir-

maları adına yepyeni bir dönemin başlamasını 

sağlamıştır. Rusya Federasyonu ııda bu güne kadar 

büyük inşaat işleri üstlenen Şirketimiz için bu iş, bu 

ülkede aldığı ilk endüstr iyel proje olması 

bakımından çok önem taşımaktadır. 

Bu projeyi farklı kılan diğer önemli noktalar ise 

yerin coğrafi konumu ve ulaşım zorluklarıdır. Bu 

nedenle, lojistik destek ve zamanlama önem kaza-

narak projenin en karakteristik ve en çok üzerinde 

durulması gereken unsurları olmaktadır. Daha iyi 

anlaşılması için işin kapsamını ve şartlan özetleyelim; 

ormanlık arazide yerel Tomsknef t şirketi tarafından 
petrol çıkarılmaktadır. Yapılacak olan kompresör 
istasyonu bu petrol üretimi esnasında çıkan doğal 
gazı, sıvı hidrokarbonlardan arındırarak, 73 ,5 bar 
basınçla mevcut doğal gaz nakil hatlarına aktara-
caktır. Hattın kapasitesi 96 milyon Nm' /gün (32 mil-
yar N m / y ı l ) olacaktır. Gaz türbini ile çalışan iki adet 
ana kompresörün yer alacağı tesis tamamen kazık 
temeller üzerine kurulacaktır. 

Sahaya ulaşım yazın bir ay süre ile Obi nehri ve 

onun kolu olan Üst Tijapka nehri üzerinden, kışın üç 

ay buz üzerinden sağlanmaktadır. Bunların dışında 

ise ancak hel ikopter ile havadan m ü m k ü n 

olmaktadır. Hava sıcaklığı yazın 30° nin üzerine 

çıkmakta kışın ise -50° lere kadar düşmektedir . 

Tomsk ymtiye sahası 

G A M A ' n ı n , İsrail Firması Bateman ' ın alt nıüteahhi-

ti olarak, üstlendiği projenin iş kapsamında, detay 

projelendirme, inşaat, mekanik, elektrik ve enstrü-

man montajı , borulama, boya ve 

yalıtım işleri ile malzeme trans-

portasyonu bulunmaktadır . 

Mayıs 1997 ay ında fi i len 

başlanmış olan projenin mobi-

lizasyonu t amamlanmak üzere 

olup, tesisin mekanik tamamlan-

masının 1999 yazında gerçek-

leştir i lmesi p lan lanmaktad ı r . 

Personel ve malzeme sevkiyat-

ları, satınalma işleri, gümrük ve 

diğer resmi iş lemler in 

yürütülmesi amacıy la T o m s k 

kentinde kurulan ofis de Mart 

1997'den beri faal iyet ler ini 

sürdürmektedir. 

Batı Sibirya'da bulunan Tomsk kentinin yaklaşık 

600 km kuzey bat ıs ında yer alan bataklık ve 



GAMA bülten 

BABCOCK & WILCOX - GAMA POLONYA'YA 
UÇAK İLE KAZAN SEVKİYATI YAPTI. 

4 Temmuz 1997 giinii gerçekleşti-
rilen sevkiyat toplam 94 ton. 

ABD' l i Goodyear Firmasının alt kuruluşu 

olan Debica Lastik Fabrikası için imal 

edilen 4 adet FM 120-97 buhar kazanının 

ilk ünitesi Polonya'ya havayolu ile sevkedil-

di. Fabrika'nın kazanı acilen istemesi üze-

rine uçakla yapılan sevkiyat, gerek kazanın 

ölçüleri gerek ağırlığı açısından dikkat çekici 

bir olay oldu. G A M A İmalat Fabrikasında 

imal edi len kazanın ağırl ığı 70 ton, 

aksesuarları ise 24 ton. 

LOT Hava Taşımacıl ığı servisi tarafından sağlanan 

120 ton ve 36,5x6,4x4,4 m maksimum kapasiteye 

sahip bir A N T O N O V 124 uçağına yüklenen kazan 

birkaç saat içinde Varşova havaalanına vardı ve 

oradan da karayolu ile Debica 'ya sevk edildi . 

Yükleme sırasında kullanılan donanım da BWG 

tarafından bu olay için özel olarak tasarlandı ve 

||{Illílílllllí!íi!iilil!!!|íí 
HlillIlliIllIitüiiliiiilıillJ 

Babcock & Wilcox Gama 
Ankara. Turkey 

Kabının uçağa vüklenışı 

Esenboğa Havaalanı yetkililerinden özel izin alındı. 

