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Gama Ailemizin Değerli Mensupları; 

2009 yılı GAMA açısından, 
çalışanlarımızdan aldığımız güç ile yapısal 
değişimlere olanak sağladığımız bir yıl 
oldu. Grubumuzun yönetimini, Yatırımlar 
ve Taahhüt olarak iki ana bölüm altında 
topladık . Enerji alanında gurur verici 

yatırımlara imza attık. Taahhüt konusunda 
da, alanındaki tek Türk EPC firması olan Güç Sistemleri 

Şirketimizin başarıları ile gururlandık ve bu konudaki iş modelinin 
günümüz iş koşullarına uygun hale getirilmesinde önemli adımlar attık. 

Kuruluşumuzun 50. yılını geride bıraktığımız bugünlerde, 
tüm çalışma arkadaşlarımız ve ortaklarımızla Gama'yı hep 

birlikte, hem Türkiye'de ilkleri yapan, hem de dünyanın farklı 
coğrafyalarında projeler gerçekleştirebilen önemli bir firma 

haline getirdik. Gama'yı bugünlere getiren ortak felsefe hep 
"uzmanlık, kabiliyet ve takım arkadaşlığı" oldu. Aldığımız 

nişanlar, ödüller, bugün farklı kıtalarda Gama 
imzasıyla ayakta duran tesisler, yapılar, hep bu 

ortak değerlerin ve ortak hareket edebilme 
becerisinin eserleridir. 

Dünyayı derinden sarsan ekonomik krizin etkilerinin tüm 
sektörlerde hissedildiği zor bir yılı geride bıraktık. 50. yaşını 
tamamlamış bir firmanın, kuruluşundan bugüne kadar, yaşamına bizzat 
tanıklık etmiş biri olarak, ekonomik krizlere, siyasi çalkantılara alışkın 
olan ülkemizin bu zorlukların altından da milli beraberlik ve birlik ile 
kalkacağına ve medeni ülkeler yolunda ilerlemesine devam edeceğine 
olan inancım tamdır. 

2010 yılının ülkemize refah, barış ve istikrar getirmesini dilerken, 
tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli ortaklarımıza sağlık, esenlik ve 
mutluluk dolu günler dilerim. 

Erol ÜÇER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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50. kılımızı 'Kutladık 
Reyhan SAYGIN 

Konuşurken, hatta yazarken bile bir çırpıda 
çıkıveriyor; "50. yılımızı kutladık" cümlesi. 
Çoğumuz henüz doğmamışken kurulmuş olan 
bir firmanın 50. yılını kutlamak fikri bile bir 
süre sonra çok heyecan veriyor. Hele de 
ülkemizde, günümüze kadar gelebilen 50 yıllık 
şirketlerin sayısı iki elin parmaklarının sayısını 
geçmezken. 

Kutlama hazırlıklarına 
başlarken, ilk önce 50 yılda 
nelerin yapıldığını araştırdık. 
Türkiye'nin dört bir tarafından, 
daha sonra dünyanın dört bir 
yanma ulaşmış, hatta haritada 
yerini bile bulamadığımız 
bölgelerde zorlu projelerin 
gerçekleştirildiğini, merkezde 
ve bu bölgelerdeki ofislerde, 
şantiyelerde başarı 
hikayelerinin yazıldığını ve 
buralarda ömürlerin geçtiğini 
anladık. Bilginin, uzmanlık, 
kabiliyet, gayret ve takım 
arkadaşlığının, nasıl bir temel 
oluşturduğunu, bu 50 yıllık 
hikayeden, ardında kalan irili 
ufaklı 250'nin üzerinde 

projeden başka, bizim ve gelecek nesilin alacağı 
dersler olduğunu gördük. 50. yıla ulaşabilmenin 
temelinin aile olabilmekte yattığını, her ailede 
olduğu gibi gündelik anlaşmazlıkların yine o 
aile içinde sulh ile çözüldüğü, sevgi ve saygının 
ana unsurlar olduğunu anladık. 

50 yıllık bir yolculuğun kısa özeti, herkesin 
anılarını tazelemek için faydalı olacaktır. 

"Üç genç mühendis, İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nden istek, cesaret ve büyük 
ideallerle mezun olmuşlardı. Dönem Türkiye için 
kalkınma ve yeniden yapılanma zamanıydı. Yol, 
köprü, boru hatları, barajlar, hava meydanları... 
Ülkenin neye ihtiyacı varsa hepsini üretmek, 
büyük projelerin altına imza atmak istiyorlardı. 
Onlarla aynı hedefleri paylaşan bir müteahhitle 
birlikte yola çıktılar. GAMA İnşaat'ın temellerini 
attıklarında yıl 1959'du. 

İlk olarak Yeşilırmak ve Mertırmak 
köprülerinin ihalelerini alıp tamamladılar. 
Azimleri ve yabancı dil bilgileri tecmbeyle 
birleşince NATO ihalelerinin kapısı da açıldı, 
izmir Çiğli Havaalanı'mn yapımını üstlendiler. 
Sadece üç yıl sonra enerji sektörüne sağlam bir 
adım atıldı: önce Fenni ve GAMA İnşaat 
Grupmanı Limited şirketi kuruldu ardından 

50. yıla 
ulaşabilmenin 
temelinin aile 

olabilmekte 
yattığını, her 

ailede olduğu gibi 
gündelik 

anlaşmazlıkların 
yine o aile içinde 

sulh ile 
çözüldüğü, sevgi 

ve saygının ana 
unsurlar olduğunu 

anladık. 

İTÜ'den istek, cesaret ve büyük ideallerle mezun olan 3 genç mühendis ve onlarla aynı hedefleri paylaşan 
bir müteahhitle GAMA inşaatın temellerini 1959 yılında attılar. 
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GAMA İnşaatın temellerinin atıldığı dönem 
Türkiye için kalkınma ve yeniden yapılanma 
zamanıydı. Yol, köprü, boru hatları, barajlar, 
hava meydanları... Ülkenin neye ihtiyacı 
varsa hepsini üretmek, büyük projelerin 
altına imza atmak istiyorlardı. 
Yeşilırmak ve Mertırmak köprüleri başarıyla 
gerçekleştirilen ilk projelerdi... 

alanının en saygın kuruluşlarından, termik 
santrallarda kullanılan buhar kazanlarının 
mucidi sayılan Amerikan "Babcock and Wilcox" 
firmasının Türkiye temsilciliği üstlenildi. Ufku 
geniş ve bereketli bir yolculuk başlıyordu. 

Fenni ve GAMA 1965 yılında Babcock and 
Wilcox'un taşeronu olarak Dünya Bankası 
kredisiyle yapılan Mersin Termik Santrali'nin 
kazan montajını gerçekleştirdi. Bir iş bir diğerini 
bir başarı bir başkasını getiriyordu. Fenni ve 
GAMA, Dünya Bankası'ndan endüstriyel tesis 
yapımı için yeterlilik belgesi alan ilk Türk 
firnıası oldu. Fransız ve İtalyan şirketlerini 
geride bırakarak Mersin Termik Sanrali'nin bu 
kez genel montaj ihalesini kazandı.Türkiye'de 
anahtar teslimi endüstriyel tesis yapma devrini 
açan GAMA bu alandaki ilk firma oldu. 

1970'te şirket genişlemesini yeni bir 
yapılanmayla sürdürdü. Şirkete katılan genç 
mühendislerin de ortaklığa katılımı ile GAMA 
Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. 
kuruldu. 70'li yıllar GAMA için hem yurtiçinde 

hem de yurtdışında ismini duyuracağı, 
tecrübesini artıracağı bir dönem oldu. İlk 
yurtdışı işine İran'daki buhar santraliyle imza 
attı.. 1976'daki Soma Termik Santrali 
çalışmasının hemen ardından Türkiye'nin ilk 
denizaltı boru hattı olan İstanbul Boğaziçi Geçişi 
Su Boru Hattını gerçekleştirdi. 

80'li yıllarla birlikte GAMA, Ortadoğu başta 
olmak üzere dünya genelindeki etkinliğini hızla 
artırmaya başladı. Rusya, Güneydoğu Asya, 
Kuzey Afrika ve daha sonra da Avrupa'da 
projeler üstlenmeye hatta yatırımlar yapmaya 
başladı. Bir başarı bir diğerinin kapısını açtı. 
Moskova'da Gazprom genel merkezinin inşatı, 
Rus Parlamento binasının onarımı ve 
beraberinde gelen diğer işler prestij getirdi. 

GAMA, tecrübesi ve iş kalitesiyle büyük 
çaptaki projelerin bir numaralı adresi konumuna 
geldi. Marmara Ereğlisi Doğal Gaz Çevrim 
Santrali, Ankara Metrosu ve Birecik Barajı 
90'lardaki büyümenin en önemli satırbaşları 
oldu. 
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Prensiplerini her 
zaman 'güvenlik, 

kalite, çevre ve 
müşteri 

memnuniyeti' 
kavramları üzerine 

kuran GAMA 
kurulduğu günden 
bu yana geçen elli 

yıl içinde 
Atlantik'ten 

Pasifik'e dünyanın 
birçok ülkesinde 

projeler 
gerçekleştiren, 

yatırımlarda 
bulunan ve 

kalitesiyle tanınan 
bir firma konumuna 

gelmiştir. 

21.yüzyıl GAMA için 
değişimi ve yeni 
yapılanmaları başlattı. 
İrlanda'da otoyoldan santral 
inşaatına farklı projeler 
yürütecek bir şirket kuruldu. 
Enerji, ticaret ve turizm, ve 
uluslararası alanlarda üç 
ayrı şirketin kuruluşu 
gerçekleştirildi. 2003 yılında 
GAMA grubu bütün 
şirketlerini ve ortaklıklarım 
tek bir çatı altında topladı: 
GAMA Holding. 

GAMA Holding beş ana 
şirketten oluştu: Gama 
Endüstri, Gama Enerji, 
Gama Güç Sistemleri, Gama 
Ticaret ve Gama 
International. 

2008'in hemen başında, 
GAMA enerji alanında dünya 
çapında bir firmayla güç 
birliğine gitti. General 

Electric firması GAMA Enerji'nin yüzde 50 
hisseyle ortağı oldu. Tecmbelerini birleştiren iki 
büyük grup Türkiye ve çevre ülkelerde artan 
enerji ve su talebine cevap verecek projelere 
yatırım yapmak için kolları sıvadı. 

2003 yılındaki yapı değişikliğinde daha önce 
Babcock&Wilcox ortaklığı ile kurulmuş olan 
GAMA Kazan Teknoloji A.Ş. de GAMA Güç 
Sistemleri AŞ adını aldı. GAMA Güç Sistemleri, 
enerji santralleri konusunda komple anahtar 
teslim yapım şirketine dönüştü ve kısa zamanda 
sahasında global pazarda sözsahibi bir konuma 
geldi. 

GAMA, eksi 45 dereceden artı 45 dereceye 
değişen çok farklı iklimlerde, en zorlu 
koşullarda çok büyük ölçekli projeleri ardı 
ardına gerçekleştirdi. Yapımını üstlendiği kuvvet 
santralleri, rafineriler, petrokimya/kimya/ 
doğalgaz ve diğer endüstriyel tesisler Suudi 
Arabistan'dan Rusya'ya, Malezya'dan İrlanda'ya 

uzanıyor: Türkiye'de 1400 MV/'lık Afşin 
Elbistan B, 1200 MW'lık İskenderun, S.Arabistan 
Cidde'de 2200 MW'lık Shoiba, İrlanda'da 400 
MW'hk Tynagh, 450 MWlık Whitegate, 
Rusya'da 400 M W Shatura, 800 MW Surgut 
Elektrik Santralları, Rusya Sakhalin'de LNG 
tesisi, Vyksa ve Kaluga'da Demirçelik tesisleri, 
Katar'da dünyanın en büyük LNG tesislerinde 
önemli bölümler, S.Arabistan'da dünyanın en 
büyük çimento fabrikası ve çok sayıda Petrol, 
Petrokimya tesisleri, Yemen'de, Libya'da, 
Türkmenistan'da, Kazakistan'da toplam 18 
ülkede 250'den fazla proje. 

Rakamlar GAMA'nın iş hacminin 
boyutlarını açıkça ortaya koymakta. 

GAMA'nın bugüne kadar tamamladığı ve 
yapımına devam ettiği enerji santrali arının 
toplam kapasitesi 14.500 MW'dır yani 
Türkiye'de kumlu gücün yaklaşık %35'i. Yine 
tamamladığı ve yapımına devam ettiği çimento 
fabrikalarının kliııker yıllık üretim kapasitesi ise 
toplam 17.5 milyon ton'dur. Bu da Türkiye'deki 
kurulu fabrikaların kapasitesinin yaklaşık 
yarısına eşittir. 

Prensiplerini her zaman 'güvenlik, kalite, 
çevre ve müşteri memnuniyeti' kavramları 
üzerine kuran GAMA kurulduğu günden bu yana 
geçen elli yıl içinde Atlantik'ten Pasifik'e 
dünyanın birçok ülkesinde projeler 
gerçekleştiren, yatırımlarda bulunan ve 
kalitesiyle tanınan bir firma konumuna 
gelmiştir. 1959'da dört girişimcinin kurduğu 
GAMA bugün, çok ortaklı bir anonim şirket 
olarak, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan, 
ortaklarına, 20.000'i aşkın çalışanına ve 
topluma fayda sağlamayı misyon edinmiş, 
alanında öncü ve global bir firma olma vizyonu 
ile yoluna devam etmektedir ." 

İlk kutlamamızı, 24 Kasım 2009, Ankara'da, 
devlet, bürokrasi, iş adamları ve diplomatik 
erkanın katılımı ile, yaklaşık 400 davetlinin 
ağırlandığı 50. Yıl Gala Yemeği ile 
gerçekleştirdik. GAMA üst düzey yönetiminin 
ev sahipliği yaptığı geceye 9. Cumhurbaşkanı 
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"Türkiye'nin zaman tüneli 
içinde bir kuruluş 
kaybolmamış, yaşamış, 
yeşermiş ve 50 seneye 
gelmiş ise bu başlı başına 
bir beceridir. GAMA gibi bir 
kuruluşa Türkiye'nin sahip 
olması bir kıvançtır. GAMA 
ülkemizin zenginliğidir. 
GAMA dünyanın önemli 
şirketleri arasında yer 
almış, tecrübesi, birikimi ve 
kurumsallaşması ile örnek 
bir kurum olarak önümüzde 
duruyor. GAMA, ülkemizin 
uluslarası arenada parlak 
bir temsilcisidir." 

Süleyman Demirel'in katılımı ve yaptığı 
konuşma damgasını vurdu. Sayın Demirel 
konuşmasına 

Erol Üçer'in şahsında 50 yıla katkısı olan 
herkesi kutlayarak başladı. Sözlerine 
"Türkiye'nin zaman tüneli bu çeşit kuruluşların 
ömrünü 50 sene pek yapmaz. Türkiye'nin 
zaman tüneli içinde bir kuruluş kaybolmamış, 
yaşamış, yeşermiş ve 50 seneye gelmiş ise bu 
başlı başına bir beceridir" diye devam eden 
Sayın Demirel, GAMA gibi bir kuruluşa 
Türkiye'nin sahip olmasının bir kıvanç 
olduğunu belirtti. Konuşmasında GAMA'nm 
başarılarına ve büyüklüğüne de değinen 9. 
Cumhurbaşkanımız, milletlerin zenginliğini, bu 
milletlerin insanlarının, kurumlarının meydana 
getirdiğini belirttikten sonra GAMA'yı ülkemizin 
zenginliği saydığını söyledi. Sayın Demirel 
"GAMA dünyanın önemli şirketleri arasında yer 
almış, tecrübesi, birikimi ve kurumsallaşması ile 
örnek bir kurum olarak önümüzde duruyor. 
GAMA, ülkemizin uluslarası arenada parlak bir 
temsilcisidir. Başarılarını kutluyor, bundan 

50. Yıl Gala Yemeği, Ankara 

GAMAbülten 

sonraki 50 yılında böyle başarılı geçmesini ve 

100. yılını da böyle güzel kutlamasını 

diliyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı. 

Geceye ses sanatçısı Nilüfer'in müziği ile 

devam edildi. 
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"GAMA çalışanları olarak 
hepimiz, zaman zaman 

karşılaştığımız olanaksızlıklar 
içinde bile, hiçbir mazerete 

sığınmadan, gelişmeyi daima ön 
plânda tuttuk. 50 yılın bizi 

getirdiği noktada, şimdi, bizim, 
dünya firmalarıyla yarışır, hatta, 
zaman zaman, onlara iş öğretir 

hale geldiğimizi de 
memnuniyetle görüyoruz. 

GAMA 'nın kuruluşundan bu yana 
yapısını oluşturan kültür "çok 
sesliliktir". Halen çok ortaklı 

yapımızı koruyoruz ve bizi ileriye 
götürecek her türlü fikri 

destekliyoruz.". 

Daha sonra kürsüye çıkan GAMA Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer 
konuşmasında; 

"Bu tarihsel gelişim içinde, GAMA 
çalışanları olarak hepimiz, zaman zaman 
karşılaştığımız olanaksızlıklar içinde bile, hiçbir 
mazerete sığınmadan, gelişmeyi daima ön 
plânda tuttuk. 50 yılın bizi getirdiği noktada, 
şimdi, bizim, dünya firmalarıyla yarışır, hatta, 
zaman zaman, onlara iş öğretir hale geldiğimizi 
de memnuniyetle görüyoruz. 

GAMA'nm kuruluşundan bu yana yapısını 
oluşturan kültür "çok sesliliktir". Halen çok 
ortaklı yapımızı koruyoruz ve bizi ileriye 
götürecek her türlü fikri destekliyoruz. İş 
dünyasında, aile şirketlerinde yönetim sorunları, 
patron şirketlerinde ise kurumsallaşma 
zorlukları gündeme gelebiliyor. Biz, çok ortaklı 
yapımız içinde, farklı görüşleri de dinlemeyi bir 
alışkanlık haline getirerek, her zaman, dersimize 
en iyi şekilde çalışıyoruz." diye belirtti. 

Diğer bir kutlama da İstanbul'da iş 
dünyasına yönelik bir kokteyl ile 
gerçekleştirildi. Kokteyle iş ve finans 
dünyasından yoğun ve üst düzey katılım oldu. 

