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• Yönetimde Yeni Yapılanma 

• 4x360 MW Afşin-Elbistan B 
Termik Santralı Kesin Kabulü Yapıldı 

• Riga 420 MW Kojenerasyon Santralı -
İkinci Faz Projesi Sözleşmesi İmzalandı 

• Yemgas LNG Tesisi Projesi Tamamlandı 
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"Vegatel bir Telekom Şirketidir." 
2008 Interpro Bilişim 500 listesinde 22. sırada yer almıştır. 
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50 yıl önce üç genç mühendis ve bir iş 
adamı ile birlikte kurduğumuz GAMA, 
bugün 20.000'nin üzerinde çalışanının 
olduğu, çok ortaklı yapısı ve dünyanın 
çeşitli coğrafyalarına yayılmış iş hacmi ile 
en büyüklerin arasında yer alan bir konuma 
geldi. 

Geriye dönüp baktığımda, büyük bir 
başarı öyküsü görüyorum. Bu başarı 
öyküsünün temelinde de 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. Bugünden sonra da 
bu değerler, çalışanlarımızın değerli 
katkıları ve ortaklarımızın desteği bizi 
daima ileriye götürecektir. 

Bundan böyle GAMA Holding Onursal 
Başkanlığı görevimi büyük bir gurur ile 
yürüteceğim. Bu vesile ile geçmiş dönem 
Yönetim Kurulumuzda görevlerini başarı ve 
üstün gayret ile ifa etmiş tüm arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi sunar, yeni Yönetim 
Kurulumuza başarılar dilerim." 

Sevgilerimle 

Erol Üçer 

GAMA HOLDİNGA.Ş. 
Onursal Başkan 

"Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, 
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"Değerli Gama mensupları, 

50 yıllık köklü yapısı ve başarılı 
geçmişiyle ülkemizin en büyük 
kuruluşlarından biri olan Gama Holding 
bugünkü büyüklüğüne ulaşırken hep 
kurucularından, ortaklarından, 
çalışanlarından büyük güç almıştır. Gama 
Holding'in başarılarını diğer büyük yapılı 
şirketler karşısında daha değerli ve özel 
yapan ise her zaman en büyük değerimiz 
olan "çok ortaklılık" ve "büyük bir aile" 
olma özelliği olmuştur. 

İkinci bir 50 yıla yöneldiğimiz bu 
dönemde, şirketlerimiz üst yönetimlerinde 
gerçekleştirilen yeni yapılanmanın GAMA yı 
artan bir dinamizm ve ivme ile daha ileri 
noktalara taşıyacağına inanıyor ve 
güveniyorum. 

Saygılarımla 

Gama Holding'in 19 Mart 2 0 1 0 tarihli 
Olağan Genel Kurulu'nda oybirliğiyle alman 
karara göre, Gama tarihinde büyük 
emekleri olan, şirketin ilk kurucu 
ortaklarından Erol ÜÇER'e, "Gama Holding 
Onursal Başkanı" ünvanı verilmiştir. Bu 
vesileyle, tüm Gama Holding ailesi adına, 
Sayın Erol Üçer'e şükranlarımızı sunar ve 
yeni dönemde üstlendiği Sosyal Sorumluluk 
Projelerimizde başarılar dilerim." 

M. Ergil ERSÜ 

GAMA HOLDİNG A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkam 
ve Murahhas Aza 
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Yönetimde Yeni Yapılanma 

Gama Holding'in 19 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda oybirliğiyle alman karara göre, 
Gama tarihinde büyük emekleri olan, şirketin ilk kurucu ortaklarından Erol ÜÇER'e, "Gama 
Holding Onursal Başkam" ünvanı verilmiş, yeni Yönetim Kurulu nun da seçimi gerçekleştirilmiştir. 

GAMA Grubunda yeni yapılanma şu şekilde oluşmuştur. 
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Yönetim Kurulu Komiteleri 
Kurumsal Yönetim Komitesi 

M. Ergil ERSÜ (Başkan), A. Hakan ÖZMAN (Aza), Arzu TUNÇATA (Aza) 

Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi 
Engin İNANÇ (Başkan), T. Uğur YURDAKUL (Aza), A. Hakan OZMAN (Aza), Evren ERSU (Aza) 

Denetim Komitesi 
T. Uğur YURDAKUL (Başkan), Necdettin TAŞTEKİN (Aza), Mehmet ÖKTEN (Aza) 

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi 
Erol ÜÇER (Başkan), Erol ÖZMAN (Aza), M. Ergil ERSÜ (Aza), Engin İNANÇ (Aza), T. Uğur YURDAKUL (Aza) 

Sosyal Sorumluluk Komitesi 
Erol ÜÇER (Başkan), S. Yücel ÖZDEN (Aza), Necdettin TAŞTEKİN (Aza) 

m 

A. Hakan ÖZMAN 
Stratej ik Planlama, F inansman 

ve Yatır ımlar Grup Başkanı 

H. Levent TOPÇAK 
Stratej ik P lan lama, F inansman 
ve Yatırımlar Grup Bşk. Yard. 

Murat DENİZ 
Bütçe, Rapor lama ve Kurumsa l 

Kaynak Planlama Direktörü 

Ahmet ATA 
Baş Denetç i 

Ferit ERKEKLİ 
İdari iş ler 

ve Gayr imenkul Müdürü 

Yönetim Kadrosu 

Evren ERSU 
Taahhüt ler Grup Başkanı 

Pelin ERDEMLİ 
Yatırımlar ve iş t i rak ler Direktörü 

İrem BAYSAL 
Strate j ik P lan lama Direktörü 

Mehmet BESEN 
Bilgi i ş lem Müdürü 

Ebru TURKOGLU 
Yatırımlar ve işt i rakler Müdürü 

Doğan YAĞIZ 
Hukuk Grup Başkanı 

İhsan ERDOĞAN 
Muhasebe Direktörü 

Reyhan SAYGIN 
Kurumsal i le t iş im Direktörü 

Arzu CEYHAN 
insan Kaynakları Müdürü 

Elvan ASLAN 
Stratej ik Planlama Müdür Yrd. 
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GAMA GUÇ SİSTEMLERİ A.Ş. 
Yönetim Kurutu 

Evren ERSÜ 
B a ş k a n 

H. Levent TOPÇAK 
B a ş k a n Veki l i 

Rıza Karimiyan 
Aza ve Gene l M ü d ü r 

Özgür Umut Eroğlu 
Aza 

Gökhan İnanç 
Aza 

Yönetim Kadrosu 

Rıza Karimiyan 
Gene l M ü d ü r 

Özgür Umut Eroğlu 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Yeni İş ler 

Gökhan İnanç 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Operasyon la r , P l a n l a m a ve Kont ro l 

Orhan Baybars 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Ope rasyon la r 

Atilla Zini 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Devreye A l m a 

İ. Burak Hiçsönmez 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

M ü h e n d i s l i k 

Ayça Ozey Uysal 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Ma l i i ş le r 

GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Evren Ersü 
B a ş k a n 

H. Levent Topçak 
B a ş k a n Veki l i 

M. Nusret Aytek 
Aza ve Gene l M ü d ü r 

M. Bülent İpek 
Aza 

Seymen Demircioglu 
Aza 

Yönetim Kadrosu 

M, Nusret Aytek 
Gene l M ü d ü r 

Seymen Demircioglu 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Ope rasyon la r 

Murat Ozkal 
Genel M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Operasyon la r 

Abdülkadir Gökçe 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Ope rasyon la r 

Oğuz Kadıoğlu 
Genel M ü d ü r Yard ımcıs ı 

S a t m a l ı n a 

Ayça Ozey Uysal 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Ma l i ve İdari i ş le r 

Murat Erkilet 
Gene l M ü d ü r Yard ımc ıs ı 

Yen i İş ler 

Emin Alkan 
Gene l M ü d ü r Yard ımc ıs ı 

iç D e n e t i m 
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GAMA ENERJİ A.Ş. 

Yönetim Kurulu 

A. Hakan Ozman 
B a ş k a n 

H. Levent TOPÇAK 
Aza 

Kürşat Özkan 
B a ş k a n Veki l i 

M. Arif Ozozan 
Aza ve Gene l M ü d ü r 

Gerald Friel 
Aza 

Andrew Marsden 
Aza 

Yönetim Kadrosu 

M.Arif Ozozan 
Gene l M ü d ü r 

E. Tosun Karay 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Ma l i ve idar i İş ler 

Mehmet H. Karan 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Stratej ik Planlama Yatırımlar ve Kontrol 

Sıtkı Şerifeken 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Tekn ik ve Ope rasyon 

Kenan Hayfavi 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

H idro l i k ve Yen i leneb i l i r Ener j i 

GAMA TİCARET ve TURİZM A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

A. Hakan Özman 
B a ş k a n 

H. Levent Topçak 
B a ş k a n Vek i l i 

Pelin Erdemli 
Aza 

Ergün Alkan 
Aza ve Gene l M ü d ü r 

Sema Ustanıl 
Aza 

Yönetim Kadrosu 

Ergün Alkan 
Gene l M ü d ü r 

Sema Ustanı! 
Gene l M ü d ü r Yard ımc ıs ı 

Cenap Emre 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Metin Gürler 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 

Hasan Namal 
Gene l M ü d ü r Yard ımcıs ı 
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4 x 3 6 0 MW Afşin-Elbistan B Termik Santralı 
Kesin Kabulü Yapıldı 

Toplam kurulu gücü 1440 MW olan Afşin-
Elbistan B Termik Santral Tesisi, Mitsubishi 
Heavy Industries (Japonya) - Babcock 
Kraftwerkstechnic GmbH (Almanya) -
Gama/Tekfen/Tokar Ortaklığı (Türkiye) - Enka 
(Türkiye) - Mitsubishi Corporation (Japonya) 
firmalarından oluşan Yüklenici Konsorsiyum 
tarafından Sözleşme'de ön görülen yapım süresi 
içerisinde anahtar teslimi/götürü usulde başarı 
ile tamamlanıp ticari işletmeye alındı ve Mart 
2010 itibariyle garanti süresi de tamamlanıp 
12.03.2010 tarihinde imzalanan Kabul 
Protokolü ile kesin kabulü yapıldı. Konsorsium 
üyelerinin, bu büyük projede emeği geçenlere 
teşekkür etmek ve projenin tamamlanmasını 
kutlamak üzere 25.03.2010 tarihinde Ankara 
Rixos otelde düzenlediği kokteyle Enerji Bakanı 
Taner Yıldız, EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün, 
Konsorsium üst düzey temsilcileri, projede 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ 

v 
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BÓBWBOMWffiT EtëffiT .•n B Termik Sanfraf j 
i Kabul Torenî 

©GAMA 

emeği geçenler ve EÜAŞ çalışanları katıldı. 

Ülkemizin devamlı olarak ve hızla artan 
elektrik enerjisi talebinin karşılanması ve Afşin-
Elbistan bölgesindeki 4.4 milyar ton düşük 
kalorili linyit kömürünün değerlendirilmesi 
amacıyla; Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
tarafından anahtar teslimi bazında ihale edilen, 
1440 MW (4X360) Gücündeki Afşin-Elbistan B 
Termik Santralı'nm yapımı Mitsubishi Heavy 
Industries (Japonya), Babcock Kraftwerkstechnic 
GmbH (Almanya), Gama/TekfervTokar 
Ortaklığı (Türkiye), Enka (Türkiye), Mitsubishi 
Corporation (Japonya) firmalarından oluşan 
Yüklenici Konsorsiyumunca 06.08.1998 
tarihinde imzalanan sözleşmeyle üstlenilmiş ve 
işin yapımına 01.06.2000 tarihinde başlanmıştı. 

Santral, bölgede geniş rezervler halinde 
bulunan ve açık maden işletmeciliğiyle elde 
edilen düşük kalorili linyit kömürünü yakarak 
elektrik enerjisi üretmektedir. Afşin-Elbistan B 
Termik Santralının inşası, çevreyi temiz tutmak 
amacıyla ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca, 
Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi ile birlikte 
düşünülmüştür. Afşin-Elbistan B Termik 
Santralında, Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi, 
dünyada ticari boyutta en yüksek oranda 

EÜAŞ Genel Müdürü Sefer BÜTÜN 

uygulanma güvenirliliğine ve emre amadeliğe 
sahip olan ve S 0 2 tutma verimi çok yüksek olan 
"Kireçtaşı-Alçıtaşı-Yaş Yıkama Sistemi" seçilmiş 
ve her üniteye ait elektrostatik toz tutucuları ve 
Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi ile uçucu kül, 
toz ve kükürt dioksit emisyonları yasal ölçüm 
değerlerinin altında tutulması sağlanmıştır. 