4 Temmuz 1997 günü sabaha karşı 3:00'de başlanan 

yükleme saat 7:00'de tamamlandı ve diğer işlemlerin 

ardından uçak ağır kargosu ile saat 16:30'da hava-

landı. 

Debica Fabrikası için imal edi len FM 120-97 

Kazanları hem doğal gaz hem fuel oil yakacak 

şekilde tasarlanmıştır. Babcock 

&Wilcox lisansı altında imal 

edilen, ısıtma ve endüstriyel 

amaçlı buhar sağlayacak olan 

kazanlar, fabrikanın baca gazı 

emisyonlarını azaltarak 1 Ocak 

1998 tarihinde yürürlüğe gire-

cek olan Avrupa temiz hava 

standartlarına uyulmasını sağ-

layacaktır. 

İmalatı devam eden diğer üç 

kazanın sevkiyatı kara ve deniz 

yolu ile yapılacak ve en sonun-

cusu Şubat 1998'de Debica'ya 

varmış olacaktır. 

H&W-GAMA çallfanlan ve .sevkıyatı yapılan FM I20-V7 kazanı 

ı ı : 
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İZMİT SU TEMİN PROJESİ 

18 Nisan 1996 tarihinde resmen yiiriirliiğe 
girmiş olan İzmit Su Temin projesinde 
Yuvacık Barajı inşaatı ve isale hatlarının 
yapımı bütün hızı ile devam etmekte. 

Yuvacık Barajı'rtın dolgu ve beton işleri, projenin 

yürürlüğe girmesi ile hızlandırılmıştır. Temmuz 1997 

sonu itibariyle barajda 3.150.000 m dolgu yapılmış 

ve 33.000 m beton dökülmüştür. Dolgu işlerinin yaklaşık %79'u ve dolu savak betonu tamamlanmışt ır . 

İnşaata düşü havuzu betonu ile devam edilmektedir. 2 adet terfi istasyonu ile birlikte projenin kapsamında 

bulunan yaklaşık 100 km çelik isale hattının %35,54'ü ve 43 km duktik branşmanların %23,14'ü tamam-

lanmıştır. İsale hatlarında 12.8 km 02200 çelik boru. 4 km 02000 çelik boru. 15,4 km 0I6OO çelik boru, ve 3 

km o 1200 çelik boru montajı yapılmış durumdadır. Branşmanlarda ise 6,7 km 0700 duktil boru, 180 m 0500 

duktil boru. 1.4 km 0400 duktil boru ve 1,8 km 0250 duktil boru montajı gerçekleştirilmiştir. Projede 34 

mühendis ve 572 Gama personeli çalışmaktadır. 

Alık ısı kazam monlajı 

MARMARA EREĞLİSİ SANTRALINDA SON DURUM 

Marmara Ereğlisi Şantiyesi 'nde faaliyetler iş prog-

ramına göre devam etmekte olup, Santralın tam ka-

pasite ile ülkemizin hizmetine sokulması için gereken 

her türlü gayret gösterilmektedir. 

Proje bünyesinde mevcut önemli temellerin hemen 

tamamı bitirilmiş ve Üretim Binası, Atölye - Garaj gibi 

yapıların çelik montaj işlerine başlanmıştır. 

Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında ise projenin 

en önemli aktivitelerinden biri olan atık ısı kazanları 

monta j iş lemlerine başlanmışt ı r . Top lam 6 haf ta 

içerisinde ilk atık ısı kazanının komple taşıyıcı çelik ve 

"casing" montajı ile 18 adet ısı değiştirici modüllerinin 

montaj işleri tamamlanmıştır . En ağırı 145 ton olan 

parçaların montajında Buhara şantiyesinden nakledilen 

Manitovvok M-250 vinci kullanılmıştır. Diğer atık ısı 

kazanında da taşıyıcı çelik yapı montaj çalışmalarına 

devam edilmektedir. 
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KANGAL TERMİK SANTRALI İNŞAATI SÜRÜYOR 

Pitonların ve bacanın kayar kalıp sistemi ile 
inşaatları tamamlandı. 