50. yılımızı kutlarken, böyle bir geçmişe 
sahip bir kurum olarak hedeflerimizi, 
vizyonumuzu dış dünyaya anlatabilmek 
amacıyla istanbul'da medya mensupları ile 
biraraya gelindi. GAMA Holding Yönetim 

50. Yıl Kokteyli, İstanbul 
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Gama Mensupları 50. Yıl Pastası kesim töreni 

Kurulu Başkanı Erol Üçer, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ergil Ersü, Yönetim Kurulu Üyesi, 
Stratejik Planlama, Finansman ve Yatırımlar 
Grup Başkanı Hakan Özman ve Taahhütler 
Grup Başkanı Evren Ersü ile gazetelerin 
ekonomi müdürlerinin bir araya geldiği yemekli 
toplantıda Hakan Özman bir sunum yaparak, 
medya mensuplarını GAMA ile ilgili genel ve 
rakamsal büyüklükler hakkında bilgilendirdi. 
Daha sonra soru - cevap şeklinde geçen 
yemekte, projeler, planlar ve hedefler ile ilgili 
açıklamalarda bulunuldu. Medya 
mensuplarının, aynı masada hem kuruculardan 
hem de 2. nesil yönetimden bilgi almalarından 
duydukları memnuniyet dikkat çekiciydi. Bu 
toplantı medyada geniş yansıma buldu. 

GAMA Ailesi olarak kutlamamızı da 25 
Aralık'ta, bir yandan da 2009'a güle güle 
demeye hazırlanırken yaptık. Geceye, 
profesyonel sunumu ile S.Yücel Özden'in 
anlamlı açılış konuşması ile başladık. Ardından 
GAMA filmi ile duygulandık. Daha sonra 
Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Üçer'in 50 yılı 
kısaca anlatan, Raif Mumcu ve Uğurhan 

Tunçatayı rahmet ile anan, tüm ortaklara ve 
çalışanlara teşekkür eden konuşması ile geceye 
devam edildi. 530 kişi, Candan Erçetin'nin 
konserini keyifle izledi. Ardından, sıra GAMA 
pastasının kesimine geldiğinde, 2 nesili bir 
arada görmek hepimizi duygulandırdı. 

50 yılı kutlamak herkese nasip olmaz, 
dileğimiz nice yıl dönümlerinin kutlanması. 

9 

GAMAbülten 



Mühendisine hisse verdi 
dev basamakları tırmandı 

U«r. Şirketin «tık nükleer santral Inu «dsbrlstck 

4 ortakla bağladı •tün" 42 „takla nı*or 
)cuşa* »j» BCS*»*** 

Ortak geldi 
'üçüncü ŞBŞg- - n Ö B » 
kuşak . Î ÎS— sırada ^r-- sKSff A p a r t m a n ı • 

i y i y a p ı n c a I 
z a r a r e t t i k ' I 

Toplonl*1» I 
S - S ş S 1 

J^rtAİHnn.bcUivce 

"̂ SiKSrö»» 

«mSÜl«"»""*'1-

Huı.uU«—»'«*' AMİHtDi anla« 

( î ama 'dan 
dev ya t ı r ım 

^nfcıvanMrtmt 

' Ü r d ü n ' d e 
5u boruı̂ " 
«-•"•"Jll-
'srr^w PAYLAŞARAK GAMA'YI 

ZİRVEYE TAŞIDILAR 
| ı arkfc ortaklık yapısı k iörkiye'dc iüctc imza alan Gama ı 
dünyada ust sıralara çkmak için 50'nci yıknda dugrreye bastı Holding, 

nDUm «ıtrafin yanı rafavrı rçinp <fe ̂ imTYf har.rianryof 
mTı t t Il*fcfn*»»<ar*»lk*l»fil»- ••n*l*rt 1" ât ı*r»rl «•*«»»•«> nMKımIro. 

I T̂ JWT<««çrTjh>ıv»«»r«-rr*»"**»l»ıl» rtmrf 6n»r.1ıaTrjrlvnı^Sı«mi-İm IJ 71i* k*Jijı kjt. ı/ıra K*.«v I /V ta ıfc»A-rrlMv3öd.Tnl<:Tjp<rıt.»tiT3» p»l»roqr*T«t*«iM»rUıiJt IHA AraHrir-

AVHUPMJ ORTAK 
GEVİYOR 

asís? 

Gama nükleere 
GE Finance 
ile katılacak 5 yiWa 4 mByar S'bk yatırım 

Hoav'aU'c riitoifMĵ n-M»«*! kv 
rw»T31 r«v# n m u i w I U i M C»ı*tt*auı HAaiÙ: n»v IM WO«- Cnp Q«?ar> Cxw, ZaO. Y8r». «r. K.nl Ovofl p̂ * P»»i w»VOrx*i »Ml »3« fan IX tM IfcM tUak I L-fcn iVr.-n yır* A Wi/ral^ <"rrr| '.-İt. i j aj. S |< 3 Ui^jutA ..MAI pli 

OtK* d*y 4 Où 

• 50'nci yılını kutlayan 
Gama Holding, 
yenilenecek nükleer 
santral ihalesine 
ortağı General 
Electric Finance ile 
birlikte girecek. 
Holding. Gama 
Eneıji'nin de yüzde 
30-35'ini halka açma 
hazırlığında. 

Haberi sayfa 4 

WWVn. hr »nr. t ¿'eti h«»t¿ traátr £• 

KATlie« YAPMAK tSUYOaiUZ 

Marmaray ' ı 
arkeolojik 
bulgular 

yavaşlattı 

©GAMA 

f ^ ^ ^ H S®® Ej • Ck.-.m> Crt« U-.1C«nlf*Tt. CTÇlv 

"-"i-l-T i t M .T-tl-ift l̂ ̂  rjlW-f1 ««Joudn 

'Mühendislik, iyi w gitd işler yapmak daima ncarctiıı öm'aıdc girri' diyvn Ganıo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cçer: ^p^c^ 

Ben hâlâ bir romantiğim galiba 

Bugün 17 ülkede 20 bin çalışanla faaliyet gösteren Gama Holding 50'nci yılını 
kutluyor. Gama Yönetim Kurdu Başkanı Erol Üçer şirketin başarılı gelişiminde, 

beraber çatıştıkları mühendisten Gama'va ortak etmelerinin etkisi olAjgunu belirtti 
• Kısa pantolonlular... 
Cç mühendis ve bir mıtteehhidin l!K) yılında kurduğu Cama ItoldinK SCfim-i yılını Vıılhıyıır II<4«liı<jiin İM̂ jün 17 ûIV«li! ttaliyrl yiMnırıı, 30 hin çalıjanı huluıınn w rMtnv «netliye l,S milyar dolar yatırım yapan bn- s ırktı haline eeUıfimı belirten Cama Holding Yönetim Kurulu Buükunı Eni Üçer. "19T01İ yıllarda buyvtanlı. bosmlı. "Vua nınlıılıınlu' mıilıı-ntlIUi'n I}.- almaya ltt>li»lık. Ve raılara toplamda yOzde -10 hissemizi verdik. Sirton bıı«une bu pohtıks tawdı. No kadar iyi etmişiz diye konuştu. 
• Anahtar teslim santral 
llıılılinü'in kurulurunun 50'nri yılı dulaybuyla tanın mnnsupbnyla hır araya pflftı l^ol (İçer. anahtar teslim elektrik santralleri yaptıklarını anlatarak söyle dedi: "Ceacrnl Elcctnc'tcn (CE> «oldikr. "Ynhıı lıl/ Immı Amırikn'ıln yapalım' riııilkır. ÇOnkll oraıla bunu bûyli >apnn »ok. ılerkeA '«raflnı yapıyor" dedi Üçer. 

Lğitime 
kalkılan sürüyor 

Gama Holding'in enerji faaliyetleri En büyük 60'ıncı müteahhit 
Cıama Holding 200/ yıludâ üerefH thönc (üt) ile enei)) alârmdi or̂ M î̂ çutetı üama Hoklıngrı 12 şercek ta» lipavietrolUcer 

50. yılm özel 
konuklan 

G A M A b ü l t m 



¿M. 

4 milyar 

Gama'dan 4 milyar dolarlık 
yatırım kararı 
ENDÛSTOltca«.0JÇ a 
sstetnierus enerji gb 
atanlarda taalıyet 
gösteren Gama 
Hoöng'ınkittAışuıun 
Sffnayttâıümü 
geçen hafta Istanh 

f • • " W 

a^-' Gama'dan enerjiye 5 yılda • 
4 milyar dolarlık yatırım | f ş = | l l l 
Önümüzdeki 5 yıl içinde 4 S SSşgSğ/: 

s milyar dolarlık yeni yatırım 
yapacak olan Gama Enerji, \ 
yabancı yatırımcının ilgisine £v-İL 
bağlı olarak yüzde 30-3b'lik t \ 
ıalka arz planlıyor. ı ı ' d e S T i sss-" 



masından 
Ci.ıtnıylAıfcr.ı KVtJknlfcHfl!) 

Aııkaıaımr, yanın yröyılthıı ıı/ıuı sûre, Oımhıınyrim j»ivhebej»ıy-IİL Çiigılns aydınlanmanın ilham puıan... soma yavaş yavaş gözdaı düş-tü. âdeta üvey evla olda 
Sevgili istanbul. doğarını ve tarihin mı gibol aserlermdea. kiiraıııuiıı birkaç L-.mrvıınfcm hm„. I lerr hı/mple vr. her 

yeni güzelliğe layık 
12 hafta öaoc acılan Istnubul Kon-gre Merkezi. el bene I kepimizi ıııulkı edi-yot. TÜıkiyc'ııin uluslaraıası önemini arttıracak. lurtvlık eftzihesnü fyiçlendı-rrrak olfln hrr RÜ/tJ mrVâı» 17 kaili bir devasa mcıkcz (yedi lora yeraltında. bes katı yerüstünde). 120 bin metrekare... Keki« lu/Ja iıt>a edildi. Umarım, rekor lıı/.lj istanbul'u dünyanın en ¡¿üçlü ıtıe)ialopıılısiııı{en hin yapar. 
Işlanbo) Kcmjrır Merfctzi'tnn yanı-nVnmmn öajval: olan muazzam uhts-brarası etkinli 11 9»'d*i Habitat II idi. Şirmli ILılııl.ıl 20lft'ıLı yî*Kieağı çok dalıa büyük lııphcıUsıııa lu/jıbmyııı. Nerrafc yer abtaj? htmıV tıelh değil. Devletimiz. Dışişleri Bakanlığımızın jayretlcriyte yeni Habitat'ı yirmi yıl ara-dan soma ycııidaı istanbul'a çekmeye yalıtmak üyeıe harekete geçmeli. 20 İti'di saden; Kıırçıe Mnkc/i'yk; ıb-jjıl, o /amana kaı lar leşeeefc nlan üstün altyapısıyla. mükemmel vcnı otel-leriyle. düzekeegini umdufunsız ulaşım sistemi ve trafik düzeniyle. Halıitat ivin 

İstanbul Kongre Merkezi 

ideal Imt tUiiiya keııli olacaktır. I bhıL'il tfelse ile, jpılmese ile, IsJnn-btıl'un kaderi Paris. Londra. New York. Roma. Viyana, Tokyo ile birtite bir go r-kenıli yeryüzü ıııetropûlisi olmaktır. 
Kongreler ve ulu*laıaıası toplaııtıbı bıkımııııbn Viyana, llarselonn, Kııııu. ransvellmij; Kim ĵnta hpJlı Kışlı krm-lerie boy ölçüşecek 
Pdd. Ankara? Kıcal Türkiye'nin cd-zibe ıncÂeâ, Anaıkılu kaflcmıiB.« ve ay-dmbımıası iyin hıı öınek olaıak yaıa-Ubın$ cilan İn>k»tUnıi/'.' Koıı̂ n: »-e küllfır elkmlik İninde srjnük kalmaya mıhk-ı'ım mu? istanbul üç asık atması-na imkan yok. Hek utalararaij âlem. Is-taııbul'uıkığal j(ü/dlikleı vebıijıi/eır-giı ilikler udığı utarak öyle ixıcııısi>tK ve ilginç buluyor kı ıınula yapıbn lopbıı-lılanı vr konurclerr ııktn ediyor 
On yıllaiır core, Ankaa'da tw üni-versite bir kongre duzenlcyccekri. Vurr-thfimbki ıbveUiknkaı IuIUiIjjlj ıclee-v;qıbn jjeldi. ()rgaııi/:rtnı lei baklılm ki I*-.k \u >ayııiı kabul yû/ijtvlrn knn];rc yapılamayacak. yapılsa yurtdışından ik-bes katılım olacak. Palas pandıras kongreyi istanbul'a akın dibi. Birkaç jjürı ty'iıulı: ıkı yıVc yakın kaimi tevidn get ti. Ankara'ya jjelnwyi letkLıbııka İn-Ln*ııl'a jTİkİCT- kııçı kıı̂ a... (,'ıi h«j;ınh tir kongre g«vcklc?«i. 
Uluslararası toplaunlar ve kongreler iCtıı «İsı! kentimiz Utaırfıul'dur. Bazı et-

kililiklere Antalya. İzmir. Buıss. hatta Ankara olverijlı oUıılir ama, islaıı-hıj)"ıı tıvjushı rmkırm î.ttt$i n/dır, yok |»i-hidrr (kıûmii/ıIrVı hrrkııç yıl iıprolc otelkT, topLum saloalan. altyapı, yol v: trafik çanbn bakımından duııpnın en uŷ uıı keııli iIibuiikuu getiıiMıiliıı«: ilk üçb (»ırehılır, lolia hınneı simya bilîr. 
lstnnbul için. bu uğıınln yupılmıısı gcırknı hery^'^7^ htîitV' mimi L-tp,--nak sag bııarak yapılmalıdır. 
Aııkaıamt/ı tu.-ulu-.il kıuiijıeleı için tlnrt ha$l mıımıır hır mnrkt!/ hâline ¡ys-tirmek üzerc devletin, büyükjehir be-lediyesinin ve öteki belediyelerin yeni bir plan hazvbyp ilk firsatta uygulaması ve bu amaçla büyük mali kayııaklaı ay-nlııııısı .yırttır. Ikẑ kuılnı ¡tJî ijlovle-TTiKİen biri ıvlnn "ulutul örnek vr Ilduk" 

statüsûdaı gücJendirilnKsi. ö Baninin ve turistik gelirinin amtnlnwsı. şeftir nft-j-apısjyla biııa ve hizmetlerinin genis-ktilıınssi. yerıi istilnbın ubrakbn ya-
mlıhııaM içııı. İm lıûyiik ıkıy.er Lâ ıyıl-
«kırr, 

AnVnnı \h birçok toplana salomı 
tniıeımalda biıiikre cok büvük koagrAT 
için elverişli salon yoktur. Ankara TL-
eaıel tkl-ıtı'mıı Ijiıkaç yıl fııtce inşaatı 
haşlayan Kım r̂r MerVn/ı, 7.(11« ortıı-
Inrmda tamBmlntBcnk ve 3200 kişilik 
ommıa kapasitesi olacak Sevimkcckbir 
geliscardir bu Ankara'da ATO'nunki 
gibi iki tiç büyiik ve tanı teçhizıtlı sa-
kın thlıa ıılsa Urjicııl, lam bir "lılınal 
KonjjrekT KriitP olur. 

jVtık Ankara Dûyûkschir Dckxftv«i ile devletin gi»;Ui bir ittifiıka v-öuelmc-si vakti gelmiyir. Yaşamsal bir ihrijîiçtır bu. Çok değerli işler gcrçekkçtirıiKkte ıılan Küllür ve l uri/ın Kakam Krtuğ-nıl (jûnay. jjireve griılijti gfmtenle, başkentin kültürel dokusunu icbinilik ve minuri luysiv« açısıolan ilr,ra etmek niyetini açıklamıştı. Bu uğurda ve An-kaıa'yı "Ulusal Kongreler KcııtP yapmak amacıyla yeni hiîyûk hır iltılak kırnılmıısmı ıhHyımfm. 

VOrs«nL •SisÖ: So, 

¡ s a ğ ı . , 

Bu S--SŞİ. 

GAMA-
GALA 

A i o 
rtl» 

tıkara, çok büyük bir sauayi ve 
k ticaret uKrkezi dejil ama, ül-
Vkcmfcön iftihar enigi dwrua bir 

ıjiıketelli yıldır buıaıb: GAMA Ciru-
ki. 

Sayın Krul l\-er*iıı yönelim ko-
rulu havkanli)iım yapliRl GAMA, 
7.4 Kınam akmamı, çok varil'bir jj»l» 
yemeği d&zctıJcv'crek kımıluîunım 
50. vıkkHiümünü kutladı. 

Tüıkiyemizdc elli yıl faal olarak 
sürekli büyüyen ve çeşitli abtüatdaa 
"dünya hihüklerl" arasına girmeyi 
haşaıaıı jiıketazdıı. Hele Aııkara'dı 
belki on, ıııı lıê  tane bile yuklur. 

(iAMA. ıııemlekutiçinıid veyıııl 
içimin mm sımayı h.ıvınLırma ima 
aırmş olan "mıııı/zum'1 hirkunılıtj. 
30 yıldır Ottndogu'da. Rusya'da. 
Avrasya ülkelerinde. Güneydoğu 
Asya'da, Kuzey Afrika'da ve İrlan-
da 'da tesisler yaratan bir müteahhit-
lik turnası. Montaj sanayiinde eıv-
dfcai tesislerinde, güç sİMcmlaiıtdc, 
eneıji •oaıUalkai ve kiıııyaKil luıisya-
pııııımb, ılııiçıbiit/ ve hnhııcloklnk 
s;aılnıll«rin<le l'aal. I'nynrn ihalesi, 
Ünh"m"riefci Su Temin Projesi, 

20 bin çalışanı var. bunların bin 
tanesi mühendis. Yurdumuzda is-
tihdama mükemmel bir katkı bu. 

GAMA'mn galasında Erol Üçer 
güzel ve anlamlı bir konuşma yaptı. 

9. C ı̂ıııluulttşkanınıız Süleyman 
Demircide l'ikk sınaî kalkımraHiıııı 
bu değerli >ırke«mm 50. yılını KÛÇİü 
hır kıımcjmiiyb övdü. Sayın IJeımrel 
(.iAMA'nm ıılııslanırası slnlûsûnû 
somut ölçüleriyle söyle unlattı-

"2008 vthndu dünyanın en bi 
yik225 ulusbrarası müteahhlrt' 
flmıan sırabuuıstnda 60. ııra 
yer alan GAMA. sektörler ba; 
da dUııvanın eıı büyük alnı 
arası iiLşaal firmaları arasını/ 
fosil yukıllı (kânıâr, petrol, 
rnerjî srktnriîsdr kinıyu 
sis yapımımla 5, kırv vi'l »an 
pimindi! 16. vr endüstriyel 
pimi fııafij etkri upsıııdan < 
13. sıradan girme başar 
termlpfr." 

