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Korunası Değerlerimiz 

Onbeşbin, evet fazlası var eksiği yok, onbeşbin yıldır 
yeryüzünün gerek kültür, gerek doğa ve gerekse insan 
açısından en zengin değerlere sahip Anadolu 
Yarımadası 'nda insan izi var. Deştikçe bulduklarımız 
gösteriyor ki aslında bildiklerimiz bilmemiz gerekenin 
hala çok azı. Hergün önünden geçip gittiğimiz her 
doğal ya da insan eli ile oluşturulan çevre parçası bize 
inanılmaz ölçüde bilgi ve uyarı sunuyor. Onbeşbin 
yıllık kültür ve doğa birikimi Dünya 'nın hangi 
bölgesinde var? Nekadar detaylı düşünülürse 
düşünülsün bu soruya cevap olarak birkaç bölge 
ancak zorlanarak bulunur. Son bir ya da iki yüzyıl, 
insanoğlu bencilliğinin doruğuna varmış durumda, ne 
kendinden öncekileri ne de kendinden sonrakileri 
düşünmeden insanlık adına yakarak, yıkarak ya da 
dikerek sadece küçük bir parçası olduğu çevreyi yok 
ediyor. 
Bizim kuşağımızın gözlediği ve saptadığı bu durumda 
çocuklarımıza ve onların torunlarına bizden önceki 
uygarlıkların ve kuşakların bıraktığı değerleri, 
koruyup, geliştirip, yüceltip, aktarmak, en önemli 
görevimiz. Bu görevi başarmak için de öğrenmek, 
anlamak, önce kendi kuşağımızı sonra da 
çocuklarımızı bilinçlendirmek zorundayız. Çünkü 
" Dörtnala gelip Uzak Asyadan, 
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan 

bu memleket bizim " 
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ERGÎL ERSÜ İLE METRO KONUSUNDA SÖYLEŞİ 
Genel Müdürümüz Metro Projesi ile ilgili iddialar konusunda sorularımızı yanıtladı. 

GB: Sayın Ersü, GAMA'nın yabancı ve yerli 
ortaklarla birlikte gerçekleştirmekte olduğu 
Ankara Metro Projesi ile ilgili olarak son yerel 
seçim kampanyası sırasında bazı iddialar ortaya 
atıldı. Projenin usulsüz ihale edildiği, fahiş fiyat-
larla yaptırıldığı, büyük peşin ödemelere 
rağmen iş yapılmadığı ve büyük yolsuzluğun söz 
konusu olduğu söylendi. Bu dönemde gerek 
şirketimiz gerekse Konsorsiyum adına bir açık-
lama yapılmadı. Bu konuda Gama çalışanlarını 
ve camiamızı aydınlatırmısınız? 

EE : Öncelikle şunu ifade edeyim ki 35 yıllık 
geçmişi olan Şirketimiz hiçbir zaman hiçbir yolsuz-
luğa karışmamıştır ve karışması da mümkün değil-
dir. Bilindiği gibi biz çok ortaklı bir anonim şirke-
tiz. Bir şahıs veya aile şirketi değiliz. Yıllardır 
yaptığımız işler, eserler ortada. Her türlü denetime 
de tabiyiz. Aynı şekilde ortaklarımızdan UTDC 
Group, Kanada'nın en büyük, dünyanın da sayılı 
firmalarından BOMBARDIER'nin bir branşı, 
Güriş ise herkesin bildiği gibi Türkiye'nin saygın 
taahhüt firmalarından biridir. Her nekadar bahis 
konusu iddialar bizi rahatsız edip üzdüyse de, her 
demokratik ülkenin seçim kampanyalarında yaşa-
nan bu tür konulara karışmamızın doğru olma-
yacağını düşündük. Kaldı ki iddialarda suçlanan 
hep Ankara Büyükşehir Belediyesi eski yönetimi 
idi, bizler değil. Olaya karışmamızın bizi de taraf 
haline getirebileceğini düşündük. Neticede, ortada 
iş programına göre ilerleyen, dünyada örnek göste-
rilecek kalitede yapılmakta olan güzel bir proje var. 
Her ne kadar yurtdışında gerçekleştirilenler ve 
Ankara'da yer altında yapılanlar fiziki olarak halkın 
gözüne gözükmüyorsa da yakında eser ortaya çıka-
cak ve sıcak bir seçim kampanyasında söylenenler 
unutulacak diye düşündük. Aslında bizim görevimiz 
taahhüdümüzü en iyi şekilde yapmak ve pole-
miklerden kaçınmaktır. Bu bakımdan Medya'da 

açıklama yapmak yoluna gitmedik. Ama tabi 8000'i 
aşkın çalışanımızın ve dostlarımızın aydın-
latılmasında yarar var. 

GB : Sayın Ersü, Metro Projesi ne zaman günde-
me geldi? 

EE : Ankara Metrosu Projesi 1987 yılında " Tadil 
Edilmiş Yap - İşlet - Devret " Modeli ile ihaleye 
çıkarıldı. " Tadil Edilmiş " ten kasıt, işin bir bölü-
münün Yap - İşlet - Devret olmakla beraber projeye 
gereken desteği sağlayabilmek için kredilerin bir 
bölümünün de direkt olarak Devlet'çe garanti altına 
alınacağı idi. 

GB : İhaleye kimler katıldı ve Gama'nın verdiği 
fiyat ne durumdaydı? 

EE: Ankara Belediyesi adına EGO Genel Müdür 
lüğü'nün açtığı ihaleye Aralık 1987'de bizimle 
birlikte toplam 5 Konsorsiyum katıldı. 
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Biz Kanada'nın UTDC Grubu ve Güriş ile bu ihale-
ye teklif verdik. EGO'nun 1988'in ilk aylarında tüm 
teklif sahiplerinden açıklama ve iyileştirme talepleri 
oldu. Tekliflerin ilk verilişinde Grubumuzunki en 
düşük fiyatlı teklifti. Daha sonraki aynı baza getir-
me ve iyileştirme aşamalarında da teklifimiz hep en 
ucuz ve iyi teklif olma vasfını korudu. 

GB: EGO'nun sözünü ettiğiniz talepleri nelerdi? 

EE: Başta tüm teklifler yabancı para cinsinden, o 
tarihteki rayiçlere baz edilmiş olarak verilmiş ve 
yapım döneminde eskalasyon içermekteydi. Bila-
hare EGO'nun talebiyle yapım dönemi eskas-
yonundan vazgeçilerek fiatlar sabit hale getirildi. 
Ancak bunu sağlayabilmek ve maliyet artışlarından 
korunabilmek için avans miktarının artırılması 
hususunda mutabık kalındı. 

GB: Metro sözleşmesi 1992 yılı sonunda imza-
landı. Görüşmelerin bu kadar uzamasının nede-
ni neydi? 

EE: Yap - İşlet - Devret Modelinin ilk uygu-
lamalarından oluşu ve bu modelin metro gibi çok 
önemli bir kamu hizmeti olmakla beraber, pek karlı 
bir yatırım olmayan bir projede uygulanmasının 
zorluğu nedeniyle işin müzakereleri uzamış ve 
projenin başlama tarihi gecikmiştir. 
Ağustos 1988'de başlayan görüşmeler, teknik ve 
ticari konularda hızlı gelişmişse de, finansörlere 
verilecek teminat mekanizmasının detaylarının 
karmaşıklığı ve yasal mevzuat eksiklikleri nede-
niyle sözleşme yapımı uzamıştır. 
T.C. Hükümetinin Yap - İşlet - Devret Modelindeki 
indirekt garantileri konusunun bir türlü sonuç-
landırılamamasından kaynaklanmış olan bu gecik-
mede Belediye ve Konsorsiyumun hiçbir kusuru 
olmamıştır. Nitekim bu nedenlerden aynı dönem-
lerde, hatta bugüne kadar hiçbir Y.İ.D projesi kesin 
gerçekleşme aşamasına gelememiştir. Ayrıca işin 
gecikmesi Konsorsiyumu da büyük masrafa uğrat-
mıştır. 