Afşin-Elbistan B Termik Santralı, 
sözleşme'de öngörülen yapım süresi içerisinde 
anahtar teslimi/götürü usulde başarı ile 

GAMAbülten 



tamamlanarak 13 .11 .2006 tarihinde ticari 
işletmeye alınmıştır. Garanti süresinin 
tamamlanmasını müteakip ünitelerin kesin 
kabulleri yapılmış ve en son Mart 2 0 1 0 
itibariyle de 4. ve son ünitenin kesin kabulü 
yapılmıştır. Böylece 0 6 . 0 8 . 1 9 9 8 yılında 
imzalanan yapım sözleşmesi ile başlanan 12 
yıllık uzun maraton sona ermiştir. 

Afşin-Elbistan B Termik Santralı düşük 
kalorili ve başka bir şekilde kullanılma imkanı 
olmayan linyit kömürünü, özel indirekt yakma 
teknolojisi ile yakarak, enerji üretiminde yerli 
kaynakların payını artırmakta; böylece enerji 
üretiminde dışa bağımlığı önemli ölçüde 
azaltmaktadır. 2009 yılı itibariyle Afşin-Elbistan 
B Termik Santralının yıllık üretimi net 9 ,36 
milyar kWh ve ülkemizin elektrik enerji 
üretimine katkısı % 6 'dır. 

Dünyada düşük kalorili linyit yakıtı ile 
çalışan bu kapasitede santral sayısı çok az olup, 
modern işletme sistemi ve yakma işlemi sonucu 
oluşan atıkların bertarafı ile çevreye uyumlu bir 
enerji üretimi sağlanmaktadır. 

Proje kapsamında GAMA liderliğindeki 
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Mitsubishi Heavy Industries MHI (Konsorsiyum adına) 
Mr. Osamu VVAKAZONO (Special Advisor to CEO) 
konuşma yaparken 

GTT Ortaklığı tarafından yaklaşık 3 2 0 . 0 0 0 m 3 

beton dökülmüş, 155 .000 ton çelik 
konstrüksiyon, ekipman ve gaz-hava kanalı 
montajı ile 8 6 . 5 0 0 ton çelik imalatı yapılmış, 
4 2 0 . 0 0 0 m 2 izolasyon ve 1 .150 .000 m 2 boya 
işleri yapılmıştır. 

Kesin Kabul Tutanağının imzalanması 
nedeniyle düzenlenen kokteylde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve EUAŞ Genel 
Müdürü Sefer Bütün yaptıkları konuşmalarda 
Afşin kömür havzası santralları hakkında bilgiler 
vermiş, projede gösterilen başarıyı övmüşlerdir. 
Törene Gama Holding Onursal Başkanı Erol 
Üçer, Yönetim Kurulu Üyesi Engin İnanç ve 
S.Yücel Özden ile Gama Endüstri Yönetim 
Kurulu üyesi Mehmet İpek de katılmıştır. 

E l e k t r i k Üretim AŞ 

©GAMA 
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MCOHSUL 

Marmaray Projesi'nde Anadolu yakasında 
inşaata devam eden Tünel Delme Makinası 
(TBM 4) Salacak önlerindeki Batırma Tünelle 
birleşerek Boğaz'm iki yakası birbirine 
bağlanmış ve Üsküdar İstasyonu ndan tünele 
girilerek Sirkeci önlerine kadar yürümek imkanı 
doğmuştur. 

Bu nedenle 26 Nisan 2010 tarihinde 

düzenlenen törene Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, GAMA Holding Onursal Başkanı Erol 
Üçer ile Gama, Nurol ve DLH'nm üst düzey 
yöneticileri katılmıştır. 

Proje kapsamında çalışmakta olan diğer 
TBM'ler Üsküdar - Yenikapı arasındaki tünelin, 
hedeflenen Nisan 2011 sonu tarihine kadar, 
bağlanması için ilerlemeye devam etmektedir. 
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Riga 420MW Kojenerasyon Santralı - İkinci 
Faz Projesi Sözleşmesi Letonya'da İmzalandı 

"Riga 420MW Kojenerasyon Santralı -
İkinci Faz projesFnin yapımı için GAMA Güç 
Sistemleri A.Ş. ile santralın sahibi Letonya'daki 
en büyük şirketlerden biri olan Letonya elektrik 
idaresi Latvenergo arasında mühendislik -
malzeme temini - yapım (EPC) bazında 
sözleşme imzalanmış ve projenin yapım süreci 
resmen başlamıştır. 03 Mart 2010 tarihinde 
düzenlenen imza törenine GAMA Güç Sistemleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Evren Ersü ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Özgür Eroğlu katılmıştır. Proje 
tamamlandığında 410 MW elektrik ve 270 MW 
termal kapasiteye sahip olacaktır. Projenin 39 
ayda bitirilmesi planlanmaktadır. 

Proje kapsamındaki gaz türbini GE'den, 
buhar türbini ise Siemens'den temin edilecektir. 
Projenin finansmanı için, Avrupa Yatırım 
Bankası (EIB) tarafından 02 Aralık 2008 
tarihinde ve Avrupa Kalkınma ve Geliştirme 
Bankası (EBRD) tarafından 12 Ocak 2010 
tarihinde kısmi finansman paketleri 
sağlanmıştır. Proje tamamlandığında, 
Letonya'nm kurulu gücünün yaklaşık yüzde 
15'ini üretecektir. 

Riga Santralı, GAMA Güç Sistemleri A.Ş. nin 
bugüne kadar, başka bir konsorsiyum ortağı 
olmadan, tek başına üstlendiği ilk EPC santral 
projesi olması açısından ayrı bir önem 
taşımaktadır. 



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

Libya'da Sirte şehrinin 20 km batısında 
yapımına devam edilmekte olan, Al Khalij 4x350 
MW Enerji Santralı Projesi kapsamında tasarım, 
satmalma, ve yapım işlerine yoğun olarak devam 
edilmektedir. Mart 2010 sonu itibarı ile proje 
genelinde % 30 ilerleme sağlanmıştır. Ana 
kalemlerden mobilizasyon % 97, mühendislik % 
70, satmalma işleri % 33, kazık işleri % 83, inşaat 
işleri ise % 17 oranında ilerlemiş durumdadır. 

Zemin yapısına ve tasarıma bağlı olarak, 
kazan, türbin ve baca temelleri ile türbin binası 
kolon temel altlarına 80 cm çaplı kazıklar yapılmış 
ve bu kalemde sona yaklaşılmıştır. Yapım 
yöntemine bağlı olarak, santral soğutma suyu su 
alma yapısının inşası için iksa duvar keşisen kazık 
sistemi ile yapılmıştır. 

Tüm dolgu işlerinin yaklaşık %70'i 
tamamlanmış olup, kalan dolgu işlerine proje 
süresinde aşamalı olarak devam edecektir. 

Birbirinin benzeri 4 adet üniteden oluşan 
santralın, birinci ünitesinde kazık başı kırımı, 
kazı, kalıp, donatı ve beton işleri yoğun olarak 
sürdürülmektedir. Mart ayı içersinde kazan temeli 
tamamlanıp, santralın kazan montajı için idareye 
teslim edilmiştir, ikinci kazan temeli beton işleri 
Nisan 2010 ayı içerisinde tamamlanmıştır. Diğer 
iki ünitede çalışmalar devam etmektedir. 

4 adet Türbin binasından ilkinin temel 
çalışmaları sürmekte olup, Buhar türbini temelinin 
bulunduğu birinci pedestal büyük oranda 
bitirilmiş, ikinci temelde ise çalışmalara 
başlanmıştır. 

Soğutma sisteminin 2,5 mt çaplı GRP 
borularının şantiyeye nakliyesine devam edilirken, 

bir yandan da montajlarına başlanmıştır. 
Sistemdeki 4 boru hattının toplam uzunluğu 
7 km.dir. 

Santralın toplam 11.000 ton çelik binalan ile 
4.000 ton ağırlığındaki açık saha tanklarının çelik 
imalatlarına başlanmıştır. Çelik yapıların şantiyeye 
şevkine Nisan ayından itibaren başlanacak ve aynı 
ay içinde Türbin binası ünite 1 çelik montajına 
girilecektir. 

150 mt yüksekliğinde olacak 2 adet bacadan 
birincisinde kazık işleri tamamlanmış ve temel 
yapım işlerine başlanmıştır. Kayar kalıp sistemi ile 
yapılacak bacalarda 2 adet sıcak gaz kanalı 
bulunmaktadır. 

Yönetim binası, su arıtma ve diğer yardımcı 
binaların temel ve ince işlerine devam edilmekte 
olup, yönetim binasının ince işleri büyük oranda 
bitirilmiş olup tesisat, mekanik ve elektrik işleri 
ise sürmektedir. 

Şantiye personel eksikliklerinin giderilmesi 
çalışmalan da devam etmektedir. Mart 2010 sonu 
itibarı ile saha ekibimiz 308'i Türk ve 252'si yerel 
olmak üzere toplam 560 kişiye ulaşmıştır. 

Tasarım çalışmalarına Türk tasarım firmaları 
ile devam edilmekte olup, santral yardımcı 
binalarına yönelik çalışmalar yoğun olarak devam 
etmektedir. 

Türbin binalarında, atelye, sualma ağzı 
pompa binasında ve sualma yapısında yer alacak 
olan vinçlerin tasarım ve imalatlarına başlanmıştır. 

Yardımcı işler kapsamında, sahanın geçici 
elektrik ve su dağıtım sistemleri sipariş edilerek 
şantiyeye yollanmış ve sahada yapımlarına 
başlanılmıştır. 

. i ¿Al , İSE M: • lUfc iâ* 
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S. Arabistan Shoaiba Termik 
Santralı Faz-3 Projesi 

Cidde ve Mekke'nin enerji ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Cidde'nin yaklaşık 120 km 
güneyinde, Shoaiba Bölgesinde, Saudi Electric Co. 
(SEC) tarafından 1999 yılında başlatılan Termik 
Santral yatırımları kapsamında, şu ana kadar 
herbiri 380 MW kapasiteli toplam 11 Ünite tesis 
edilmiştir. Bu ünitelerin hepsinde Kazan ve 
elektrostatik filtre (ESP) kısımları GAMA 
tarafından inşa edilmiştir. Halen ticari işletmede 
olan 11 üniteye ek olarak yine 380 M W kapasiteli 
3 yeni ünite daha SEC tarafından Alstom Power 
Inc. firmasına sipariş edilmiş, bu ünitelerin Kazan, 
ESP ve Kül Boşaltım Sistemlerinin yapımı ise 
Alstom'un 10 Nisan 2009 tarihli Sipariş Emri ile 
GAMA tarafından üstlenilmiştir. 

Sözleşme kapsamında, üç ünitede toplam 
olarak 3,425 ton ESP ve Kül Boşaltım Sistemi ile 
22,440 ton Kazan Paketi montaj işleri yapılacaktır. 
Sözleşmeye göre proje başlangıç tarihi 01 Ağustos 
2009; tamamlanma tarihi ise 01 Temmuz 
2011'dir. Projenin Mayıs 2009'da başlamış olan 
saha ve kamp mobilizasyon işleri, malzemelerin 
çoğunluğu Shoaiba IWPP Şantiyesi'nden 
karşılanarak Eylül 2009 sonu itibariyle 
tamamlanmıştır. 

idarenin taşıyıcı çelik, ESP ve hava/gaz 
kanalları malzemelerim şantiyeye erken getirmeye 
başlaması ve yeterli iş gücünün hazır olması 
nedeniyle, 14.Ünite'nin çelik montaj işleri 10 
Haziran 2009, ESP çelik önmontaj işleri 14 
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Haziran 2009, hava kanallarının önmontaj işleri 
ise 15 Temmuz 2009 tarihlerinde başlamıştır. 