Transelektro (Macaris tan) liderliğinde Mitsubishi 

(Japonya), Siemens (Almanya), Koch (Almanya), 

S imko (Türk iye ) ve G A M A ' d a n kurulu 

Konsorsiyum tarafından üstlenilen Kangal Termik 

Santralı 3. Tevsii Ünite'sinin iş programında kritik 

hatta bulunan ve en önemli inşaat aktivitelerinden 

biri olan kazan binası pitonlarının inşaatı tamam-

landı. 

Kayar kalıp sistemi ile gerçekleştirilen pilonların • 

inşaatı , be tona rme bacanın inşaatı ile beraber 

sürdürülmüştür. Toplam 160 personelin vardiyalı 

olarak çal ış t ığı pi lonlar ın inşaat ında, 570 ton 

ağırlığındaki kazan üst kirişinin (top beam) montajı 

yerde yapılmış ve kayar kalıp sistemi ile 92,5 metre 

yüksekliğe çıkartılmıştır. 

24 T e m m u z 1997 tarihinde başlayan pilonların 

inşaatı 28 Ağustos'da, 120 metre yüksekliğindeki 

betonarme bacanın kayar kalıpla inşaatı ise 22 

Ağustos'da tamamlanmıştır . Her iki aktivite için 

günde 175 m1 beton üretilmiştir. 

Proje kapsamında bulunan, toplam 10.500 ton çelik 
konst rüks iyon imalatları da Fabr ikamızda 
sürdürülmektedir. Halihazırda, makina holü temel-
leri. türbin/jeneratör temeli, kömür konveyör temel-
leri, "stacker/reclaimer" temelleri, baca gazı arıtma 
ıslak baca temelleri yapımı ile su tasfiye tesisi, ham 
su tankı ve ara bina inşaatları devam eden projenin 
Haziran 2000'de tamamlanması öngörülmektedir. 



ŞaHtiy antiyelerden G A M A bülten GAMA 

YALOVA AK-KİM ŞANTİYESİ 

Yalova'da bulunan AK-KİM Organik ve İnorganik 

Kimya Fabrikaları sahasında "Hidrojen Peroksit 

(H.O,) ve Karbonmonoksit & Hidrojen (CO&H : ) 

Tesisleri" şantiyemizde montaj faaliyetleri bütün 

hızıyla devam etmektedir. 

AK-KİM Kimya San. ve Tic. A.Ş'ne 26 Haziran 
1996 tarihli Ana Sözleşme ve 21 Aralık 1996 tarihli 
Ek Sözleşme ile üstlenilen işlerin kapsamında beto-
narme. çelik, ekipman, borulama ve elektrik pro-
jeleri, çelik, ekipman, boru imalatı ile çelik-ekip-
man-boru ve elektrik-enstrüman montaj işleri bulun-
maktadır. Toplam bedeli, ilaveler dahil, 2.400.000 
ABD Doları olan işin Ekim 1997 ayı sonunda 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Koordinatörlüğünü Kemal ÖZAK' ın , Şantiye 
Şefliğini Mehmet ARDA'nın. montaj şefliğini Ümit 
ÖZÇELİK' in ve teknik of is şefliğini İbrahim 
HORAL'ın yaptığı Yalova şantiyemizde Eylül 1997 

ayı itibariyle 12 indirekt personel (üçü proje 
taşeronu elemanıdır) ile 78 direkt personel (yir-
misekizi montaj taşeronu, beşi izolasyon taşeronu 
elemanıdır) bulunmaktadır . 

100 m2 ofis binası, 100 m koğuş binası, 2 adet mobil 

kapalı ambar. 3 adet mobil saha ofisi ve 500 m' açık 

stok sahasından oluşan şantiye tesislerinde 80 ve 18 

tonluk mobil vinçler, bir adet 12,5 tonluk Hiab, 4 

adet binek arabası, 2 adet pikap, muhtelif kaynak 

makinaları, argon kaynak setleri ve plasma makinası 

bulunmaktadır. 

Yalova Şantiyemiz, 10 Haziran 1997 tarihinde ka-

bulü yapılan, Nuh Çimento 'ya karşı Hereke 'de 

üs t lendiğimiz "11. Farin Deği rmeni Separa tör 

Tadilat ı" ile A K S A ' y a karşı Hereke 'de 

yüklendiğimiz 29 Nisan ve 9 Haziran 1997 tarih-

lerinde kabulleri yapılan "İki Adet Dist i lasyon 

Kolonu Tadilatı " imalat ve monta j işlerine ait tüm 

demontaj ve montaj faaliyetlerini de yürütmüştür. 