GB: Yap - İşlet - Devret Modelinden ne zaman 
vazgeçildi? 

EE: Ağustos 1991'de Hazine ve Dış Ticaret Müste-
şarlığının projeye direkt Hazine Garantisi vermeyi 
kabul etmesi ile Yap - İşlet - Devret Modelinden 
vazgeçilerek Anahtar Teslimi Yapım esasına geçil-
miştir. Model değişikliğinin getirdiği ilave çalış-
malar ve düzeltmeler bu tarihten sonra yapılmış, 
kredi sendikasyonları sağlanmış ve anlaşmaları 
Aralık 1992'de imzalanmıştır. Ankara Metrosu 
Projesi çok çetin ve çekişmeli bir ihale aşama-
sından sonra verilmiştir. Yapılan iş en son dünya 
standartlarında, fiat ise dünya fiat seviyesinin altın* 
dadır. 

GB: Konsorsiyumun sağladığı finansman nere-
lerden geldi ve şartları neydi? 

EE: Konsorsiyumumuzun sağladığı finansman 
olağanüstü iyidir. Kanada'dan sağlanan sıfır faiz 50 
yıl vadeli 114 milyon $'lık "Soft Loan" ve İngil-
tere'den sağlanan 33 milyon $'lık "Hibe" sayesinde 
proje bedelinde %25 indirim gerçekleştirilmiştir. 
Bu 595 milyon $'lık sözleşme için kullanılan 
kredinin 445 milyon $ olarak geri ödeneceği anla-
mına gelir. Sağlanan finansman, Kanada ve İngil-
tere Eksport Kredileri ile Uluslararası Bankalar 
Sendikasyonu'ndan alınan Ticari Kredi 'den oluş-
muştur. 
Konsorsiyumumuz'un kredi sağlayamaması neden-
niyle işin geciktiği doğru değildir. Tam tersine 
görüldüğü gibi olağanüstü koşullarda kredi sağlan-
mıştır. Yapım dönemi olan 4 yıl boyunca fiyatların 
sabit kalacağı düşünüldüğünde bunun önemi daha 
çok ortaya çıkmaktadır. 

GB: Projenin Sözleşme bedeli 595 milyon $ 
fakat alınan kredi 660 milyon $. 

E E : Evet aradaki 65 milyon $'lık fazlalık ihtiyaç 
halinde kullanılabilecek bir ilave provizyondur. 
İhtiyaç olması halinde Belediye tarafından ayrıca 
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yaptırılan Kızılay Ortak İstasyonu II. Aşaması 
bedelinin (52mil.$) karşılanmasında kulla-
nılabilecektir. 

GB: Alınan %35 oranındaki avans, kimilerine 
göre çok fazla görünüyor. Bu avans nerelerde 
kullanıldı? 

EE: Alınan %35 oranındaki avans, Teminat Mektu-
bu karşılığında alınmış ve proje hizmetleri, malze-
me alımları, tünel makinası gibi özel ekipman alım-
ları, şantiyelerin kuruluş masrafları ve başlayan 
inşaat çalışmaları için harcanmıştır. Yan sanayi 
imalatçılara ve alt teslimatçılara sabit fiyat sağla-
yabilmek için aynı şekilde yüksek avans veril-
miştir. Aynı nedenden malzeme bağlantılarına 
bazen %100'e varan yüksek peşinatlar ödenmiştir. 

GB: Sözleşmenin imzalanmasından önce başla-
yan Kızılay inşaatının amacı neydi? 

EE: Ankara Belediyesi'nin ayrıca yaptırdığı Hafif 
Raylı Sistem (Ankaray) ile bizim yaptığımız Anka-
ra Metrosu, Kızılay'da ortak bir istasyonda birbirini 
kesmektedir. Bu ortak istasyon ayrı bir kontrat 
altında Konsorsiyum'un Türk Ortakları Gama ve 
Güriş tarafından Belediye'ye taahhüt edilmiştir. 
Temmuz 1991'de başlayan ve yukarıdan aşağı 
doğru gerçekleştirilen inşaat, Ortak İstasyon'un 
trafiği engelleyici alt yapısının çok kısa bir sürede 
tamamlanmasını sağlamıştır. Böylece normal 
metodlarla 3 sene trafiği tamamen kapatacak bir 
faaliyet, Ankara'lıları en az rahatsız edecek şekilde 
yapılmıştır. İnşaatın biran evvel başlaması, ihalesi 
yapılmış olan Ankaray Projesi'nin, bu ortak istas-
yonun yapımını beklemesi halinde ortaya çıkacak 
gecikmesini önlemiştir. 

GB: İşin çok yüksek fiatlı olduğu iddiasına ne 
diyorsunuz? 

EE: Bu konuda iddia sahiplerinin yeterli bilgi sahi-
bi olmadıklarını veya yanlış bilgilendirildiklerini 

sanıyorum. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen 
böyle bir işi aynı kategoride olmayan başka işlerle 
karşılaştırmak doğru değil. Örneğin Kızılay İstas-
yonu bir apartman inşaatı gibi değerlendirilemez. 
Bünyesinde tüneller, viyadükler, köprüler, yeraltı 
istasyonları, özel trenler ve karmaşık elektronik 
sistemler olan bir büyük metro da ancak benzer 
projelerle karşılaştırılabilir. Çok kaba ölçülerle ve 
dünya genelinde bu tür metro projelerinde km mali-
yetinin yaklaşık 50 milyon ABD $ olduğu bilin-
mektedir. Bizim projemiz 14,7 km olduğuna göre 
birim maliyeti 40 milyon ABD $'a gelmektedir. 
Biraz evvel bahsettiğim "soft loan" ve hibeden 
doğan indirimi de hesaba katarsak bu maliyet 30 
milyon ABD $ 'a düşer. Bu söylediklerim bazıları 
için inandırıcı olmasa bile, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Metro'nun Kızılay - Çayyolu arasındaki 
ikinci etabını ihaleye çıkardığında alınacak teklif-
lerin bu söylediklerimi doğrulayacağı inancındayım. 
Bilindiği gibi Ankara Metrosu toplam 60 km uzun-
luğunda 4 aşamadan oluşuyor. Biz zaten birinci 
aşamayı yapıyoruz, ikinci aşama için ihale hazır-
lıklarının tamamlandığını biliyoruz ve bu işe de en 
iyi teklifi vermek için Ankara Belediyesi'nin ihaleye 
çıkmasını bekliyoruz. 

GB: Sayın Ersü, Metro inşaatları nasıl gidiyor 
ve ne zaman tamamlanacak? 

EE: 1997 yılı başında tamamlanması planlanan 
Ankara Metrosu, Ankara Halkının gözü önünde en 
son teknoloji ve metodlarla iş programına uygun 
olarak yürümektedir. Keza, Kızılay Ortak istasyonu 
Ankaray'ı geciktirmeyecek ve Kızılay trafiğini etki-
lemeyecek şekilde iş programına uygun yürü-
tülmektedir. Her iki işte de sabit götürü bedel nede-
ni ile metraj riskleri Konsorsiyum'a aittir ve 
Belediye hiçbir şekilde fiyat artışı riski altında 
değildir. Herhangi bir finansman sorunumuz yoktur 
ve hatta yedek finansman mevcuttur. 