Mart 2010 sonu itibariyle, montaj işlerinde 
Ünite 14'te %51, Ünite 13'te %30 ve Ünite 12'de 
%18 ilerleme sağlanmış, genel proje ilerlemesi 
%34 olarak gerçekleşmiş, toplamda da ESP ve Kül 
Boşaltım Sisteminde 2,190 ton ve Kazan Paketinde 
8,960 ton montaj tamamlanmıştır. 

Projenin kontratsal kilometre taşlarının 
gerçekleşmesi konusunda da başarı sağlanmış, 
Ünite 14 ve Ünite 13'te %25 ilerleme seviyesine 
ulaşılması için öngörülen erken tamamlama 
primleri hakedilmiş, Ünite 14'de %50 iş 
ilerlemesine Mart 2010 ayı içerisinde, kontratsal 
hedef tarihinden yaklaşık 3 ay daha erken 
ulaşılarak yine erken tamamlama primine hak 
kazanılmıştır. Basınçlı Kısımların Hidrotesti'nin 
kontratsal tarihinden bir ay önce gerçekleştirilmesi 
konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. Tesisde montajı yapılacak en ağır 
parça (200 ton) olan Basınçlı Kısımlara ait "Steam 
Drum"lar Ünite 14 ve Ünite 13'te başarıyla monte 
edilmiştir. Alstom'un Ünite 13'e ait "dram" 
sevkiyatım altı hafta geçiktirmesi sonucu çelik yapı 
montajının yapılamaması durumu ile karşılaşılmış, 
ancak geliştirilen bir çözümle çelik montajı 
devam ettirilerek yapı tamamlanmış, "dram" 
şantiyeye ulaştığında montajın yapılabilmesi için 
bazı kolonlar sökülüp yapı geçici elemanlarla 
desteklenmiş, dram yerine konduktan sonra 
sökülen kolonlar tekrar monte edilmiştir. "Drum" 
sevkiyatmdaki gecikmenin bu yöntemle telafi 
edilmesi idare tarafından takdirle karşılanmıştır. 

27 Temmuz 2009 tarihinde yapılan proje 
başlangıç toplantısında, İdare'nin gaz kanallarının 
montaj sırasının değiştirilmesini ve vinç yürüyüş 
güzergahlarına bazı kısıtlamalar getirilmesini talep 
etmesi üzerine hedef iş programı revize edilmiş ve 
ek maliyetlerin idare tarafından karşılanması 
konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu mutabakata 
göre GAMA, kontratsal bağlayıcılık olmadan, 
orijinal proje bitiş tarihinin tutturulması yönünde 
elinden geleni yapacaktır. Revize iş planına göre iş 
yükünün en yoğun olduğu dönem 
Temmuz/Ağustos 2010 ayları olacak ve bu 
dönemde 880 direkt işgücü yüküne ulaşılacaktır. 
Mart 2010 itibariyle şantiyede 745'i ise direkt 
toplam 921 personel çalışmaktadır. 

GAMAbülten 



Rusya KalugaTÇelik Döküm ve Haddehane 
Kompleksi PrdLesi 

KSİEMP firması için Rusya Kaluga 
Bölgesinin Obninsk şehrinde yapımı devam 
eden Kaluga Çelik Döküm ve Haddehane 
Kompleksi Projesinde kış şartları nedeniyle 
zorlaşan hava koşullarına rağmen inşaat ve çelik 
montaj işleri imzalanan ilave sözleşme 
kapsamına uygun olarak devam etmektedir. 

Mart 2010 sonu itibariyle % 13 fiziksel 
ilerleme seviyesine ulaşılmıştır. Ana iş kalemleri 
itibariyle iş ilerleme yüzdeleri kazı işlerinde % 
15, beton işlerinde % 23, prekast beton kazık 
işlerinde % 87, ankraj işleri % 42, çatı ve cephe 
kaplamada % 6, çelik montaj işlerinde ise %48 
olmuştur. Hali hazırda çalışmalar, Dökümhane, 
Kütük, Haddehane ve Hurda binalarının olduğu 
bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu binaların bir 
yandan çelik konstrüksiyon montaj işleri devam 
ederken diğer taraftan teknolojik ekipman 
temelleri işlerine başlanmıştır. Ana binaların 
yamsıra, yardımcı tesislerden, ABK Binası, 
Malzeme Hazırlama Binası, Tamir Atelyeleri gibi 
ünitelerin inşaat işlerine başlanmıştır. 

Üst yönetimin verdiği prensip kararı 
neticesinde, son bir yıldır, birkaç kritik inşaat 
işinin dışında, bütün yapım faaliyetleri ile 
katering, kamp ve saha güvenlik işleri Rusya da 
kayıtlı taşaron firmalar tarafından 
yürütülmektedir. Yapım faaliyetlerinde, 6'sı 
inşaat, 4 u çelik montaj, l 'i cephe kaplama ve l ' i 

elektrik işleri olmak üzere toplam 12 adet 
taşeron çalışmaktadır. Çelik konstrüksiyon 
montaj işlerinde, Kütük binasında bir, 
Dökümhane binasında iki ve Hurda binasında 
yine bir Rus firma ile sözleşme imzalanmıştır. 

Ağır kış şartlarına rağmen taşeronların 
kendilerine verilen hedefleri yakalama 
yönündeki özverili gayretleri neticesinde Şubat 
ayında 3.000 ton, Mart ayında 3.420 ton çelik 
montajı yapılarak yüksek bir performans 
gerçekleştirilmiştir. 

Mart ayı sonu itibariyle şantiyede 151 Türk 
(99 Gama, 52 Taşeron), 616 Yerel (150 Gama, 
466 Taşeron) olmak üzere toplam 767 personel 
çalışmaktadır. 

Türk, Rus ve SNG (Özbek, Türkmen, Kırgız 
vb) kökenli çalışanları kaynaştırmak, ve tüm 
çalışanların bir arada iş ortamı dışında hoşça 
vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, ayda 
birkez tüm idari personelin bir arada olabileceği 
sosyal faaliyetler organize edilmektedir. 

Nisan ayı içerisinde idare ile görüşmelerde 
bulunmak üzere, şantiyemizi ziyaret eden Gama 
Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evren 
Ersü, Genel Müdürü Nusret Ay tok ve Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Özkal Şantiye Müdürü 
Mehmet Arda'nın düzenlediği öğle yemeğinde 
çalışanlarla beraber olmuşlardır. 
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*** S. Arabistan Ma'aden 
Sülfürik Asit Tesisi Projesi 

Jubail kentinin yaklaşık 120 km kuzeyinde 
bulunan Ras Az Zawr bölgesinde kurulan 
Dünyanın en yüksek kapasiteli ( 15.000 
ton/gün) Sülfürik Asit Tesisi Projesi, üç adet 
kendini tekrar eden tesis ile bu tesise hizmet 
edecek olan Ortak kullanım alanları (Common 
Part) olmak üzere 4 ana kısımdan oluşmaktadır. 

Projede Mart 2010 sonu itibariyle bütün 
disiplinlerde yapım işleri tamamlanmış, eksik 
tamamlama işlemlerinde de büyük ölçüde sona 
ulaşılmıştır. Kalan eksiklikler çoğunlukla 
müşteri kaynaklı konularla ilgilidir. Bu durum 
işveren'e bildirilmiş ve Gamanın kapsamında 
olup henüz tamamlanmamış eksiklikler 
belirlenmiştir. Bu ayrım sonucunda 
kapsamımızda kalan eksik kapatma işlerinin 
Nisan 2010 sonunda bitirilmesi ve genel 
Mekanik Tamamlanma sertifikasının alınması 
hedeflenmektedir. 

GAMA Ma'aden SAP şantiyesi olarak ana 
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tesis olan Ma'aden Fosfat Projesi Ras Az Zawr 
Kompleksi kapsamındaki müteahhitler arasında 
yapım işlerini tamamlayan ilk firma olmamız 
sebebiyle ana tesis sahibi Ma'aden tarafından 
diğer projeler tamamlanana kadar projeyi 
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koruma altına almamız 
(naftalinleme/mothballing) istenmiştir. Kasım 
2009 ayı içerisinde "Mothballing" dönemine 
ilişkin toplantı yapılmış ve 12 aylık Mothballing 
dönemi için işverenle sözlü anlaşma 
sağlanmıştır. Resmi anlaşmanın imzalanması 
beklenmekte olup konu ile ilgili yazışmalar 
devam etmektedir. 

20 Ocak'ta işveren Outotec ile yapılan 
toplantı sonrasında çözüm bekleyen konular 
üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Sözleşmeye göre 
Aralık 2009'da mekanik olarak tamamlanması 
öngörülen projede yaşanan gecikmelerin 
müşteriden kaynaklandığı kayıt altında 
olduğundan herhangi bir cezai durum söz 
konusu değildir. 

Şantiyede personel demobilizasyonuna 
devam edilmektedir. 31 Mart 2010 itibariyle 
kalan personel sayısı 165'i Gama, 120'si taşeron 
personeli olmak üzere toplam 285 kişidir. 

Ana işveren Ma'aden Mart 2010 ayı 
içerisinde 50.000.000 adam-saat işçiliğin 
kazasız tamamlanması nedeniyle bir kutlama 
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töreni düzenlemiştir. Törende işveren 
yöneticileri, bu başarıya "Safe Contractor of the 
year 2009" ödülünü alarak ve toplamda 
6.000.000 kazasız adam-saat'e ulaşarak katkı 
yapan Gamaya özel teşekkürlerini iletmişler ve 
plaket ile ödüllendirmişlerdir. 

GAMAbülten 



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 İşler 
(Kashagan Main Works - KMW Tranche 1-2" 
projesinde tamamlanma noktasına gelinmiş ve 
boru hatlarının paketler halinde idareye 
devredilmesine başlanmıştır. Projenin 09 Nisan 
2010 tarihindeki ilerlemesi % 99.3'tür. 

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. Devir 
paketlerindeki eksikliklerin giderilmesi için de 
yoğun mesai harcanmaktadır. "Heat tracing" 
işlerinde idare temini kablo bittiğinden dolayı 
işler durmuştur. 

Mekanik Tamamlama işlerine de başlanmış 
olup Mart 2010 sonu itibariyle toplam 30.175 
kalem kontrol noktasından 21.665'ü kapatılmış, 
kalan 8 .510 adet kalemin kapatılması için 
çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 530 adet alt 
sistemden 116 adetinin kabulü yapılmış, 63 
adedi ise "Tranche-3" kapsamına transfer 
edilmiştir. 

TRANCHE3 

"Kashagan Ana İşler Tranche 1-2 
sözleşmesinin 14 Ağustos 2009 tarihinde 
imzalanan "6" numaralı eki" kapsamında 
yapılmakta olan "KMW Oil Tranche 3" işleri 
Mart 2010 sonu itibariyle %71,1 ilerleme 
seviyesine ulaşmıştır. Gerçekleşen bu ilerleme 
planlanın %23 ilerisinde bulunmaktadır. 
Projenin sözleşmesel bitiş tarihi 30 Haziran 
2011'dir. 

2009 kış koşullarının iyi geçmesi ve 
özellikle borü köprülerinin saha montajında 
uygulanan modüler montaj tekniği sayesinde 
projede önemli bir ilerleme oram sağlanmıştır. 
Projenin planlanandan 6 ay önce bitirileceği 
öngörülmektedir. 

Projemizde 09 Nisan itibari ile genel mevcut 
3 ,824 olup direkt çalışan mevcut 2,467'dir. 
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Kazakistan Kashagan 
TR-3 Kuvvet Santralı Projesi 

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 " projesinde 09 Nisan 2010 tarihi 
itibariyle mobilizasyon işleri tamamlanmış, 
mühendislik işlerinde % 4, satmalma işlerinde 
%9,6, yapım işlerinde %2,6 fiziksel iş ilerlemesi 
gerçekleşmiştir. Proje genelinde ulaşılan 
%14,9'luk iş ilerleme oranı planlananın %8 
gerisinde kalmıştır. 

İdarenin kapsam değişikliğine gitmesi 
sonucu bazı konuların açıklığa kavuşmasının 
uzaması, mevcut tesisin mühendislik verilerinin 
ve idare tarafından sağlanan tasarım 
parametrelerinin idarenin yeni prosedürleriyle 
uyuşmaması sonucu ilave mühendislik çalışması 
gereksinimleri projenin başlangıcındaki 
gecikmenin ana nedenleri olmuştur. 