^esisleri ıtenel gtirünümii 
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ŞANTİYELERDEN 

Haddeed şantiyesinden Moskova Villalar şantiyesinden 

Gazprom Apartmanları şantiyesinden 

Yalova Akkinı şantiyesinden 



SEYAHATNAME GAMA bülten 

Bu seyahatimiz biraz daha uzaklara... 
GÜNEYDOĞU ASYA'NIN ZÜMRÜT GERDANLIĞI ENDONEZYA'YA 
Endonezya. Malaka Boğazından Avustralya'nın 
Kuzeyine kadar uzanan adalardan oluşmuş bir ülkedir. 
İlk insan olarak adlandırılan Java Adamfnın fosillerinin 
bulunmasıyla bu adalarda yaşamın 1 milyon yıl öncesine 
dayanmakta olduğu anlaşılmıştır. Adalara MÖ. 3000'den 
itibaren Afrika ve Asya'dan gelen kabileler yerleşmiş, 8. 
y.y. ile 14. y.y. arasında Budizm ve Hinduizm etkisinde 
olan Endonezya 14. y.yılda İslamiyet ile tanışmıştır. 
Çeşitli sultanlıklar olarak idare edilen adalar 16. y.yıldan 
sonra Hollanda'nın idaresi altına girmiş. II. Dünya Savaşı 
sırasında Japonlar tarafından işgal edilmiş ve savaşın biti-
minden sonra epeyi kargaşalı bir dönemin sonunda, 
1945'te Endonezya Cumhuriyeti kurulmuştur. 

180 milyonu aşan bir nüfusa sahip Endonezya'yı 
oluşturan 13 677 adadan 6000'inde yerleşim vardır. Bu 
adalardan en önemlileri Java. Sumatra, Sulawesi, 
Kalimantan (Borneo), Irian Jaya (Yeni Gine) ve Bali'dir. 
Adalar Ekvator çizgisinin kuzey ve güneyine yayıldığı 
için iklim tipik tropik özellikler göstermektedir. Isı 28° ila 
32° derece arasında değişmekte, nem oranı ise 9f-9()'lar 
civarındadır. Her ay bir miktar yağan yağmur. ıslak 
mevsim olarak adlandırılan Kasım-Nisan aylan arasında 
hergün yağar. 

Endonezya adaları çok zengin bir fauna ve floraya sahip-
tir ve kanunen 36 bitki cinsi ile 521 hayvan cinsi koruma 
altındadır. Bitki örtüsü okadar yoğundurki deniz 
kıyısında değilseniz ufuk çizgisini görmenize pek imkan 
yoktur. Adaların diğer bir özelliği de yanardağlarıdır. 

70'in üzerinde faal yanardağın bulunduğu ülkede bir sene 
geçmiyor ki bir patlama olmasın. Bu yanardağların en 
ünlüsü olan Karakatau 1883'te, sesi Sidney'den duyula-
cak şekilde, patladığı zaman meydana gelen suıııi dal-
gaları 35.000 kişinin ölümüne sebep olmuş. 

Tam bir etnik mozaik olan Endonezya'da 300'den fazla 
kabile bulunmakta ve bir o kadar da dil konuşulmaktadır. 
Bu kabilelerin orijinleri Asya ve Afrika'nın değişik yer-
leri olduğu için insanların deri renkleri, saç şekilleri, 
fizyolojileri ile birlikte kültürleri, mimarileri ve yaşam 
tarzları da değişiklikler göstermekledir. Cumhuriyetin 
kurulmasından sonra kabilelerin kullandığı 300 değişik 
dille başedilemeyince Malay kökenli "Bahasa 
Endonesia" ortak ve resmi dil olarak kabul edilmiştir. 

Endonezya'da bütün dünya dinlerini görmek 
mümkündür. Müslümanların %80 çoğunlukta olduğu 
ülkede, dinlerin yoğunlukları adalara göre değişmektedir, 
örneğin Java halkı Müslüman. Bali halkı ise Hindu'dur. 

