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GAMA Ailesi'nin Değerli Üyeleri, 

Aile bireyleri arasındaki iletişimin aksaksız olarak sağlanması, bilgilerin ve haberlerin zamanında paylaşılması, 
ailenin mutluluğunun, gücünün ve başarısının artmasında temel koşullar olarak işlev görürler. Bu, en küçük aileden, 
en kalabalık olan topluluklara kadar geçerli olan bir ilkedir. Biraz daha büyük ölçekte düşünüldüğünde, ülkelerdeki 
demokrasinin gelişip yerleşmesi için de kaçınılmaz koşulların başında bilgi ve haberlerin özgürce paylaşılmasının 
geldiği görülecektir. GAMA Bülten olarak, her sayımızda bu ilkelerin uygulanması yönünde gayretler gösteriyor, 
siz okuyucularımıza bilgi ve haber iletmeye çalışıyoruz. 

Topluluğumuz iş yerlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında olduğunu biliyoruz. Bu konudaki oran, zamana ve 
iş durumuna göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, içinde bulunduğumuz şu dönemde yurt dışında çalışanlarımızın 
sayısı daha fazla. Bu arkadaşlarımızın topluluğumuz hakkındaki bilgilere daha çabuk ulaşmalarına özel önem 
veriyoruz. Rusya Federasyonunda gerçekleştirdiğimiz en büyük endüstriyel tesis olan Vyksa Döküm ve Haddehane 
Projesi'nin son aşamasına gelmesi ve fırın ateşlenerek ilk ürünün alınması nedeniyle bu sayımızda Rusya Vyksa 
projemize özel bir yer verdik. Dergimizin gelecekteki sayılarında da diğer önemli projelerimize bu şekilde özel yer 
ayırıp detaylı bilgiler verilmesi ve derginin daha belirgin zaman aralıklarında yayınlanabilmesi için çalışmalar 
içindeyiz. 

Topluluk olarak, enerji konuları ağırlıklı işler yapıyor olmakla birlikte, enerji konusuna etki yapan diğer gelişmeleri 
de olabildiğince yakından izlemek gerektiğine inanıyoruz, içinde bulunulan zaman diliminde, sorunlar, ülkelerin 
ölçeklerini aşarak, dünya için genel bir geçerlilik kazanmış görüntüsü vermektedirler. Ham petrol fiyatları, konuya 
en yakından bakan uzmanları bile yanıltacak şekilde artış gösteriyor. Bu yazının hazırlandığı dakikalarda, Amerika'dan 
120 Dolar haberleri geliyordu. Diğer taraftan, "Mortgage" konusunda başlayan finansman krizi, ülke ekonomilerinde 
korkulu anlar yaşatıyor... iklim değişikliği, kuraklık ve onun sonucu susuzluk ise, dünya çapındaki korkuların diğer 
boyutlarını oluşturuyorlar... Bunların ötesinde, ülkemize özgü bazı sorunlar var ki, çözümleri kısa vadede bulunabilecek 
gibi değil: Terörle mücadelede Ordumuz büyük başarılar gösteriyor, ancak, kesin çözüm zaman alacak oluşu, 
işsizliğin artışı, dış ticaret dengesindeki olumsuz durum ve elektrik enerjisinde arz-talep dengesinin "bıçak sırtında" 
seyretmesi, bizleri endişelendiren konulardan bazıları... 

Sorunlar ve zorluklar ne olursa olsun, biz, haber ve bilgileri paylaşarak, çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz. 
Başarının ona inananlarca elde edileceği ilkesine bağlı olarak. 

Gelecek sayımızda buluşmak umuduyla ve saygılarımızla. 

GAMA Bülten. 



gindek 

Gama Enerji Ürdün'de 
Dev Projeye Başlıyor. 

Gama Enerji AŞ'nin 
Türkiye'deki Enerji Yatırımları 

Lamas ve Çakırlar 
M* 

-•AH " ^ 
Projeleri ile Birlikte Bir İlk Gerçekleşti - • ' * 

GAMA: ülten 

Rusya VYKSA Şehri 
250. Yıl Projesi 

RUSYA - SHATURA 400 MW 
Kombine Çevrim Santralı 
Projesi 

Rusya PERVOURALSK 
Demir - Çelik Tesisi Projesi 

RUSYA - SURGUT 2x400 MW 
Dogalgaz Kombine Çevrim 
Santralı Projesi 

S. Arabistan YAMAMA 
Çimento Fabrikası Projesi 

Bulgaristan -
Maritza East-1 
Termik Santralı 
Projesi 

S. Arabistan 
SHOAIBAIWP Projesi 

Russia Power 2008 Sergi ve 
Konferansı 

Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. 
İş Makinaları Konusunda 

Tanıtım ve Pazarlama 
Faaliyetlerine Başladı. 

Yurtdışında Türk İşçisi 
İstihdamında Sorunlar Konulu 
Konferans'a Gama Holding'i 

Temsilen Ferit Erkekli Katıldı. 