Geeaıin programım s» 
G&rst* de oteaııüstU ho 
Iiıışıııaljıı yafitı. 

Vb galanın ê leı» 
ûnliî vK.vmKiiçiM Nilü 
hem eski (noslaljık), 
patik) sarkıl unykı c 

GjVMA'mn yar 
sarılan ve ülke < 
\"andan da luyır t-
lan sevindirici •> 
Ömrü çok uzu 
cblıa güçlü olı 

d e v i oldu ctsS?:s? =5.« 
wtsSS^ ' """ 
ijjrtk i^ıırtıa * *"""*• 

'••J-" » - S T Î İ İ 5 f 

SísSíssk 
Heii taiTC 

irt'ıl.riHi 

1 ft-

. t ' ' " ' / ' 1 ' ' 

„ S^sîii-sa 

¡Şiiüaî T îzz&^Ç-t-^^^Síteí 
•»^Hft s S ^ a s 

r-^^B sK-te-tei 
•i'??1' í 1 * ,nauJ 

••••f^i-s,??: 
rj C..I..J .1 • '"' ' 

agaşgsga. 

S í 
C*Kcli¿; Jxai rrKrsJ; 

"»»cnw icfidrim 
'^••itU,I 

T-

a s í 

««ra™I « i t a r » S S , ~ 

*«nıa'nın basartsi 
lüriíye'nin g u n i n i 
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GAMA: Nükleer 
santral 
yapabiliriz 
w u r u ' u Haslun, E m ] ( ) , „ 

Gama may bid to construct Turkey's first nuclear power plant 
yapmaya başladüdarmı 

pbr« to partlĉ MİL* m a terıılı-r <kii U ııutkur 
powtf fiint ixinrtniitlno projocl in Turkey. fTel«-
rj*i|y In n Joint btd vvah G!I Energy T-tnaiwiM firtvl 
res, Kcrwcver, it di*s rxit tmiiiifvuo lim&Vtl 
in Hit* jtrojwl .isîiii iim.tiwt. Kt^il litbii. Ijnnv» eke 
rolive tvjri i nteinl»«;i. wul on Vtnmlax--

, . ag—__piwijking mi miviln/» ix-WhrJilnji tin* 
r>oilîıe«tablbhm»filıaflho«ımpuny. 

-J ıluJ on! lh.it th*re Is no nuclear power 
' thi country, and no Turkiili oihtüfuı 

i II.ik fjipraimce liuAJing suıtı d (ilnııti 

K f , i f ^ î.trhMv-. 
winch i i nut wty JİnPflmrMı'ı ltfâM îmĵ vt 

pUmK. Sin iv 1W. tin' comfiany l i» In'd on evri>-
rtuclivH pywiir piattl besiJer in Turko'. otxl beforr 
pUcing the«' th^ cotnpjnv 3txtglM i«til llw 
noevfuty training and [nfonfiwtitill Ofi consilUi -
ting wirh ji I arils, lie said "1 I w t m , <jU <f 
Senders were canc«?ll«l I Mi siui1 it' thctu l;i 
anotltCT hMiler wi1 will bidding n^iln- Hit.ilki" 
v/e are one of the lew COtmpenlf« lhat can undcr-
lake such «jxujecl b» Turkey." 

Kf<t1. <iri-s5lnj> thai m'llhor I iii nui <Satru are 
willing lo iitvift In tlw nuclear power pknt p»i.i-
jfvl, continued by saying: "CJK anil < Unm Hiu?rgy 
(«ubslihuy of flii- IwilifcfifU. pJt'frtaWv t i^ lu-r, 
will iKiilldpdte in the tender lor the o.inf4nicllein 
rf a nt>:lear pw^r pbmt We f*n ronskicr taklnR 

a îtvmll sliflfe in Ihc tn'/cstment prajeef aitvf ilf-
»ıırning rtıc constructıcm projint." 

< -wn.i I lidding Strategic Plinnsnp, Rnflncittg 
aini Investments GrcupOvurman 1 láUn ÖKHHn. 
making a peeu.-ı«nlİDrı ıwı Ilıt' pa« 5tl ware of tihtf 
lnA.liiv£ at tlw nveetitiy, ¡.Idled llwl Gwm l!n«fiy 
sel its target (v ünvtfl Nlltrm In tKf enpiyj' sec-
lirr it» lile m?« İKv wo« The total vni-rgy mh1ix 
investnwfll lA llw IwltHng lo liiti- k $15 btEic>n. 
ive b«9vl. Cain*, which «nFkrj-s some M.ÍKK1 wiir 
ke« in 17 cauntries, has 65 pttoenl of its asseli. 
In Inri'lgn raunlries, and so far lias cuinfleti'd 
inore ıhan 2>3 prajecto abnwil. CTÍ ihı-nv. âıu Dhl 
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ANADOLU AJANSI'ndan 
GAMA HOLDİNG STRATEJİK PLANLAMA, FİNANSMAN VE YATIRIMLAR GRUP BAŞKANI HAKAN OZMAN, ENERJİ SEKTÖRÜNDE GELECEK 5 YIL İÇİNDE 3 BİN MEGAVATLIK 

(MV) YATIRIM HEDEFLERİNİN BULUNDUĞUNU BELİRTEREK, " G A M A ENERJİ OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇERİSİNDE 4 MİLYAR DOLARLIK DAHA YENİ ENERJİ YATIRIMI 
YAPMAYI PLANLIYORUZ" DEDİ. 

OZMAN, GAMA HOLDING' IN KURULUSUNUN 5 0 . YILI DOLAYISIYLA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL UCER, YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERGIL ERSU VE TAAHHÜT 
GRUP BAŞKANI EVREN ERSU İLE BERABER BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİKLERİ TOPLANTIDA HOLDİNGİN 5 0 YILINA İLİŞKİN BİR SUNUM YAPTI. 

SUNUMDA, 1 9 5 9 YILINDA GAMA İNŞAAT LTD. STI. ADIYLA 3 MÜHENDİS VE BİR MÜTEAHHİT TARAFINDAN KURULAN ŞİRKETİN 1 9 7 0 ' T E YÜZDE 4 0 HİSSESİNİ GELECEK 
VADEDEN MÜHENDİSLERE DEVREDEREK GAMA ENDUSTRI'YE DONUSTUGUNU, ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KONUTLARA, KUVVET SANTRALLERİNDEN BORU HATLARININ 
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAATINA KADAR BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIĞINI ANLATTI. 

OZMAN, 2 0 0 3 ' T E GRUP ŞİRKETLERİNİN, KURUMSALLAŞMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA GAMA HOLDING A.S. SEMSIYESI ALTINDA BİR ARAYA GELDIGINI BELİRTEREK, 
2 0 0 7 YILINDA GENERAL ELECTRIC (GE) İLE ENERJİ ALANINDA ORTAKLIĞA GIDILDIGINI, ULUSLARARASI PLATFORMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ YAKALAMAYA 
ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ. 

GAMA HOLDING'IN YAPISI HAKKINDA BİLGİ VEREN OZMAN, HOLDİNGİN SAHİBİNİN 4 2 GERÇEK KISI OLDUĞUNU, BUNLARDAN EN BUYUK ORTAĞIN YÜZDE 1 5 , EN KUCUK 
ORTAĞIN YÜZDE 0 , 2 HİSSEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ BİLDİRDİ. OZMAN, HALKA ACIK BİR ŞİRKET OLMADIKLARINI ANCAK GAMA'NIN EN ŞEFFAF ŞİRKETLERDEN BİRİ OLDUĞUNU DİLE 
GETİRDİ. 

HOLDİNGİN 1 7 ÜLKEDE FAALİYETİ OLDUĞUNU, VARLIKLARININ YÜZDE 6 5 ' I N I N YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNU, YURT DIŞINDA 2 5 0 ' N I N ÜZERİNDE PROJE TAMAMLADIĞINI 
ANLATAN OZMAN, YAKLAŞIK 2 0 BİN KİSİNİN İSTİHDAM EDİLDİĞİ HOLDİNGİN ENERJİDE BUGUNE KADAR 1 , 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIĞINI KAYDETTİ. 

OZMAN, HOLDİNGİN ÜRDÜN'DE 1 MİLYAR DOLARLIK DISI-AMMAN SU BORU HATTI PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ ANIMSATARAK, " B U TÜRKİYE'NİN BUGUNE KADAR 
YURT DIŞINDA YAPTIĞI EN BUYUK PROJE" DEDİ. 

2 0 0 8 VERİLERİNE GORE GAMA GRUBU'NUN TOPLAM VARLIKLARININ 1 , 4 MİLYAR DOLAR OLDUĞUNU, VARLIKLARIN YÜZDE 35 ' IN IN TÜRKİYE'DE, YÜZDE 65 ' IN IN İSE ORTA 
DOGU, RUSYA VE AVRUPA OLMAK ÜZERE YURT DIŞINDA OLDUĞUNU ANLATAN OZMAN, 1 MİLYAR 2 7 2 BİN DOLAR OLAN CİROLARININ İSE YÜZDE 27 'S IN IN TÜRKİYE'DEN, 
YÜZDE 2 8 ' I N I N RUSYA'DAN, YÜZDE 26 'S1NIN ORTA DOGU'DAN YÜZDE l l ' I N I N AVRUPA'DAN GELDIGINI ANLATTI. 

- "ANAHTAR TESL İMİ " PROJELER-
OZMAN, " G A M A , ENGINEERING NEWS RECORD (ENR) 2 0 0 8 ' E GORE DÜNYANIN EN BUYUK 6 0 . MÜTEAHHİTLİK FİRMASI, KİMYASAL TESİS YAPİMİNDA DÜNYANIN 5 . EN 

BUYUK FİRMASI, KUVVET SANTRALI YAPIMINDA DÜNYANIN 1 6 . BUYUK FİRMASI ENDÜSTRİYEL TESİS YAPIMI FAALİYETLERİNDE DÜNYANIN 1 3 . BUYUK FİRMASI, FOSİL YAKITLI 
ENERJİ SEKTÖRÜ YAPIM FAALİYETLERİNDE DÜNYANIN 4 . EN BUYUK FİRMASI. ULUSLARARASI REKABET GUCUMUZUN YÜKSEK OLDUĞUNU DUSUNUYORUZ" DEDİ. 

OZMAN, YAPTIKLARI PROJELERİN " M Ü H E N D İ S L İ K " , "SATIN A L M A " VE " Y A P I M " OLMAK ÜZERE ANAHTAR TESLİMİ (EPC) PROJELER OLDUĞUNU, DÜNYADA BU ŞEKİLDE IS 
YAPAN COK FİRMA BULUNMADIĞINI DİLE GETİRDİ. 

AVRUPA'DA UZUN SUREDİR BU TÜRDE YAPILAN BİR ENDÜSTRİYEL TESİS BULUNMADIĞINA DİKKATİ ÇEKEN OZMAN, ŞUNLARI KAYDETTİ: 
"AVRUPA BU BECERİSİNİ KAYBETMİŞ VAZIYETTE. DOLAYISIYLA BİZİM AVRUPA'YA BİLGİ BİRİKİMİMİZİ VE KNOW-HOW'IMIZI TEKRAR TRANSFER ETME İMKANIMIZ OLACAK. 

ÇEŞİTLİ YABANCI ORTAKLARLA GORUSUYORUZ. ORTAKLIK BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE OLAN BİR SEY. 

REUTERS 
Gama Endüst r i ' ye yabancı o r tak İçin görüşüyoruz , G a m a Ener j i 'de ha lka arz planl ıyoruz-Gama Ho ld ing 

* G a m a Endüs t r i ' ye or tak l ık İçin Batı Avrupal ı ş i rke t le r i le görüşü lüyor 
* G a m a Ener j i 'n in en az yüzde 3 0 - 3 5 h i sses in i n ha lka arzı p lanlanıyor 
•Ene r j i de ge lecek 5 yı lda 4 mi lyar do la r yat ı r ım planlanıyor 
*Türk ener j i s e k t ö r ü n d e konso l i dasyon bek len iyor , o rgan ik b ü y ü m e önce l ik l i sa t ın a lma f ı rsat lar ına bakı lacak 
* Y e n i nük leer san t ra l yap ım iha les ine G a m a Enerj i kes in ta l i p o lur 

Aslı Kandemi r 
İSTANBUL, 7 Aralık (Reuters) - Enerj i ve t a a h h ü t a lan lar ında faa l iye t gös te ren G a m a Holding, bünyes inde anah ta r t es l im i endüst r i ye l t es i s , raf iner i ve ener j i t es i s i iş ler i 

yapan Gama Endüs t r i ' n in h isse le r in in bir b ö l ü m ü n ü n sat ış ı İçin Batı Avrupal ı ş i rke t le r i le gö rüşme le r in in sü rdüğünü ; ho ld ing bünyes indek i d iğer bir ş i rke t o lan Gama Ener j i 'n in 
de en az yüzde 3 0 - 3 5 h i sses in i n ha lka arzını p lanladık lar ını açık ladı . 

G a m a Ho id ing ' in 5 0 . ku ru luş yıl d ö n ü m ü neden iy le düzen lenen bas ın yemeğ ine G a m a Hold ing Yöne t im Kuru lu Başkanı Erol Üçer, Yöne t im Kuru lu Üyesi Ergil Ersü, St rate j ik 
P lan lama, F inansman ve Yat ı r ımlar Grup Başkan ı Hakan Özman ve Taahhü t Grup Başkanı Evren Ersü katı ldı. 

G a m a Ho id ing ' in ana İş t i rak ler i GE'n in <GE.N> iş t i rak i GE Energy Financia l Serv ices ile yüzde 5 0 - 5 0 o r tak o lan Gama Enerj i , Gama Güç S is temler i , Gama Endüstr i , Gama 
In ternat iona l NV ve G a m a T i ca re t ' t en o luşuyor . 

Top lan t ıda G a m a Ho id ing ' in kısa ve or ta vade l i hedef le r i hakk ında bir s u n u m yapan ve soru lar ı yanı t layan Özman, "Taahhü t grubu o larak 3 yıllık d ö n e m d e 3 milyar doların 
üzer inde yeni iş hedef l iyoruz. Öte yandan , G a m a Endüst r i ' ye o r tak o lmas ı iç in Batı Avrupalı ş i rke t le r ile gö rüşme le r im iz sürüyor. Bu görüşmele r in yakında sonuç lanacağın ı 
düşünüyoruz" ded i . 

Taahhü t s e k t ö r ü n d e iş mode l le r in i değ iş t i re rek , d a h a komp l i ke u lus lararas ı pro je ler in a l ınmasına ve yapımının t aşe re ed i lmes ine odak lanacak lar ın ı söyleyen Özman, yeni 
saha la rda anah ta r t e s l i m i endüs t r i ye l t e s i s ku rma tarzı mü teahh i t l i ğe geçmey i i s ted ik le r in i kaydet t i . 

GAMA ENERJİ'NİN EN AZ % 3 0 - 3 5 ' l N l HALKA AÇACAĞIZ 
Enerj i a lan ında ge lecek 5 yıl i ç inde 3 , 0 0 0 Megawat t l ı k (MW) ve bu kapas i teye karşı l ık ge len 4 mi lyar dolar l ık yat ı r ım hedef led ik le r in i söyleyen Özman, "Gama Ener j i 'de 

or tağımız o lan GE Energy Financial Serv ices ile d e m u t a b a k a t sağ ladık . Gama Enerj i 'y i ha lka açma planımız var. Ha lka arz p iyasa koşu l lar ına bağlı o lacağı iç in ta r ih koyamıyoruz 
ancak u lus la raras ı yat ı r ımcının da ha lka arza ilgi g ö s t e r m e s i n i is t iyoruz. H i ssede der in l ik o lmas ı iç in ha lka arz oranının en az yüzde 3 0 - 3 5 olacağını söyleyebi l i r ancak kontro l 
h issey i b ı rakmayacağız" ded i . 

Ener j ide organik büyüme f ı rsat lar ını da değer lend i recek le r in i vurgu layan Özman, "Türk iye 'dek i ener j i sek tö ründe konso l idasyon o lacak , biz de sa t ın a lma f ı rsat lar ına 
bakacağız" d iye k o n u ş t u . 

Gama 'n ın ener j i de ge l iş t i rd iğ i pro je ler k a p s a m ı n d a mevcu t d u r u m d a t o p l a m 4 7 5 MVV'lık 8 rüzgar sant ra l i , t o p l a m 3 1 3 MW' l ık 1 1 h idroe lekt r ik sant ra l i , 4 3 2 MW doğalgaz 
sant ra l i ve 6 2 5 MW k ö m ü r san t ra l i bu lunuyor . 
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ürdün 
Başbakanı Nadir Dahari kurdele keserek, 
Ürdün'ün güneyindeki Disi Mudawarra 
bölgesinde bulunan ve yerin 600 metre altından 

su çekilmesi ve bu suyun 325 kilometre 
uzaklıktaki Amman'a taşınmasını sağlayacak 
olan projenin inşaatını başlattı. 

Cumhurbaşkanı Gül, törendeki 
konuşmasında, Disi projesinin önemini 
vurgulayarak kriz döneminde bile böyle büyük 
projeler geliştirildiğine dikkat çekti. Ürdün 
Sulama Bakanı Ebu Suud da; Türkiye-Ürdün 
arasında yeni bir işbirliğinin açılacağını ayrıca 
Ürdün'ün, su güvenliğini sağlamaya çalıştığını, 
Disi projesinin de bu hedefe ulaşmada büyük 
katkısı olacağını ifade ederek, bu projeyi 
gerçekleştirmek için katkıda bulunanlara 
teşekkür etti. 

Ürdün Hükümeti, başkent Amman'ın su 
ihtiyacını karşılamak için, Yap-lşlet-Devret 
esaslı olan proje için 2006 yılı ortalarında 
çıkılan ihaleyi Gama Enerji kazanmıştı. Proje, 
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¡¡¿ilfilîîlı lîlıÎi V.İ 
Ürdün'ün güneyindeki Disi Bölgesinde bulunan 
yeraltı su havzasından 25 yıl süre ile çıkarılacak 
olan yılda 100 milyon m 3 suyun Amman'a 
taşınması ve Amman'da inşa edilecek depolarda 

teslim edilmesini kapsamaktadır. Proje 25 yıllık 
işletme süresi sonunda Ürdün Su ve Sulama 
Bakanlığına devredilecektir. 