Java adası nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu adadır. 
Bu adada yer alan başkent Jakarta yüksek görkemli 
binaları, alışveriş merkezleri, geniş caddeleri, parkları ile 
modern bir şehirdir. 14 milyona varan şehir nüfusunun 
kaçınılmaz sonucu olan ve "kampung" denilen üstüste 
evleri ile teneke mahalleleri, şehrin bir başka yüzünü 
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denilen bu gelenekler günlük hayatlarını da oldukça etki-
lemektedir. Ruhların varlığına inanırlar. Beklenmedik 
ölüm olaylarında yamanların yardımı ile ölen kişinin 
ruhu ile temas kurup ölüm nedenini bulmaya çalışırlar. 
Kötü ruhları çevrelerinden uzaklaştırmak için belli 
aralıklarla müzik ve dansın önemli yer tuttuğu ayinler 
yaparlar. İnsanların olduğu gibi bitki ve hayvanların da 
ruhları olduğuna inanan Endonezyalılar bazen akıl almaz 
işler de yapıyorlar. Pirincin ruhu olduğuna inanarak, 
çeltik ekiminden haşatına kadar pirincin ruhunu rahatsız 
etmemek için itina gösteriyorlar, hasat zamanı da özür 
dileyerek, müzik çalarak çeltik saplarını kesiyorlar ve bu 
işi yaparken küçük kıvrık bıçaklar kullanıyorlar ki 
ellerinde fazla görülmesin, pirincin ruhu başına gelecek-
lerin farkına varmasın. 

Cenaze törenlerine de. özellikle Bali adasında, çok önem 
veriliyor. Bunun nedeni de uygun ve görkemli bir tören 
yapılmadığı sürece ölen kişinin ruhunun huzur bulmaya-
caği inancı. Bazen bütün akrabaların ortaya para koyarak 
yaptıkları hazırlıklar aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Bu 
arada ölen kişi ya evde ya da geçici olarak gömülerek 
bekletiliyor. Ölünün yakılması için kimi zaman 10 m 
yükseklikte ahşap oyma tahtlar hazırlanıyor ve yakma 
töreninden sonra yeniyor, içiliyor, kurbanlar kesiliyor, 
müzik çalınıyor, dans ediliyor, tören ne kadar zengin ve 
renkli olursa kişiye verilen değ-.r c-ıiaya çıkıyor. 

Endonezya hakkında yazacak çok şey var. ancak yerimiz 

bu kadar. Umarım bu renkli ve güzel iilkeyi sizler de 

görme imkanı bulursunuz. 

O zaman beni hatırlayın olur mu! Sedef L'ĞL'RLAŞ 

göstermektedir. Şehrin görülmeye değer yerlerinden en 
önemlisi olan Mini Endonezya Parkı (Taman Mini 
Indonesia), ülkeyi oluşturan etnik mozaiğin kültür, 
mimari ve sanatını 100 hektarlık bir arazide sergilemek-
tedir. Endonezya mutfağı ile tüm dünya mutfaklarını 
sunan lokantaları bulabileceğiniz Jakarta'da gitmeniz 
gereken tek yer Oasis Restaurant. General 

Montgomery'nin genel karargahı olan binada. 1940'lar-
dan kalmış olduğunu tahmin ettiğim orkestranın çaldığı 
melodiler eşliğinde, 12 genç kızın sıra ile sunduğu 12 
değişik yemeği tatma imkanı bulabilirsiniz. 

Diğer adalar ise daha az nüfus yoğunluğuna sahip olup, 
İrian Jaya ve Kalimantan'da hala ilk çağların ilkel şart-
larında yaşıyan kabileler bulunmaktadır. 

Adalardan en ünlüsü ve "Zümrü Ada" olarak anılan Bali 
ise turistlerin gözdesi. Çiçeklerle bezenmiş bahçeleri ile 
muhteşem otelleri, müzik ve dans gösterileri ile dolu 
sıcak geceleri, daha içerilerde yer alaıı çeltik tarlaları ve 
görkemli Hindu tapınakları ile Bali cenneti andırmakta. 
Adanın güneyinde yer alan Kuta, Sanur ve Nusa Dua pla-
jları turizm bakımından en gelişmiş bölgelerdir. 
Kilometrelerce uzanan plajlarda dikkati çeken özellikler-
den biri de turistlere masaj yapan veya saçlarını ince ince, 
boncuklarla karıştırarak, ören yerli kadınlar. Adanın çoğu 
yerinde her gece çeşitli Hindu efsanelerini konu alan dans 
gösterileri ile trans dansları yapılmaktadır. 