TRANSBALKAN 
İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 
Hidroelektrik Santral Projeleri 

Marmaray - İstanbul 
Boğazı Tüp Tünel 

Geçiş Projesi 

RUSYA VYKSA Döküm ve 
Haddane Kompleksi 
Projesi ilk Arklama ve 

Cevher Eritme Gerçekleşti 

GAMA'nın RUSYA Projeleri 
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MAKEDONYA - ÜSKÜP 220 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı 

İSKENDERUN - İSDEMİR 
6. ve 7. Buhar Kazanları Projesi 

İRLANDA - VVHITEGATE 
450MW Kombine Çevrim 

Santralı Projesi 

English Summary 
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GAMA ENERJİ Ürdün'de 
Dev Projeye başlıyor 
AMMAN'ın Yıllık 100 Milyon Metreküp Su İhtiyacını 
Karşılayacak Disi Projesi 

kapsamaktadır. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar 
USD olup 25 yıllık işletme süresi sonunda Ürdün Su ve 
Sulama Bakanlığı'na devredilecektir. 

25 Eylül 2007 günü Ürdün Başbakan'ı Marouf Bakhit'in 
gazetecilere yaptığı açıklamada Türk şirketi GAMA'nın 
Kuveyt'li ve İspanyol-İtalyan ortak yönetimli iki şirketle 
rekabet ederek ihaleyi kazandığını belirtmişti. 

Ürdün Su ve Sulama Bakanı Raed Abu Saud ve bakanlık 
yetkilileri, 20 Nisan 2008 günü Amman'da yapılan basın 

Eylül 2007'de, Ürdün hükümeti yatırım tutan 1 milyar USD 
olan Disi Mudavvarra-Amman Su İkmal Sistemi ihalesini 
Gama Enerji A.Ş.'nin kazandığını açıklamıştı. 

Ürdün Hükümeti başkent Amman'nın su ihtiyacını 
karşılamak için, Yap-işlet -Devret esaslı olan proje için 
2006 yılı ortalarında ihaleye çıkmıştı. Proje, Ürdün'nün 
güneyindeki Disi Bölgesinde bulunan yeraltı su havzasından 
25 yıl süre ile çıkarılacak olan yılda 100 milyon m3 suyun, 
325 km çelik boru hattı ile Amman'a taşınması ve 
Amman'da inşa edilecek depolarda teslim edilmesini 

GAMA Enerji A.ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arif ÖZOZAN, 
ÜRDÜN Su ve Sulama Bakanı Raed Abu SOUD ve Bakanlık Yetkilileri 
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toplantısında GAMA Enerji yetkilileri ile basın mensuplarınına 
proje detaylarını açıkladılar.Toplantıda bakan ayrıca, Projenin 
gerçekleşme süresinin de başlangıçtaki dört yıldan üç 
buçuk yıla düşürüldüğünü ve böylelikle de Amman için 
büyük öneme sahip olan içme suyunun başkente 
planlanandan altı ay önce ulaşacağını belirtti. 

Projenin Uygulama Anlaşması bakanlık ile GAMA arasında 

7 Nisan 2008'de imzalandı. Başlangıçta projenin 

uygulamasının Haziran ayında başlaması öngörülürken, 

çeşitli nedenlerden dolayı bu tarih 1 Mayıs olarak belirlendi. 

Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek olan Disi 

Projesi, aynı zamanda devletin yıllık 500 milyon metreküplük 

su ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilmesi düşünülen 

altı basamaklı büyük planın da bir parçası. 

Basın toplantısında, ayrıca Bakanlık Disi Proje Direktörü 

de inşaatın aşamaları ve 500 metre derinlikteki Disi 

akuferine açılacak 55 kuyu hakkında da açıklayıcı bilgiler 

verdi. Yapılan açıklamada suyun 325 km uzunluktaki boru 

hattından çeşitli su istasyonlarını da geçerek Maan-Tafileh-

Karak-Madaba üzerinden Amman'a ulaştırılacağı da yer 

aldı. 

GAMA Enerji A.ş. Yetkilileri Anıl SEVİNÇ, 
Mehmet KARAN, Münir MISIRLIOĞLU 

Basın Toplantısında 

Ayrıca, Mayıs ayı içinde finansmanı sağlanacak projenin, 

su istasyonlarında gerçekleşleşmesi olası acil bir duruma 

karşın Zarqa'ya kadar da genişletilmesi söz konusu. 

Gama Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'ü Arif 

Özozan'ın yaptığı açılamaya göre ise proje, başkentin çok 

ihtiyaç duyduğu içme suyunun yanı sıra, yerel halk için iş 

olanakları, yerel halk ve bakanlık personeli için eğitim 

olanakları ve Ürdün'de özel sektörün su sektörüne de 

katılımını sağlayacak olması yönünden büyük öneme sahip. 

Özozan'ın yaptığı açıkalamada ayrıca, projenin yönetiminin 

bu amaçla iki ay önce kurulan Proje firması, Disi Water 

Company tarafından yürütüleceği belirtildi. 

GAMA Grubu'nun, Ürdün'de daha önce üstlendiği projeler 

bulunmaktadır. 1982-1983 yılları arasında Amman'da Ain 

Ghazal Pis Su Arıtma Tesisi'ni inşaatını gerçekleştiren 

GAMA, 1983-1986 yılları arasında Khirbet Al Samra'da 

Atık Su Stabilizasyon Havuzları ve 2004-2006 yılları arasında 

da Zarka'da 300 MW Samra Kombine Çevirim Santralı'nin 

mühendislik, satın alma ve taahhüt (EPC) işlerini başarı ile 

tamamlamıştır. 