GB: Sayın Ersü verdiğiniz bilgiler için çok teşek-
kür ederiz. 
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ANKARA METRO PROJESİ İNŞAATLARI 

ANKARA METRO SİSTEMİ 
I. AŞAMASI 

1987 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ego 
Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Ankara 
Metro Sistemi 1. Aşaması işinin yapım sözleşmesi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdür-
lüğü ile Ankara Metro Konsorsiyum'u arasında 
18.12.1992 tarihinde imzalanmıştır. Bu Konsor-
siyum Kanadalı UTDC - Bombardier ve SNC -
Lavalin Şirketleri ile Gama ve Güriş' Şirketleri tara-
fından kurulmuştur. 
Kredi sözleşmelerinin tamamlanmasına paralel 
olarak sözleşme yürürlüğe girmiş ve Ankara Metro 
Sistemi 1. Aşama işi 29.03.1993 tarihinde başla-
mıştır. Sözleşme gereği işin tamamlanma süresi 48 
ay olup sözleşme bitiş tarihi 29.03.1997'dir. 
Ankara Metro Sistemi 1. Aşama işi, Kızılay İstas-
yonu ile Batıkent arasındaki 12 istasyonluk, 14,636 
kilometrelik güzergahı kapsamaktadır. Ankara 
Metro Konsorsiyumu'nun yerli ortakları Gama 
Endüstri A.Ş. ile Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. 
Ankara Metro Projesinin tüm inşaat ve montaj işle-
rini yürütmektedir. 
29 Mart 1993 tarihinden 31.07.1994 tarihine kadar 
iş ilerlemesi %32,40 olup, inşaat ve montaj işleri 
12 adet istasyonun dokuzunda ve tüm hat boyunca 
devam etmektedir 

Tünel inşaatı 

İş ilerlemesindeki dağılım şöyledir. 

• Batıkent İstasyonu'nun kaba inşaat işleri tamam-
lanmış olup, bina tesisatları devam etmektedir. İş 
ilerlemesi %58'dir. 

• Ostim İstasyonu'nun kaba inşaatı büyük oranda 
tamamlanmış olup, iş ilerlemesi %52'dir. 

Bankent İstasyonu, kutu imalatı. 
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• Hastane İstasyonu nun kazı ve 
iksa işleri tamamlanmış olup, 
beton işleri devam etmektedir. İş 
ilerlemesi %32'dir. 

• Demetevler İstasyonu'nun yapı-
mı Hastane İstasyonu'na paralel 
olarak yürütülmekte olup iş iler-
lemesi %25'dir. 

• Yenimahalle İstasyonu 'nun kaba 
inşaatı tamamlanmak üzere olup, 
iş ilerlemesi %52'dir. 

• Kültür Merkezi İstasyonu 'nun 
kaba inşaatı tamamlanmak üzere 
olup, iş ilerlemesi %47'dir. 

• Ulus İstasyonu 'nun kazısı yapılmış olup, iş iler-
lemesi %3'dür. 

• Sıhhiye İstasyonu'nu kazıklı iksa ve kazı işlem-
leri devam etmektedir. İş ilerlemesi % 23'dür. 

• Macunköy, İvedik ve Akköprü İstasyonları'nın 
yapımına ise iş programı paralelinde başlanacaktır. 

• Hat yapımı işleri, 2,9 km tünel, 2,6 km yarmada 
kapalı hat, 2,05 km yarmada açık hat, 3,20 km viya-
dük ve 1,91 km hemzemin hattın yapımından oluş-
maktadır. Tünel işlerinin % 37'si, yarmada kapalı 
hat yapımının % 51'i, yarmada açık hat yapım işle-
rinin % 5'i, viyadük işlerinin % 30'u ve hemzemin 
hat yapım işlerinin % 17'si tamamlanmış durum-
dadır. 

• Macunköy depo alanı, bakım binası ve İdare Bina-
sı'nın yapım işleri devam etmekte olup, depo alanı 
nın % 50'si, bakım ve idare binasının % 38'i tamam-
lanmıştır. 

• Montaj işleri bazı istasyonlarda devam etmekte 
olup, ray montajlarına Ağustos 1994 sonunda başla-
nacaktır. 

Macunköy Viyadükleri 

KIZILAY ORTAK İSTASYONU 

Kızday Ortak İstasyonu, Ankara Metro Sistemi 1. 
Aşaması projesinden ayrı bir proje olup, yapırr, 
işine 24.07.1994 tarihinde başlanmıştır. 
36.000 m2 inşaat alanına sahip Kızılay Ortak İstas-
yonu, mezanin, metro katı, Ankaray katı ve 150 
m'lik ikiz kuyruk tünellerinden oluşmaktadır. Anka-
ray Hafif Raylı Sistem Projesine hizmet verecek 
Ankaray Platform Katı, inşaatı bitirilerek ilgili kuru-
luşa teslim edilmiştir. 24.03.1995 tarihinde tamam-
lanacak olan Kızılay Ortak İstasyonu'nun kaba inşa-
atı bitirilmiş, ince işleri ve tesisat işleri devam 
etmektedir. İş ilerlemesi %75'dir. 

Kızılay Ortak İstasyonu Mezanin Katı 
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Y.İ.D. PROJELERİMİZDE SON DURUM 
Birecik Barajı inşaatı için arazide çalışmalara başlandı, Marmara Doğal Gaz 
Çevrim Santralı temel atma aşamasına geldi. 

Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santralı 

Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesinde 
çalışmalar, inşaat sahasında yapılan çeşitli ölçümler, 
deneyler ve testlerle devam etmektedir. Kesin proje 
çalışmalarına Salzburg'da VPL tarafından devam edil-
mekte olup, Bakanlığın iştiraki ile Temmuz ayı içinde 
Salzburg'da kesin proje onayı için yapılan ilk toplantıda 
elektromekanik teknik şartnameleri ile enjeksiyon 
perdesi ve baraj temel prensipleri karara bağlanmıştır, 
inşaat süresince kullanılacak makina ve ekipman liste-
leri çıkarılmış olup teklifler toplanmaktadır. 

Temmuz 1994 faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz; 
• Nehir topografik ölçümleri ile ilgili tüm saha çalış-
maları tamamlanmış olup kesin rapor yayınlanmıştır. 
• ODTÜ Hidrolik Laboratuarı tarafından yapılan Dolu-
savak Modeli için oyulma testi tamamlanmış, Su Alma 
Ağzı Model deneyi ise devam etmektedir. 
• Üç eksenli kayma testi, perméabilité ve elek analizi 
gibi testlere, sahadan alınan alüvyon örnekleri üzerinde 
DSİ Araştırma Dairesi tarafından başlanmıştır. 
• Sol Sahil Ulaşım Yolu kamulaştırma planlan tamam-
lanmış olup Bakanlığa sunulmuştur. 
• Misafirhane, Sosyal Tesisler ve İdare Binası olarak 
kullanılacak olan Birecik Belediyesi'nden kiralanan 
tesislerde yapılacak yenileme ve dekorasyon işlerine 
başlanmıştır. 