Dinlerin tümü, yöresel geleneklerden etkilenmişlerdir. 
Değişik etnik gruplarda nesiller boyu aktarılan "adat" 
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• ıııı m w il II 

lia ki il GAMA ilam kimlerin elinde ! 

Özbekistan 
Cumhurbaşkanı 
Kerimov 

Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı 

Türkmenbaşı 

Gürcistan 
Cumhurbaşkanı 
Shevardnaze 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Başbakanı 

Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı 
Belişa 

Eski İngiltere 
Başbakanı Major 

Hoş bir reklam ama, değil mi? 

ZH8ZZZ 
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T W O U N D E R S E C R E T A R I E S KOR T H E G O V E R N M E N T 
F R O M G A M A ( P a g e 3) 
Mr. Süreyya Yiicel Ö z d e n . G A M A Board M e m b e r and General 
Coordinator , has been ass igned as Underseere tary of the Ministry 
of Transpor ta t ion and Dr. Mah l l Eği lmez . Advisor to the G A M A 
Board of Di rec to r s .has been ass igned as Undersec re ta ry of 
Treasury by the new G o v e r n m e n t establ ished by Prime Minister 
Mesut Yı lmaz. 
We congratula te them and wish success in their new posts. 

B U K H A R A R E F I N E R Y S T A R T E D O P E R A T I N G W I T H A 
C E R E M O N Y ( P a g e 4-5) 
Bukhara Ref inery , that w a s const ructed by G A M A as a subcon-
tractor to the Consor t ium compr i sed of Technip of France. J G C 
and Marubeni of Japan , started operat ing with a ce remony on 
August 22, 1997. Present at the ce remony were the President of 
Uzbekis tan Islam Ker imov, de legat ions of the construct ion firms 
and f inancing agencies . Japanese Industry Ministry and Uzbek 
Off ic ia ls . President Ker imov . in his speech, thanked G A M A along 
with the foreign par tners for the construct ion of this ref inery, 
which he declared is a wonde r fu l present for the Uzbek people on 
the eve of the 6th anniversary of the C o u n t r y ' s independence . 
G A M A comple ted the project in 16.5 months despite the unfavor-
able weather condi t ions of the desert with approximate ly 1600 
engineers and workers . 

F I N A N C I A L C L O S U R E F O R T U R K M E N B A S H Y 
R E F I N E R Y M S C C U N I T P R O J E C T ( P a g e 6) 
The financial c losure of T u r k m e n b a s h y Ref inery M S C C Unit 
Project which is under taken by G A M A as a subcontractor to 
Technip of France, was real ized in Paris on July,21. Vice President 
of Turkmenis tan Mr. Kurban Muradov and Minister Kurbanov, 
authorit ies of international commerc i a l banks, Turkish . Malaysian 
and Belgian Exim Banks and C o f a c e were present at the Ceremony 
organized by Technip . T h e scope of G A M A which is 26 million 
Dollars will be financed by Turkish Exim. With the financial clo-
sure the activit ies at site is expec ted to start very soon. 

A S T E P F O R T H E L A M A S P R O J E C T ( P a g e 6) 
The Concess ion Agreement for the L A M A S III-IV Hydroelectr ic 
Power Plant Project was s igned between The Ministry of Energy 
and Natural Resources and T.G.T. A.Ş. on August 7, 1997. 
L A M A S III - IV HEPP . with 41 M W installed capaci ty , will be 
built at the mouth of the L imonlu St ream. 50 km south west of 
Mersin. The B.O.T. model HEPP , with a total investment value of 
106.652 mil l ion US$, will have 173.3 Gwh/yr . generat ion capaci-
ty and 25 year operat ion period. 

S A U D I A R A B I A ( P a g e 7) 
G A M A has under taken 2 new projects in Saudi Arabia, which are 
the erection work of the Hadeed Direct Reduct ion Plant Module D 
and the construct ion and erect ion of Nama Epoxy Resin Plant. 