Basın Toplantısı 
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Gama Enerji AŞ'nin Türkiye'deki Enerji Yatırımları 
Karbon ticareti ve işletme hakları devredilecek tesislere 

olan ilgisi yanında Gama Enerji, enerji yatırımlarını yurt 

içindeki yenilenebilir ve fosil yakıtlı teknolojilere dayalı 

tesislerle sürdürüyor. Bu kapsamda eletrik üretim lisans» 

için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurulan 

yapılan tesislerin toplam kurulu gücü 2,000 MW'ı aşıyor. 

Bu başvuruların oldukça büyük bir kısmı için lisans alma 

süreçlerinin sonraki aşamalarına gelinmiş durumda ve kısa 

süre içinde yatırım dönemlerinin başlaması planlanıyor. 

Dörtte birlik kısmı yenilenebilir ve kalan dörtte üçlük kısmı 

fosil yakıt teknolojilerine dayalı bu yatırımlarla Gama Enerji 

portföyündeki kurulu gücün önümüzdeki 6 yıl içinde yaklaşık 

üç katına çıkarılması hedefleniyor. 

Kurulması Planlanan Tesisler: 

Yenilebilir Enerji Kaynakları: 
Lisans Başvuruları Yapılan Rüzgar Projeleri 

inşaatı Süren Hidroelektirik Projeleri 

Proje Konum Kurulu Güç Yıllık Üretim Proje Konum Kurulu Güç Yıllık Üretim 

Lamas IIWV Mersin 37 MW 120 GWh Gök Manisa 27.0 M W 120 GWh 
Çakırlar Artvin 17MW 63 GWh Güney Manisa 27.0 MW 63 GWh 
Toplam 54 MW 183 GWh Karadağ İzmir 10.5 MW 120 GWh 

Sares Çanakkale 22.5 MW 63 GWh 
Fosil Yakıtlar: Gül Çanakkale 24.0 MW 120 GWh 

Proje Yakıt Konum Kurulu Güç Yıllık Üretim Kale Çanakkale 49.5 MW 63 GWh 

Doğalgaz Gök 2 Manisa 62.5 MW 120 GWh İç Anadolu Doğalgaz Kınkkale 420 MW 120 GWh Gök 2 Manisa 62.5 MW 120 GWh 

Aliağa ithal kömür izmır-Aliağa 600 MW 63 GWh Sares 2 Çanakkale 120.0 MW 63 GWh 

iztek Ceyhan ithal kömür Adana - Ceyhan 600 MW 63 GWh Dereköy izmir 150.0 MW 63 GWh 

Toplam 1.620 MW 246 GWh Toplam 493.0 MW 795 GWh 

Lamas ve Çakırlar Projeleri ile Birlikte 
Bir İlk Gerçekleşti 
Gama Enerji AŞ, Lamas ve Çakırlar projelerinden doğan 

tüm salım azaltma haklarını uzun süreli bir sözleşme ile 

Camco International'a satarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu. 

Şimdiye kadar bu tür sözleşmele sadece rüzgar santrali 

projelerinde rastlanmasından dolayı bu sözleşme kendi 

alanındaki ilk örnek. Gerekli incelemelerin tamamlanması 

ardından Gama Enerji AŞ'ye verilecek olan Tasdikli Emisyon 

Azaltım (Verified Emission Reduction - VER) raporlarını 

alacak. Bu raporlar ise anılan projelerde üretilen elektrik 

enerjisi temel alınarak ticareti için hak kazanılan C02 

miktarını belirleyecek. 
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Bu tür sözleşmeler, projelerin karlılıkları ve finansal 

yapılabilirlikleri üzerinde büyük etkilere sahip olmaları 

açısından oldukça önem taşıyor ve bu sebeple de Gama 

Enerji'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının başarılarını 

destekliyor. 

Dünyanın tanınmış, karbon ticareti ile ilgilienen ve karbon 

projeleri geliştiren kuruluşlarından olan Camco International 

aynı zamanda hisseleri AIM (Alternative Investment Market) 

borsasında işlem gören yaklaşık 1 700 kuruluştan biri. 



MOSKOVA "Russia Power 2008" 
Sergi ve Konferansı 

Gama Güç Sistemleri, 2007 yılındaki katılımının ardından, 

15-16-1 7 Nisan 2008 tarihlerinde Moskova'da senede 

bir düzenlenenen Russia Power 2008 sergi ve konferansına 

katılmıştır. Altı yıllık geçmişi olan Russia Power özellikle 

Rusya Enerji Piyasasının konu alındığı en büyük sergidir. 

2008 yılı sergisinin teması "The Eye On The Industry". 

2007 yılından farklı olarak (18 m2), bu sene fuarda 

30 m2'lik alan kiralanmıştır. Ayrıca, standımızın dizaynı ve 

inşası profesyonel bir Rus stand müteahhiti şirketine 

(Expotech) yaptırılmıştır. Bu aktiviteye faal olarak katılımın 

Gama Güç Sistemleri'nin Rusya pazarında potansiyel 

müşterilere tanıtımı ve imajı ile ilgili olarak değer katacağı 

düşünülmektedir. 

Bilindiği gibi, 2007 yılında RAO tarafından finalize edilen 

yatırım programında yer alan 400 MW Shatura ve 2x400 

MW Surgut kombine çevrim elektrik santralleri projelerinin 

anahtar teslim müteahhitliğini GAMA Güç Sistemleri-GE 

Konsorsiyumu üstlenmiş bulunmaktadır. Fuarda, bu 

projelerin bizim için ne kadar önemli olduğu ve bu projeler 

ile Gama'nın Rusya elektrik enerjisi piyasasında adını 

hemen herkese duyurmuş olduğu ve elde ettiği saygınlık 

bir kez daha ortaya çıkmıştır. GAMA'nın Rusya piyasasına 

ilgi duymaya devam ettiğini açıkça beyan etmek ve yeni 

işverenler/tedarikçiler ile tanışmak bizleri bu fuara katılmaya 

teşvik eden önemli unsurlardan bazılarıdır. 