Projede bu güne kadar tamamlanan işler; 
• 1.Safha kamulaştırma planları (yollar hariç) Kasım 
1993 ayında tamamlanarak Bakanlığa ulaşmıştır. 
• Arazinin tesviye eğrili haritası 1/1000 ve 1/1500'lük 
olarak Ocak 1994 ayında tamamlanmıştır 
• Servis Köprü temellerinde standart penetrasyon deneyi 
Nisan 1994 ayında tamamlanmıştır. 
• Temel kayalarının ripper ile sökülebilme özelliğini 

tesbit etmek amacı ile Nisan 1994 ayında sismik ve 
mühendislik jeolojisi çalışmaları yapılmıştır. 
• Baraj yeri ile Birecik Köprüsü arasındaki mansap nehir 
taramalarına ve 2. Safha kamulaştırma sınırlarına ışık 
tutacak nehir yatağı boyunca topografik ve sismik 
ölçümler Temmuz 1994 ayı başında tamamlanmıştır. 
Yakın planda yapılacak işler içerisinde ise 33 karotlu 
araştırma sondajlarını, 30 tonluk patlayıcı madde depo-
su ile iki adet karakol binası inşaatlarını sayabiliriz. Öte 
yandan organizasyon şeması sonuçlandırılmış olup 
değişik pozisyonlarda çalışacak kişilerin değer-
lendirilmeleri ve seçimi Ağustos ayı içinde yapılacak. 

Marmara Doğal Gaz Çevrim Santralı 
Öte yandan Yap - İşlet - Devret modeli ile gerçek-
leştirilecek Doğal Gaz Çevrim Santralı projesi temel 
atma safhasına geldi. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölü-
mü Çevre Araştırma Merkezi ile İTÜ Çevre Mühen-
disliği Bölümü tarafından santralın Çevresel Etki Değer-
lendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanmıştır. Çevre 
yönetimi, hava , su ve gürültü kirliliği izlenmesi ve 
modellenmesi, jeoloji ve yeraltı suları değerlendirmesi, 
karasal biyoloji, peysaj ve görsel değerlendirme gibi 
konuların irdelendiği rapor Çevre Bakanlığı'na sunul-
muştur. " Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" 
uyarınca yöre halkını yatırım konusunda bilgilendirmek, 
görüş ve önerilerini almak üzere 15.08.1994 günü "ÇED 
Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı" yapılmıştır. 
Marmara Ereğlisi, Süleyman Turgut Kırali İlköğretim 
Okulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Tekirdağ 

Valisi Şenol Engin ile ÇED Raporunu hazırlayan 
uzmanlar tarafından proje ve çevre üzerindeki etkileri 
konusunda bilgiler verilmiştir. Doğal gaz Çevrim Sant-
ralı temelinin ise 26 Eylül 1994 tarihinde atılması plan-
lanmaktadır. 
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SYKTYVKAR'IN EN BÜYÜK HASTANESİNİ 
İNŞAA EDİYORUZ... 

Komi Cumhuriyetinin prestij projesi GAMA'nın katılımı ile yükseliyor. 

„.I"""" 

Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Özerk Cumhu-
riyeti'nin başkenti Syktyvkar'da, Cumhuriyet'in prestij 
projesini GAMA gerçekleştiriyor; Syktyvkar Kardi-
yoloji Merkezi ve Doğumevi Kompleksi. 

Komi Özerk Cumhuriyeti 416.000 km2 yüzölçümü ile 
Rusya Federasyonu'nun kuzey batısında Ural Dağla-
rı'nın batı eteğinde yer almaktadır. Ülkenin nüfusu 
1,400.000'dir. Cumhuriyet'in güneyinde kurulu başken-
ti Syktyvkar ise 250.000 nüfuslu, kışın beyazın yazın 
da yeşilin hakim olduğu bir yerleşim merkezidir. İkli-
min oldukça sert olduğu Syktyvkar'da kar genellikle 
Ekim ortalarında başlamakta ve Nisan ortalarına kadar 
yerde kalmaktadır. Cumhuriyet'in başlıca gelir kaynak-
ları ham petrol, doğal gaz ve orman ürünleridir. 
Rusya'nın en büyük kağıt fabrikası yine Syktyvkar'da 
bulunmaktadır. 

Tamamlandığında Syktyvkar'ın en büyük hastanesi 
olacak olan 360 yataklı Kardiyoloji Merkezi ve 100 
yataklı Doğumevi Kompleksi 7 binadan oluşmakta. Bu 
binaları şöyle sıralayabiliriz; Poliklinik, 2 adet Hastane 
Kısmı, Merkez Blok, Ameliyathaneler, Doğumevi ve 
Teknik Blok. 

Gama'nın inşaatını, mekanik ve elektrik montaj işle-
rini üstlendiği projenin işvereni Komi Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı, yüklenici firması Palma Enterprises 
Ltd. ve proje sorumlusu Aeroengineering - Belgrad'dır. 
43.000 m2 kapalı inşaat alanına sahip Kompleks'in 
inşaatına Nisan 1993 ayında başlanmış iki aylık 
mobilizasyondan sonra Haziran 1993 - Şubat 1994 
arası kaba inşaat bitirilmiştir. Halen ince işleri, meka-
nik ve elektrik işleri devam etmektedir. Ağustos 1995 
sonunda tamamlanacak projede şu anda 230 personel 
çalışmaktadır. 



GAMA bülten 

Grubumuza dahil şirketleri tanıyalım : 

Gama - Gazprom Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 

Ana iştirakçileri Gama Endüstri A.Ş. ve Rus 
Anonim Şirketi (RAO) GAZPROM olan Gama -
Gazprom Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret A.Ş., 6 
Temmuz 1993 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunlarına göre kurulmuştur. Merkezi Ankara 'da 
olan şirketin yönetim kurulunu V.V. Remizof 
(Başkan), Erol Üçer (Başkan Yardımcısı), Y.A. 
Goriainov (Üye), O.İ. Piçugin (Üye), T. Uğur 
Yurdakul (Üye) ve İ. Celasin Egel (Üye) oluş-
turmaktadır. Genel Müdürlük görevini Gennadi A. 
Baklanov'un yürüttüğü şirketin ana faaliyet alan-
ları üç grupta toplanabilir. 
• Rus doğal gazının Türkiye içinde satıcı ve dağı-
tıcı olarak pazarlanması, 
• Rusya ve Türkiye'de boru hatları, rafineriler, 
yeraltı gaz depoları ile gaz ve enerji tesislerinin 
projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi, 

• Türkiye'den Rusya'ya ve Rusya'dan Türkiye'ye 
mal, ürün, hizmet satışı ve pazarlaması ile iki ülke 
arasında her türlü ticari faaliyet. 

Şirket faaliyetleri 

Kuruluş aşamasının ardından 4 Nisan 1994 tari-
hinde Genel Müdür G. Baklanov'un göreve başla-
ması ile şirket fiilen çalışmalarına başlamıştır. 
Geçen dört ay gibi kısa süre içinde Karacabey -
İzmir Ege Gaz Boru Hattı ve Tuz Gölü civarında 
yapımı planlanan yeraltı gaz deposu projeleri 
üzerinde etüdler yapılmış, ayrıca Türkiye'den 
Rusya 'ya bazı inşaat malzemelerinin ihracı ve 
Rusya'dan ayçiçeği tohumu ile bazı kimyasal 
maddelerin ithali konularında önemli gelişmeler 
sağlanmıştır . 

GAMA'NIN YENİ İŞLERİ 

Şehir Merkezi Oteli İnşaat ve Onarımı 

İşveren : AOZT TURGAZ 
İnşaat alanı : 25.000 m2 
İşin süresi : 22 ay (Temmuz 1994 - Ekim 1996) 
Yeri : Ekaterinburg, Rusya Federasyonu 
Kapsamı : Kaba inşaatı mevcut 20 katlı otel 

binasının 4 - Yıldızlı standartta anah-
tar teslimi yapımı. 540 yataklı Otelde 
55'i suit 305 oda, restoran, kafe, bar, 
gece kulübü, çok amaçlı salonlar ve 
"fıtness center" bulunmaktadır. 