N E W S F R O M R U S S I A ( P a g e 8-9) 
• Const ruct ion of G a z p r o m Hous ing Complex , has been 9 9 % com-
pleted by the end of July 97. The 102.900 sqm Complex consists 
of 296 housing units, two storey car park, off ices , shopping center 
and shoot ing polygon. 
Design, cho ice of mater ials and workmansh ip quality of the build-
ings are above s tandards and the open air ventilated facade system 
used, is the biggest appl icat ion of this system in Europe, with 
respect to the breadth of the facade. Air-condi t ioning, fire alarm, 
security, compute r network of the of f ices , garbage disposal sys-
tem, water treatment and all the elevators of the complex are con-
trolled automat ical ly . 
• Finishing work of the 23 Villas in Moscow, is being cont inued 
and the villas will be submitted to the client by the end of October 1997. 
• C o n s t r u c t i o n of S ib i rsk i O g o n i o k Hotel C o m p l e x , in 

Novorosiysk, which started in October . 1997, was comple ted and 
the Hotel started operating in July 26. 1997. The facilities, with a 
total construct ion area of 44 .000 sq. m, consisted of a hotel, ser-
vice building, outdoor pool, beach and sports facilities, open-air 
d iscotheque and c inema. 

T O M S K G A S C O M P R E S S O R P R O J E C T C O M M E N C E D 
(Page 10) 
G A M A . by undertaking Tomsk Gas Compressor project, started a 
new era for itself and for the Turkish f i rms in contract ing for 
industrial projects in Russia. The d i f ference of this project is its 
geographic situation and transportation diff icult ies. 
The compressor station will convey the natural gas, which is a by 
product of the oil fields of the region, to the exist ing pipeline by 
73.5 bar pressure. The work, undertaken as a subcontractor to 
Bateman of Israel, consists of design, construction, erection, pip-
ing and transportation of materials. Mobil izat ion is nearly com-
pleted and the mechanical complet ion is scheduled for the summer 
of 1999. 

A I R L I F T S H I P M E N T O F B A B C O C K & W I L C O X - G A M A 
T O P O L A N D (Page 11) 
First unit of 4 ea. FM 120-97 Steam Boilers, manufac tured in the 
G A M A Plant, for Debica Tire Factory, a subsidiary of Goodyea r 
Company of USA. was shipped to Poland by air cargo. Total 
weight of the boiler and its accessories was 94 tons and shipment 
was made by an Anto. ov 124 plane exclusively designed for the 
Russian Air Force. Th j boilers for Debica which were designed to 
b u m fuel oil or natural gas. will provide s team for heating and 
industrial uses and allow the plant to reduce emissions. The 
remaining boilers will be shipped by barge, with the last one 
scheduled to arrive at Debica in February 1998. 

İ Z M İ T W A T E R S U P P L Y P R O J E C T ( P a g e 12) 
Construct ion of the Yuvacik Dam and the water supply pipelines 
within the scope of the İzmit Wate r Supply Project is being con-
tinued. By the end of July 1997. 79% of the filling work and the 
spil lway concrete work had been completed and concrete work of 
the stilling basin is being carried on. 35.54 % of the steel supply 
p ipe l ines and 2 3 . 1 4 % of the duc t i l e p ipe l ines have been 
completed. 

M A R M A R A E R E Ğ L İ S İ P O W E R P L A N T P R O J E C T 
( P a g e 12) 
Construct ion of the Marmara Ereğlisi Power Plant is being con-
tinued according to the work program. Construct ion of the foun-
dat ions of major buildings have been comple ted and sleel structure 
erection of some buildings has started. 
In the months of July and August , erection of structural steel, cas-
ings and heat exchangers of the heat recovery boilers have start-
ed and the first one was completed in 6 weeks . 

K A N G A L T H E R M A L P O W E R P L A N T P R O J E C T ( P a g e 13) 
In the Kangal Thermal Power Plant III. Unit and F G D Project, 
construct ion of the boiler pylons and the stacker, with sliding 
fo rmwork system, had been comple ted . The top beam of the boil-
er. which weighs 5 7 0 tons, was raised to 92.5 m height by this sys-
tem. 

F R O M T H K J O B S I T E S ( P a g e 14) 
Y a l o v a A k - K i n ı P r o j e c t 
Cons t ruc t i on of A k - K i m H y d r o g e n Pe rox ide and C a r b o n 
Monoxide & Hydrogen Plant in Yalova under taken by G A M A . 
which started in June. 1996 is p lanned to be completed by the end 
of October . 1997. The project , w ith a total value of US$2.'4(K).(HK). 
consists of des ign, manufac tur ing and erection w orks. Yalova per-
sonnel has also comple ted s o m e other modif icat ion works for 
Nuh Cement and A K S A in Hereke. 