En*tromn«nt.i' Tt« 
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., İş Makinaları 
Konusunda Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerine 
Başladı. 
Gehl Europe GmbH firması ile Amerikan orijinli Mustang 

marka Çok Amaçlı Mini Yükleyicilerinin, China Infrastructure 

Machinery Holdings Limited (China Longgong) firması 

ile Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Forklift ürünlerinin, Hunan 

Zoomlion International Trade Co., Ltd. firması ile kamyone 

monte Beton Pompası, Sabit Beton Pompası ve Kule 

Vinçlennin ve Changsha Zoomlion Heavy Industry Science 

& Technology Development Co. Ltd. ile Tekerlekli ve Paletli 

Mobil Vinçlerinin Türkiye'de pazarlanması, satışı ve satış 

sonrası hizmetleri ile ilgili tek yetkili distribütörlük anlaşması 

imzalayan şirket, Türkiye çapında tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine başlamıştır. 

Şatış ve satış sonrası eğitimlerini tamamlayan şirket 
çalışanları yoğun müşteri ziyaretlerine başlamıştır. Bunun 
yanında sektör dergi ve ilgili gazete eklerine reklamlar 
veren şirket, 25-29 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleşecek 
17. iş Makinaları, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri 
Fuarına katılmaktadır. 

Fuar, istanbul Fuar Merkezi, CNR Expo, Atatürk Hava 

Limanı Karşısı, Yeşilköy'de düzenlenmektedir. Gama 

Ticaret ve Turizm A.Ş. fuara, kapalı (5. Hol B-530) ve açık 

alanda (0-604) iki standla katılmaktadır. 

Gama Ticaret ve Turizm A.Ş., ANKOMAK 2008'de Zoomlion 

marka kamyone monte beton pompası, sabit beton 

pompası, kule vinç, tekerlekli mobil vinç ve greyder 

sergileme imkanı bulmaktadır. 

Zoomlion Grubu, International Construction Dergisi, Nisan 

2007 sayısına göre, Çin'in en büyük iş makinaları 

üreticilerinden olup dünyadaki iş makinaları üreticileri 

arasında ise 24. sıradadır. 13.000'den fazla çalışanı bulunan 

grup önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünyadaki ilk 10 iş 

makinaları üreticileri arasında yer almayı hedeflemektedir. 

Zoomlion, toplam 3.000.000 m2'yi bulan 6 farklı yerdeki 

modern üretim tesislerinde, tekerlekli ve paletli mobil 

vinçler, beton pompaları, beton yerleştirme ekipmanları, 

yol makinaları, kule vinçler, belediyecilik ekipmanları, kazık 

çakma makinaları, ekskavatörler ve diğer makina ve 

teknolojik ürünler üretmektedir. 

Zoomlion firması, 22 metreden 52 metreye kadar 

maksimum dikey erişimli, Z ve RZ tipi bomlu kamyone 

monte edilebilen beton pompası; 38 metreden 70 metre 

jib uzunluğuna kadar, maksimum taşıma kapasitesi 6 

tondan 25 tona kadar, bom ucunda 1 tondan 5,2 ton 

taşıma kapasitesine kadar mobil, balastla sabitlenen, 

ankraj ile sabitlenen, gömülü civata ile sabitlenen farklı 

projelerin ihtiyaç duyabileceği geniş bir yelpazede kule 

vinç üretmektedir. 

Zoomlion Lugu Endüstri Parkı 
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Kule vinçlerin dört mekanizmaya uygulanabilen frekans 
değiştiren hız regülatörü opsiyonunun yanında, klima, 
rüzgar sireni gibi opsiyonlarla kullanım verimliliği artırılmış 
yüksek performans amacıyla kule vinçlerin gövdeleri kutu 
profil çelikden imal edilmiştir. 

Firma aynı zamanda, 12 tondan 220 ton kapasiye kadar 
Tekerlekli, 50 tondan 600 ton kapasiye kadar da Paletli 
Mobil Vinç üretmektedir. Firma, ABS/ASR, PLC Entegre 
Kontrol Sistemi, paletli vinçlerde kendi kendine montaj 
ve söküm yapabilme fonksiyonları gibi günümüz teknolojisini 
ürünlerine aktararak sürekli gelişmekte ve büyümektedir. 
Zoomlion firmasının 180 ve 220 ton kapasiteli tekerlekli 
mobil vinçleri Ali Terrain özellikleri taşımaktadır. 
Zoomlion grubu ürünlerini Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, 
Orta Doğu, Asya, Avustralya, Afrika kıtalarına ihraç etmekte, 
Araştırma ve Geliştirme merkezleri ile ürünlerini sürekli 
geliştirmekteler. 

Fuarda aynı zamanda, China Longgong üretimi Longgong 
marka tekerlekli yükleyici ve forkliftler sergilenmektedir. 

China Longgong firması dünyanın en büyük tekerlekli 
yükleyici üreticilerinden biri olup dünyadaki iş makinaları 
üreticileri arasında ise 40. sıradadır. 