Gama Enerji A.Ş. Genel Müdürü Arif Özozan konuşma yaparken. 15 
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GAMA Avrupa'nın En Büyük 
100 Müteahhit Firması Listesinde 

Denetim, danışmanlık ve 
kurumsal finansman alanında 
hizmet veren Deloitte LLP 
(İngiltere) tarafından 
hazırlanan ve Avrupa'nın en 
büyük 100 inşaat şirketini 
inceleyen "European Powers of 
Construction / İnşaatın 
Avrupalı Güçleri" raporunun 
2009 yılı sayısı yayınlandı ve 
raporda yer alan Avrupa'nın en 
büyük 100 inşaat şirketi 
listesinde yer almayı başaran 
iki Türk firmasından biri 
GAMA oldu. 

Deloitte'un yaptığı 
açıklamada, Gama Holding 
2008 yılında taahhüt işlerinden sağladığı 735 milyon Euro ciro ile ilk kez bu yıl listeye 85'inci 
sıradan girdi. 

Raporda, Fransız Vinci, yaklaşık 29 milyar 
Euro'luk taahhüt cirosuyla liderlik koltuğunu 
korurken, ikinci sırada Fransız Bouygues SA, üçüncü 
sırada ise Alman Hochtief AG yer aldı. 

Diğer taraftan ENR Dergisinin dünyanın en büyük 
müteahhit firmalarını, 2008 yılı taahhüt gelirlerini 
dikkate alarak sektörler bazında değerlendirdiği listeler 
de 28.12.2009 tarihli "ENR - Global Sourcebook-2009" 
sayısında yayınlandı. Buna göre GAMA; 

• "Dünyada Endüstriyel Proses / Demir-Çelik 
Sektörünün En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" 
listesinde 5. sırada; 

• "Dünyada Fosil Yakıtlı Enerji Santralları 
Sektörünün En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" 
listesinde ise 11. sırada yer aldı. 

Firmaların Genel sıralamaları derginin 31 Ağustos 
2009 tarihli sayısında yayımlanmış ve GAMA, 
"Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhit 
Firmaları" arasında 66. olmuştu. 
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McGraw Hill 
CONSTRUCTION ENR 

T h e 2009 G l o b a l S o u r c e b o o k 
December 28, 2009 

INTERNATIONAL CONTRACTORS 
IN FOSSIL FUEL 
HMT F*H S t a 

China National Machinery Industry Cotp. 1.466.4 
toerdrola Ingen ierla Construcción 922.0 
Shanghai Elactrtc Group C a Lid. 879.8 
Dongtung Electric Corp. 806.5 
8EPCOIII Electric Powe* Construction Corp. n a o 
Foater Wh*»ter Ltd. 564.0 
Matre Tecnimont SpA 555.9 
Hyundai Engineering & Construct on Co„ Ltd. 498.3 
Shandong Electric Power Construction Corp. 442.1 

10 Daewoo EAC Co.. Ltd. 385.8 
m GAMA 3827 

12 Karbin Pcrwer Engineering Co. Ltd. 336.2 
11 McDermott International Inc. 269.4 
14 POSCO Engineering & Construction 246.7 
W China National Technical Import & Export Corp. 240.4 

IN STEEL AND N0NFERR0US METALS 
tUHT FM s u t 

1 Bachtel 1,686.0 
2 RuorCotp. 1.626.1 
1 Techint Group 1.194^ 
a Chana Metallurgien! Group Corp. 479L9 
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Lamas Hidro Elektrik Santralı hizmete girdi 
Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı 

tamamlanan Lamas 3 ve 4 Hidroelektrik Santralı 
düzenlenen törenle hizmete girdi. 

İstanbul'dan yapılan canlı yayınla Mersin'e 
bağlanan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valisi 
Hüseyin Aksoy'dan Hidro Elekrik Santralı ile 
ilgili bilgiler aldı. 

Başbakan Erdoğan'a tesis ile ilgili bilgiler 
aktaran Vali Aksoy, Esenpmar Beldesi, Limonlu 
deresi üzerinde kurulu bulunan tesisin 55 
milyon Euro'ya mal olduğunu belirterek, "2007 
yılında yapımına başlanan ve 32 ayda 
tamamlanan bu hidroelektrik santralı 55 milyon 
Euro'ya mal olmuştur. 

Yılda 160 milyon kilowatt saat enerji 
üretecektir. Bu santralle birlikte Mersin'in 
üretim kapasitesi yüzde 37'ye çıkmıştır. Bu 
yatırımı gerçekleştiren, bu talimatı veren başta 
siz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz" dedi. 

Lamas Hidroelektrik Santral Binası 

GAMAbülten 

Vali Aksoy'un verdiği bilgilerin ardından 
tesisin açılışını AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Kürşad Tüzmen, Mersin Milletvekili 
Ali Er, DSİ Bölge Müdürü Numan Doğan 
Gündüz ve Erdemli Kaymakamı İbrahim Ûzefe 
tarafından gerçekleştirildi. 

Açılışın ardından AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Kürşad Tüzmen, tesisi gezerek 
yetkililerden bilgi aldı. 

Gama Enerji A.Ş. tarafından yapılan tesisin 
kurulu gücünün 37.3 megawatt olduğu 
öğrenildi. 

Sn. Kürşat Tüzmen santral açılışında 

s 



Marmaray'da Rumeli Yakasında 
Tünel Delme Başladı 

Marmaray (BC1) projesi kapsamında 
bulunan Avrupa yakası tünellerinin yapımına 
başlandı. GN ortaklığının kapsamındaki 
Yedikule - Yenikapı tüneli inşaatında, 
güneydeki hatta, iki yıllık beklemeden sonra 
idari sorunların çözülmesi üzerine Tünel Delme 
Makinası (TBM) 15 Ekim 2009 tarihinde tekrar 
çalışmaya başlamış ancak 20 Kasım 2009 
tarihinde makinanm önündeki yıkılmaya 
yüztutmuş yapı, "Nail Bey" apartmanı, henüz 

İşveren İdare tarafından tahliye edilmediği için 
tekrar bekleme sürecine geçmiştir. Bina tahliye 
çalışmalarına İdare (DLH) istimlak yoluyla, 
Gama-Nurol (GN) ortaklığı da pazarlık/ikna 
yöntemiyle devam etmektedir. Şimdiye kadar 4 
dükkanın tamamı ve 18 daireden 5 tanesinin 
tahliyesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Taisei kapsamındaki Yenikapı - Sirkeci 
Tünelinde ise TBM tünel açma işine 4 Aralık 
2009 tarihinde başlanmış ve bu nedenle yapılan 
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törene. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Taisei -
Gama - Nurol üst düzey yöneticileri katılmıştır. 

4 7 3 4 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü 
maddesine göre, diğer dış kredi kaynaklı işlerde 
olduğu gibi Marmaray BC1 projesi için de fiyat farkı 
kararnamesi çıkartılması yönündeki ısrarlı 
taleplerimiz sonucunda Bakanlar Kurulu nca 
4/12/2009 tarihinde 2009/15641 sayılı karar ile BC1 
Projesi'ne ait kararname 17 Aralık 2009 tarihli resmi 
gazetede yayımlanmıştır. Kararname uygulamasına 
yönelik sözleşme tadilatı da taraflarca imzalanmış 
bulunmaktadır. Kararname uygulamasının 2010 yılı 
ilk hakedişinden itibaren nakit akışını olumlu 
etkileyeceği düşünülmektedir. 

DLH Genel Müdürü Ahmet Aslan ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Erol Üçer. 19 
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Ürdün'ün başkenti Amman'ın su ihtiyacını 
karşılamak üzere, 07 Temmuz 2009 tarihinde 
DIWACO ve Gama Güç Sistemleri Mühendislik 
ve Taahhüt A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile 
hayata geçirilen DİSİ Mudawarra-Amman Su 
İletim Sistemi Projesinde mobilizasyon, 
mühendislik ve satın alma işleri devam 
etmektedir. 

İki ana kamp sahasından biri olan Qastal 
kampında mobilizasyon işleri tamamlanmış ve 
hem saha ekibimiz hem de işveren ofislere 
taşınmıştır. Mudawarra kampında ise bina 
montajları tamamlanmış, mobilya montajı ve 
altyapı işleri devam etmektedir. Boru stoklama 
sahasında ambar inşaatı sonlandırılmaktadır. 

Aralık 2009 itibari ile mühendislik 
ilerlemesi % 40, satın alma faaliyetleri % 5 
olarak gerçekleşmiştir. 

Projenin ana imalat kalemim oluşturan çelik 
boruların, uygulama öncesi testleri idare/işveren 
temsilcilerinin de katılımıyla fabrikalarda 
gerçekleştirilmiş olup, Ocak 2010 ayında 
boruların sahaya nakliyesine başlanacaktır. 

GAMAbülten 

Kuyu sondaj taşeronlarının belirlenmesi için 
gerekli görüşme ve çalışmalar devam 
etmektedir. Ürdün elektrik idareleri JEPCO, 
EDCO ve NEPCO ile projenin elektrik teminine 
yönelik elektrik sözleşmelerinin taslakları 
hazırlanmış ve imzalanmaya başlanmıştır. 

T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Haşimi 
Ürdün Krallığı Başbakanı Nader-Al Dahabi, 
GAMA yöneticileri ve yerel yönetimin de 
katıldığı bir törenle DİSİ Su Isale Hattı Projesi 
açılışı resmi olarak 02.12.2009 tarihinde 
yapılmıştır. Sn. Abdullah Gül, projenin 
büyüklüğünün önemine işaret etmiş ve Gama 
Grubu'na projeyi belirlenen zaman diliminde 
bitireceği konusunda duyduğu güveni 
yinelemiştir. 

Aralık 2009 itibari ile merkez proje 
ekibimizde 17 personel çalışmaktadır. Saha 
ekibimizde ise 13'ü Türk olmak üzere 34 direkt 
GGS personeli ve tamamı lokal işçilerden oluşan 
41 taşeron personeli olmak üzere toplamda 92 
personel görev almaktadır. 

L 



Libya - Al Khalij 4 x 3 5 0 MW Enerji 
Santralı Projesi 

Sirte (Libya) şehrinin 20 km batısında 
bulunan Al Khalij 4x350 MW Enerji Santralı 
kapsamında tasarım, satmalma ve yapım işlerine 
yoğun şekilde devam edilmektedir. 

2009 yılının son aylannda proje sahasının 
yapısal dolgu ve temelaltı kazık yapım 
çalışmalan hız kazanmış ve saha dolgusu % 55, 
kazık işleri ise % 40 oranında tamamlanmıştır. 

Sahaya mobilize olan altyükleniciler ile 
birlikte işveren tarafından kullanılacak olan 
geçici saha yönetim binası ile kazan binası 
temeli ve türbin temellerinin kazı, demir, kalıp 
ve beton işlerine devam edilmektedir. 

Şantiye personelinin istihdamına hız 
verilmiş olup, Aralık 2009 sonu itiban ile saha 
ekibimiz 48'i Türk ve 70'i yerel olmak üzere 
toplam 118 kişiye ulaşmıştır. Altyükleniciler ile 
birlikte çalışan sayısı 436 kişi olmuştur. 

Soğutma suyu sisteminde kullanılacak GRP 
boru, dirsek diğer bağlantı elemanlarının 
imalatına başlanmış ve ilk sevkiyat sahaya 
ulaştırılmıştır. 

Proje kapsamında yapılacak baca, çelik 
bina, tank imalat ve montajı, türbin temeli 
konulannda çalışacak altyükleniciler ile 
sözleşme imzalama aşamasına gelinmiştir. Bu 
firmaların da faaliyete katılmaları ile yapım işleri 
daha da hızlanacaktır. 

Aralık 2009 sonu itiban ile proje genelinde 
sağlanan ilerleme % 16,5 olmuştur. Halen 
devam eden alt kalemlerdeki ilerleme yüzdeleri 
ise şöyledir; 
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S. Arabistan Shoaiba 
Faz 3 Projesi 

Cidde ve Mekke'nin enerji ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Cidde'nin yaklaşık 120km 
güneyinde, Shoaiba Bölgesinde, 1999 yılından 
itibaren Saudi Electric Co. (SEC) tarafından 
başlatılan Termik Santral yatırımları 
kapsamında, şu ana kadar toplam 380 M W 
kapasiteli 11 Ünite tesis edilmiştir. Bu 
ünitelerden ilk üçünde Türbin ve BOP paketleri, 
4 ve 5. Ünitelerde ise Türbin paketi dahil olmak 
üzere, tamamında Kazan ve ESP kısımları 
GAMA tarafından inşa edilmiştir. Bahsedilen 
ünitelere ek olarak yine 380 MW kapasiteli 3 
Ünite daha SEC tarafından Alstom Power Inc. 
firmasına sipariş edilmiş; Alstom firması da 
Kazan, ESP ve Kül Boşaltım Sistemlerini 10 
Nisan 2009 tarihli sözleşme ile GAMA'ya sipariş 
etmiştir. 

Kontrata göre toplam olarak üç ünitede 
3,425 ton ESP ve Kül Boşaltım Sistemi ve 
22,438 ton Kazan Paketi montaj işleri GAMA 
kapsamına alınmıştır. Kontratsal proje başlangıcı 
01 Ağustos 2009 olup, projenin 01 Temmuz 
2011 tarihinde tamamlanması taahhüt 
edilmiştir. 

Şantiyede saha ve kamp mobilizasyon işleri 
Mayıs 2009 itibariyle başlamış ve Eylül 2009 
sonu itibariyle tamamlanmıştır. Mobilizasyon 
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Termik Santralı 

gereksinimleri ağırlıklı olarak IWPP 
Şantiye'sinin demobilizasyonu ile 
karşılanmıştır. 

İdarenin özellikle taşıyıcı çelik, ESP ve 
hava/gaz kanalları malzemelerini erken 
getirmeye başlamasıyla, Ünite 14 çelik montaj 
işleri 10 Haziran 2009, ESP çelik önmontaj 
işleri 14 Haziran 2009 tarihlerinde başlamıştır. 
Ayrıca Hava/Gaz kanalları malzemelerinin de 
erken sağlanması ve yeterli iş gücünün şantiyede 
mevcut olması nedeniyle, önmontaj işleri Ünite 
14'te Temmuz 2009 ortasında başlamıştır. 

Aynı şekilde, Ünite 13 ve Ünite 12 montaj 
işleri de; kontratta öngörülen her ünite 
arasındaki üç aylık faz farkı birer aya indirilerek 
erken başlamıştır. Aralık 2009 itibariyle üç 
ünitede de montaj işleri hızla devam etmekte 
olup, toplam proje işleri ilerlemesi Kasım 2009 
sonu itibariyle %15.34 olarak gerçekleşmiştir. 
Ayrıca Kasım 2009 sonu itibariyle kontratsal ilk 
kilometre taşı olan Ünite 14 % 25 ilerlemeye 
kontrat tarihinden üç ay önce ulaşılmış ve 
maksimum bonus olan 30 günlük bonus 
ödemesi hakedilmiştir. Diğer ünitelerin de %25 
ve %50 bonuslarımn alınması, bunların yanısıra 
her üç ünitenin hidrotestlerinin öne çekilerek 
bonus ödemelerinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar gayretle yürütülmektedir. 

27 Temmuz 2009 tarihinde İdare ile Proje 
"Kick-off' toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantıda İdare tarafından istenen Gaz 
kanallarının montaj sıralamasında değişiklik 
yapılması ve vinç yürüyüş güzergahlarındaki 
kısıtlamalar değerlendirilmiş ve hedef iş planı 
revize edilip İdareye sunulmuştur. Bu konuda 
Kontratsal bağlayıcılık olmadan İdare'nin 
talebinin karşılanmaya çalışılması ve GAMA'mn 
ek maliyetinin İdare tarafından karşılanması 
konusunda anlaşmaya varılmış ve bir protokol 
imzalanmıştır. 



Rusya Kaluga Çelik Döküm ve Haddehane 
Kompleksi Projesi 

Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk Şehrinde 
yapımı devam etmekte olan Kaluga Çelik 
Döküm ve Haddehane Kompleksi Projesinde 
Eylül 2009 sonunda İşveren (KSIEMP) ile 
imzalanan ilave sözleşme sonucu Projedeki 
GAMA kapsamı artmış ve böylece GAMA Ana 
Müteahhit durumuna gelmiştir. İmzalanan ilave 
sözleşme ile sözleşme şartlarında iyileştirmeler 
yapılmıştır. İmzalanan yeni iş programına göre 
tesisin 30 Haziran 2012 tarihinde işletmeye 
teslim edilmesi planlanmaktadır. Proje 
kapsamında Dökümhane Binası, Haddehane 
Binası, Hurda Binsı ve Yardımcı Ünitelerinin 
inşaat işleri, mekanik ve elektrik montaj işleri 
bulunmaktadır. 

Proje yapım işlerinde, kapsam artışındaki 
miktarlar dikkate alınarak yapılan hesaplamaya 
göre 2009 sonu itibariyle % 6,7 genel ilerleme 
seviyesine ulaşılmıştır. Bu dönemde revize iş 
programına uygun olarak çalışmalar 
Dökümhane ve Hurda Binalarının bulunduğu 
bölgelerde yoğunlaşmıştır. Dökümhane 
binasında, çakma kazık ve bina temel betonu 
işlerine, kütük stok sahası bölümünde, çelik 
bina montaj işlerine ve hurda binasında, bina 
temel betonu işlerine devam edilmektedir. 
Haddehane binasında ise eksik kalan çelik 
montaj işleri bitirilmiştir. 

2009 sonu itibariyle devam eden ana iş 
kalemleri ve tamamlanma oranları şu şekildedir: 
Kazı (%8.1), Beton (%10.3), Prekast Beton 
Kazık (%30.1), Ankraj işleri (%18.8) ve Çelik 
Montaj (%26.4) dir. 

Proje yapım işlerine 5'i inşaat ve 4'ü çelik 
montaj işleri taşeronu olmak üzere toplam 9 
taşeron ile devam edilmekte olup, Dökümhane 
Binası çelik bina montaj işleri için alman taşeron 
teklifleri değerlendirme aşamasındadır. 

09 İli«» 
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S. Arabistan Ma'aden Sülfürik Asit Tesisi Projesi 

(mothballing) yapılması kararlaştırılmış ve 
işveren ile bu konuda sözlü anlaşma 
sağlanmıştır. Anlaşma metni üzerinde devam 
eden görüşmelerin Ocak 2010 ortası gibi 
sonuçlanması ve anlaşmanın imzalanması 
beklenmektedir. 