Parlamento Binası " Duma" Cephe Onarımı 

İşveren : Vneshtrojimport 
İşin süresi : 4 Ay (Haziran 1994 - Eylül 1994) 
Yeri : Moskova, Rusya Federasyonu 

Ereğli Demir Çelik Tesisleri, Erimiş Çeliği Vakum 
Altında Gazsızlaştırma Projesi ile ilgili imalat. 

İşveren : Marubeni Deutshland GmbH 
İşin süresi : 5Ay 

Kangal Termik Santralı 3. Ünitesi ve Baca Gazı 
Desülfürizasyon Tesisleri Yapımı 

İşveren : Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 
(TEAŞ) 

İşin süresi : 44 ay 
Yeri : Kangal, Sivas 
Kapsamı : 1 x 150 M W Termik santralın kapa-

sitesini 1 milyar kWh arttıracak olan 3. 
Ünitenin ve baca gazlarını kükürt oksit-
lerden temizleyecek Desülfürizasyon 
Ünitesinin inşaat, imalat ve montajı. 
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AKSA AKRÎLİK KİMYA SANAYİ TESİSLERİ'NİN 
MODERNİZASYONU PROJESİ 

TAMAMLANMAK ÜZERE 

Genel görünüm 

Yalova Şantiyemizde 1.10.1994 tarihinde imzalamış 
olduğumuz sözleşme ile Aksa Akrilik Kimya Sanayi 
A.Ş.'ne ait, sentetik elyaf üreten fabrikanın moder-
nizasyonu ve kapasite arttırımı ile ilgili imalat, 
montaj ve demontaj işleri yapılmaktadır. 

1.10.1993 tarihinde montajına başlanan tesislerin 
Şarj, Polimerizasyon, DOPE, Otoklav ve Presleme 
üniteleri yapımı ile mevcut tesislerden Solvent Geri 
Kazanma, DOPE ve Polimerizasyon ünitelerinin 
tevsiatı bitirilmiş ve tüm üniteler işletmeye alın-
mıştır. Bazı ilave işler de tamamlanmış olup en 
son başlanan ilave işlerden Atık Isı Geri Kazanma 
Projesi kapsamındaki işlere devam edilmektedir. 
10 Temmuz 1994'ten bu yana geçici kabul çalış-
maları sürdürülen projenin ilave işlerle birlikte 
Eylül 1994'te tamamlanması hedeflenmiştir. 

Keşif bedeli 47,197 milyar TL olan projenin ilave 
işlerle birlikte % 125 keşif artışı ile tahminen 107 
milyar TL ile sonuçlanması beklenmektedir. Toplam 
7 ay olarak öngörülen işin süresi ise 2 ay 20 günlük 
süre uzatımı alınması ile 9 ay 20 güne çıkarılmıştır. 

Montaj işleri 
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Devam eden projelerimizden haberler: 
4 Yıldızlı Otel İnşaatı, Tümen 

Batı Sibirya'nın Tümen Özerk Bölgesinin başkenti 
Tümen'de 25.01.1994 tarihinde başlayan " 4 Yıldız-
lı Otel " inşaatı işleri devam ediyor. 
19.615 m2 kapalı alana sahip olan otel inşaatında 
şu ana kadar 4500 m3 beton dökülmüş, 14.000 m2 
kalıp yapılmış ve 400 ton demir kullanılmış olup 
kaba inşaatı Ağustos 1994 sonunda tamam-
lanmıştır. Projenin tamamlanma oranı % 15 merte-
besindedir. 390 yataklı otelde, restoran, kafe, gece 
kulübü, otopark ve yüzme havuzu bulunmakta. 

Nuh Çimento II. Fırın 
Prekalsinasyon Tesisleri, Hereke 
01.07.1993 tarihli Sözleşme ile Nuh Çimento San. 
A.Ş. 'ne karşı yüklenmiş olduğumuz II. Fırın 
Prekalsinasyon Tesisleri kapsamındaki işlerin 10 
Ağustos 1994 itibarı ile mevcut durumları şu şekil-
dedir: 
• Farin Değirmeni, Farin Eloktrofiltresi, Kömür 
Değirmeni, Siklon ve Ön Isıtıcı Ünitelerinde montaj 
devam etmektedir. 

Tümen Otel inşaatı 

• Kömür Besleme Sistemi tamamlanmış olup 
Temmuz 1994 başlarında işletmeye alınmıştır. 
• Tersiyer Hava Hatları, Farin Değirmeni Hammad-
de Nakil Sistemi ile Farin Nakil ve Fırın Besleme 
Sistemi'ne ait inşaat işlerine yeni başlanacak olup 
imalatlarına fabrikamızda devam edilmektedir. 
• Soğutma Kulesi ve kule bölgesindeki muhtelif 
inşaat işlerine başlanabilmesi için İdare'nin bu 
bölgedeki hafriyatı tamamlaması bekleniyor. 
• İstinat duvarları inşaatları tamamlanmış, Kablo 
Kanalları inşaatı bitmek üzere olup drenaj kanalı ve 
çevre düzenleme işlerine yakında başlanacaktır. 
• Mevcut Klinker Soğutma, Klinker Nakil Sistemi, 
Kliker Soğutma Elektrofiltresi, Ön - Isıtıcı, Soğut-
ma Kulesi, Döner Fırın Tadilatları ile muhtelif diğer 
tadilatlar için ise işin sonunda verilecek üç aylık 
büyük duruş beklenmektedir. 

Gerek Sözleşme kapsamındaki işlerde meydana 
gelen keşif artışları, gerekse bazı ilave işler nede-
niyle Sözleşme keşfinde % 10 civarında keşif artı-
şı olacaktır. İş ilerlemesi, Temmuz 1994 sonu itiba-
rı ile Sözleşme keşfi bazında % 50 mertebesindedir. 
İşin orjinal yapım süresi 01.07.1993 - 31.01.1995 
tarihleri arasında 19 ay olup, İdare'den kaynaklanan 
proje, hafriyat v.b. geçikmeleri, yerli proje kapsa-
mında meydana gelen % 40 mertebesindeki artış ve 
bazı ilave işler gibi nedenlerle işin termininde 
yaklaşık iki aylık öteleme olması beklenmektedir. 
Betonarme işleri ile sıcak gaz kanalları imalatı 
taşaronlara, diğer imalatlar fabrikamıza yaptı-
rılmakta olup diğer inşaat işleri ve tüm montaj işle-
ri kendi ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Ağus-
tos 1994 itibarı ile şantiye mevcudu 141 Gama 
personeli (23 u direkt personel) ve 59 taşaron perso-
neli olmak üzere toplam 200 kişidir. 

Prekalsinasyon Tesisleri 

w r u n 
* WM«Ş 
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Denizli Çimento Fabrikası Fırın 
Prekalsinasyon Tesisleri 
10 . 11 . 1993 tarihli sözleşme ile Denizli Çimento 
Sanayi T.A.Ş.'ne taahhüt ettiğimiz Fırın Prekal-
sinasyon Tesisleri inşaatına devam edilmekte olup, 
kapsama bazı yeni işler ilave edilmiştir. Bunlar, 
Yeni Farin Elektrofiltresi ve Trafo - Elektrik Odala-
rı, Blower - Kompresör ve Trafo Odaları yapımları 
ile Soğutma Kulesi tadilatıdır. 