Fuarda ayrıca, Amerikan orijinli Mustang marka Çok Amaçlı 

Mini Yükleyici (Skid Steer Loader)ler ve ataşmanları 

sergilenmektedir. 

Mustang markasını bünyesinde bulunduran Gehl firması, 

her alanda kullanımı artan Çok Amaçlı Mini Yükleyici (Skid 

Steer Loader) konusunda dünyanın önde gelen üretici 

firmaları arasında olup dünyadaki iş makinaları üreticileri 

arasında ise 45. sıradadır. 

Diğer taraftan, Gama Ticaret ve Turizm A.Ş., ithalatını 

yaptığı ürünleri tanıtmak üzere, potansiyel müşterilerin 

katıldığı, tanıtım toplantılarına başlamıştır, ilk tanıtımlar 

Ankara'da Gama'nın Fabrika ve Merkez Tamir Bakım 

atölyesinde gerçekleştirilmiştir. Ankara'da faaliyet gösteren 

özel ve kamu kurumlarından gelen firma yetkilileri Mustang 

marka Çok Amaçlı Mini yükleyicileri ve Zoomlion marka, 

MB 3340K kamyone monte 37 metre beton pompasını 

inceleme imkanı bulmuştur. Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. 

benzer tanıtımları sürekli olarak ve diğer şehirlerde de 

gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 

Mercedes Benz 3340K şasiye monte edilmiş 37 metre Zoomlion marka beton pompası 
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"Yurtdışında Türk İşçisi İstihdamında Sorunlar" 
Konulu Konferans'a GAMA Holding'i Temsilen 
Ferit ERKEKLİ katıldı. 
4 Nisan 2008 tarihinde istanbul Tekten Tovver'da İNTES 
inşaat Sanayicileri işveren Sendikası tarafından düzenlenen 
"YURTDIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA 
SORUNLAR" konulu Çözüm Arama Konferansına Şirketimiz 
adına Ferit ERKEKLİ katılmış ve konferansın Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Sayın ibrahim ULAŞ 
tarafından yönetilen "Yurtdışı İstihdamın Sosyal Güvenlik 
Boyutu" ile ilgili oturumunda "Sosyal Güvenlik 
Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Görüşler" 
konusunda bir konuşma yapmıştır. 

Ferit ERKEKLİ, sosyal güvenlik uygulamalarının İŞKUR-
Türkiye iş Kurumu tarafından hazırlanan hizmet akdinin 
işçi ve şirket arasında imzalanması ile başladığını, dolayısıyla 
bu sözleşmenin daha basit, iş hukukunun genel prensiplerini 
içeren ve ülkelere özgü düzenlemelerin işçi ile işveren 
arasında yapılacak bir ek sözleşme ile düzenlenmesine 
yönelik olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Ferit ERKEKLİ İŞKUR tarafından hazırlanan hizmet akdinin 
"Yapılacak iş" başlıklı dördüncü maddesinde işçinin 
yapacağı işle ilgili maddesinde iki kısıtlayıcı şart olduğunu 
belirterek bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki görüşleri 
açıklamıştır: 

"Birincisi işçinin "belirtilen meslekte çalışması"nın esas 

alınması, ikincisi ise "ücreti düşürülmemek şartıyla" aynı 

ülke sınırları içindeki diğer şantiyelerde çalıştırılabilmesi. 

Öncelikle işçi, ücreti düşürülmemek ve yazılı rızası alınmak 

şartıyla başka bir meslekte de çalışabilmelidir. ikinci olarak 

da gönderildiği ilk şantiyede iş bitimi alan bir işçinin başka 

bir şantiyede çalışmak istemesi halinde, yine yazılı rızası 

alınmak kaydıyla farklı ücretle çalışabilmesinin sağlanmasıdır. 

Müteahhit firma için her şantiye ayrı bir projedir, her projenin 

teklifi de farklıdır, dolayısıyla da öngörülen veya teklif edilen 

işçi ücretleri de faklıdır. Başka bir işyerine veya şantiyeye 

geçişte ücret farklılığı olması, işin yapısı veya teklif 

öngörülerinin gereği olabilir. Bu imkanın işverene sağlanması 

gerekir." 

Konferans Konuşmacıları 
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5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunun yurtdışında sağlık hizmeti sağlanmasına ilişkin 
hükümlerinin uygulama kabiliyeti olmadığını belirten Ferit 
ERKEKLİ, özetle, yurtdışında sağlık hizmetlerinin sadece 
acil hallerde sağlandığını, acil hallerin uygulamada her 
zaman sıkıntı yarattığını, şirketin veya kişinin acil olarak 
gördüğü bir hali Kurum acil olarak kabul etmeyebileceğini 
belirttiği konuşmasında özellikle insanların sadece acil 
tedavi ihtiyaçları olmadığını, periyodik muayeneler, tıbbi 
tahliller ve bunların sonucunda verilen ilaçlar da insan 
sağlığının korunması için gerekli olduğunu ve kanuna göre, 
yurtdışında çalışanların son sayılan hizmetlerden 
yararlanması mümkün olmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak, 
tam prim ödenmesine rağmen hiç sağlık hizmeti alamama 
durumu ile karşı karşıya kalınacağını belirten ERKEKLİ, bu 
tür uygulamaların yurtdışına yönelik olarak kaldırılması 
gerektiğini, çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına 
göre gerekli primlerin ödendiğini, şantiyelerin iş kazaları 
dahil hertürlü riske karşı sigortalandığını, bir çok ülkede 
yine özel sigorta kapsamında anlaşmalı hastane ve sağlık 
kurumlarından sağlık hizmeti alındığını, ama sonuçta 
Türkiye'de de hiçbir işçinin faydalanamayacağı bir hizmet 
için prim ödeneceğini ve bunun değişmesi gerektiğini 
belirtmiştir. 