Aralık 2009 sonu itibariyle inşaat işleri 
kapsamında geriye kalan tek aktivite olan asfalt 
işlerine taşeron firma tarafından devam 
edilmektedir. Mekanik ve çelik montaj işleri 
tamamlanmıştır. Tüm boru hatlarının montajı, 
testler dahil olmak üzere tamamlanmıştır. 
Elektrik ve Enstrümantasyon disiplininde 
montaj işleri tamamlanmış, testlere devam 
edilmektedir, izolasyon işleri de Ocak başında 
tamamlanacaktır. Tüm iş kalemlerinde eksik 
giderme işlemlerine devam edilmektedir. Kalite 
dokümantasyonu işlerin tamamlanmasına 
paralel olarak müşteriye sunulmaktadır. 

Projede işlerin büyük bir bölümü 
tamamlanmış olduğundan, makina-ekipman ve 
personel demobilizasyonu hızlanmıştır. Kayıp 
günlü kaza olmaksızım 5,000,000 adam-saat'e 
ulaşılması nedeniyle 5 Kasım 2009 tarihinde 
düzenlenen kutlama yemeğine tüm şantiye 
personeli yanında Müşteri yetkilileri de 

15,000 Ton/gün kapasite ile dünyanın en 
yüksek kapasiteli Sülfürük Asit Tesisi olan 
Ma'aden Sülfürik Asit Tesisi (SAP) Projesi'nin 
yapım çalışmalarında Aralık 2009 sonu 
itibarıyla %96 oranında ilerleme sağlandı. 

Projenin Sözleşmesel Mekanik 
Tamamlanma Tarihi 31 Aralık 2009' dur. 
Yaşanılan müşteri kaynaklı gecikmelere rağmen, 
ortak tesisler ve "Plant-A" bölgelerinin mekanik 
tamamlanma tarihi, 31 Aralık 2009 olarak 
gerçekleşmiş; bu iki bölge için "Mekanik 
Tamamlanma" talebi Outotec' e iletilmiştir. 
Diğer kısımların mekanik tamamlanma tarihinin 
ise 31 Ocak 2010 olarak gerçekleşmesi 
öngörülmektedir. İşveren tarafından temin 
edilmesi gereken "Utility'lerde yaşanılan 
gecikmeden dolayı, işletmeye alma 
aktivitelerinde de gecikmeler yaşanmaktadır. 
Diğer taraftan, SAP projesinin bağlı olduğu, 
nihai amacı fosfatlı gübre tesisi üretmek olan 
"Ma'aden Phosphate Project" kapsamında başka 
yüklenicilerce yapılmakta olan diğer tesislerdeki 
gecikmelerden dolayı, devreye alma işleri 
yaklaşık bir sene uzayacaktır. Bu nedenle 
bekleme döneminde Sülfürik Asit Tesisi'nin 
zarar görmemesi amacıyla, naftalinleme 
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katılımış; şantiyemizin her milletten çalışanları 
kendi ülke kültürlerine has dans, şarkı ve 
müziklerini canlı performansla göstermiştir. 

Şantiyemiz, İş Güvenliğine gösterdiği 
hassasiyetten ötürü, 2009 yılı boyunca Müşteri 
tarafından her ay verilen "Safe Contractor of the 
Month" ödülünü Ma'aden Projesindeki 5 
Müteahhit arasında en çok alan Şirket olmayı 
başarmıştır. Bu sebeple 24 Kasım 2009 
tarihinde Müşteri tarafından "Safe Contractor of 
the Year" seçilmiş ve "Sword of Honour" 
ödülüne layık görülmüştür. 

İş Güvenliği konusuna verilen önem 
aksaksız devam ettirilmektedir. 31 Aralık 2009 
tarihi itibariyle kayıp günlü kaza olmaksızın 
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tamamlanan işçilik miktarı 5 ,807,316 adam-
saate ulaşmıştır. 

Şantiye'de yeni yıla, geçen sene olduğu gibi 
tüm şantiye personelinin katıldığı, hediye 
çekilişi ve tombala oyunu, çiğ köfte partisi gibi 
keyifli ve sıcak aktiviteler içeren bir parti ile 
girilmiştir. 



Kazakistan Kashagan Ana İşler Projesi 
"TRANCHE 3" 

"Kashagan Ana İşler Tranche 1-2 
sözleşmesinin 14 Ağustos 2009 tarihinde 
imzalanan "6" numaralı eki" kapsamında 
yapılmakta olan "KMW Oil Tranche 3" işleri 
Aralık 2009 sonu itibariyle % 55 ilerleme 
seviyesine ulaşmıştır. Proje 30 Haziran 2011 
tarihinde tamamlanacaktır. 

2009 sonbaharında yakalanılan iyi hava 
şartları değerlendirilerek, yoğun ve özverili ekip 
çalışması yanında özellikle boru köprülerinin 
montajında uygulanan modüler montaj tekniği 
ile projede önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Bu 
şartların devam ettirilebilmesi halinde projenin 
planlanandan 4 ay önce bitirilebileceği 
öngörülmektedir. Ana iş disiplinlerinin, 
25 Aralık 2009 tarihindeki ilerelemeleri 
aşağıdaki gibidir: 

Boru imalatı 

Çelik montajı 

Ekipman montajı 

Boru montajı 

% 87.0 

% 57.1 

% 43.9 

% 19.2 

"TRANCHE 1-2" 

Kazakistan Kashagan'da , GAMA'nm %50 
ortak olduğu North Caspian Constructors 
(NCC) tarafından AĞIP KCO'nun ana 
yüklenicisi olarak üstlenilen ve yapımına Mayıs 
2005'den bu yana GATE (Gama-Tekfen 
Ortaklığı) tarafından devam edilen Ana işler 
(Kashagan Main Works - KMW Tranche 1-2" 
projesinde tamamlanma noktasına gelinmiş, 
boru hatları paketler halinde idareye 
devredilmeye başlanmıştır. Projenin 25 Aralık 
2009 tarihindeki ilerlemesi % 98.3'tür. 

Aynı sahada iş yapan başka yüklenicilerin iş 
kapsamları ile kesişen boru hatlarının 
hidrostatik testlerinde sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. İşin doğası gereği izolasyon 
işlerini de etkileyen bu darboğazın aşılması için 
idare ile birlikte detaylı planlama yapılmaktadır. 

"Kashagan Ana işler Tranche 1-2" paketi 
kapsamında yoğun bir kapsam dışı iş hacmi 
bulunmakta ve halen sahada çalışan personelin 
üçte birlik bölümü bu paketlerde çalışmaktadır. 
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Kazakistan Kashagan'da 18 Eylül 2009 
tarihinde imzalanan sözleşme ile mühendislik, 
tedarik, yapım (EPC) bazında GATE'ye sipariş 
edilen "Kashagan Power Generation Plant 
Tranche 3" projesi kapsamında 

• İdarenin temin edeceği 2 adet 42 MW 
Türbinin montajı 

• Gaz Türbin binası temin ve inşaatı 
(36 m x 32 mt - 21 m yükseklik) 

• İdarenin temin edeceği üç adet 6 MVA 
dizel jeneratör set montajı 

• Dizel Jeneratör set binası temin ve inşaatı 
(40 m x 24 mt -10 m yükseklik) 

• İşletmenin çalışması için gerekli bütün 
sistemlerin temini ve montajı 
bulunmaktadır. 

Projenin yapım süresi 31 aydır. 
Mühendislik çalışmaları için İspanyol 
mühendislik firması IDOM ile anlaşmaya 
varılarak "Detay Mühendislik" ve temellerin 
mühendislik işlerine başlanmıştır. 

Malzeme tedariği çalışmaları, "Ana Yapıların 

Çelikleri", "Step-Up Transformatörü" ve 
"Emisyon Ölçüm Sistemleri" için başlamıştır. 

Proje kontrol ve koordinasyon 
dokümanlarının hazırlanması ve idareye 
sunulması süreci devam etmektedir. Bu süreç 
devam ederken idare iş kapsamında 
değişiklikler talep etmiştir. Bu değişikliklerin iş 
kapsamı, mühendislik ve kontrat gereksinimleri 
bakımından değerlendirilmesi devam 
etmektedir. 

Kazakistan Kashagan 
Elektrik Santralı - Tranche 3 
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Kazakistan Kashagan Endüstriyel Binalar 
Projesi 1 

24 Aralık 2004 tarihinde Agip KCO ile 
GATE arasında imzalanan "offshore" ve 
"onshore" sözleşmeler kapsamında Kazakistamn 
Atyrau Eyaleti Kashagan Bölgesinde yapımına 
devam edilmekte olan yaklaşık 17.000 m2 

kapalı Alana sahip 11 adet Endüstriyel Binanın 
her türlü mühendislik, satmalma, yapım ve pre-
comissioning işlerinde genel fiziksel ilerleme % 
74 seviyesine ulaşmıştır. 

Tranche 1-2 kapsamında toplam 9 adet 
bina (Fire Station, Warehouse, Central Control 
Building, Main Gate House, Change Room, E&I 
Workshop, Mechanical Workshop, Temporary 

Refuge ve Laboratory Building) ; Tranche 3 
kapsamında ise 2 bina (New Warehouse ve New 
Temporary Refuge Building) bulunmaktadır. 

Eylül 2009'da Agip KCOile imzalanan ek 
sözleşme çerçevesinde projenin bitim tarihi 3. 
kez uzatılarak Tranche 1 ve 2 için 28 Şubat 
2010, Tranche 3 için ise 30 Haziran 2010 
olarak belirlenmiştir. Onay bekleyen ilave 
işlerle ilgili görüşmeler halen devam etmektedir. 

03 Ekim 2009 tarihi itibariyle projede iş 
kazasız 4 .000.000 adam saat rakamına 
ulaşılmıştır. Aralık 2009 sonunda da şantiyede 
iş kazasız çalışılmaya devam edilmektedir. 



devam eden projeler 

Makedonya - Üsküp 2 2 0 MW 
Kombine Çevrim Isı ve Elektrik Santralı 

Gama Güç Sistemleri liderliğinde Alstom 
İsviçre ile üstlenilen Alstom GT13E2 gaz türbini 
ve 8CK76 buhar türbininin multishaft 
konfigürasyonu ile 220 MW üretecek Kombine 
Çevrim Kojenerasyon Santrali Projesi için Aralık 
2009 itibariyle proje kapsamındaki ilave işler ve 
tamamlanan mühendislik kalemlerine paralel 
olarak güncellenen iş miktarları esas alınarak 
yeniden hesap edilen ilerleme yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 86 

Mühendislik % 99 

Satmalma % 99 

İnşaat ve montaj % 89 

Devreye Alma % 5 

Mühendislik işleri tamamlanmış ancak 
işverenden kaynaklanan bazı ilave işlerin 
tasarımı devam etmektedir. As-built design 
çalışmaları Ocak 2010 ayı içinde başlatılacaktır. 

İlave iş kapsamında değerlendirilen doğal 
gaz ölçüm istasyonu dışında tüm ekipmanların 

İnşaat işleri ve çelik montajı bitirilmiş olup 
(çevre düzenleme, fence ve DH hattı hariç) 
mimari işler devam etmektedir. Gaz ve buhar 
türbini montajı ile HRSG hidrotesti tamamlamış 
olup, BOP ekipman montajı büyük ölçüde 
bitirilmiştir. Borulama işlerinde %90 ilerleme 
kaydedilmiş, hidrostatik testler ve izolasyon 
işleri başlamıştır. Elektrik ekipmanlarının 
montajı bitirilmiş olup kablo çekimleri ve 
terminasyon işleri devam etmektedir. Enstrüman 
montajı ve tubing işleri boru ve ekipman 
montajını takiben ilerlemektedir. Devreye alma 
ekibi sahaya mobilize edilmiş ve ilk 
enerjilendirme 24 Aralık 2009 tarihinde 10 kV 
acil durum trafosu üzerinden yapılarak devreye 
alma işleri başlatılmıştır. 

Ankara merkez proje ekibinde 9 personel 
görev yapmaktadır. Saha ekibinde ise toplam 
65 GGS personeli ile 385 taşeron ve 3 Alstom, 
3 IDOM Personeli olmak üzere toplam 465 
personel görev yapmaktadır. 
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devam eı 

Bulgaristan 2 x 3 3 8 MW . 
Maritza East-1 Termik Santral Projesi 

AES-3C Maritza East -1 Ltd. için Tekfen- • 
Gama Ortaklığı (TGO) tarafından Alstom Power 
Generation (APG- ALSTOM Bulgaria EOOD) ile H 

konsorsiyum halinde yapılmakta olan 2X338 
MW Maritza East-I Termik Santralı İnşaat ve 
Mekanik Montaj işleri Projesinde Kasım 2009 
sonu itibariyle fiziksel ilerleme % 94, 
"milestone" hakediş İlerlemesi ise % 93 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Kasım 2009 sonu itibariyle yapılan ana | 
faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

• Türbin binası çelik montajı (yaklaşık 2200 
ton), çatı-duvar kaplaması ve ekipman • 
montajı tamamlandı. Her iki ünitede AP 
tarafından devreye alma işleri ile platform 
montajı (yaklaşık 600 ton) ve eksik I 
tamamlama işleri devam ediyor. 
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Ünite-1 ve 2 Merdiven Kulesi inşaatı (H=100 
m) ve asansör montajı tamamlandı. 

Ünite-1 ve 2 ID Fan temelleri tamamlanarak 
AP'e teslim edildi. 

Soğutma Kulesi (R= 28 ~ 46 m, H=136 m), 
içyapı betonları, prekast montajı ve iç-dış 
boyası ile internal montajı (technological 
parts) tamamlandı. Yıldırımdan koruma 
tesisat montajına devam ediliyor. 

Soğutma Suyu Pompa Binası ince işleri 
devam etti, bina içi pompa ve diğer ekipman 
montajı büyük ölçüde tamamlandı. 

Ünite-1 ve 2 Kontrol Binaları dış cephe 
kaplamaları tamamlandı, ince işleri devam 
ediyor. 

Şalt sahası ve şalt sahası kontrol binası 
tamamlanarak AP'e teslim edildi. 
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• "Central Heating and Cooling" Binası, 
ekipman montajı tamamlandı, borulama 
işleri devam ediyor. 

• 2 adet silindirik alçı silosu (R=l l m, H=29 
m) ile 3 adet silindirik kül silosu (R=8 m, 
H=50 m) inşaatı kayar kalıpla tamamlandı ve 
AP'e teslim edildi. 

• Bottom Ash Silo (H=33 m) duvar perdeleri 
tamamlandı. Çatı imalatı devam ediyor. 

• Kömür ve kireçtaşı konveyör inşaası 
tamamlanarak AP'e teslim edildi. Kömür 
konveyörleri yangın koruma tesisat montajı 
tamamlandı. 

• "Coal Yard Settling Pond" ve "Storm Water 
Basin" inşaatları tamamlandı. 

• "Raw Water Treatment Plant" ve "Clarifiers" 
ekipman montajı ve borulaması tamamlandı. 

• "Fine Crusher" ve "Coarse Crusher" binaları 
tamamlanarak AP'e teslim edildi. 

• LFO sistemi (Light Fuel Oil) yapıları ve 
ekipman montajı tamamlanarak AP'ye teslim 
edildi. 

• Ambar atölye binası temel inşaatı 
tamamlandı, çelik montajı (yaklaşık 300 ton) 
başladı. 

• İdari bina dış kaplaması tamamlandı; diğer 
ince işleri devam ediyor. 

• "Gate house" kaba inşaatı tamamlandı, ince 
işleri devam ediyor. 

• Atölye boru kaynağı tamamlandı (toplam 
36,078 wdi). Her iki ünitede TGO emanet ve 
taşeron ekipleriyle tarafından yapılan boru 
montajı, basınç testleri ve tamamlama işleri 
devam ediyor. Yaklaşık 45 ,900 wdi saha 
kaynağı (toplam 50,200 wdi) yapıldı. 

• Prekast dâhil yaklaşık 173,700 m3 yapı 
betonu dökümü tamamlandı.(Yollar dâhil 
genel toplam yaklaşık 181,000 m3'dür) 

• Saha içi beton yollar inşaatına devam edildi. 

• Kanalizasyon hattı ile yağmur suyu drenaj 
hatları inşaatına devam edildi. 

• Kömür ve kireçtaşı boşaltım istasyonları 
tamamlanarak AP'e teslim edildi. 

• Kömür hattı yeni demiryolu ile kireçtaşı hattı 
yeni demiryolu tamamlandı, sahaya kömür 
ve kireçtaşı nakliyesi devam ediyor. 

• Tüm binalardaki ince işlere ve HVAC-FF 
montajına devam edildi. 

TGO şantiye personel kadrosu Kasım sonu 
itibariyle 113 Türk ve 257 yerel olmak üzere 
370; taşeronların kadrosu ise 33 Türk ve 439 
yerel olmak üzere 472'dir. 

Sözleşmeye göre Ünite-1 için "Performance 
Acceptance" tarihi 08 Şubat 2010, Ünite-2 için 
ise 08 Mayıs 2010'dur. Ancak AP 5 aylık bir 
süre uzatımı talebinde bulunmuş ve güncel 
"Performance Acceptance" tarihlerini AES'e 06 
Haziran 2010 ve 20 Temmuz 2010 olarak 
raporlamıştır. AP ile AES üst yönetimleri 
arasında süre uzatımı konusunda devam eden 
görüşmelerin Aralık ayı sonuna kadar 
sonuçlandırılması beklenmektedir. 
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Yemen 
LNG 
Tesisi 
Proses 
Hatları 
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YEMEN LNG Company için YEMGAS FZ. 
CO.(Technip, JGC, KBR) 'nun alt yüklenicisi 
olarak yürütmekte olduğumuz, Yemen LNG 
Projesi Proses Üniteleri 1 ve 2 Elektro-Mekanik 
montaj işlerinde, Aralık 2009 ortası itibariyle 
Proses ünitesi-1 iş ilerlemesi %99.8, Proses 
Ünitesi-2 iş ilerlemesi %95.5 ve genel proje 
ilerlemesi %97.65 dir. 

Projenin daha önce yapılan ek sözleşme 
gereği 15 Haziran 2009 tarihinde tamamlanması 
gerekirken ancak idarenin proje mühendislik 
işlerini zamanında tamamlayamaması ve 
malzeme teslimatlarında gecikmesi nedeniyle bu 
tarih tutturulamamıştır, idare ile 21 Ekim 2009 
tarihinde yapılan müzakere sonucu, "Train 2" 
için tamamlama tarihi 15 Ocak 2010 olarak 
belirlenmiş ve bu konuda "Amendment-4" 
imzalanmıştır. 