Projenin bitiş tarihi kontratsal olarak 18 
Nisan 2012'dir. İş kapsamındaki değişiklikler 
nedeniyle, idare tarafından istenen revize iş 
programının hazırlanmasına başlanmıştır. 

Mühendislik ve tasarım işleri mühendislik 
taşeronu IDOM-lspanya, mühendislik 

dokümanlarının tercüme ve yerel regülasyonlara 
uyumu - tasdiği ise lokal mühendislik taşeronu 
CASPY tarafından gerçekleştirilmektedir. 
İdarenin kapsam değişikliğine gitmesi proje 
başında bir gecikme yaratsa da, tedarik süresi 
uzun olan malzemelere ait mühendislik 
çalışmalarının tamamlanması ve tedarik 
sürecinin başlaması projenin planlanan sürede 
biteceğini göstermektedir. 

Kapsam değişikliğine konu olan EDG binası 
hariç bütün Ana Yapıların çeliklerinin siparişi 
tamamlanmıştır. İlk parti çelik sahaya intikal 
etmiştir. Yükseltici Trafolar ve Şalter Sahası 
Paketi sipariş edilme aşamasındadır. Sıcak su 
kazanı, dağıtım trafoları, panel modifikasyonları 
için ise teklifler toplanmaktadır. 

Gaz Türbinlerinin temelleri montaja hazır 
duruma getirilmiş, kablo köprüleri için gereken 
kazıklar çakılmıştır. 

Şantiyede Nisan 2010 itibari ile genel 
mevcut 114 kişidir. 
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• Kazakistan Kashagan Endüstriyel Binalar Projesi 
24 Aralık 2004 tarihinde Agip 

KCO ile GATE arasında imzalanan 
"offshore" ve "onshore" sözleşmeler 
kapsamında Kazakistanm Atyrau 
Eyaleti Kashagan Bölgesinde yapımına 
devam edilmekte olan yaklaşık 17.000 
m2 kapalı alana sahip toplam 11 adet 
Endüstriyel Binanın her türlü 
mühendislik, satmalma, yapım ve pre-
comissioning işleri yapılmaktadır. Mart 
2010 sonu itibariyle "Tranche 1-2" 
binalarında % 84, Tranche 3 
binalarında ise % 42.2 genel fiziksel 
ilerleme seviyesine ulaşılmıştır. 

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 KCO ile 
imzalanan ek sözleşme çerçevesinde 
projenin bitim tarihi 30 Haziran 2010 
olarak belirlenmiştir. 
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Katar Qatargas 3 & 4 LNG Tesisi Projesi 
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Katar'm Ras Laffan Endüstriyel Şehri'nde 
yapımına devam edilen Qatargas 3&4 LNG Tesisi 
Projesi Yardımcı Üniteler İnşaat ve Montaj 
İşlerinde Mart 2010 ayı sonunda genel fiziksel 
ilerleme oranı % 96'ya ulaşırken geçtiğimiz ayların 
en önemli aktivitesi şantiyede düzenlenen İş 
Güvenliği günü oldu. 

İş sağlığı ve güvenliği standartlarının çok üst 
düzeyde uygulandığı şantiyede her geçen gün 
daha başarılı sonuçlar alan GAMA, 50 yıllık 
tarihinde ilk kez kayıp zamanlı kaza olmaksızın 
24.000.000 adam-saat çalışma süresine ulaştı. 

GAMA'nın deneyimli HSE personeli, iş sağlığı 
ve güvenliğini herzaman öncelikli konu olarak ele 
alan yapım grubu ve yeniliklere açık yönetim 
kadrosu, 30.000'den fazla kişinin çalıştığı Qatargas 
3-4 LNG Tesisi projesinde iş verenler tarafından 
diğer taşeronlara örnek gösterilmektedir. Projenin 
teslim tarihine yaklaştıkça artan çalışma 
temposuna rağmen kaza istatistiklerinde görülen 
düşüş, sağlanan başarıyı perçinlemiştir. 

14 Ocak 2010 tarihinde şantiyede 
gerçekleştirilen ve projede çalışan bütün firmaların 
katıldığı Iş Güvenliği Günü'nde bütün övgüleri 
yine GAMA almıştır. 4500 m2 kapalı alanda 
"Kapalı Alana Giriş", "Çevre" ve Hijyen", "Ağır 
Ekipmanlar" ve "Yangınla Mücadele" gibi iş 
güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili konularda 
hazırlanan 25'den fazla stand ziyaretçilerin ilgisine 
sunulmuştur. Gün boyunca yapılan bilgi ve 
yetenek yarışmalarında katılımcılara binlerce 
hediye ve akşam programındaki çekiliş için katılım 

kuponu dağıtılmıştır. Aynı akşam, Sunny Side Up 
isimli profesyonel müzik grubunun sahne aldığı 
konser ve GAMA şantiye personelinin katıldığı 
yetenek yarışmalarından sonra yapılan çekişlerde 
dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve kameralar 
gibi onlarca hediye talihlilere dağıtılmıştır. GAMA 
Şantiye Müdürü Metin Erdoğmuş, Qatarqas 3-4 
Proje Müdürü Paolo Merlo ve CTJV Proje Direktör 
Vekili Stephan Lagrange'm açılışım yaptıkları 
akşam programına çok sayıda izleyici heyecan ve 
coşkuyla katılmıştır. 14 Şubat 2010 tarihinde 
düzenlenen ve İş Güvenliği Gününün başarısının 
kutlandığı davette, Qatarqas 3&4 Proje Müdürü 
Paolo Merlo ve CTJV Proje Direktörü Mamoru 
Nakano tarafından GAMA Şantiye Müdürü Metin 
Erdoğmuş'a takdir yazısı verilmiştir. 
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AES-3C Maritza East -1 Ltd. için Tekfen-
Gama Ortaklığı (TGO) tarafından ALSTOM 
Bulgaria EOOD ile konsorsiyum halinde 
yapılmakta olan 2X338 MW Maritza East-I 
Termik Santralı İnşaat ve Mekanik Montaj İşleri 
Projesinde Mart 2010 sonu itibariyle fiziksel 
ilerleme % 96, "milestone" hakediş İlerlemesi ise 
% 93,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Mart 2010 sonu itibariyle yapılan ana 
faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

• Türbin binası ana çelik ve platform montajı 
(yaklaşık 2900 ton), çatı ve duvar kaplaması 
(yaklaşık 4 ,500 m 2 ) ve ekipman montajı 
tamamlandı. Alstom tarafından devreye alma 
işleri devam ediyor. 

• Ünite-1 ve 2 Merdiven Kulesi inşaatı (H=100 
m) ve asansör montajı tamamlandı ve 
devreye alındı. 

• Soğutma Kulesi (R= 28 ~ 46 m, H=136 m) 
tüm işler tamamlandı ve Alstom tarafından 
devreye alınmaya başlandı. 

• Soğutma Suyu Pompa Binası pompa ve diğer 
ekipmanların montajı tamamlandı ve Alstom 
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tarafından devreye alınmaya başlandı. 
Ünite-1 ve 2 Kontrol Binaları tamamlama 
işleri devam etti. 

Şalt sahası ve şalt sahası kontrol binası 
tamamlanarak Alstom'a teslim edildi. 
Isıtma Soğutma Binası ekipman montajı ve 
boru montajı tamamlandı. 
Alçı Siloları (2 adet silindirik, R = l l m, 
H=29 m) ile Kül Siloları (3 adet silindirik, 
R=8 m, H=50 m) inşaatı kayar kalıpla 
tamamlandı ve Alstom'a teslim edildi. 
"Bottom Ash Silo" (H=33 m) tamamlandı ve 
Alstom'a teslim edildi. 
Kömür ve kireçtaşı konveyör inşaatları 
tamamlanarak Alstom'a teslim edildi. 
"Coal Yard Settling Pond" ve "Storm Water 
Basin" inşaatları tamamlandı. 

"Raw Water Treatment Plant" ve "Clarifiers" 
tamamlandı. Buralarda Alstom tarafından 
devreye alma işleri devam etti. 
"Fine Crusher" ve "Coarse Crusher" binaları 
tamamlanarak Alstom'a teslim edildi. 
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"LFO (Light Fuel Oil)" sistemi yapıları ve 
montajı tamamlanarak Alstom'a teslim edildi. 
Ambar Atölye Binası çelik montajı devam etti 
(206 ton / 300 ton) 

İdari bina eksik tamamlama işleri devam 
ediyor. 

Saha Girişi Kontrol binası - "Gatehouse" ince 
işleri devam etti 

Saha boru montajı kaynak ve tamamlama 
işleri devam etti ; 

1P/LP borulaması : toplam 48,673 wdi -
yapılan 45,765 wdi 

HP borulaması : toplam 3,861 wdi - yapılan 
3,861 wdi (tamamlandı) 

GRP borulaması: toplam 19,601 wdi -
yapılan 16,922 wdi 

Boru sistemleri basınç testleri devam etti 
(112 paket / 138 paket). 

Boru ve ekipman izolasyon işleri devam etti ; 

Ünite-1 izolasyon: toplam 5,000 m2 -
yapılan 3,033 m2 

Ünite 2 izolasyon: toplam 4,700 m 2 - henüz 
başlanmadı 

Diğer : toplam 1,300 m2 - yapılan 700 m 2 

Ünite 1 ve 2 LP, IP ve HP Türbin ve vana 
spray izolasyonları tamamlandı. 

• Prekast dahil yaklaşık 178,000 m 3 yapı 
betonu döküldü (Yollar dahil toplam 
188,000 m 3 ) 

• Saha içi beton yollar (5,700 m 2 / 47 ,000 m 2 ) 
ve kanalizasyon hattı ile yağmur suyu 
kanalları inşaatı devam etti. 

• Kömür ve kireçtaşı boşaltım istasyonlan 
tamamlandı ve Alstom tarafından devreye 
alma işleri devam etti. 

• Garaj binası kaba inşatı tamamlandı. 

• Kömür hattı yeni demiryolu ile kireçtaşı hattı 
yeni demiryolu tamamlandı. 

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

• "Underground cable duct" yapımına devam 
edildi (2342 m / 2478 m) 

TGO şantiye personel kadrosu Mart sonu 
itibariyle 91'i Türk ve 249 yerel olmak üzere 
toplam 340 kişi, taşeronların kadrosu ise 26 
Türk ve 371 yerel olmak üzere 397'dir. Personel 
demobilizasyonuna 2010 yılı başından itibaren 
devam edilmektedir. 

Alstom 27 Mart 2010 tarihinde Ünite-1 
Kazanında 'First Oil Firing' e başlamıştır. İdare 
ile belirlenen yeni proje bitim tarihleri (PAC) 
Ünite-1 için 15 Eylül 2010, Unite-2 için ise 15 
Ekim 2010'dur. 



Ürdün'ün başkenti Amman'ın su ihtiyacını 
karşılamak üzere, 07 Temmuz 2009 tarihinde 
DIWACO ve Gama Güç Sistemleri Mühendislik 
ve Taahhüt A.Ş. (GGS) arasında imzalanan 
sözleşme ile hayata geçirilen DIS1 Mudawarra-
Amman Su İletim Sistemi Projesinde 
mobilizasyon, mühendislik ve satın alma işleri 
devam etmekte olup, Projemizde önemli 
kalemlerden biri olan boru hattı inşaat işleri 
13.03.2010 tarihinde bakanlık yetkilileri, GGS 
yönetimi ve işveren firma yetkililerinin de 
katıldığı törenle başlamıştır. 

İki ana kamp sahası olan Qastal ve 
Mudawarra kamplannda mobilizasyon işleri 
tamamlanmış, işveren ve idare kamplara 
mobilizasyonlannı gerçekleştirmiştir. 

Mühendislik faaliyetlerinde önemli bir 
bölümü oluşturan teknik rapor ve 
spesifikasyonlar tamamlanma aşamasında olup 
final çizimleri uygulamaya aktarılmaya 
başlamıştır. 

Satmalma faaliyetleri planlanan çerçevede 
devam etmektedir. Tedarikçilere "Vendor 
Questionarie"ler gönderilmeye devam 

edilmektedir. İlk etapta fiber optik kablo, 
katodik koruma malzemeleri, gözetleme 
kuyuları malzemeleri ile pompaların satın 
almasına öncelik verilmiştir. 