Ön ısıtıcı ünitesi 

Ana ünitelerin 10 Ağustos 1994 itibarı ile mevcut 
yapım safhaları şu şekildedir. 

• Ö n - Isıtıcı Ünitesi ile Klinker Soğutma Elek-
trofiltresi montajı devam etmektedir. 

• Kömür Değirmeni Ünitesi temel inşaatı tamam-
lanmış olup yakında çelik montajına başlanacaktır. 

• Blower - Kompresör ve Trafo odaları, Tersiyer 
Hattı ile Farin Elektrofiltresi temel inşaatına 
başlanmıştır. 

Gerek sözleşme kapsamındaki işlerde meydana 
gelen keşif artışları, gerekse ilave işler nedeniyle 
Sözleşme keşfine göre takriben % 60 keşif artışı 
meydana gelmiştir. İş ilerlemesi Temmuz 1994 
sonu itibarı ile Sözleşme keşif bazında % 60 , revi-
ze ( 2. ) keşfe göre ise % 38 mertebesindedir. İşin 
orijinal yapım süresi 15.12.1993 - 31.01.1995 tarih-
leri arasında 13,5 ay olup , İdare'den kaynaklanan 
proje v.b. gecikmeleri, keşif artışları ve ilave işler 
nedeni ile süre uzatımı müracatı yapılmıştır. 

İmalatlar Fabrikamıza, Elektrofiltrelerin montajı 
taşarona yaptırılmakta olup, diğer tüm inşaat ve 
montaj işleri kendi ekiplerimiz tarafından yapıl-
maktadır. Ağustos 1994 ayı itibarı ile şantiye 
mevcudu 53 Gama personeli ( 9'u direkt personel ) 
ve 8 taşaron personeli olmak üzere toplam 61 kişi-
dir. Son iki aylık duruş döneminde mevcut ünite-
lerde yapılacak tadilat işleri ile işin yoğunlaşacağı 
dikkate alınarak toplam personel sayısı yoğun 
dönemde 75 - 85'e ulaşacaktır. 

Elektrofıltre 
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Şantiyelerimiz: 

Tümen 4 Yıldızlı Otel Şantiyesi 

Tümen'de 25.01.1994 tarihinde başlayan 4 Yıldızlı Otel inşaatının şantiye şefliğini M. Ziya Alav yapmak-
tadır. 18'i mühendis ve idari personel olmak üzere 357 kişinin çalışmakta olduğu inşaatın %15'i tamam-
lanmış durumdadır. Şirketimizin 
Tümen'de yaptığı yatırım sonu-
cu 20.000 m2'lik arazi üzerinde 
modern bir kamp kurulmuştur. 
Kampta 750 kişi kapasiteli 3 
adet yatakhane, yemekhane, 
lokal, 2 adet villa, 450 m2 
ambar, 150 m2 atölye, 200 m2 
kapalı otopark ve beton santralı 
bulunmaktadır. Şantiyenin maki-
na parkında ise, 1 adet mobil 
beton pompası. 6 adet damperli 
kamyon, 2 adet treyler, 3 adet 
kule vinç, 2 adet mobil vinç, 3 
adet loader ile birlikte toplam 
114 adet çeşitli makina ve ekip-
man bulunmaktadır. 

Tümen şantiyesi çalışanları 

Yalova Aksa Şantiyesi 

Şantiye şefliğini Erol Sonuparlak'ın yaptığı AKSA Modernizasyon Projesinde personel sayısı 8'i teknik, 
15'i idari olmak üzere Nisan 1994 ayında taşoron personeli dahil 357'ye ulaşmıştır. Şantiyede 12 Ağustos 

itibarı ile 58'i GAMA, 40'ı taşa-
ron personeli olmak üzere 98 
kişi bulunmaktadır. 

İşin yapımında kullanılan şanti-
ye geçiçi tesisleri ise şöyledir; 
Ofis Binası (165 m2), Kapalı 
Ambar (60 m2), 7 adet mobil 
sahra ofisi, İşçi Koğuşları (180 
m2), Yarı Açık İmalat Sahası 
(200 m2) ile Açık Stok ve İmalat 
Sahası (600 m2). 

İmalat ve montaj süresince 140 t, 
50 t, 45-50 t, 80-88 t, 36 t, 23 t, 
ve 10 tonluk olmak üzere toplam 
7 adet vinç hizmet vermiştir. 

Aksa şantiyesi çalışanları 

Şantiyede, çelik konstrüksiyon imalat ve montajı ile izolasyon işlerinin tamamında, elektrik enstrüman 
montajı, boru imalat ve montajı ile boya işlerinde kısmen 7 adet taşaron çalıştırılmış. 

14 
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KANGAL PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 
Kangal Termik Santralı 3. Ünitesi ve Desül-
fiirizasyon Tesislerinin sözleşmesi 08. 09. 1994 tari-
hinde, yüklenici Konsorsiyum ile Türkiye Elektrik 
Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) yetkilileri tarafından 
imzalandı. Macar Transelektro Firmasının lider-
liğinde oluşan Konsorsiyumda, Japon Mitsubishi, 
Alman Siemens ve Koch, Türk Gama ve Simco 
firmaları bulunmakta. Baca Gazı Kükürt Arıtma 
Tesisleri dahil olmak üzere %100 kredili olarak 
ihale edilen tesisin 1988 yılında işletmeye alınması 
planlanmakta. Gerçekleştirilecek 3. Ünite 157.3 
MW güce sahip olup yılda yaklaşık 1 milyar kWh 
enerji üretecek. Hava Kalitesinin Korun-
ması Yönetmeliği uyarınca yapımı gerekli olan Baca 
Gazı Kükürt Arıtma Tesisinde Baca Gazları kükürt 
oksitlerden temizlenecek. 

Kangal Projesi İmza Töreni 

Özetle... 

*Gama Endüstri A.Ş. İstanbul Sanayi Odası İSO'nun "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 
sıralamasında 216' ıncı sırayı aldı. 

*8000'e yaklaşıyoruz. 

Başarılarını günden güne perçinleyen Gama'nın, 
buna bağlı olarak eleman sayısı artmakta. Temmuz 
1994 ayı rakamları ile Gama Ailesi 7729 kişiye 
ulaşmış durumda. 333'ü mühendis, 684'ü idari 
personel olan bu sayının 5294'ü yurtdışı şanti-
yelerde görev yapmakta. Yurtiçindeki personelin 
231'i Merkez'de, 336'sı Fabrika'da, 1868'i ise şanti-
yelerde çalışmakta. 

*Sochi Şehri İdaresinden Teşekkür. 

Sochi Valisi S.K.Juraulyöv tarafından Yönetim 
Kurulu Başkanımız Erol Üçer 'e gönderilen 
mektupla, Rusya ve Türkiye arasındaki barış ve 
insani ilişkilerin geliştirilmesine sağladıkları 
destekten dolayı, Sochi Şehir İdaresi ve Rusya Ulus-
lararası Birliği Derneği Sochi Şubesi'nin teşekkür 
ve şükranları bildirildi. Sağlanan maddi desteğin, 
Sochi Uluslararası Barış Çocuk Kulübü tarafından, 
Sochi'nin Kardeş Şehirleri konulu bilgi yarış-
masının organizasyonu ve bu yarışmayı kaza-
nanların İstanbul'a gönderilmesi için kullanılmış 
olduğu anlatılan mektupta, bu öğrencilerin Türk 
kültürü, gelenekleri, tarihi ve modern yaşamı ile 
tanışmalarıyla ülkelerimiz arasında çok yönlü 
işbirliği için sağlam temeller kurulduğu belirtildi. 