Aralık 2009 ortası itibariyle; 

Proses Ünitesi 1 kapsamımızdaki işler 
tamamlanmış, Mekanik Tamamlama 
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(mechanical completion) sertifikası başvurusu 
için kalite dokümantasyonları hazırlanarak, 
idareye onay için sunulmuştur, 28 .12.2009 
tarihinde sertifikanın alınması beklenmektedir. 
"Train 1" ünitesinin devreye alınması ve 
spesifikasyonlara uygun üretilen LNG'nin ilk 
gemi yüklemesi de 6 Kasım 2009 tarihinde 
Yemen Cumhurbaşkanı, ilgili bakanlar ile 
Total'in Yönetim Kurulu Başkanı ve 
konsorsiyuma dahil firmaların üst yönetim 
kademesinin katıldığı resmi açılış töreniyle 
yapılmıştır. 

Proses Ünitesi 2 de bütün disiplinlerde son 
iki ayda sağlanan ivmeyle büyük bir ilerleme 
elde edilmiştir. Boru montajı bitirilmiş, testler 
devam etmektedir. 2. Ünitede izolasyon işleri 
haricinde kalan işlerin Aralık ayı sonu itibariyle 
tamamlanması hedeflenmiştir. Sıcak ve soğuk 
izolasyon işleri için öngörülen 15 Ocak 2010 
tarihi tutturulmuş ve bu hedef için konulan 
prim hakedilmiştir. 



organizasyonları yer almaktadır. Son 3 aylık 
dönemde yer alan Kurban Bayramında 
bayramlaşmadan sonra şantiye kadrosuna öğle 
yemeği verilmiş, aynı günün akşam şantiye 
mühendis ve idari personeli için bayram 
akşamında deniz kenarında mangal partisi 
düzenlenmiştir. 

Kalan izolasyon (vana 
ve flanş kutularının 
izolasyonları) ve boya 
işlerinin Mart 2010 ortasına 
kadar devam etmesi 
öngörülmektedir. 

Ekipman ve personel 
demobilizasyonu da son iki 
ayda işlerin 
tamamlanmasına paralel 
olarak hızlandırılmıştır. 
Demobilizasyon işlerinin 
Mart 2010 sonuna kadar 
bitirilmesi planlanmaktadır. 

Şantiyemizde Aralık 
2009 ortası itibariyle 213 
Türk (163 direkt, 50 
indirekt), 211 yerel (156 
direkt, 55 indirekt), 756 
TCN (656 direkt, 100 
indirekt) olmak üzere 
toplamda 1180 kişi 
çalışmaktadır. Son 3 ayda 
yaklaşık 1200 kişi 
demobilize edilmiştir. 

Şantiyede çalışan personelin yoğun çalışma 
saatlerinden kaynaklanan stresi atabilmeleri ve 
dinlenmelerini sağlamak üzere şantiyede çeşitli 
sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Bunlar 
arasında şantiye mühendis ve idari kadrosunun 
yoğun katılım gösterdikleri "counter strike" 
turnuvaları, çiğ köfte partileri ve mangal 
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devam eden projeler 

Katar Ras Laffan Endüstri şehrinde yapımı 
devam eden, tamamlandığında dünyanın en 
büyük hava ayrıştırma ünitesi olacak olan 'Pearl 
GTL Air Seperation Unit' Projesi 8 adet 
üniteden oluşmaktadır. Tamamlanma tarihi 30 
Eylül 2010 olarak planlan projenin fiziksel iş 
ilerlemesi 24 Aralık 2009 tarihi itibariyle % 70 
olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı tarih itibari ile disiplinler bazında 
ilerleme yüzdeleri aşağıdaki şekildedir. 

İnşaat İşleri %82 

Çelik Montaj İşleri %76 

Statik&Döner Ekipman Montaj İşleri %84 

Boru Montaj ve İmalat İşleri %55 

Boya İşleri %61 

İnşaat işlerinde; ekipman temelleri 
tamamlanmış, ünite içi betonarme kaplama 

işlerinin yarısı bitirilmiştir. Açık kanal ve yol 
inşaat işleri, yerel taşeron tarafından yapılmaya 
devam etmektedir. 

Proje kapsamında yer alan tüm ağır 
ekipman montajları başarıyla tamamlanmıştır. 
Son olarak Makine Dairelerinde bulunan "MAC" 
ve "BAC" ünitelerinin (sırası ile 237 ve 217 
Ton'luk) montajları da Aralık 2009 ayı 
içerisinde gerçekleştirilmiş ve 400 Ton'luk ağır 
vincin demobilizasyonu planlanan zamanda 
yapılmıştır. 

"Air Cooled Condenser" (ACC) montajında 
son ünitenin kaplama montajına başlanmıştır. 
"ACC'lerdeki fiziksel iş ilerlemesi % 95 
seviyesine ulaşmıştır. 

Toplam - 4 8 4 , 0 0 0 wdi'lık boru kaynak 
işlerinin, Aralık 2009 sonu itibari ile, atölye 
üretimi %99'a (293,980 7298,000 wdi, saha 
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Katar Pearl GTL Hava Ayrıştırma 
Üniteleri Projesi 
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montaj işi %55'e (102,803/186,000 wdi) 
ulaşmıştır. Toplam 1,758 adet boru test 
paketinden Aralık 2009 sonu itibari ile basınç 
testi tamamlanmış test paketi sayısı 235 tür. 
Toplam 83,407 m2'lik kumlama ve boya işinin 
72,806 m2'si tamamlanmıştır. 

Aralık 2009 sonu itibari ile projede çalışan 
personel sayısı, 714 u Türk 2548'i yabancı 
olmak üzere toplam 3262 kişiye ulaşmıştır. 

İşverenden kaynaklanan nedenlerle 
projenin ilk teslim edilecek fazına ait milestone 
tarihlerinde bazı ötelenmeler olmuştur. Bu 
konuda İşveren ile görüşmeler devam 
etmektedir. 

Proje başından itibaren İş Güvenliği 
konusuna gösterilen hassasiyet neticesinde 
Aralık 2009 sonu itibariyle kayıp gün kazasız 
13,800,000 adam-saat (Direkt + Endirekt) 
rakamına ulaşılmıştır. 

Kamp yönetiminin GAMA tarafından 
üstlenildiği 'Linde-Gama Kampı' Pearl GTL 
Projesi kapsamındaki tüm kamplar arasında 
'Camp of the Third Quarter' (üçüncü çeyreğin 
eni iyi kampı) seçilmiştir. 

12 Kasım 2009 tarihinde Qatar Shell, 

JBC/KBR ve Linde'nin katılımı ile kapsamlı bir 
"Kalite Günü" kutlaması yapılmıştır. Kalite 
Günü nedeniyle başarılı bulunan bazı personele 
İşveren tarafından sertifika ve ödüller 
verilmiştir. 

Kampımızda önemli günler vesilesiyle 
yapılan etkinlikler kapsamında en son 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı yerli ve 
yabancı tüm çalışanlarımızın geniş 
katılımıyla kutlanmıştır. 

Linde-Gama Pear GTL Projesi 
Kampı'nm da içinde bulunduğu 
"Pearl Village"da Proje Yönetim 
Firması JK tarafından farklı sosyal 
etkinlikler düzenlenmektedir. 
Aralık başında JK tarafından 
düzenlenen ulusal halk dansları 
yarışmasında GAMA zeybek 
oyunuyla 2.1ik ödülüne layık 
görülmüştür. Sportif aktivitiler 
çerçevesinde yine JK tarafından 
düzenlenen penaltı yarışmasında 
GAMA 3 takım ile yarışmakta olup 
ilk turları geçmiş olarak yoluna 
devam etmektedir. 
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kalabalık şantiyesi olma unvanını kommaktadır. 

Kasım-2009 sonu itibarı ile 40 milyon direkt 
adam-saat harcanan projenin toplam 50 milyon 
direkt adam-saat işçilikle tamamlanması 
öngörülmektedir. Aralık-2009 ilk haftasında, 
kayıp zamanlı kaza olmadan 10 milyon adam-saat 
geride bırakılmıştır. 

Sözleşmesel 4 ana terminden 15 Kasım 2009 
tarihinde tamamlanması zorunlu olan ilkinde, 
işverenden kaynaklı revizyonlar sebebiyle gecikme 
yaşanmıştır. Söz konusu terminin Aralık-2009 
sonunda bitirilmesi beklenmektedir. Bunun 
dışında, Eylül, Ekim Kasım-2009 Ayları için, 
işverence konulmuş olan 102 adet ilave ara 
terminde % 70 oranında başarı kaydedilmiştir. 

QCS-282 projesi, 31 Aralık 2009 itibarı ile 
1.285 indirekt ve 12.034 direkt ve toplamda 
13.319 çalışanı ile GAMA'nm bugüne kadarki en 

Qatargas, Conoco Philips ve Shell ortaklığının 
sahip olduğu "Qatargas 3&4 LNG Plant" (QCS-
282) Projesi Yardımcı Üniteler inşaat ve Montaj 
İşleri, ana yüklenici CTJV (Chiyoda - Technip 
Joint Venture) altındaki üç ana taşerondan birisi 
olan Gama Qatar Co.tarafından, 0cak-2006'dan 
bu yana yürütülmektedir. Projenin tamamlanma 
tarihi, işverence hazırlanan devreye alma 
takvimine göre Haziran-2010 olarak belirlenmiştir. 
Genel ilerlemenin, Kasım-2009 sonu itibarı ile 
% 87 olduğu projede, toplam iş miktarlan ve 
gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir. 
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Toplam 5,132 adet test paketinin, 1,700 adeti 
Kasım-2009 sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Boru 
kaynak ve montaj işlerinin büyük oranda 
tamamlanmasını müteakip, işveren tarafından 
hazırlanan devreye alma takvimine göre, haftalık 
gerçekleşmesi hedeflenen boru test sayısı, tepe 
noktada 210'dur. Boru testleri yanında, saha 
genelinde, boya ve izolasyon işleri de hız 
kazanmaktadır. Boru testleri ve izolasyon işleri, iş 
takviminde kritik yol üzerindedir. 

01 Ağustos 2009 itibarı ile yürürlüğe giren, 
işveren ile yapılmış olan yeni zeyilnameye göre 
sözleşme, maliyet ödemeli hale getirilmiş ve 
projenin kalan işleri için mali sıkıntılar ortadan 
kaldırılmıştır. 

Projenin zamanında bitirilebilmesi için 
Şantiyede seferberlik ilan edilmiş, tüm gruplar 
işveren ile uyum içinde ortak bir çalışma 
programına girilmiştir. İşveren CTJV ile müşterek 
kontrol ve idare edilen test paket merkezi, bütçe 
kontrol grubu, CTJV-GAMA ortak yönetimindeki 
saha organizasyonları ve yönetim danışmanlan bu 
çalışma programının örnekleridir. Eleman 
mobilizasyonu ve malzeme temininde büyük 
esneklik sağlanmış, eksiklikler ortak çalışma 
döneminin sağladığı kolaylıklarla kısa sürede 
tamamlanmıştır. 

2 Temmuz 2009 tarihinde, Utility Bölgesi saha 
elektrik ana besleme ünitesi SS-5902'nin, geçici 
jeneratörlerle enerjilendirilmesi ile projemizde 
devreye alma işlemleri başlamıştır. Aralık-2009 
başı itibarı ile ilk acil durum jeneratörü devreye 
alma işlemleri tamamlanmış ve gaz işleme üniteleri 
için hayati önem taşıyan yüksek buhar başmçlı 
HHS hattının, buharla temizliğine başlanmıştır. 
Önümüzdeki süreçte, en önemli terminlerden olan 
yakıt gazının yardımcı ünitelere verilmesi işleminin 
Mart-2010 ayı içerisinde yapılması, 2 adet gaz 
türbininin Nisan-2010 ayı sonunda, 4 adet buhar 
kazanının ise Haziran-2010 ayı sonunda devreye 
alınması planlanmaktadır. 2 adet buhar türbininin 
de, yoğunlaştırıcı üniteleri ile birlikte Haziran-
2010 ayı sonunda devreye alınması 
öngörülmektedir. 

Atölye imalat işlerinin tamamlanmasıyla 
birlikte, Aralık-2009 ayı sonunda, demobilizasyon 

sürecinin ilk adımı olarak geçici atölyelerin 
sökümüne başlanması kararlaştırılmıştır. Ocak-
2010 ayında personel demobilizasyonuna da 
başlanacaktır. 

Şantiyenin Ras Laffan Endüstriyel Şehrindeki 
kampında 5,500 kişi kalmakta, kalan yer ihtiyacı, 
yakın civarda, Al-Khor kasabasında kiralanan 
kamplardan karşılanmaktadır. Ras Laffan 
kampında 100 kişilik bir internet kafe işçilerin 
hizmetine sunulmuş olup, tüm kamp alanında 
kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, kapalı ortamda film gösterimi, açık hava 
sinemasında film ve maç gösterimi tüm 
çalışanların hizmetine sunulmuştur. İşçi ve 
personel lokallerinde bilardo ve masa tenisi 
tumavalan düzenlenerek şantiye kadrosunun genel 
iş stresinden uzaklaşmaları sağlanmaktadır. Artan 
eleman sayısına paralel olarak, kamplardaki yaşam 
standardını artırmak için, ek mutfak inşaatına 
başlanmış ve Aralık-2009 Ayı içerisinde devreye 
alınması planlanmıştır. 
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Irlanda - Whitegate 
4 5 0 MW Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 
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Whitegate 450 MW Kombine Çevrim 
Santrali Projesi STAG 109FB Single Shaft 
Kombine Çevrim Santrali'nin EPC yapım işi için 
Aralık 2009 itibariyle ilerleme yüzdeleri 
şöyledir: 

Genel % 91,3 

Mühendislik % 100 

Satmalma % 100 

Yapım % 93,4 

inşaat % 98,7 
Mekanik % 92,6 
Elektrik ve I&C % 90,1 

Devreye Alma % 39,4 

Projenin kontratsal bitiş tarihi saha zemin 
şartlarmdaki değişiklikler sebebiyle yapılan 

talebe istinaden müşteri tarafından olumlu 
değerlendirilerek 30 Haziran 2010 olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca, Temmuz ayı başında 
bütün İrlanda kapsamında gerçekleşen genel 
grev ve müşteri talepleri ile gerçekleştirilen 
çeşitli işlerden dolayı oluşabilecek gecikmelerin 
telafisi için müşteri ile görüşmeler olumlu yönde 
devam etmektedir. Bu bilgiler ışığında 
güncellenen iş programına göre, ilk ateşlemenin 
(First Fire) 15 Ocak 2010, hedef ticari devreye 
almanın (Target COD) ise 30 Haziran 2010 
tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Aralık 2009 başı itibari ile merkez proje 
ekibi tarafından takip edilen mühendislik işleri 
tamamlanmış devam etmektedir. 

Mühendislik işleri ile paralel olarak ana ve 
yardımcı ekipmanların satmalması tamamlanmış 
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olup, genel satmalma kalemlerinde çalışmalar 
devam etmektedir. Ana proses ve elektrik 
sistemleri ekipmanları ile ilgili sevkiyatlar ve 
lojistik çalışmaları büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. 

Tüm binaların inşaat ve çelik montaj işleri 
tamamlanmış olup, HRSG binasında kaplama 
işleri ve türbin ve yardımcı kazan binalarının 
mimari detay işleri büyük bir hızla devam 
etmektedir. Elektrik, atölye, su arıtma ve gaz 
kompresörü binaları hizmete hazırdır. Mimari 
işler de dahil olmak üzere tamamlanan idari 
bina ve atölye binası ofisleri işveren tarafından 
kısmen devir alınmış ve yerleşilmiştir. Aynca 
saha içi ulaşım yolları ve çevre düzenleme işleri 
büyük hızla devam etmektedir. Toplam beş adet 
saha montaj tanklarının tamamının montajı ve 
testleri başarı ile tamamlanmış olup, ham ve 
demineralize su tankları devreye alınmıştır. 
HRSG mekanik montajının tamamlanmasını 
müteakip, hidrostatik testler Kasım ayı başında 
başarı ile tamamlanmıştır. İşler elektrik ve I&C 
montajı ile devam etmektedir. Su arıtma tesisi 
montajı tamamlanmış olup tesis Kasım ayı 
itibari ile demineralize su üretmeye başlamıştır. 
Türbin, jeneratör ve bağlı ekipmanların montajı 
GT/ST borulama basınç testleri, GT ve ST 
muhafaza montajları, bina dışında yer alan hava 
alma ünitesi ve diğer yardımcı ekipmanların 
montajlarının tamamlanması ile bitirilmiş olup, 
merkez hat ekipmanları döndürme tertibatına 
(turning gear) bağlanmış ve başarı ile 
döndürülmüştür. ACC mekanik, elektrik ve 

I&C işleri tamamlanmış olup, işler devreye alma 
süreci ile devam etmektedir. Montajı 
tamamlanan yardımcı kazan devreye alınarak, 
yardımcı buhar hatlarındaki buhar üfleme 
çalışmaları tamamlanmıştır. Gaz kompresörleri 
ve gaz basınç indirgeme istasyonu montajları 
tamamlanmış, devreye alma çalışmaları santrale 
doğal gaz alımı ile hız kazanacaktır. Ayrıca 
yeraltı gaz hatlarının testleri ve temizlikleri 
tamamlanmış, ilgili hatlar Nitrojen ile 
doldurularak, gaz alımına hazır hale 
getirilmiştir. Kazan besi suyu pompaları ve 
kondensat pompaları montajları tamamlanmış 
ve devreye alma çalışmalarına başlanmıştır. Boru 
spool imalatı ve montajı büyük ölçüde 
tamamlanmış olup, ana/yardımcı boru 
köprüsünde ve türbin binasındaki boya işlerine 
devam edilmektedir. İzolasyon ve heat tracing 
çalışmaları tüm santralde büyük bir hızla devam 
etmektedir. Genel itibari ile elektrik işleri, 
elektrik, I&C ve iletişim kablo terminasyonları, 
aydınlatma, güvenlik, vb. işleri ve çeşitli 
binalardaki HVAC montajları ile devam 
etmektedir. 1 Eylül itibari ile başarı ile 
gerçekleştirilen geri beslemeye (backfeed) 
mütekaip, devreye alma çalışmalarına merkez ve 
lokal kadrolarla devam edilmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 12 
personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 
30'u Türk olmak üzere 72 indirekt, 6 direkt 
GGS personeli ve tamamı lokal 547 taşeron 
personeli olmak üzere toplam 625 personel 
görev yapmaktadır. 
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Rusya • Surgut 2 x 4 0 0 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı Projesi 

Sibirya bölgesinde yapılan Surgut 
2x400MW Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 
Projesi'nde Ekim-Kasım ayları boyunca her iki 
Ünitenin kapatılması için yoğun bir şekilde 
çalışılmış ve bu çalışma sonucunda Ünite 7 
tamamen kapatılmıştır. Ünite 8'in kapatılması 
için çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Kasım 2009 sonu itibariyle ilerleme 
yüzdeleri; 

Genel % 59,5 

Mühendislik % 98 

Satmalma % 92 

inşaat - Montaj Genel % 30 
İnşaat % 69 
Çelik % 70 
Mekanik Montaj % 12 
Elektrik % 1 

İşverenle Eylül ayı içerisinde üzerinde 
anlaşılan 90 günlük süre uzatımı ile ilgili 
zeyilname imzalanmıştır. Projenin İşveren ile 
anlaşmaya varılan yeni bitiş tarihi 15 Nisan 
2011'dir. 