Konuşmasının son bölümünde yurtdışında Türk işçisi 
istihdamının ülkemize olan katkısını belirten Ferit ERKEKLİ 
konuşmasında aşağıdaki hususları da özellikle vurgulamıştır: 
"Müteahhit firmalarımız yurtdışında iş almak için büyük 

risklere girmektedir, teminat mektupları, krediler, yabancı 

idarelerden kaynaklanan sorunlar hepinizin malumudur. 

Bu ağır koşullarda devletten hiçbir teşvik almaksızın kendi 

imkanlarıyla 100.000'den fazla Türk işçisini yurtdışına 

götürüp çalıştıran inşaat sektörü herhalde bazı teşvikleri 

hak ediyordur. 

2007yılında verilen teşvik belgelerindeki yatırım tutarlarına 

göre bir kişiye istihdam yaratmanın bedeli 194.000.-YTI, 

yaklaşık 150.000 dolar, yüzbin kişiye iş yaratmanın bedeli 

ise 15 milyar dolar. Başka bir deyişle inşaat sanayicileri 15 

milyar dolarlık yatırım yapmışlar, ama maalesef hiç teşvik 

alamamışlar. Bu yatırımın dışında ülkeye döviz kazandırıyorlar, 

bankalara krediler ve teminat mektupları için büyük paralar 

ödüyorlar, şantiye ihtiyaçlarının büyük bölümünü Türkiye'den 

ihraç ediyorlar. Bütün bunların ekonomiye katkısı 20 milyar 

doların da üstündedir. 

5510 sayılı kanuna eklenecek bir geçici madde ile 

önümüzdeki 5 yıl için, özellikle sosyal güvenlik sözleşmesi 

imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen inşaat firmalarının 

çalıştırdığı işçilerin prime esas kazançları üzerinden 

hesaplanan primlerinden işveren hissesinin Hazine tarafından 

karşılanması sağlanmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılamıyorsa 

yine aynı kanuna, "Bu kanun yurtdışında taahhüt işleri 

üstlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtdışında 

bulunan işyerlerinde çalışanları kapsamaz." şeklinde bir 

madde eklenmelidir." 

Konferans, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
KOÇOĞLU'nun kapanış konuşması ve katılımcılara plaket 
verilmesi ile sona ermiştir. 

Ferit ERKEKLİ, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü KOÇOĞLU'ndan plaket alırken 
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TRANSBALKAN 
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Hidroelektrik Santral Projeleri 

Tarih 30 Ocak 2008, Yurdun iç ve doğu kesimleri karlar altında 
ve ulaşım zorlukla gerçekleştirilebiliyor. Yaklaşık 1 ay önce 
planlanlanan ve 31 Ocak 2008 günü "CALA HES Proje Alanında 
Yaşayan Halkı Bilgilendirme Toplantısı" için Ankara'dan uçakla 
Erzurum'a hareket ediyoruz. Akşam Erzurum'a indiğimizde hava 
sıcaklığının -20 C nin altında olduğunu görüyoruz. Oteller, bizimle 
birlikte kayak amacıyla gelen pek çok misafire evsahipliği yapıyor. 
Şehir içinde oldukça yoğun olan trafik ve son model otomobiller 
dikkatimizi çekiyor. Erzurum'da Cağ Kebap molasından sonra 
kıtlama çay ile ısınıyoruz. 

Yusufeli, Alanbaşı Köyü Yolu 

Ertesi sabah erkenden yaklaşık 1 50 km'lik Erzurum-Tortum-
Yusufeli üzerinden Alanbaşı Köyü'ne gitmek üzere yola çıkıyoruz. 
Karayolu tamamen karla kaplı olduğundan belki de en rahat 
yolculuğumuzu yapıyor ve sarsılmadan gidiyoruz. Biraz uzun 
zaman alsa da yaklaşık 4 saatlik keyifli ve heyecanlı bir yolculuktan 
sonra Tortum Gölü kenarından Yusufeli'ne varıyoruz. Ancak 
Yusufeli nden Alanbaşı Köyü'ne giden yolun açılmasına çalışıldığı 
haberini alıyoruz. Yusufeli Alanbaşı Köyü ilköğretim Okulu'na 
13:00 civarında ulaşıyoruz, saat 11:00'de planlanan toplantı 
14:00'te başlıyor. Köyün yukarı mahallelerinde oturanlar ancak 
yürüyerek ve güçlükle gelebiliyorlar. Artvin den toplantıya katılmak 
üzere yola çıkan Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü 
ve DSİ Yetkilileri de hemen aynı saatte ulaşıyor. 

Köy Muhtan, Okul Müdürü ve Halkın yakın ilgisi Anadolu insanının 
sıcaklığını burada da gösteriyor 

Projeyi kısaca tanıttıktan sonra, halkın büyük bir merakla projeden 
nasıl etkilenecekleri sorularını alıyoruz. Dereden sulanmakta 
olan Çeltik tarlalarının santral yeri mansabında yer alacağı için 
olumsuz etkilenmeyeceğini vurguluyoruz, hala ikna olmayanları 
Çevre ve Orman Bakanlığı ve il Tanm Mudurlugu yetkilileri projeyi 
destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Toplantı güzel bir 
atmosferde son buluyor ve dönüş yoluna koyuluyoruz. 