*Turizm yatırımlarımız. 

Gama'nın turizm yatırımları olan Antalya Beldi-
bi'ndeki Renaissance Resort Otel ile Sochi'deki 
Radisson Lazurnaya Oteli 1994 yaz sezonunu çok 
iyi geçirdiler. Temmuz ayında turizmimizde görülen 
durgunluğun ardından, Ağustos ayı ile birlikte 
bölgedeki diğer otellerle beraber Gama'nın sahibi 
olduğu Renaissance Resort Otel'de de canlılık 
gözlendi ve %100 kapasite ile çalışmaya başladı. 
Öte yandan, Rusya Federasyonu'nun Sochi kentinde 
ortağı olduğumuz Radisson Lazurnaya Oteli de ilk 
sezonu olmasına rağmen %80'in üzerinde kapasite 
ile çalışmıştır. 

*Örnek villalar tamamlandı. 

Gama'nın Mersin Kargıpınarı 'nda inşaatına başla-
dığı Portakal Kumsalı Sitesi'nde 6 adet örnek villa-
nın yapımı tamamlandı. Biri satış ve pazarlama 
ofisi olarak kullanılacak villaların geri kalanı çeşitli 
mobilya üreticisi firmalar tarafından dekore edilip, 
müşterilerin beğenisine sunulacak. 

*Yurtdışı şantiyelerimize işçi gönderilmesi için 
tüm işlemleri yapan işçi sevk bölümü, iş hacminin 
çok genişlemesi nedeni ile Etimesgut'daki fabri-
kamızın bir bölümüne taşındı. 
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Şantiye Şefine "Notlar" Ömüral Erdem 

Çoğu kurumda iş rutindir; düzen yürümektedir, yapüacak iş bellidir, iş saatleri bellidir, sorunlar nisbeten 
az ve standarttır. Şantiye apayrıdır: Şantiyeni çabucak kuracaksın, herzaman olduğu gibi işi acilen yapa-
caksın ve acilen şantiyeni kapatacaksın. İşin zor! 

Senden beklenen malum: İşi hızla yapacaksın, kaliteli yapacaksın, iktisadi yapacaksın (direkt işçilik -
malzeme - indirekt giderler yönünden) ve bütün bunlar sağlayacağın huzur ortamında yapılacak. Bunları 
nasıl yapacağını biliyorsun ve bunları yaparken de bir gözünün küçük büyük bir sürü ek konu üzerinde 
olması gerektiğini ve bunların şantiyenin başarısını arttıracağını da biliyorsun. 

Seneler içinde bu ek konularda "yoğun işler arasında zaman zaman es geçilebiliyor, hatırlatıcı olsun " diye 
karınca duası gibi notlar almışım, geçenlerde şöyle bir karıştırdım: 

İşte "Unutmayalım " Faslından Notlar: 

• Zaman zaman moral takviye seansları iyi olur. 

• Kararında takdir ve tecziye şantiyeyi zinde tutar. 

• Sık sık sözleşmeleri karıştırmak fayda getirir. 

• Gerektiğinde Şantiye bildirileri yazılmalı. 

• İş güvenliği konuları, yangın tedbirleri ne alem-
de? Şantiyen temiz mi, düzenli mi? 

• Zaman zaman dolaşacağın yerler; atölyeler, yatak-
hane, yemekhane, koltuk ambarları, saha barakaları, 
ambarlar, hurda sahası. 

• Malzeme, ekipman ve işçi temini ile azaltmalarını 
zamanında yapmak başının ağrısını azaltır. 

• İş programlarının takibi ve periyodik iş değer-
lendirme toplantıları önemli, aylık raporlar zaman-
lıca hazırlanmalı. 

• İdarelerle, Konsorsiyum ortakları ile yapılan sözlü 
anlaşmalar zaman içinde unutulur veya yanlış hatır-
lanır, en iyisi hemen yazıp karşılıklı imzalaşıvermek. 

• Arşiv ve Yazışma dosyaları düzeni nasıl? Aradı-
ğını hemen bulabiliyormusun? 

• Araçların bakım, vize ve sigortaları zamanında 
yapılıyordur herhalde? Araçların ve iş makinaların 
100 km.'de veya 1 saatte ne kadar mazot yakmalı? 

• Bazı elemanlar viziteye çıkmayı ve devamsızlığı 
adet haline getirir, 5 - 1 0 dakika işe geç çıkmaya, 
5 - 1 0 dakika erken bırakmaya bayılır. Onları bu 
huylarından vazgeçirmen onlarında lehinedir. 

• "Extrawork" 1ar damlaya damlaya göl yapar. 

• Bordrolara hızlı bir gözatışta bazı fazla mesailer 
gözüne batacaktır. 

• Yıllık izinler fazla birikmesin. 

• İdare ve çevre yerleşim birimlerinin yetkilileri ile 
sıcak ilişki her zaman faydalıdır. (Hele yollarını 
kullandığın veya kum - çakıl aldığın köyle!) 

• Yemek kaliteleri ve maliyetleri nasıl? 

• Bir kişilik işi iki kişiye yaptırma. 

• Birisinden bekleyebileceğin iş ona "ne beklediğini 
tam tarif etmenle" doğru orantılıdır. 

• "Günlük" tut, not al, "ben unutmam" diye düşün-
me, elhak unutursun. 

• İşçimiz mıknatıslıdır, birbirini çeker, bak bakalım 
sabah ayırarak iş verdiğin düz işçiler yarım saat 
sonra hala ayrı mı ? 

• Baktığını görmek güzeldir, ama en güzeli daima 
ileriyi görmek! 

16 



GAMA bülten 

Teknisyenin Köşesi 

Bina Yönetim Sistemleri; 
Bina yönetim sistemleri ülkemizde ve dünyada özel-
likle son ydlarda yaygın olarak kullanılmakta olan 
akıllı kontrol sistemleridir. Sistemin en önemli 
özelliği büyük ve yüksek binalarda insan hata-
larından doğabilecek problemleri önlemek, insan ve 
enerji (elektrik, mekanik, ısı, vs.) gücünden tasarruf 
etmektir. 

Bina Yönetim Sistemi kullanıcılara yaşadıkları 
mekan ile ilgili bir çok bilgiyi bilgisayarlar yardımı 
ile görsel ve duysal açıdan iletebildiği gibi, kendi 
kendine de otomatik olarak gerekli önlemleri alabil-
mektedir. Binalardaki uygulama alanları bilgi-
sayarların yapabileceği işlerle ilintili olduğu için, 
yapabileceği işleri tam olarak tarif etmek pek doğru 
olmasa bile, genel uygulamalarda kontrol ve kuman-
da edilen üniteler ile işlevleri şöyledir; 

• HVAC olarak tabir edilen klima santralları ve 
sistemlerine kumanda etmekte, bu cihazlarla ilgili 
her türlü bilgiyi ve direkt kullanıcıyı ilgilendiren 
dış hava sıcaklığı, ortam sıcaklığı gibi bilgileri 
şematik olarak kullanıcılara aktarmaktadır. Bununla 
birlikte sistem mevsimlere, gece/gündüz sıcak-
lıklarına, ortamın ve dış havanın nemine göre ısıtı-
cı ve/veya soğutucu ünitelerini zamana da bağlı 
olarak otomatik ayarlayarak hem konfor hem de 
enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

• Binalarda, özellikle yüksek binalarda, kat aydın-
latmalarını, zamana ve insan yüküne bağlı olarak 
istenilen sürelerde açıp kapamakta ve enerji tasar-
rufu sağlamaktadır. Yine yüksek standartlı bina ve 
yerleşim merkezlerinde çevre aydınlatmalarını 
mevsimlere ve güneş ışığı şiddetine bağlı olarak 
ayarlayabilmektedir. 