Projenin ana imalat kalemini oluşturan çelik 
boruların imalatı, iç boya uygulaması ve 
nakliyesine devam edilmektedir. Bugüne kadar 
toplam 13.347 ton boru nakliyesi 
gerçekleşmiştir. 

Kuyu sondaj işleri için taşeron sözleşmesi 
imzalanmıştır. Ürdün elektrik idareleri EDCO 
ve NEPCO ile projenin elektrik teminine 
yönelik elektrik sözleşmeleri imzalanmış, JEPCO 
ile anlaşma maddeleri üzerinde görüşmeler 
devam etmektedir. 

Mart 2010 itibari ile mühendislik ilerlemesi 
%67, satın alma faaliyetleri % 22 ve inşaat 
faaliyetleri % 0,01 olarak gerçekleşmiştir. 

Mart 2010 itibari ile merkez proje 
ekibimizde 19 personel çalışmaktadır. Saha 
ekibimizde ise 32'si Türk olmak üzere 74 
indirekt GGS personeli ve tamamı lokal 
işçilerden oluşan 77 taşeron personeli olmak 
üzere toplamda 151 personel görev almaktadır. 
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Makedonya - Üsküp 2 2 0 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı Projesi 

Gama Güç Sistemleri A.Ş. (GGS) 
liderliğinde Alstom İsviçre ile üstlenilen 
Kombine Çevrim Kojenerasyon Santrali Projesi 
Alstom GT13E2 gaz türbini ve 8CK76 buhar 
türbininin multishaft konfigürasyonu ile 220 
MW üretecektir. Mart 2010 sonu itibariyle proje 
kapsamındaki işlerin ilerleme yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 90 

Mühendislik % 99 

Satmalma % 99 

İnşaat ve montaj % 96 
Devreye Alma % 21 

Mühendislik işleri tamamlanmış ancak 
işverenden kaynaklanan bazı ilave işlerin 
tasarımı devam etmektedir. 

Tüm ekipmanların satmalması ve nakliyeleri 
tamamlanmış devreye alma işleri için gereken 
malzemelerin satmalma işlemleri devam 
etmektedir. 

Tesisin inşaat işleri ve çelik montajı 
bitirilmiş olup (çevre düzenleme ve çevre duvarı 
hariç) mimari işler devam etmektedir. BOP 
ekipman montajı ve borulaması tamamlanmış, 
hidrostatik testler ve izolasyon işleri devam 
etmektedir. Elektrik ekipmanlarının montajı 
bitirilmiş olup kablo çekimleri ve terminasyon 
işleri tamamlanma aşamasındadır. 

lOkV ile ilk enerjilendirme 24 Aralık 2009 
tarihinde başarı ile tamamlanmıştır. 2010 Şubat 
ayı içerisinde planlanan llOkV geri besleme 
enerjisi ve doğalgaz'm işveren tarafından temini 
halen gerçekleşmemiştir. Ham su ve atık su 
arıtma tesisleri, yangın söndürme sistemi, servis 
havası, ham su tankı ve tüm 6.6 kV panoları, 
UPS-DC sistem, acil durum-servis trafoları, LV 
panolar gibi yardımcı tesisler devreye alınmıştır. 
Gaz türbininde "pre-commissioning" çalışmaları 
tamamlanmıştır. İşveren ile yapılan görüşmeler 

ışığında sözlü olarak bildirilen doğalgaz ve 
llOkV geri besleme enerjisi temini tarihlerine 
bağlı olarak İlk ateşleme'nin 28 Temmuz 
2010'da yapılması planlanmıştır. Buhar blöfü ve 
kimyasal temizlik işlerine yönelik saha 
montajları devam etmektedir. 

Ankara merkez proje ekibinde halen 
9 personel görev yapmaktadır. Saha ekibinde 
ise toplam 67 GGS personeli ile 249 taşeron ve 
8 Alstom Personeli olmak üzere toplam 324 
personel görev yapmaktadır. 
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Katar Pearl GTL Hava 
Ayrıştırma Üniteleri Projesi 

GAMAbülten 

Katar Ras Laffan Endüstri Şehrinde 
yapımı devam eden, 'Pearl GTL Air 
Seperation Units' Projesinde Mart 2010 
sonu itibari ile genel iş ilerlemesi % 83 
olarak gerçekleşmiştir. 

Dokuz ana üniteden oluşan 
projede, İşverene ilk ünite teslimi Mart 
2010'da FF alanının teslimi ile 
gerçekleştirilmiştir. Nisan 2010'da 
tamamlanması planlanan FD ünitesi ise 
teslimi yapılacak ikinci ünite olacaktır. 

Projenin yapımında, Mart 2010 
itibariyle disiplinler bazında iş ilerleme 
oranları şu şekildedir. 

İnşaat İşleri %88 

Çelik Montaj İşleri %85 

Statik & Döner Ekipman 
Montaj işleri %90 

Boru imalat ve Montaj İşleri %77 

Boya İşleri %73 

İnşaat aktivitelerinde, kalan 
ünitelerde; ünite içi betonarme döşeme 
işleri, açık kanal inşaat işleri ve yol 
yapım çalışmaları devam etmektedir. 
Kablo kanallarının İşverene teslimi son 
iki alan dışında tamamlanmıştır. 

Ekipman montaj işlerinde, Makine 
dairelerinin kuzeyinde bulunan "Air 
Intake Filter" (Hava Filtreleri) ekipman 
montajları FD ve FC ünitelerinde 
tamamlanmış, diğer ünitelerde montaj 
ve ön montaj işleri devam etmektedir. 
Döner ekipmanlarda ise İdareden 
kaynaklanan gecikme yaşanan son 4 
pompa hariç tüm ekipman montaj işleri 
tamamlanmış, ayar ve tamamlama işleri, 
boru montajı ile paralel 
yürütülmektedir. 

Çelik montaj işlerinde eksik 
tamamlama işleri devam ederken, son 
montaj aktivitesi olan makine 
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dairelerinin kaplama işleri FD ünitesinde 
bitirilmiş, diğer ünitelerde devam etmektedir. 

Montaj işleri bitirilen "Air Cooled 
Condenser (ACC)"in eksik tamamlama işleri 
İşveren kaynaklı nedenlerden dolayı 
ertelenmiştir. 

493 ,400 WDI'lık boru kaynak işlerinde 
Mart 2010 sonu itibariyle 459,535 WDI 
tamamlanmış; toplam 1,758 boru test 
paketinden 703 adedinin basınç testi, 404 
adedinin ise "reinstatement"ı bitirilmiştir. 
Toplam 83,407 mÇ'lik kumlama ve boya işinin 
82,053 mÇ'si tamamlanırken, boru tamamlama 
işlerine paralel olarak boya tamiratları da devam 
etmektedir. 

Demobilizasyon sürecine girmiş olan 
şantiyede Mart 2010 sonu itibariyle çalışan 
personel sayısı, 548 u Türk 2273 u yabancı 
olmak üzere toplam 2821 kişidir. 

işverenden kaynaklanan nedenlerle 
ötelenen "milestone" tarihleri ile ilgili olarak 
işveren ile görüşmeler devam etmektedir. 

Proje başından itibaren Iş Sağlığı ve 
Güvenliği konusuna gösterilen hassasiyet 

neticesinde Mart 2010 sonu itibariyle kayıp 
günlü kaza olmaksızın gerçekleşen işçilik 
16,000,000 adam-saat'e ulaşmıştır. 

Kamp içi ve "Pearl Village" sosyal faaliyetler 
yönünden yılın ilk çeyreğinde oldukça yoğun 
bir dönem yaşamıştır. Bu dönemde 
gerçekleştirilen aktivitelerden bazıları şunlardır: 

• Gama çalışanı Alvin Hallare, Pearl Village 
genelinde düzenlenen Tenis turnuvasında 
C kategorisinde 2.'lik kazanmıştır. 

•19.03.2010 tarihinde Pearl Village genelinde 
düzenlenen "Celebration of Color" festivali 
adına yaraşır şekilde oldukça renkli 
geçmiştir. 

• 28.03.2010 tarihinde Pearl Village 
genelinde düzenlenen " 1. Mikrofonla Şarkı 
Söyleme Yarışması"nda çalışanlarımız 
yeteneklerini sergileme imkanı bulmuştur. 

• Gama ve Linde çalışanlarından kurulu 
basketbol takımımız 3.sü düzenlenen ve 
halen devam etmekte olan Pearl Village 
Basketbol Turnuvası'nda, Kriket Takımımız 
ise Kriket Turnuvası'nda mücadelelerini 
başarıyla sürdürmektedirler. 
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İrlanda - VVhitegate 4 5 0 MW 
Kombine Çevrim Santralı Projesi 

Whitegate 450 MW Kombine 
Çevrim Santrali Projesi'nde, Mart 2010 
itibariyle ilerleme yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 97,1 

Mühendislik % 100 

Satmalma % 100 

Yapım % 98,6 

İnşaat % 99,8 

Mekanik % 98,1 

Elektrik ve I&C % 98,5 

Devreye Alma % 77,1 

Projenin kontratsal bitiş tarihi, saha 
zemin şartlarmdaki değişiklikler, 
Temmuz 2009 ayı başında İrlanda'da 
bütün çalışanların katılımıyla 
gerçekleşen genel grev ve ilave müşteri 
talepleri nediniyle oluşan gecikmelerden 
dolayı müşteriyle mutabık kalınarak 
25 Temmuz 2010 olarak yeniden 
belirlenmiştir. Devreye alma çalışmaları 
sırasında yaşanan iş veren kaynaklı 
duraklamalardan dolayı oluşan 
gecikmelerin telafisi için de müşteri ile 
görüşmeler olumlu yönde devam 
etmektedir. Bu bilgiler ışığında 
güncellenen iş programına göre, hedef 
ticari devreye almanın (Target COD) 
Ağustos 2010 ilk haftasında 
gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Mart 2010 itibari ile merkez proje 
ekibi tarafından takip edilen 
mühendislik, satmalma ve bunlara bağlı 
sevkiyat ve lojistik işleri tamamlanmıştır. 

Projenin bina inşaat ve çelik 
montajı, mekanik, elektrik ve I&C 
montaj işleri genel anlamda 
tamamlanmış, devreye alma faaliyetleri 
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devam etmektedir. Buna göre 1 Eylül 2009'da 

geri besleme (backfeed), 26 Ocak 2010'da gaz 

kabulü, 23 Şubat 2010'da ilk ateşleme, 3 Mart 

2010'da irlanda şebekesi ile senkron başarı ile 

tamamlanmıştır. 7 Nisan 2010'da tüm buhar 

blöf işlemleri tamamlanacaktır. Devreye alma 

faaliyetleri, planlı duraksamaların ardından, 

buhar saflık süreci, buhar türbinine buhar alımı, 

fuel oil ile ateşleme, şebeke, performans ve 

güvenilirlik testleri ile devam edecektir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 12 

personel çalışmakta, saha ekibimizde ise 27'si 

Türk olmak üzere 57 indirekt, 5 direkt GGS 

personeli ve tamamı lokal 237 taşeron personeli 

olmak üzere toplam 299 personel görev 

yapmaktadır. 
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Surgut 2 X 400MW Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali Projesinde Mart 2010 itibariyle 
ilerleme yüzdeleri şöyledir; 

Genel % 69 

Mühendislik °/c > 98,0 

Satmalma °/î > 98,0 

İnşaat - Montaj Genel °/ı > 49,0 

İnşaat % 85 

Mekanik % 35 

Elektrik % 10 

Projenin 15 Nisan 2011 tarihinde 
tamamlanması planlanmaktadır. 
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Ünitelerdeki türbin binalarının cephe ve 
çatı kaplamalarının tamamlanması için kaplama 
işlerinde tempolu bir çalışma yapılmış ve 
7.Ünite Kasım ayı içerisinde, 8. Ünite ise Aralık 
sonu itibari ile kapatılmıştır. Bina içi geçici 
ısıtma sisteminin de devreye alınması ile ağır kış 
şartlarının devam ettiği Aralık, Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında ekipman montajı, "Centerline" 
İşleri ve ince işlerde çalışmalar yoğun bir şekilde 
devam etmiştir. 