Bilgilendirme Toplantısı 

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan Cala Hidroelektrik 
Santralı, Çoruh Nehrine karışan Cala (Hüngâmek) Dere üzerinde 
ve yaklaşık 1 5 MW kurulu gücündedir. Proje yerine en yakın 
yerleşimler Yusufeli ilçesine bağlı Alanbaşı, Dokumacılar ve 
Yüncüler Köyleridir. Bu köylerin ana geçim kaynağı çeltik ve 
arıcılıktır. Bunun yanında her türlü meyve yetiştirilmektedir. 

Kaçkar Dağı eteklerine kadar uzanan yamaçlarda kurulmuştur. 
Köy halkı geçimini gurbetçilik yaparak sağlamaktadır. Köyde, 
özel bir şirket tarafından işletilen bir çinko madeni bulunmaktadır. 
Cala mahallesinde yer yıl Mayıs ayında geleneksel olarak 
karakucak ve boğa güreşleri yapılmaktadır. 
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MARMARAY - İstanbul Boğazı 
Tüp Tünel Geçiş Projesi 
Mayıs 2004'te imzalanan sözleşmeyle, Gama-Nurol-
Taise'nin yapımını üstlenmiş olduğu, yüzyılın projesi 
Marmaray'da yapım çalışmaları sürüyor. 

Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından 
yaptırılan Proje'de Gama-Nurol kapsamında Üsküdar, 
Sirkeci, Yenikapı ve Yedikule olmak üzere 4 ayrı sahada 
istasyon, Yedikule-Yenikapı arasında delme tünel 
inşaatlarını sürdürülmektedir. 2004 yılında başlamış ve 
halen devam eden arkeolojik araştırma kazıları projeyi 
büyük ölçüde geciktirmiş ve 2008 Mart ayı sonu itibariyle, 
inşaat işlerinde ancak % 24'lük fiziksel ilerleme 
sağlanabilmiştir. 

Dört adet istasyondan biri olan ve geçen sayımızda inşaat 
tekniği hakkında detaylı bilgi verilen 277 metre uzunluğunda 
ve 30 m genişliğindeki Üsküdar istasyonunda, Mayıs 2007 
itibariyle 27.000 m2 diyafram duvar inşaatı başarıyla 
tamamlanmış, istasyon kazısına başlanmıştır. Halen devam 
etmekte olan istasyon kazısı deniz seviyesinin 20,50 metre 
aşağısında devam etmekte olup, kazının bitimiyle 28 metre 
derinliğine ulaşacaktır. 

Yenikapı sahasında, Kasım 2004 tarihinde başlayan 
arkeolojik kazılar henüz tamamlanmamıştır. 12 adet batık 
geminin çıkarıldığı bölgede günlük ortalama 200 arkeolog 
ve işçi ile kazılara devam edilmektedir. Arkeolojik kazıların 
kısmen tamamlandığı bölgelerde kazı destek inşaatı işleri 
de sürdürülmektedir. 

Sirkeci bölgesinde yapılması planlanan havalandırma ve 
giriş yapılarından. Kuzey girişinin 6.100 m2 diyafram duvar 
inşaatı Şubat 2008 tarihinde tamamlanmıştır. Batı 
havalandırma şaftının kazısında işin Gama-Nurol'a ait kısmı 
tamamlanarak bölge NATM kazısı için Taisei'ye 
devredilmiştir. Doğu havalandırma şaftı kazısı ise arkeolojik 
kazıyla beraber aşama aşama ilerlemektedir. 

Gama-Nurol tarafından Lovat firmasına Kanada'da ürettirilen 
8 metre delme çapındaki EPB tipi tünel delme makinası 
Türkiye'ye getirilmiş ve Aralık 2006'da montajı 
tamamlanmıştır. Bu makina ile Yedikule-Yenikapı arasındaki 
2 adet 2.479 metre uzunluğundaki delme tünel kazıları 

yapılacak olup, birinci tünelin 100 metrelik kısmı 
tamamlanmıştır. Yedikule-Yenikapı arasında TBM-1 
güzergahı üzerinde, tünel kazısının etki alanı içinde yer 
alan binalardan kaçak, hasarlı ve harap olanların tehlike 
arzetmeleri nedeniyle bu binalar boşaltılana ya da yıkılana 
kadar TBM-1 kazısı durdurulmuştur. 

Tünel kaplamasında kullanılan prefabrik betonarme 
segmanların üretimi Gebze'de kurulan fabrikada 
yapılmaktadır. Herbiri 7'şer segmandan oluşan ringlerden 
3.300 adet üretilecek olup, bu ringlerin 1.912 adedinin 
üretimi tamamlanmıştır. 

Üsküdar istasyonu temel yapı görünümleri 

Tasu-r 
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RUSYA VYKSA Döküm ve 
Haddehane Kompleksi Projesi 
İlk Arklama ve Cevher Eritme Gerçekleşti 
Rusya'nın Vyksa Şehrinde United Metallurgical Company (OMK) tarafından yaptırılmakta olan 1.5 milyon ton/yıl kapasiteli Vyksa 
Döküm ve Haddahane Kompleksi Projesi 19.03.2005 tarihinde imzalanan sözleşme ile Gama Endüstri A.Ş. tarafından Ana 
Yüklenici olarak üstlenilmiştir. Tesislerin yapılacağı sahanın Gamaya tesliminden bu yana 34 aylık bir yapım dönemi geçmiş ve 
Nisan 2008 sonu itibariyle gerçekleşen genel iş ilerleme oranı %94'e ulaşmıştır. Tesisin Ağustos 2008 ayında deneme üretimine 
başlaması planlanmaktadır. 