• Özellikle iş merkezi türünde binalarda mesai biti-
minde bir takım geçişleri kapatarak ve sadece yetki-
li personelin geçişine izin vererek güvenlik amaçlı 
olarak kullanılmaktadır. 

• Sistem birden fazla enerji transformatörü ve 
bununla birlikte jeneratör de kullanılan yerlerde 
transformatörlerin arızalarını gözleyerek kulla-
nıcılara bilgi aktarmakta ve sistemlerin sürekliliğini 
temin etmektedir. 

• Sistem binalarda kullanılan bütün cihazların 
(sirkülasyon pompaları, klimalar, brülörler, fanlar, 
yangın pompaları ve akla gelebilecek elektrikli ve 
mekanik tüm sistemler ) çalışma sürelerini ölçerek 
tavsiye edilen kullanım sürelerinden önce kulla-
nıcıyı uyarmakta ve olası arızalara meydan verme-
mektedir. 

• Bina yönetim sistemi, yangın anında binanın özel-
likle kullanılması istenilen sistemlerini (Yangın 
fanları, asansörler, kaçış kapıları, tehlikeli bölge-
lerde elektrik kesilmesi, otomatik itfaiye arama 
gibi) otomatik olarak devreye sokarak insanların 
güvenlik içinde binayı terk etmesini ve yangına 
anında müdahale edilmesini temin edebilmektedir. 

Yukarıda kısaca bahsedilen ve GAMA'nın 
Rusya 'ya kazandırdığı ilk beş yıldızlı otelde de 
kullanılan Bina Yönetim Sistemi, otelin Amerikan 
menşeli işletmecisi RADISSON tarafından da 
benimsenerek kullanılmaktadır. 

HAKAN TAŞAŞ 
Elektronik Mühendisi 
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ANILAR 
Belki hiçbir şantiye şefimiz böyle bir mektup almadı ama almayacağını kim söyleyebilir? 

" Sayın Şantiye Şefim, 

İş kazası tutanağına planlama hatası diye yazılmıştır. Bunu yeterli görmeyerek ayrın-
tılı anlatmamı istemişsiniz. Şu anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen 
aşağıda anlattığım gibi olmuştur. 

Bildiğiniz gibi ben bir duvarcı ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim 
zaman biraz tuğla artmıştı.Yaklaşık 150 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğla-
ları aşağıya indirmek gerekiyordu. 

Aşağı indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım. Altıncı kata çıktım. İpi bir 
çıkrıktan geçirip ucunu aşağı saldım. Tekrar aşağı indim ve ipi çekerek varili altıncı 
kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir yere bağlayarak tekrar yukarı çıktım. Bütün 
tuğlaları varile doldurdum, aşağı indim. Bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmem-
le birlikte kendimi havada buldum. Nasıl bulmayayım? Ben yaklaşık 70 kiloyum. 150 
kiloluk varil aşağı düşerken beni yukarı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırak-
mayı akıl edemedim. Yolun yarısında varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın bu sırada 
kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı. 
Parmaklarım bu sırada kırıldı. 

Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. Varil hafifleyince, 
bu sefer ben aşağı, varil yukarı çıkmaya başladık ve yolun yarısında yine çarpıştık. 
Sol bacağımın kaval kemiği de bu sırada kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı akıl 
ettim. Başımı yukarı kaldırdığımda, boş varilin süratle üzerime geldiğini gördüm. 
Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum. Bayılmışım gözümü hastanede açtım. 

Cenabı Haktan tüm kullarını böyle görülmez kazalardan korumasını diler, hürmetle 
ellerinizden öperim. 

Duvarcı ustanız 

TEMEL" 
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TÜMEN 
4 Yıldızlı Otel Şantiyemizin ve Zapsibgaz-Gama şirketinin bulunduğu şehir 

Batı Sibirya'da Tümen Özerk Bölgesinin başkenti 
TÜMEN, Ural Dağlan'nın doğu yakasında 1200 km 
uzunluğunda büyük bir ova üzerinde yer almaktadır. 
Tura Nehri'nin kıyısında gelişmiş olan şehirde kısa 
yaz aylarında sıcaklık 40 dereceye kadar yükse-
lebilmekte, uzun kış aylarında ise -45 dereceye kadar 
düşebilmektedir. Obi Nehri ile birleşip Kuzey Buz Deni-
zi'ne dökülen Tura Nehri yaz aylarında kuzeyde demir-
yolu ağının erişmediği şehirlere malzeme ikmali için 
kullanılmakta kışın ise tamamen donması nedeni ile 
fonksiyonsuz kalmaktadır. 
Tümen batı ile doğu arasında bir geçiş bölgesinde bulun-
duğu için nüfusu çeşitli etnik gruplardan meydana 
gelmiştir. Çoğunluğu Beyaz Rus olmakla birlikte 
Kazak, Tatar, Azeri ve Gürcü nüfus yoğunluğu dikkati 
çekmektedir. 
Sibirya'daki en eski şehir olan Tümen, 1586'da kurul-
muştur. 17'nci yüzyıldan beri Çin - Sibirya ticaret yolları 
üzerinde önemli bir geçit noktası olan Tümen, 19'uncu 
yüzyılda Tura Nehri üzerinde oluşturulan buharlı gemi 
hattının ve Ekaterinburg - Tümen demiryolunun kurul-
ması ile daha önem kazanmıştır. Gemi yapımı, kereste 
endüstrisi , balıkçılık ve halı dokumacılık alanlarında 

gelişen şehrin nüfüsu da buna bağlı olarak artmış ve 
Tümen Sibirya'nın en büyük şehri haline gelmiştir. 
II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden dolayı 
Orta Rusya bölgelerinden bu bölgeye aktarılan fabrika 
ve ağır sanayinin gelmesi şehrin gelişmesine neden 
olmuştur. Savaş yılları boyunca Tümen, uçak, tank, 
kamyon gibi askeri araçlara yedek parça hazırlayan 
büyük bir fabrika haline gelmiştir. Savaşın bitiminden 
sonra şehir yeniden yapılanırken boşaltılan fabrikaların 
işlemesi için eleman ve hammadde eksiğinin giderilmesi 
amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış, hükümet tara-
fından çeşitli enstitüler kurulmuştur. Bu enstitüler sana-
yinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmiş ve 
hammadde konusunda araştırmalar yapmışlardır. 
Tümen'de petrol ve doğalgaz bulunmasından sonra 
endüstri tamamen bu yöne kaydırılmış ve Tümen eski 
SSCB'nin "petrol bölgesi" olarak anılan bölgenin idari 
merkezi haline gelmiştir. Bu bölge SSCB'nin toplam 
gelirlerinin % 70 kısmını oluşturan bir üretim ile Rusya 
tarihinin en önemli petrol üreten bölgesi olmuştur. 
Tümen'de bu gün çok sayıda makina, tıbbi ekipman, 
kereste, mobilya, kimyasal madde fabrikaları ile tersa-
neler bulunmakta dolayısı ile çevre kirliliği yoğun olarak 
hissedilmektedir. 470.000'e varan nüfuslu şehirde küçük 
olmasına rağmen 94 fabrika, 17 otel, 13 yüksek öğretim 
kurumu, 2 tiyatro, 6 müze, 7 stadyum, 120 cimnasyum 
ve 8 kapalı yüzme havuz bulunmaktadır. 
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