Ünitelerin kazan kısımlarında bina çelik 
montaj işleri devam etmektedir. Her iki ünitede 
de bina çeliği tamamlanma oranı %90 seviyesine 
ulaşmıştır. Gaz Kompresör binasında ise cephe 
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8.Ünitede ise Gas Türbin'i kaplama 
montajına başlanacak olup, LP buhar türbini 
montaj çalışmaları sürmektedir. 

Nisan ayı ortası itibari ile "Centerline" genel 
ilerleme yüzdeleri 7.Ünite için %43 8.Ünite için 
ise %28 olarak hesaplanmaktadır. 

Yardımcı ekipman montaj işlerine paralel 
olarak atölyede boru imalatları devam 
etmektedir. Toplam boru prefabrikasyon işinin 
%57'si tamamlanmıştır. Boru montaj taşeronları 
ise Ocak-Şubat aylarında şantiyeye mobilize 
olmaya başlamış ve sahada şu ana kadar 
yaklaşık 60 ton boru montajı yapılmıştır. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 17 

personel çalışmakta olup, saha ekibimizde 64 

Türk , 61 lokal GGS personeli ve 161 i Türk, 

464 u lokal, toplam 625 taşeron personeli 

olmak üzere toplam 750 personel görev 

yapmaktadır. 

ve çatı kaplama işleri Mart ayında 
tamamlanmıştır. 

HRSG montaj işlerinde 
7.Ünitede %70, 8.Ünitede %66'ya 
ulaşılmıştır. Her iki ünitede 
kazanların "casing" ve baca montajı 
tamamlanmıştır. Kazan borulama 
işlerinin Mayıs ayı ortasında 
tamamlanması ve müteakiben 
hidrostatik testlerinin yapılması 
planlanmaktadır. 

7.Ünitede Gas Türbin'i 
borulama işleri ve "Low Pressure" 
(LP) buhar türbini montaj işleri 
hızla devam etmektedir. LP buhar 
türbinine ait rotor Nisan ayı 
sonunda yerine konulacak olup 
ardından "High/Intermediate 
Pressure" (HP/IP) türbin montaj işi 
başlanacaktır. Jeneratör rotoru ise bina içerisine 
taşınmış olup montajı için ön hazırlıklar devam 
etmektedir. 

ıvubya biauuamıaıı geıegıııı_e jjLuje 

kapsamında temin ettiğimiz ekipmanların Rus 

normlarına uygunluğunun tespiti ve kullanım 

izinlerinin alınması gerekmektedir. Sertifikasyon 

işleri danışman firmalarla ortak çalışma şeklinde 

yürütülmektedir. 

"Back energizing" için gerekli olan ve 
tedariği Gama kapsamında olan "Reserve 
Auxilary Transformer" ve elektrik odalarında 
bulunan "switchgear" panelleri sahaya ulaşmış 
ve montaj lan tamamlanmıştır. Kablo tavası 
montajı ve kablo çekim işlerine başlanmış olup 
Haziran ayı başında "Back Energizing"in 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Rusya - Shatura 4 0 0 MW Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 

Shatura 400 MW Kombine Çevrim Santrali 
Projesinin Mart 2010 itibariyle ilerleme 
yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 91 

Mühendislik % 100 

Satmalma % 100 

İnşaat - Montaj Genel % 98 

İnşaat % 99 

Mekanik % 98 

Elektrik % 96 

Start-up, Commissioning % 12 

Proje Bitiş Tarihi 15 Mayıs 2010 

Mekanik montaj işleri Gaz Türbininin 
1 Mart, Jeneratörün 8 Mart tarihinde pedestal 
üzerine konmasını takiben hızla devam etmiş ve 
%98 tamamlanmıştır. 

Proje Bitiş Tarihi olan 31 Ekim 2009, ilave 
işler nedeniyle idare ile yapılan anlaşmalar 
sonucunda 15 Mayıs 2010'a ertelenmiştir. 
İşveren kapsamı llOkV, 220kV, su ve buhar 
temininindeki gecikmeler nedeni ile ilk ateşleme 
tarihinin Haziran 2010 da gerçekleşmesi 
beklenmekte olup, Proje bitiş tarihi İşveren ile 
görüşülmektedir. 

Tesise ait tüm kaba inşaat işleri 
tamamlanmıştır. Türbin Binası, HRSG ve Gaz 
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Kompresör Binası cephe ve çatı 
kaplama işleri tamamlanmıştır ve ince 
işler devam etmektedir. 

Çelik montaj işleri 
tamamlanmıştır. Baca montaj ve boya 
işleri tamamlanmıştır. HRSG montajı 
tamamlanmıştır. "Centerline" 
ekipmanları montajı %96 
tamamlanmıştır. BOP ekipman 
montaj işleri tamamlanmıştır. Boru 
montaj işleri %99 tamamlanmıştır. 
Rusya Regülasyonlarma uygun 
şekilde enerj ilendirme izni alınarak 
23 Aralık itibariyle 
"Backenergization" gerçekleşmiştir. 

Eylül 2009'da gerçekleşen HRSG 
hidrotesti, İşveren talebi sonucu 
Rusya regülasyonları çerçevesinde 
alman izinlerin tamamlanması ile 
Mart ayında tekrarlanmıştır. Boru 
hidrotestleri devam etmekte olup, 
Nisan ayı sonunda tamamlanacaktır. 
Elektrik işleri Nisan ayı sonunda 
tamamlanacaktır. 

"Steamblow faz-1" İşvereriin 
buharı vermesi ile 13 Aralık 2009 
itibariyle başlamıştır. 

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

Halen Ankara merkez proje 
ekibimizde 15 personel çalışmakta 
olup, saha ekibimizde ise 49 'u Türk 
olmak üzere 111 indirekt GGS 
personeli, 56 GE personeli ve 521 
taşeron personeli olmak üzere toplam 
688 personel görev yapmaktadır. 
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Yemen YEMGAS LNG Tesisi Projesi 
Mart 2 0 1 0 itibariyle tamamlanan Yemen 

LNG Tesisi projesinin sözleşme 
imzalanmasından tamamlanmasına kadar ki 
yapım süreci şu şekilde gelişmiştir. 

YEMEN LNG Company(YLNG) ve YEMGAS 
FZ. CO.(Technip, JGC, KBR) arasında 
imzalanmış olan sözleşme ile İnşaat 
faaaliyetlerine 2005 yılında başlanan Yemen 
LNG Projesinde, 7 Ağustos 2 0 0 6 tarihinde 
Müteahhit YEMGAS FZ.CO (UAE) ve GAMA 
End.A.Ş arasında projenin 2 adet Proses 
Ünitesinin Elektro Mekanik İşlerinin yapımı için 
"Alt Yüklenici" anlaşması imzalanmıştır. 

Sözleşme kapsamında öngörülen işler ve 
miktarları ile proje sonundaki gerçekleşmeler şu 
şekildedir: 

Sözleşme Gerçekleşme 

Boru imalat 6.5001/600.000 wdi 
ve montajı 

7.400 ton/687.000 wdi 

Çelik konstrüksiyon 
montajı 

5.000 ton 6.744 ton 

Ekipman montajı 11.000 ton 10.428 ton 

Boya 104.000 m2 70.421 m2 

Boru ve ekipman 
izolasyonu 

123.000 m2 104.342 m2 

Elektrik/ 
Enstrüman işleri 

(goturu) 

Çelik Konstrüksiyon montajı kısmen, boya 
ve izolasyon ile elektrik / enstrüman montajı ise 
tamamen taşeron taralından yapılmıştır. 

Eylül 2 0 0 6 tarihinde Genel Müdür 
Yardımcısı Seymen Demircioğlu'na bağlı olarak, 

Proje Müdürü Erdal Körpe, Şantiye Şefi Güner 
Kuruoğlu ve Proje Müdür Yardımcısı Mert 
Dizdaroğlu tarafından Projenin organizasyon ve 
yapım planlama çalışmalarına başlanmış, Aralık 
2 0 0 6 tarihi itibarı ile şantiye mobilizasyon 
faaliyetleri Balhaf-Yemen'de başlamış ve aynı 
tarihte Mustafa Oğuz Dal Yemen Ofis Müdürü, 
Esin Tunalı ise Proje Mühendisi olarak projeye 
katılmak üzere atanmışlardır. 

Tüm kamp, ofisler ve atölye mobilizasyonu 
yaklaşık 7 ay gibi bir sürede %90 mertebesinde 
tamamlanıp işler vaziyete gelmiştir. 

Mukavelevi Proje İş Programına göre imalat 
ve montaj aktivitelerine Ocak 2007 de başlanıp 
projenin 30 Mart 2 0 0 9 tarihinde tamamlanması 
planlanırken, YEMGAS'm malzeme ve yer 
tesliminde ciddi gecikmeleri ve zaten olumsuz 
koşullara sahip Yemen de koşulların daha da 
olumsuzlaşması projenin planlanan hedeflerden 
sapmasına neden olmuş, 14 Mart 2 0 0 8 de 
YEMGAS ile 2.5 aylık süre uzatımı ve kayıpların 
parasal olarak karşılanması konusunda 
anlaşmaya varılarak mekanik tamamlama 
tarihleri TRİ ünitesi için 15 Ocak 2009 , TR2 
ünitesi için ise 15 Haziran 2009 olarak 
belirlenmiştir. 

Mert Dizdaroğlu'nun TR2 Montaj şefliği 
görevini yürütmek üzere Mayıs 2 0 0 8 de 
şantiyeye tayin edilmesi üzerine Proje Müdür 
Yardımcılığına Koray Gökçen atanmıştır. 

Ocak 2009 tarihine gelindiğinde aynı 
sorunların artarak devam etmesi sonucu iş 
ilerlemesi TRİ ünitesinde %86, TR2 ünitesinde 
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%58 seviyesinde kalmıştır. Gecikmelerin 
nedenleri ve parasal kayıpların giderilmesi 
konusunda idare ile müzakereler uzunca bir 
süre sonuçsuz kalmış ve ancak 21 Ekim 2009 
tarihinde yeni bir anlaşma (Amendment-4) 
imzalanmıştır. Bu anlaşma ile gecikmelerden 
doğan tüm kayıplar karşılanmış, uzunca bir 
süredir üzerinde mutabakat sağlanamamış bir 
kısım ek işler sonuçlandırılmış, cezai şartlar yeni 
bir termine bağlanmış ve 15.0cak.2010'da TR2 
ünitesinin "commissioning"i etkilemeyecek 
kısmi eksikler (kısmi boya, izolasyon, çelik 
işleri) dışında tamamlanması durumunda ek bir 
ödeme alınacak şekilde anlaşılmış ve 
31.Mart.2010 tarihinde tüm işlerin eksik/kusur 
kalmaksızın tamamlanması öngörülmüştür. 

Son yapılan Amendment-4'de belirtilen tüm 
hedefler 31.Mart.2010 tarihi ile tutturulmuş, 
her iki ünitenin tüm eksik/kusurlu işleri de 
giderilerek ayrı ayrı mekanik tamamlama 
sertifikaları alınmış (TRİ için 31 Ocak 2010, 
TR2 için 24 Mart 2010) ve öngörülen ek 
ödemeye hak kazanılmıştır. 

Proje boyunca HSE konusunda titiz ve 
neredeyse hiç kayıp zamansız çalışmamız 
karşılığında "toplam kaza sıklık oranı: 1.60", 
"kayıp günlü kaza sıklık oram: 0.08" değerleri 
ile kayıp zamansız 7.5 milyon adam-saate 
ulaşarak üstün br HSE performansı elde edilmiş, 
ve bu nedenle YEM GAS tarafından 31 Mart 
2010 tarihinde 2 adet başarı sertifikası 
verilmiştir. 

Mart 2010 sonu itibarı ile 
sorumluluğumuzda olan bütün elektromekanik 
işler tamamlanmış, kesin hesap karşılıklı 
imzalanmıştır. Hesap kapatma (Final Close-out) 
crrSrı'icmpİprı At>\Tim ptmpl/toA\r 

Şantiye demobilizasyonu kapsamında 
mevcut kalan personelin kullandığı kiralık araç 
ve ekipman haricindekilerin tamamı demobilize 
edilmiş ve Katar GTL ve Shoaiba Projelerinin 
ihtiyacı olan cihaz, makina, iskele ve 
ekipmanların büyük bir kısmı sevk edilmiştir. 
Atölyelerin ve ambarların büyük bir kısmı 
YLNG'ye satılmış, kalanların sökümü yapılarak 
demobilizasyona hazır hale getirilmiştir. Kamp 
tesislerinin satışı için araştırmalar devam 
etmektedir. 