Satmalman proje ekipmanlarının % 52 sinin 
sahaya şevki tamamlanmıştır. % 32 sinin ise 
imâlatı tamamlanmış, sevkiyata hazır haldedir. 
Hali hazırda sevk işlemleri devam eden ve kritik 
öneme sahip "Station Service MV" ve "Reserve" 
Trafolarının Ocak 2010'un ikinci yarısı sahaya 
varması beklenmektedir. 

Kasım 2009 sonu itibariyle, her iki 
Ünitenin türbin ve HRSG binası "Structural 
Slab" döküm işleri devam etmektedir. Bugüne 
kadar toplam 23400 m3 betondan 20350 m3'ü 
dökülmüştür. 
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Kapatılan 7. Ünitenin Aralık ayı itibariyle 
bina içi ısıtması, işverenle görüşülerek 
sağlanmıştır. 8. Ünite'nin tahminen Ocak ayı 
içerisinde kapatılması ve ısıtılması 
planlanmaktadır. 

Her iki Ünitede tavan vinçlerinin montajı 
tamamlanmıştır. 7. Ünite'nin vinci hali hazırda 
kısıtlı kapasitede çalışır durumda olup, Rusya 
regülasyonlarma uygun şekilde kullanım izni 
alım prosedürü devam etmektedir. 

Centerline ana ekipmanları sahaya Eylül ayı 
içerisinde ulaşmıştır. Her iki Ünitede gaz 
türbinleri ve jeneratörler yerlerine konulmuştur. 
7. Ünite buhar türbininin Şubat ayı içerisinde 
yerine konulması planlanmıştır. Gantry söküm 
işleri devam etmektedir. 

Kazan tarafında 7. Ünite ve 8. Ünite modül 
montajı tamamlanmıştır. 7. Ünite "casing" 
montajı tamamlanmış, 8 Ünite ise "casing" 
montajı ise beklenen parçaların sahaya 

şevkinden sonra tamamlanacaktır. Her iki 
Ünitede baca montajı tamamlanmıştır. 7. 
Ünite'de kazan borulama işlerine başlanmıştır. 

Projenin ilk önemli adımı olan 
Backenergization'm Nisan 2010'da 
gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Proje kapsamında tedarik edilen 
ekipmanların Rus normlanna uygunluğunun 
tespiti ve kullanım izinlerinin alınması 
kapsamında ekipmanların %16 sının 
sertifikasyon işleri için gerekli olan Teknik 
Pasaportları tamamlanmıştır. Kalan proje 
ekipmanlarının sertifikasyon işleri devam 
etmektedir. 

Ankara merkez proje ekibimizde 35 kişi 
çalışmakta olup, saha ekibimizde Gama Güç 
Sistemlerinden 53 Türk, 62 lokal ve 
taşeronlardan 551 Türk-lokal olmak üzere 
toplam 666 personel görev yapmaktadır. 
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Rusya - Shatura 4 0 0 MW Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 

Shatura 400 MW Kombine Çevrim Santrali 
Projesi için Kasım 2009 itibariyle ilerleme 
yüzdeleri şöyledir : 

Genel % 87 

Mühendislik % 99 

Satmalma % 100 

İnşaat - Montaj Genel % 92 

inşaat 
Mekanik 
Elektrik 

% 97 
% 92 
% 81 

Devreye Alma 

Proje Bitiş Tarihi 

% 2 

15 Mayıs 2010 

Mekanik montaj işleri Gaz Türbininin 1 
Mart, Jeneratörün 8 Mart tarihinde pedestal 
üzerine konmasını takiben hızla devam 
etmektedir. 

Proje Bitiş Tarihi olan 31 Ekim 2009, 
alman ilave işler çerçevesinde yapılan anlaşmalar 
sonucunda 15 Mayıs 2010 olmuştur. 

Tesisteki Gaz Türbini, Buhar Türbini, 
Jeneratör, HRSG ve diğer tüm GE ekipmanları 
şantiyeye sevkedilmiştir. Gama kapsamı kritik 
ekipmanlardan 500MVA Main Step-up Trafo ve 
Gaz Kompresörlerinin montajı yapılmıştır. 
Diğer Gama temini ana proje malzemeleri 
sahaya ulaşmıştır. 
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Tesise ait tüm kaba inşaat işleri 
tamamlanmıştır. Türbin Binası ince işleri devam 
etmektedir. Türbin Binası cephe ve çatı kaplama 
işleri tamamlanmıştır. HRSG Gas Preparation 
Binası inşaat ve çelik işleri tamamlanmıştır. 
HRSG Binası çatı kaplama işleri hızla 
tamamlanmaktadır. 

Çelik montaj işleri % 95 tamamlanmıştır. 
Baca montaj ve boya işleri tamamlanmıştır. 
Centerline ekipmanları, boru ve ekipman 
montaj işleri hızla devam etmektedir. Centerline 
montajı ilerlemesi Kasım ayı itibariyle 
%84,10'dur. Boru Prefabrikasyon 
tamamlanmıştır. Boru Montajı ilerlemesi Kasım 
ayı itibariyle %88'dir, HRSG montajı 
tamamlanmış olup, hidrotest gerçekleşmiştir. 
Elektrik işleri ilerlemesi Kasım ayı itibariyle 
%71,1 olup; kablo tavası montajı, kablo çekimi 
ve terminasyon işleri ile devam etmektedir. 
Ocak 2010 sonunda elektrik işlerinin 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Backenergization öncesi tamamlanması gereken 
reserve trafo montajı, akü ve elektrik odası ince 
işleri ve MV, LV switchgear ve pano montajları, 
yangın alarm ve söndürme sistemi hazırlıkları 
tamamlanmış olup, Rusya Regülasyonlarma 
uygun şekilde enerj ilendirme izni alınarak 23 
Aralık itibariyle Backenergization başlamıştır. 

Steamblow faz-1 İşveren'in buharı vermesi 
ile 13 Aralık itibariyle başlamıştır. 

First Fire hedef tarihi olan 03 Ocak 2010, 
İşveren kapsamı llOkV, 220kV, su ve buhar 
temininindeki gecikmeler nedeni ile ötelenmiş 
olup, Mayıs 2010'da gerçekleşmesi 
planlanmaktadır. 

Rusya standardları gereğince proje 
kapsamında temin edilen ekipmanların Rus 
normlarına uygunluğunun tespiti ve kullanım 
izinlerinin alınması gerekmekte olup, 
sertifikasyon işleri mühendislik işleri ile paralel 
devam etmekte ve lokal firmalar ile çalışmalar 
devam etmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 26 
personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 
51'i Türk olmak üzere 115 indirekt GGS 
personeli, 26 GE personeli ve 835 taşeron 
personeli olmak üzere toplam 976 personel 
görev yapmaktadır. 
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. 
Pazarın önemli şekilde daralma gösterdiği 

yılın ilk yarısında Gama iş makineleri birimi alt 
yapı çalışmalarına, müşteri ilişkileri yönetimine 
ve pazarlama faaliyetlerine önem vermiştir. İş 
makineleri birimi, bu etkili çalışmalarının 
meyvalarını 2009 yılının son çeyreği olan Eylül, 
Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde stokta 
bulunan iş makinelerinin art arda satılması ve 
yeni siparişlerin alınmasıyla toparlamaya 
başlamıştır. 

Iş makineleri birimi Kasım ayında 25 ton 
kaldırma kapasiteli Zoomlion marka TC8039-25 
model kule vinç satışını gerçekleştirdi. 
Erzurum'da 3x33Mw kapasiteli hidro elektrik 
santralinde ve Güllübağ Barajı inşaatında 
kullanılacak olan kule vinç bu modeller 
içerisinde tonaj olarak önemli bir yere sahip 
olması münasebetiyle Türkiye resmi 
distribütörlüğü yürütülen Çin'in en büyük 2. iş 
makinası üreticisi Zoomlion firması 
yetkililerinin dikkatini çekmiş ve bu önemli 

makinenin üretici-distiribütör anlaşması için 
Aralık ayında özel olarak Türkiye'ye gelip bir 
imza töreni tertip edilerek anlaşma 
imzalanmıştır. 

Hilton otelde yapılan imza töreninde üretici 
firma yetkilileri bu vincin satışının hem kendi 
uluslararası pazarlama faaliyetleri hem de Gama 
İş makineleri birimi pazarlama faaliyetleri için 
çok önemli bir referans olacağını belirtmeleri 
memnuniyet verici olmuştur. 

Diğer yandan iş makineleri biriminin yeni 
ürün araştırma çalışmaları; orman ve zirai 
makineleri üreticisi İtalyan Prime-Tech firması 
ile yaptığı olumlu görüşmeler doğrultusunda 
İtalyan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ile 
Aralık ayı içerisinde İstanbul'da üretici-
distribütör anlaşmasının son düzeltmeleri 
üzerinde görüşmeler yapılmış ve sözleşme 
öncesi mutabakat sağlanmıştır. 

Zoomlion firmasının Kule vinç ve Greyder birimi yöneticileri ile imza töreni 
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Sayın Erol ÜÇER ve Zoomlion yetkilileri 50. Yıl kutlama töreni 
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Gama Holding'in Çırağan otelinde 
düzenlediği 50. yıl kutlama kokteyline katılan 
Zoomlion ve Prime-Tech yetkilileri Gama 
Ticaret iş makineleri biriminin profesyonel 
yaklaşımları ve misafirperverliğinden çok 
memnun kaldıklarını hem sözlü hem de yazılı 
olarak bildirmeleri üretici firmalar ile olan 
sağlam ilişkileri daha da pekiştirmiştir. 

09 - 13 Haziran 2 0 1 0 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi CNR'da düzenlenecek 
olan Avrasya'nın en büyük Avrupa'nın 
dördüncü büyük iş makineleri fuarı olan 
18.ANKOMAK Uluslararası İş makineleri, Yapı 
Elemanları ve İnşaat Teknolojileri fuarına Gama 
Ticaret iş makineleri birimi açık alanda 
kiraladığı 600 m2 yerleşim alanında 2 0 1 0 model 
iş makinelerini sergileyecek yine aynı alan 
içinde özel tasarım 50 m2 kapalı standmda ise 
özel müşterileriyle toplantı ve görüşmeler 
yapacaktır. 

Kapalı ve açık alan olmak üzere toplam 
70 .000 m2 'lik bir alanda, 5 gün boyunca 
sektörün önde gelen firmalarını profesyonel 

ziyaretçilerle buluşturacak olan Ankomak 
fuarında Gama iş makineleri birimi yeni 
ürünleri ve fiyat avantajları ile yine sektörün 
dinamiklerini zorlayacaktır. 

İtalyan Prime-Tech firması başkanı Mr. Diego SCANZONI ve 
GTT Genel Mdr. Yard. Hasan NAMAL 



GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin Kurucu Ortağı Olduğu 

VEGATEL İletişim Hizmetler i A.Ş/nin 
Çağrı Merkezinden Haberler 

Vegatel'in Markalaşan Çağrı Merkezi: ' 

RESPONTA 

Vegatel, Responta Çağrı Merkezi ile 
müşterilerine haftanın 7 günü 24 saat 
hizmet vermektedir. 

Değişen pazar koşullarını takip eden Vegatel 
İletişim Hizmetleri; ihtiyaca yönelik çağrı 
merkezi hizmetini sunmak amacıyla gerekli 
altyapı yatırımlarını yaparak ileri teknolojiyi 
kullanan çağrı merkezini markalaştırdı. Ağustos 
2008'de "Responta" ismiyle lanse edilen çağrı 
merkezi, tek lokasyonda, TTNet, Türk Telekom, 
D-Smart, Avea Kurumsal, Avea Bireysel ve 
Acıbadem Sigorta gibi firmalara hizmet vermeye 
başladı. 

Firmaların kendi iş kollarına 
odaklanmalarına yardımcı olmak, onlara 
tecrübelerini aktarmak, esnek yapısıyla kısa 
sürede hizmeti başlatmak ve risk yönetimi için 
firmalara hizmet vermek amacıyla kurulan 
Responta, 162 masa kapasitesiyle haftanın 
7 günü 24 saat hizmetlerini sürdürmektedir. 

Responta Çağrı Merkezinin misyonu; 
şirketin deneyimli insan kaynağı, teknolojik alt 
yapısı ve bakış açısı ile pazarda sürekliği 
sağlamak, müşterilerinin beklentilerine hızlı ve 
doğru cevaplar vermektir. Çağrı Merkezinin 
teknolojik altyapısı, yüksek adette çağrı trafiğim 
yönetebilecek ve müşterilerin isteklerine yönelik 
esnek çözümler üretebilecek sistemlerle 
donatılmıştır. Tüm müşteri temsilcileri, hizmet 
verdikleri müşterileri ile aynı zamanda 
satış/iletişim görüşmesi (inbound ve outbound) 
gerçekleştirme olanağına da sahiptirler. 

En ileri Teknoloji ile çalışıyoruz 

Çağrı Merkezi ile ilgili bilgi veren Responta 
Operasyon Yöneticisi Çiğdem Küçükkoşar; 

"Güçlü alt yapımız, verimli ve etkin 
teknoloji kullanımı ile kesintisiz hizmet 
sunmamıza olanak vermektedir. Uzman 
ekibimiz, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına 
süratle cevap verebilmek amacıyla gelişen 
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İnsan Kaynakları Politikamız 

teknolojiyi yakından takip etmektedir. 
Bu sayede yüksek verimlilik sağlayarak 
müşterilerimize maliyet avantajı yaratabiliyoruz. 
Kurumsal yapımız ile müşterilerimizin dilinden 
konuşarak ihtiyaçlarını analiz edebiliyoruz. 
Büyüme ihtiyacında ise oldukça esnek hareket 
kabiliyetine sahibiz. Responta Çağn Merkezi'nin 
Anadolu yakasında merkezi bir bölgede olması 
büyük avantaj sağlıyor. Tek lokasyonda pekçok 
müşterimize aynı anda hizmet verebiliyoruz". 

Uzman kadrosu ve teknik altyapısının 
yanında, insan kaynakları politikasında da 
farklılık gösteren Responta'nm, çalışanların 
eğitimi, gelişimi ve kariyer yönetimine büyük 
önem verdiğini ve bu sayede, çalışan işgücü 

devir oranını da alt seviyelerde korumayı 
hedeflediğini belirten Küçükkoşar; 

"Responta olarak bizim için insan 
kaynakları ve performans yönetimi en önemli 
değerlerimizin başında geliyor. Bu doğrultuda, 
kalite yönetim sistemi ve performans 
değerlerimizi entegre ederek sürekli bir gelişim 
zinciri elde etmeyi hedefliyoruz. 

Söz konusu zincir sayesinde çalışanlarımızın 
gelişim planlarını düzenli bir şekilde takip 
etmeyi ve yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu yönde 
geliştirdiğimiz deneyim yönetimi ve eğitim 
sistemleri çalışanlarımıza, kendi rollerini görme 
ve bireysel gelişim rotalarını izleme olanağı 
sunuyor. Böylece Responta, aidiyet duygusu 
gelişmiş ve katılımcı yönetime değer veren 
çalışanlar tarafından yarınlara taşmıyor". 
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Türkiye'de çağrı merkezi sektörünün henüz 
dünya kritelerindeki oranda gelişmediğini 
kaydeden Küçükkoşar, başta sadece müşteri 
hizmetleri başlığı altında, şikayet yönetimi ve 
destek hizmetleri verilirken, özellikle son 
yıllarda çağrı merkezlerinin pazarlama ve satış 
aktiviteleri için de çok kullanılmaya başlandığını 
kaydetti. 

Hedefimiz; çalışanlarımız, teknolojimiz ve iş 
anlayışımız ile pazarda sürekliliği sağlamak. 

Çiğdem Küçükkoşar; ana hedeflerinin; 
Responta'nın kazandığı deneyim ve sahip 
olduğu teknoloji ile pazarda sürekliliğini devam 
ettirmek ve kurumsal müşterilerine karşılıklı 
katma değer sağlamak olduğunu ve gelecek 
birkaç yıllık dönemde de lokasyon artışına 
giderek, İstanbul dışında da istihdam yaratmayı 
planlamak olduğunu belirtti. 

Responta Çağrı Merkezi'nin Hizmet 
ve Çözümleri 

• B2B (Business-to-Business) Şirketlere Ürün 
ve Hizmet Satışı 

• Firma Müşterilerine pazarlama ve satış 
çalışmalarında çağrı merkezi hizmeti 
sunulması 

• B2C (Business-to-Customer) Son Kullanıcıya 
Ürün ve Hizmet Satışı 

• Nihai Müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda 
güvenilir pazarlama ve satış hizmetleri 
verilmesi 

• B2F (Business-to-Field) Sahada Yüzyüze 
Ürün ve Hizmet Satışı 

• Sahada müşterilerle yüzyüze temas ile 
pazarlama ve satış hizmetleri sunma 

• BPO (Business Process Outsourcing) Iş 
Süreçleri Dış Kaynak Kullanımı 

• Müşterilerin iş süreçleri için en doğru dış 
kaynak kullanımı sağlayıcısı olma hedefi 

doğrultusunda, hizmet ve satış süreçlerini 
firmanın yerine yönetme ve katma değer 
sağlamak 

• Sesli Yanıt Sistemi, E-Posta ve SMS, 

• Firmanın sesli yanıt sisteminin, firma 
müşterilerinin öngördüğü ihtiyaçlar 
doğrultusunda çabuk erişilebilir ve güvenilir 
bir ortamda çalışmasının sağlanması 

Müşteri Şikayet Yönetimi 

Söz konusu hizmeti firma adına yönetmek. 
Firma müşterilerinin olumsuz algılarını ya da 
olası ürün veya hizmetten kaynaklı şikayetlerini 
en doğru bilgi kaynağı ve çözüm noktası ile 
karşılamak. Yapılandırılan şikayet yönetimi 
sistemi ile müşteri şikayetlerine en efektif 
çözümü bulmak. 