Şantiyemizde Mart 2010 sonu itibariyle, 
işletmeye alma işleri için idareye kiralanan ve 
demobilizasyon işlerinde görev alan yaklaşık 
130 kişi bulunmaktadır. Nisan 2010 sonrasında 
demobilizasyon durumuna göre 20 kişilik bir 
grubun şantiyede kalması planmaktadır. 



vegatel 'de 
Hedef Mutlu Çalışanlarla 
Yüksek Performans Sağlamak 
I Vegatel'in Organizasyon yapısı hakkında bilgi 

verir misiniz? 

Vegatei İ le t iş im Hizmet ler i A.Ş. o larak en öneml i 
özel l ik ler imizden biri iş kol lar ına ayrı lmış esnek 
organizasyon yapımızdır. Aynı çatı a l t ında farkl ı 
faa l iyet alanlarınımız, hedef ler imiz ve kar 
merkez ler imiz mevcut tu r . Bu yapıların herbi r ln in 
kendi iş süreç ler i , bütçeler i ve organizasyon şemalar ı 
mevcut tu r . Mevcut ana İş kol larımız; 

• Avea ve cep te le fonu d is t r ibü tör lüğü, 
• Çağrı Merkezi , 
• E-t icaret, 
• 3G Ka tma değer l i mobi l h izmet ler , 
• İP Radio ve benzeri t e l ekomün i kasyon ürün ve 

hizmet ler i . 
D is t r ibütör lük yapısı ile ilgili o rgan izasyonumuz 

bayi kanal lar ına doğrudan sat ış yapabi l i rken, n ihai 
t e lekomün ikasyon tüke t i c i s ine ise e- t icaret 
organizasyonumuz ile d i rekt o larak u laşab i lmektey iz . 
Çağrı merkez imiz üzer inden de te le marke t ing 
kanalını ku l lanarak çeşi t l i ürünler in sat ış süreç ler in i 
yönetebi l iyoruz. 

Yapımız des tek bir imler i o lan İnsan Kaynakları , 
Operasyon ve Mal i İşler b i r imler imiz üzer inden t ü m 
organizasyona or tak h izmet verecek şek i lde 
kurgulanmışt ı r . 

IÇalışan sayınızda son durum nedir? En çok hangi 

pozisyonda çalışanınız var? 
Top lam ça l ışan sayımız yaklaşık 4 0 0 k iş i o lup bu 

sayının öneml i bir ksımını Çağrı Merkezi Müş te r i 
Temsi lc i ler i o luş tu rmak tad ı r . 

I Son dönemde en çok hangi pozisyon için işe 
alım yapıyorsunuz? 

Özell ik le Çağrı Merkezi te le-sat ış pozisyonlarıyla 

ilgili iht iyacımız ar tmış du rumda . Piyasadaki 
hareke t lenmele r le bu iht iyacımız daha da ar tacak 
gibi görünüyor. 

işe alımda öncelikleriniz nelerdir? 

Asl ında bu sorunun cevabı Vegatel insan 
Kaynakları 'nda s tandar t t ı r . 

Çözüm ve aks iyon odakl ı , ge l işen ve ge l iş t i ren, 
bireysel ye tenek ler in i tak ımına entegre edeb i len , 
eğ i t im düzeyi yüksek , yeni l ikç i , ener j i k ve koşu lsuz 
müş te r i memnun iye t i fe l se fes in i b e n i m s e m i ş prof i le 
sah ip bireyler le çalışıyoruz, işe a l ımlarda ise bu 
ni te l ik ler i ön p lana ç ıkaracak mü laka t tekn ik le r in i 
uygulumaya özen göster iyoruz. 

IKaç kişilik bir İK ekibiniz var? İK olarak hangi 

görevleri yürütüyorsunuz? 
4 kiş i l ik bir İK ek ib i ile faa l iyet imiz i sürdürüyoruz. 

İK o larak 
• işe Alım / Yer leş t i rme / Oryantasyon 
• Per fo rmans / Ver iml i l ik Yönet imi 
• Ödü l lend i rme 
• Deney im Yönet im i 
• Kal i te Yönet im i 
• Eğit im Yönet im i 
• Kariyer P lan lama 
• Ücre t lend i rme 
• Bordro lama 

görevler in i yürütmektey iz . 

Performans Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

Per formans Değer lend i rme ve Gel iş t i rme i le ilgili 
sürek l i ça l ışmalar yaparak çeş i t l i me tod la r 
uyguluyoruz. M ü m k ü n o lduğunca bu metod lar ı her 
ça l ışan sev iyes ine yaymaya çalışıyoruz. Örneğin 
"Hedeflere göre değerlendirme" uygu lamamız la 
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vegatel 
yönet ic i ler imiz in per formansın ı ö lçerken, düzenl i 
sa t ış değer lend i rmeler iy le Sat ış Ekibimizin başarısını 
ar t t ı rmak için çaba göster iyoruz. S i s t em öneml i bir 
o to kontro l mekan izmas ı o luş tu rman ın yanında 
çal ışanlar ın ş i rke t hedef ler in i b e n i m s e m e s i n e des tek 
o lmas ı açısında da öneml i bir araç konumundad ı r . 

Çağrı Merkez imizde ise her k a d e m e d e 
be l i r lenmiş pe r fo rmans kr i ter ler iy le aylık 
değer lend i rme ler yapmaktayız . Müş te r i Temsi lc is i 
k a d e m e s i n d e K o n u ş m a Kal i tes i , Satış Per formansı 
ve Ver iml i l ik değer ler i ö lçü lürken; Yönet ic i 
sev iyes inde Karlı lık, Kapas i te Kul lanım, S i rkü lasyon 
gibi pe r fo rmans kr i ter ler i ön p lana ç ıkmaktadı r . 

Ayrıca Çağrı Merkez inde kul landığımız bir 
"Dashboard" uygu lamamız bu lunmaktad ı r . Kendi 
operasyon depar tmanımız ta ra f ından hazır lanan 
yazı l ımla, çal ışanlar ımız anlık o larak kendi sa t ış 
per formanslar ın ı ve arkadaşlar ın ın per formans lar ın ı 
hepberaber Çağrı Merkez lokasyonunda kurulu 
pro jeks iyon perdes inde göreb i lme imkanına 
sahipt i r ler . Bu tü r uygulamalar ı rekabet i a r t t ı rma 
konusunda öneml i birer araç o larak görüyoruz. 
Per fo rmans iy i leş t i rme ile ilgili kul landığımız 
tekn ik le rden biri ise FeedMe uygulamamızdır . 

FeedMe uygulamanızdan bahseder misiniz? 

Özell ik le Çağrı Merkez imizde, çal ışanlar ımız 
sürek l i bir pe r fo rmans değer lend i rme sürec i 
içer is indedi r ler . Günlük / Haf ta l ık / Aylık per iyot larda 
başarı ö lçümler i gerçek leşt i r i l i r ve başarı l ı a rkadaş la r 
için çeş i t l i ödü l le r dağıtı l ır. Bu p roses tak ib i s ı rasında 
doğal o larak b a ş a r ı / p e r f o r m a n s değer i düşük 
ça l ışan lar or taya çıkar. Bu ça l ışanlar la ilgili 
uygulanan iy i leşt i rme sürec ine k ısaca FeedMe 
diyoruz. 

FeedMe biz im için gerek yeni müş te r i 
tems i l c i le r in in adap tasyonu gerekse düşük 
per formans l ı müş te r i tems i l c i le r in in yen iden 
kazanı lması yönünde en öneml i araçlar ımızdan 
bir idir. 

<l?comunicas 
B f adds value to communication ' — ' 

r 3 sponta LèKja 

I Çalışanlara yönelik motivasyon uygulamanızın 
özellikler nelerdir? 

Şirket imizde neyi fark l ı ve iyi uyguluyorsunuz 
derseniz cevabımız hiç d ü ş ü n m e d e n "Mot i vasyon 
Araçları" o lacakt ı r . Performansımızı pozi t i f yönde 
etk i leyen en öneml i f ak tö rün "Mot i vasyon Başarımız" 
o lduğunu düşünüyoruz. Mot ivasyon araçlarının e tk in 
kul lanımı konusunda yönet ic i ler imiz yaratıcı 
uygulamalar la büyük başar ı lar serg i lemekted i r le r . 
Örneğin çağrı merkez imizde sat ış b i r inci ler imiz, 
ş i rke t te diğer a rkadaş la r ından farkl ı o larak büyük 
kırmızı bir ko l tuğa oturur lar . Ay bir incis i arkadaşımız 
t u t t uğu tak ımın formasın ı kazanır. Her ay, en 
başarı l ı , en iyi çıkış yapan gibi baş l ık larda yüksek 
per fo rmans gös te ren arkadaşlar ımıza da ayrıca 
t eşekkü r belgesi vererek mot ivasyonu sürek l i kı lmayı 
amaçl ıyoruz. 

Sosyal Akt iv i te Ku lübümüz ile, müzik , spor , 
t iyatro, s i nema, gezi ve benzeri a lan lar ında çal ışıp 
düzenl i o larak çeş i t l i akt iv i te ler düzenleyerek, iş 
s t res in in yol açabi leceği sıkıntı ları g idermeye, 
ça l ışanlar ın işe ve işyer ine bağlı l ıklarını yükse l tmek 
için yoğun çaba göster iyoruz. 

IÖzellikle Çağrı Merkezinde İnsan Kaynağı Yapısı 

nasıl bir gelişim izleyecek? 
İnsan Kaynağı yapısı, özel l ik le son 1 0 yıl 

içer is inde genel profi l o larak çok öneml i 
değ işken l ik le r gös terd i . Bunun en öneml i sebeb i , 
adaylar için a l ternat i f ler in hızla a r tmas ı sonucu 
profesyonel o larak bu işi yapan ça l ışanlar yer ine 
daha çok geçic i ve d ö n e m s e l müş te r i t ems i l c i s i 
prof i l in in or taya çıkmasıdır . Ancak kısa vadede ev 
hanımlar ı , emek l i le r ve engel l i persone l in de bu 
sek tö rde yerler ini a lmaya baş lamalar ı ve müş te r i 
tems i l c i l i ğ inden üs t düzey yönet ic i l iğe uzanan kar iyer 
p lanına sah ip profesyonel ler in sayısının ar tmasıy la , 
genç ler in bu işe bir mes lek gözüyle bakmalar ın ı 
bekl iyoruz. 
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. 
Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. İş Makineleri 

birimi olarak yurt genelindeki 22 yetkili 
servisimizi 26-27 Şubat 2010 tarihleri arasında 
Ankara'da iki gece ağırlayarak bir gün süren 
eğitim toplantısı düzenledik. Tanışma ve 
kaynaşma niteliğinde geçen toplantımızın öğleye 
kadar olan ilk bölümünde yetkili servislerimize 
üretici firmalarımız hakkında detaylı bilgiler 
verip ürünlerimiz hakkında da teorik bilgiler 
aktardık.Toplantıyı karşılıklı soru cevap 
şeklinde interaktif olarak tertip etmemiz ayrıca 
sunumlarımızı video görüntüler ve resimlerle 
yapmış olmamız katılımcılarımızın beğenisini 
kazandı. Yetkili servislerimizin merak ettiği 
hususların ilgili birim yöneticileri tarafından 
anında cevaplandırılması, tavsiyelerinin ve 
görüşlerinin alınması yetkili servislerimize ve 

satış sonrası hizmetlerimize ne kadar değer 
verdiğimizin göstergesi oldu... 

Toplantının öğleden sonraki ikinci bölümü 
Ostim'deki Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. İş 
Makineleri teşhir ve satış sonrası hizmetler 
birimimizde devam etti. Yetkili servislerimize 
ürünlerimizi yakından görme ve test etme 
imkanı sunmak üzere düzenlediğimiz servis 
gezimizde makinelerimiz tek tek denenerek 
çalışma performanslarını ve kullanılan ürün 
kalitesini de yakından görme imkanına sahip 
oldular. 

Toplantının düzenlenme şekli ve program 
akışının alışıla gelmiş, sıkıcı, yorucu ve dikkat 
dağıtıcı diğer toplantılardan farklı olmasına özen 
göstermemiz tüm yetkili sevişlerimizin dikkatini 
çekmiş ve bu konuda teşekkürlerini almış 
olmamız bir sonraki toplantımızın ne zaman 
yapılacağını özellikle öğrenmek istemelerinden 
belli olmuştur. 

Toplantının ve Ostim servis gezisinin 
bitmesiyle birlikte yetkili servislerimiz ve tüm 
Gama Ticaret Iş Makineleri birimi Ankara şehir 
turu yaptıktan sonra akşam yemeğinde de 
birlikte olarak samimi dostluklarımızı 
pekiştirdik. 

iş Makineler i Teşhir ve Satış Sonrası Ankara Teşhir sa lonu 
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Eğitim Toplantısı 



GAMA Güç Sistemleri 

Devreye Alma Müdürü , 

Tahsin Baççıoçjlu 

ve Filiz Baççıoğlu 

03 E kim 2009 tarihinde 

evlendiler. Yeni evlilere 

mutluluklar dileriz. \ 

GAMA Endüstri Katar GTL 

Projesi İnşaat İşleri Şefi 

Bülent Ustaoğlu 

17 Mart 2010 tarihinde 

Müjde Durmuşoğlu ile 

evlenmiştir. Yeni evlilere 

mutluluklar dileriz. ı* 
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Final Acceptance of the 4x360 M W 
Afşin/Elbistan-B Power Plant is completed 

The Final Accep tance Protocol for the four th and the 
last unit of the 4x360MW Afşin-Elbistan B Thermal 
Power Plant and Flue Gas Desulphurizat ion Systems, 
constructed by the consort ium of Mi tsubishi Heavy 
Industr ies(Japan), Babcock Borsig Power (later 
renamed as Babcock-Hi tach i Europe - Germany), Enka 
and GAMA-Tekfen-Tokar JV (GTT), w a s signed on 
12.03.2010 and the 12-year-long story of the project has 
reached to the end. 

The cont ract for the pro ject was signed on 
06.08.1998. The const ruct ion of the plant took 65.5 
months and the temporary acceptances of all four units 
we re completed as of 14.11.2006. GTT JV leaded by 
GAMA performed 320.000 m 3 of concret ing, instal lat ion 
of 155.000 tons of st ructural steel, equipment, ducts, 
etc. ,manufactur ing and supply of 85.000 tons of steel 
st ructure, 420.000 m 2 of insulat ion and 1.150.000 m 2 of 
painting. 

The consort ium invited the off ic ials of Min is t ry of 
Energy and Natural Resources, EÜAŞ (Electr ici ty 
Generation Corp.) and the related part ies to a ceremony 
at the Ankara Rixos Hotel on 25.03.2010 for celebrat ion 
of the complet ion of Final Acceptance . The Energy 
Minister Mr.Taner Yıldız and EUAŞ Chairman and 
General Manager Mr.Sefer Bütün at tended the meeting 
and they made speeches on the importance of the 
project and thanked the consort ium members for their 
succesfu l performance. Mr.Erol Üçer Honorary 
Chairman of Gama Holding, Mr Engin ¡nanç, Board 
Member , Mr.Yücel Özden and Mr .Mehme t İpek Board 
Member of Gama Endüstri we re among the attendees of 
the ceremony. 

DISI Mudawarra to Amman Water 
Conveyance System 

Mobil izat ion, engineer ing and procurement works 
for Disi Mudawar ra to Amman Wate r Conveyance 
System Project are current ly in progress. Pipeline civi l 
wo rks have been init iated in March fo l lowing a 
ceremony held w i th the at tendance of GPS 
management and cl ient representat ives. 

Mobi l isat ion at both Qastal and Mudawar ra sites 
has been completed. Site personnel and cl ient 's 
personnel have moved to their of f ices. 

Procurement works for f iber opt ical cables, mater ial 
for cathodic protect ion and supervision wel ls and 
pumps are in rapid progress. 

Manufac tur ing and inner painting works and 
shipping of steel pipes are carr ied on. Shipping of 13.347 
tons pipe has been completed to date. 
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By March 2010, 67% of the engineer ing works , 22% 
of the procurement works and 5% of civil wo rks have 
been completed. 

Agreements for supply of e lectr ic i ty are completed 
w i th Jordan electr ical administrat ions EDCO and 
NEPCO. 

19 design staff is work ing in Ankara and the tota l 
number of staff at Site has reached to 151 including the 
staff employed by subcontractors . 

Contract for Riga 420 M W Cogeneration 
Power Plant Project - Second Unit signed 
in Latvia 

Contract for Riga 420 M W Cogenerat ion Power Plant 
- Second Unit Project has been signed on M a r c h 3rd, 
2010 w i th the owner Latvenergo power generat ion 
company, one of the largest companies in Latvia and the 
work has been off ic ial ly commenced. The power plant 
w i l l have a generat ing capaci ty of 410 M W elect r ica l 
and 270 M W thermal output after its complet ion. The 
pro ject is planned to be completed in 39 months. 

Gas turbine wi l l be suppl ied f rom General Electric 
and Steam Turbine wi l l be suppl ied f rom Siemens. On 
December 2nd, 2008 European Investment Bank and on 
January 12th, 2010 European Bank of Reconstruct ion 
and Development have part ial ly been dec lared their 
packages for the f inanc ing of the Project.. W h e n the 
pro ject is completed, it w i l l generate 15% of the 
instal led power capaci ty of Riga. 

Russia - Shatura 400 M W Combined Cycle 
Power Plant Project 

By the end of M a r c h 2010, the average progress for 
general works is about 91%. 100% of the engineer ing 
works , 99% of the civil wo rks and 98% of the 
mechanica l works have been completed. Progress for 
start up and commissioning works is 12%. 

The complet ion date of the pro ject is 15 May 2010. 
First f i r ing is headed in June 2010. 

All of the st ructura l civil wo rks have been 
completed. Stag erect ion and paint ing works are 
completed. HRSG erect ion has been completed. BOP 
equipment instal lat ion has been completed. The entire 
facade cover ing and roof cover ing for the turb ine, HRSG 
and Gas Compressor bui ldings have been completed. 
Steel erect ion works have been completed. 

99% of Pipe instal lat ion and 96% of Centerl ine 
instal lat ion have been completed. HRSG hydrostat ic 
tests have been repeated in M a r c h after the permission 
obtained accord ing to Russian regulat ions. Pipe hydro 
tests are planned to be completed in the end of Apri l . 



Cert i f icat ion of all equipment procured wi th in the 
scope of the project is being done under Russian 
regulat ions paral lel w i th the engineer ing works. 

15 design staff is work ing in Ankara and total 
number of staff at Site has reached to 688 including the 
staff employed by subcontractors . 

Ireland - Whitegate 450 M W Combined 
Cycle Power Plant Project 

By M a r c h 2010, the average progress for the general 
works is about 97% and all of the engineer ing works 
have been completed (100%). Overall progress in civil 
wo rks is 99,8%, 98,1% in mechanica l works and 98,5% in 
e lect r ica l and l&C works . Progress in commissioning 
works has reached to 77%. 

The cont ractua l date is modif ied as 25 July 2010. 
Target Commercial Operation Date is headed in the 
beginning of August 2010. 

Engineering, p rocurement and related shipping 
works have been completed by M a r c h 2010. 

Civil Works and steel erect ion works for all the 
bui ldings are completed. Mechan ica l , e lectr ical and l&C 
works are general ly completed. First f i re is realized in 23 
February 2010. Synchronizat ion w i th Ireland electr ic i ty 
grid is successfu l ly completed on 3 M a r c h 2010. Steam-
blow is headed in Apri l 2010. Commissioning works wi l l 
be carr ied on w i th steam purity, steam inlet, ignit ion 
w i th fuel oil, grid, per formance and rel iabil i ty tests. 

12 design staff is work ing in Ankara and the total 
number of staff at Site has reached to 299 including the 
staff employed by subcontractors . 

Russia - Surgut 2x400 M W Natural Gas 
Combined Cycle Power Plant Project 

By March 2010, 98% of the engineer ing works have 
been completed. The average progress for the general 
works is about 69%. The Project is planned to be 
completed by 15 Apr i l 2011. 

Facade and roof cover ing works for Turbine 
Bui ldings in both 7 t h and 8 t h units have been completed. 
Instal lat ion, center l ine works and arch i tectura l works 
have been fac i l i ta ted in January, February and March 
through the commissioning of the temporary heating 
system in the buildings. 90% of the steel s t ructura l 
works have been completed. Facade and roof cover ing 
works of Gas Compressor Bui lding have been 
completed in March . Progress in HRSG erect ion works 
is 70% percent in 7 t h unit and 66% in 8 t h unit. 
Hydrostat ic tests wi l l be completed in May. 

Casing and stag erect ion in both units have been 
completed. Pipe instal lat ion works of Gas Turbine in 7 t h 

unit are completed and Low Pressure steam turbine 
instal lat ion works are in rapid progress. Low Pressure 
steam turb ine instal lat ion works are also in progress for 
8 ^ unit and gas turb ine enclosure instal lat ion w i l l be 
commenced in this unit. Progress in center l ine works is 
43% for 7 t h unit and 28% for 8 t h unit. 57% of pipe 
préfabr icat ion works is completed. Pipe instal lat ion 
subcont rac tors have started mobil ization in January-
February and 60 tons of pipe instal lat ion has been 
completed to date. 

Swi tchgear panels in e lectr ical rooms and Reserve 
Auxi l iary t ransformer in Gama's scope of supply have 
reached to site and instal lat ion has been commenced. 
Cable t ray and cable instal lat ion works have been 
started, back energizing is headed in June. 

Accord ing to Russian regulat ions, cer t i f icat ion of all 
equipment procured wi th in the scope of the project is 
being done under Russian regulat ions parallel w i th the 
engineer ing works. 

17 engineer ing staff is work ing in Ankara and tota l 
number of staff at site is 750 including the ones work ing 
for the subcontractors . 

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

By March 2010, 99% of engineer ing works , 90% of 
general works , 96% of civil and mechanica l works have 
been completed. 

Procurement and shipping of all equipment have 
been completed. Procurement for commissioning works 
are in progress. 

BOP equipment instal lat ion and piping is completed. 
Hydrostat ic tests and isolat ion works are in progress. 
Instal lat ion of e lect r ica l equipment has been completed. 
Cable t ray and terminat ion works are about to be 
completed. 

Power supply is successfu l ly completed w i th 10kV in 
the end of December 2009. Back energizing and natural 
gas supply planned in February 2010 is not completed 
yet. Commissioning of raw wa te r and was te wa te r 
t reatment faci l i t ies, f i re protect ion system, compressed 
air system, raw wate r storage tank and 6.6kV panels, 
UPS-DC systems, emergency shut -down and service 
t ransformers and LV panels have been completed. Pre-
commissioning works of gas turbine have been 
completed. First f ire is headed in July 2010. Steam blow 
and site instal lat ion works for chemical c leaning are in 
progress. 

9 engineer ing staff is work ing in Ankara and total 
number of staff at site is 324 including the ones work ing 
for the subcontractors. 
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. trading@gama.com.tr 
Ankara Genel Müdürlük 
Karyağdı Sokak No:13 
06690 Çankaya 
Tel : (312) 409 45 00 
Faks: (312) 409 45 90 

Bir GAMA Holding kuruluşudur. 

İstanbul Şubesi 
Gama iş Hanı 
Ömer Beşiktaş Sokak No:10 
Kat:1 34349 Gayrettepe 
Tel : (212) 288 30 12 
Faks: (212) 288 50 08 

www.gama.com.tr 
İzmir Şubesi 
Kalaycıoğlu Sitesi Adalet Mahallesi 
2131 Sokak No:28 B Blok Kat:5 Daire:20 
35010-005 Manavkuyu Bornova 
Tel 7(232) 461 10 61 
Faks: (232) 461 83 82 

Adana Şubesi 
Baysan İş Merkezi Döşeme 
Mahallesi 60. Sokak A Blok 
No:63 Kat:3 01130 Seyhan 
Tel : (322) 457 96 55 
Faks: (322) 457 96 57 
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