Veri Girişi ve Kontrolü 

Firmaların en önemli kaynağı olan müşteri 
datalarmı, güvenilir sistem ve insan kaynağı ile 
firmanın veritabanma kaydetmek ve 
kontrollerini yapmak. 

Veri Bankası Oluşturma 

Firmanın hedef müşteri segmentine uygun 
bireysel ve kurumsal veri bankasını firma adına 
oluşturmak. 

Tele-tahsilat (Collection) Hizmeti 

Firmanın borçlu müşteri listesi üzerinden 
tahsilat ve bilgilendirme aramalan yaparak 
gelirleri takip etmek 

Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti 

Firmanın ürünlerini, 3G teknolojisi ile 
görüntülü çağrı merkezi aracılığıyla müşterilere 
tanıtmak, yöneltilen teknik sorulara ürün 
üzerinden yanıtlar vermek ve efektif satışlar 
gerçekleştirmek. 
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CELAL TAŞALAN GAMA'da 5 0 yıl 
Kendiniz hakkında bize bilgi 
verir misiniz? 

Arhavi doğumluyum. Sanat 
okulunun ortasını okudum. Bana 

sorulduğunda okur-yazar 
olmadığımı söylerim. Hiçbir okul 

bitirmedim. Bunun eksikliğini çok 
gördüm. Bizim zamanımızda lise veya 

üniversite bitirmiş olmak gerekirdi. Onun için kestirme 
yoldan okur-yazar değilim derdim. 

Gama'da çalışmaya nasıl başladınız? 

1959 senesinin 10. ayında Samsun Çarşamba'da 
köprü inşaatı sırasında şantiyeyi sel basmış ve jeneratör 
su almış. Bir arkadaşım vasıtası ile o jeneratörü tamire 
gittim. Ondan sonra da o makinenin çalıştırma ve 
bakımını yaptım. Bu askere gitmeden önceydi. Sonra 
1960 senesinin başında askere gittim. Samsun'da 
askerliğimi yaptım. Asker dönüşü, 1962 senesinin 
Mayıs ayında Gama'nm Tarsus'taki Berdan Kanalı 
İnşaatı'nda işe başladım. Ondan sonra da devam ettim. 

Yurtiçi ve yurtdışı şantiyeler arasında bir fark 
görebiliyor musunuz? 

Aslında hiçbir fark yok. 20 sene öncesine kadar 
bütün şantiyelerde Türk personel çalışıyordu.1 Şimdi 
günümüz şartlarında öyle değil. Artık taşeron sistemi 
var. Yurtdışında da yurtiçinde de yabancı personel 
çalışıyor, yani GAMA'nm kendi personeli çalışmıyor. 
Bizim alıştığımız sistemde işçi, mühendis hepsi 
GAMA'nm kendi personelidir. Aynı yerde yemek yer, 
aynı yerde yatar, aynı servise biner. Şimdi öyle değil, tş, 
birkaç taşerona taksim ediliyor. Biri montaj yapıyor, 
biri borulama yapıyor, biri inşaat işlerini. Taşeronlar da 
kendi adamlarını getiriyor. Eskiden yerleşmiş bir düzen 
vardı. GAMA Şantiyesinin personeli olurdu. Bir 
şantiyede 100 personel çalıştırılırdı. İş bittiği zaman 
GAMA o şantiyeden 20 personeli yeni işler için ayırırdı. 
Bu her projede 20 - 100 derken, zamanla 3 0 0 0 kişi 
oldu. Şimdi bunlar yok. Tabii bu ekonomik 
koşullardan da kaynaklanıyor. 

GAMA çalışanlarına tavsiyeleriniz nelerdir? 

Sevgi, saygı, itaat şart. Bana göre amirin söylediği 
herşey doğru ve yerindedir. Doğrusu ya da yanlışı varsa 
da, amir kendisi telafi eder. Çok hayati bir durum varsa 
bir kere mahsurlarını amirine söylersin. Ama gene de 
eleştirmek bizim haddimize değildir. Amir o işi, o 
kişiye verdiyse, ne sebeple verdiğini kendisi 
düşünmüştür. 1962 senesinden beri şirkete bir 

zararımız olmadı. Kârımız olup olmadığını, onlar takdir 
ederler. Kimseyle bir tartışmam olmadı. Verilen işleri 
zamanında yaptığımı umarak bugünlere kadar geldim. 

Hobileriniz var mı? 

Şantiyedeki işten başka birşey düşünemediğimiz 
için başka herhangi birşeyle ilgilenemedim. Akşam eve 
gelince şu işi nasıl çözeriz, bu işi nasıl zamanında 
yetiştiririzden başka birşey düşünmedim. Senede 1 ay 
iznim var, onu bile kullanmadığım zamanlar oldu. Ama 
insanın özlediği şeyler oluyor. Mesela denizi seviyorum. 

Bundan sonraki hayatınız için planlarınız nelerdir? 

Şu an için hiçbir planım yok, çünkü ben 70 yaşma 
gelmiş bir adamım. 70 yaşında gelmiş bir adamın planı 
olur mu? Evimde oturur, belki bahçemle uğraşırım. 
Bundan sonra bir yerde çalışmayı düşünmüyorum. 
Babadan kalma Karadeniz'de bir yerimiz var, Arhavi'de. 
Orada biraz fındık, çay var. Yazın müsait olduğumuzda 
gideriz. Şimdi orası olabilir diye düşünüyorum. 
Düzce'de hanımın evi var, orası da olabilir. 

Evde oturmanın zor olacağını tahmin ediyorum. 
Zira çalışma hayatımı sonlandırıyorum diye, 1998'de 
GAMA Fabrika'dan ayrıldım, emekli oldum. Sözde 
Şubat'm 18'inde ayrıldım. Mart'm 3'ünde gene GAMA 
ile Pakistan'a gittim. İşte o kadar sürdü ayrılmam. 
Sonra Pakistan, Ördün, Rusya, Arabistan diye gene 
devam etti. 

GAMA'da çalıştığınız süre içinde unutamadığınız 
bir anınız var mı? 

1966 - 1967 yıllan arasında Eskişehir'de Askeri 
Havaalam'nm Dolum Tesisleri vardı. O tesislerde 
yeraltında pompalar vardı. Antalya tarafından benzin 
pompalanır, buraya gelir, buradan da uçaklara 
aktanlırdı. Şimdi artık Kırıkkale'de de rafineri olduğu 
için bu şebeke kullanılmıyor. 

O mahzenin içinde bir sürü pompalar çalışıyor, 
her taraftan benzin damlıyordu. Biz de orada bütün 
betonu kırıp yeniden sızdırmaz beton dökeceğiz. 

Betonu kırarken herkesin elinde bir çekiç, bir de 
murç / keski, bir kutu da gres yağı. Gres yağma murcu 
batırır, ondan sonra bir çekiç vurur. Bu da kıvılcım 
çıkmasını engeller. Bu arada da merdivenin başında 2 -
3 tane asker, ellerinde de tüfek dururlar. Kıvılcım 
çıkarsa gelip bizi öldürecek orada. Şimdi hep aklıma 
gelir düşünürüm. Ben orada kıvılcım çıkarsam, beni 
vursa ne olacak! 
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GAMA is in the List of Top 100 
European Construction Companies 

Deloitte LLP, an auditing, consult ing and 
enterprice f inancement company based in the 
United Kingdom, published the "European 
Powers of Construction 2009" report identifying 
the 100 largest European construct ion 
companies. GAMA is the one of the two Turkish 
companies succeeded to take part in the list. 

Accord ing to the report of Deloitte, Gama 
Holding A.S had a construct ion revenue of 735 
mill ion Euro in 2008 and ranked as the 85th 
largest European Contractor. 

Vinci of France continued to lead the list as 
the largest European Construction Company wi th 
an annual construct ion revenue of 29 billion 
Euro, whereas Bouygues SA (France) is the 
second and Hochtief AG of Germany is the third. 

Another research has been announced by 
Engineering News Record Magazine of USA in 
its 28.December.2009 issue, "ENR - Global 
Sourcebook 2009". The construct ion companies 
are ranked by their annual construct ion revenue 
in each sector they were present wor ldw ide , 
and GAMA has been ranked as the 

• 5th Largest International Contractor in 
Industrial Process - Steel and 
Nonferrous Metals; 

• 11th Largest International Contractor in 
Power - Fossil Fuel Plants. 

The general ranking of the companies were 
announced in the 31st of August, 2009 issue of 
ENR and Gama was the 66th company in the list 
of Top 225 International Contractors. 

President Abdullah Giil Attended the 
Opening Ceremony of the 
Construction Works of DISI Project 

Ribbon cutting during the ceremony. 
President Abdul lah Gül and Jordan Prime 

Minister Nadir Dahari gave a start for the 
construct ion of the project wh ich wi l l extract the 
water located 600 meters down in the distr ict of 
Disi Mudawara , south of Jordan and transmit 
this water to Amman 325 km away. 
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During his speech at the ceremony, 
President GUI, focusing part icular ly on the 
importance of Disi project d rew the guests' 
attention to the fact that such huge projects can 
be developed even at t imes of crisis. Mr. Ebu 
Suud, Minister of Water and Irrigation of 
Jordan, thanked to the part icipants of the project 
as Jordan tr ies to secure it's water resources 
and it is, to a large extend, w i th this project that 
the water securi ty of Jordan wi l l be ensured and 
that the project also lays the ground for future 
cooperat ion between Turkey and Jordan. 

Gama Energy won the tender based on Build 
Operate & Transfer, launched in the mids of 2006 
by the Government of Jordan in order to meet 
the water demand of Amman, the Capital. The 
project includes the t ransfer to Amman of 100 
mill ion cubic meter water per year wh ich wi l l be 
extracted f rom an underground water reservoir 
in Disi district, south of Jordan during a period of 
25 years and the delivery of this water to be 
stored in Amman. The total investment cost of 
the project is around US$ 1 bill ion and the 
project faci l i t ies wi l l be handed over to the 
Ministry of Water and Irrigation in the end of 
25 year concession period. 
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DISI Mudawarra to Amman Water 
Conveyance System Project 

Mobil ization, engineering and procurement 
works for Disi Mudawar ra to Amman Water 
Conveyance System Project developed in order 
to meet the water demand of capital Amman for 
a period of 50 years, are current ly in progress. 

By the end of December 2009, 40% of the 
engineering works and 5% of the procurement 
works have been completed. 

Mobi l isat ion at Qastal site wh ich is one of 
the two main sites has been completed. Site 
personnel and client's personnel have moved to 
their off ices. 

Necessary tests for steel pipes have been 
arranged wi th the supervision of 
administrat ion/cl ient representatives. Shipping of 
the pipes to the site wi l l start in January 2010. 
Agreements for supply of electr ic i ty are being 
prepared and signatures are about to be 
completed wi th Jordan electr ical administrat ions 
JEPCO, EDCO and NEPCO. 

Inaugural Ceremony for the project has 
been held on December 2, 2009 wi th the 
presence of President of Republic of Turkey, Mr. 
Abdul lah GDI, Prime Minister of Hashemite 
Kingdom of Jordan, Mr. Nader-AI Dahabi, 
management of Gama and representat ives of 
local administration. 

17 design staff is work ing in Ankara and the 
total number of staff at Site has reached to 92 
including the staff employed by subcontractors. 

Russia - Shatura 400 M W Combined 
Cyle Power Plant Project 

By the end of November 2009, the average 
progress for the general works is about 87%. 
99% of the engineering works, 97% of the civil 
works and 92% of the mechanical works have 
been completed. 

Mechanica l installation works are in rapid 
progress fo l lowing the placement on the 
concrete pedestal of Gas turbine on 1st of 
March and Generator on 8th of March. The 
complet ion date of the project is modif ied as 15 
May 2010 after undertaking of addit ional works. 
First f ir ing is also headed on this date. Other 
main equipment wi th in Gama scope has also 
been delivered to site. 

500 MVA main step-up t ransformer and gas 
compressor wi th in GAMA scope have been 
delivered to site and installation has been 
completed. Gas Turbine, Steam Turbine, 
Generator, HRSG and all other GE equipment 
have been delivered to site. All of the structural 
civil works have been completed. Archi tectura l 
works for the turbine building are in good 
progress. The entire facade covering and roof 
covering for this building have been completed. 
Civil and steel erect ion works for HRSG gas 
preparat ion building have been completed. 95% 
of the steel erection works is completed. Stag 
erect ion and painting are completed. 

Steamblow phase-1 has started on 13th 
December w i th steam supply by the Client. 

All of the Pipe préfabricat ion, 88% of Pipe 
installation, 84% of Centerline installation, HRSG 
installation and hydrostatic tests have been 
completed. Progress of electr ical works is 71%. 
Cable pull out, cable tray installation works and 
terminat ion works are in progress. Electrif ication 
permission has been obtained according to 
Russian regulations and Backenergization was 
started as of 23rd December. 
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Certif ication of all equipment procured 
wi th in the scope of the project is being done 
under Russian regulations parallel w i th the 
engineering works. 

26 design staff is work ing in Ankara and 
total number of staff at Site has reached to 976 
including the staff employed by subcontractors. 

Ireland - Whitegate 450 M W 
Combined Cyle Power Plant Project 

By end of December 2009, the average 
progress f o r t h e general works is about 91% and 
all of the engineering works have been 
completed (100%). Overall progress in civil works 
is 98.7% and progress in mechanical works is 
92.6%, electr ical and l&C works is 90%. Progress 
in commissioning works has reached to 39.4%. 

The contractual date is modif ied as 30 June 
2010. The First Fire date is planned as 15 January 
2010 and Target Commercial Operation Date is 
planned as 30 June 2010. 

Procurement of main and auxil iary 
equipment has been completed. The delivery of 
equipment for the main process and electr ical 
systems are almost complete. 

Civil Works and steel erect ion for all the 
buildings are completed. Facade cladding works 
for HRSG building and archi tectural works in 
turbine and auxil iary boiler building are in rapid 
progress. Electrical, workshop, water t reatment 

and gas compressor buildings are ready for 
service. The administrat ion building and 
workshop have been partially handed over to the 
client. The erect ion and tests for the five f ield 
erected tanks have successful ly been 
completed. Raw water and demo tanks are 
already in operation. 

The installation of the turbine, generator and 
related equipment has been completed to a 
great extent. Mechanica l installation for HRSG 
has been completed wi th successful hydrostatic 
test. Inlet Duct, Casing and Stag have been 
completed. The installation of water t reatment 
faci l i ty has been completed and demineral ised 
water is being produced. 

The installation of turbine, generator and all 
other related equipment has been completed 
and center line equipment has been connected 
to turning gear w i th successful turning fo l lowing. 

Installation and commissioning tests related 
to back feeding in the frame of electr ical works 
have been completed and the system has 
successful ly been back fed by 1st of September. 
Other electr ical works are in good progress. 

ACC mechanical , e lectr ical and l&C Works 
have been completed. The auxil iary boiler has 
been take into operation after its complet ion. 
Steam blowing in auxil iary steam lines are being 
completed as well . 

Installation of gas compressors and 
reducing station are completed. Underground 
gas pipes are prepared to receive natural gas. 

Installation of Boiler feedwater pumps and 
condensate pumps have been completed. 
Furthermore site roads and environmental 
arrangements are in rapid progress. 

Whi tegate Project Site is the f irst project 
site of Gama Power Systems to possess OHSAS 
18001 and ISO 14001 quality cert i f icates. 

12 design staff is work ing in Ankara and the 
total number of staff at Site has reached to 625 
including the staff employed by subcontractors. 
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Russia - Surgut 2x400 M W Natural 
Gas Combined Cycle Power Plant 
Project 

By November 2009, 98% of the engineering 
works have been completed. The average 
progress for the general works is about 59.5%. 
The Project is planned to be completed by 15 
Apri l 2011 wi th the 90 day t ime extension 
recently granted by the Employer. 

Gas Turbine, Steam Turbine, Generator, 500 
MVA Step-up Transformer has been shipped to 
site. HRSG modules are expected to be shipped. 
Station service MV and Reserve Transformers 
are expected to reach site in the second half of 
January 2010. 

Concrete casting of Pedestals for both 
turbines and structural slab for HRSG building 
are in progress. 20 350 cu. meters of concrete 
out of 23 400 has been poured to date. 
Progresses of steel erect ion works for 7th unit 
are completed. Following the complet ion of 
facade cladding; heating for the inside of 7th unit 
has been provided wi th the agreement of Client. 
8th unit is planned to be closed in January 2010. 

In both units, gas turbines and generators 
have been mounted. Installation of the overhead 
cranes in both units have been completed and 
the overhead crane in the 7th unit is already in 
operat ion w i th limited capaci ty pending the 
obtaining of work permit according to Russian 
regulations. Module installation on boiler side 
and stag erect ion are completed in both units. 
Casing installation is complete in 7th unit. 

Accord ing to Russian regulations, 
cert i f icat ion of all equipment procured wi th in the 
scope of the project is being done under Russian 
regulations parallel w i th the engineering works. 

35 engineering staff is work ing in Ankara 
and total number of staff at site is 666 including 
the ones work ing for the subcontractors. 

Macedonia - Skopje 220 M W 
Combined Heat and Power Plant 
Project 

By December 2009, 99% of engineering 
works are completed; 86% of general works and 
89% of civil and mechanical works have been 
completed. 

The Project is planned to be completed by 
August 31, 2010. 

Civil works and steel erect ion have been 
completed (except site arrangement, fencing 
and DH line). Archi tectura l works are in 
progress. Installation of gas and steam turbine 
have been completed. HRSG hydro test has also 
been completed. BOP equipment installation is 
completed to a great extent. 90% progress has 
been achieved in piping works. 

Installation of electr ical equipment has been 
completed. Commissioning team has been 
mobilized to site. First power supply has started 
on 24th December out of 10kV emergency 
transformer and thus starting the commissioning 
procedure. 

9 engineering staff is work ing in Ankara and 
total number of staff at site is 465 including the 
ones work ing for the subcontractors. 
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