Haddehane - Finishing Mill 
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Yaklaşık 1,5 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan tesisin 
gerek ana, gerekse yardımcı ünitelerinin binaları ölçek olarak 
büyük, kapsam olarak da ciddi detaylar içeren iş kalemlerini 
içermektedirler. Proje'nin ana iş kalemleri ve miktarları aşağıda 
özetlendiği gibidir: 

3.500.000. m3 toprak kazı ve dolgusu 
10.000 adet kazık 
90 km alt yapı işleri 
180.000 m3 yapısal beton 
38.500 ton çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı 
27.500 ton ekipman montajı 
6.000 ton boru temini ve montajı 
2.000.000 mt kablo, 3.000 ton elektrik ekipmanı kısmi 
teslimatı ve tamamının montajı 
300.000 m2 izolasyonlu levha, çatı ve cephe kaplaması 
120.000 m2 asfalt kaplamalı yol 
12 km demiryolu yapımı 
300.000 m2 çevre düzenlemesi. 

Tesisin ana üniteleri hurda işleme, elektrik ark ocağı, sürekli 
döküm ve haddehanedir. Oksijen ünitesi ve oksijen, azot 
dağıtım şebekesi, kireç hazırlama ünitesi, alaşım hazırlama 
üniteleri, kireç, alaşım nakil sistemleri, kompressör ünitesi 
ve hava dağıtım şebekesi, su temin, hazırlama ve dağıtım 
üniteleri, deminerilizasyon ünitesi, arıtılmış ve demineralize 

su dağıtım şebekeleri, ısı santralı ve ısı, gaz dağıtım şebekesi, 
demiryolu trafik kontrol, denetim ve bakım üniteleri, 2x160 
MVA, 110/35/6/0,4 elektrik şalt tesisi, şalt tesisine bağlı 
33 alt dağıtım merkezi ve elekrik dağıtım şebekesi tesisin 
yardımcı ünitelerini oluşturmaktadır. 

Projenin başlangıcından bu yana geçen 3 yıllık süre boyunca 
hakediş ödemelerinde, mühendislik bilgileri ve uygulama 
projeleri ile proses ve yardımcı ünite malzemelerinin temininde 
meydana gelen gecikmeler sonucu proje genelinde toplam 
13 aya varan bir süre uzatımı meydana gelmiş ancak müşteri 
ile Gama arasında varılan mutabakatla bu gecikme 7 aya 
indirilmiştir. Mayıs 2008 itibariyle inşaat, çelik yapı imalat ve 
montajı, altyapı işleri, boru imalat ve montajı % 99, cephe ve 
çatı kaplama ile refrakter işleri % 97, ekipman montajı % 87, 
elektrik montaj işleri ise % 77 ilerlemiş soğuk testlere Ark 
Fırınından başlanarak 01-02 Haziran 2008 tarihinde ilk arklama 
başarıyla yapılmış ve metal eriyiği potaya alınmıştır. 

Şantiye geçici tesislerinde 3500 kişilik konaklama ve 4500 
kişilik yemekhane kurulmuştur. Şantiye mevcudu, en yoğun 
iş döneminde taşeronlarla birlikte 4.300 kişiye ulaşmıştır. Bu 
iş gücü, 1.500 Türk, 1.500 BDT vatandaşı ve 1.300 Rus 
personelden oluşmuştur. Nisan 2008 sonu itibariyle yaklaşık 
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14 milyon adam-saat işçilik harcanmış olup, projenin 1 7 
milyon adam-saat ile bitirilmesi hedeflenmektedir. 

binalarının diğer şantiyelere şevkleri hız kazanacaktır. 

Projenin başlangıcından bu yana meydana gelen fiyat ve 
kapsam artışları sonucu sözleşme bedeli yeniden düzenlenmiş 
ve Şubat 2008 ayında imzalanan ek sözleşme ile projenin 
maliyet bedeli 359 milyon USD olarak belirlenmiştir, ¡ş 
programı imzalanan sözleşme eki ile revize edilmiş GAMA 
Endüstri A.Ş. yükümlülüğündeki işlerin 01.08.2008 tarihine 
kadar bitirilmesi planlanmıştır. Hedeflenen yeni sürelerin 
tutulması karşılığında, belirlenen "milestone"lara ulaşıldıkça 
sözleşme bedeline ilave olarak 20 milyon USD ödenecek, 
ayrıca Gama kapsamı tüm işler tamamlanınca 15 milyon USD 
prim ödemesi yapılarak sözleşme bedeli toplam 394 milyon 
USD'ye iblağ olacaktır. 

Projenin tamamlanma aşamasına gelmesiyle şantiye 
demobilizasyon çalışmalanna başlanmıştır. Haziran 2008'den 
itibaren bu çalışmalar yoğunlaşacak; ekipman ve kamp 

Yaklaşık 3 yıldır 3.000 kişilik göçmen işi gücü, bu iş gücünü 
destekleyen 3.500 kişilik kampı, 4.500 kişilik kantin ve yaşam 
gereklerini destekleyen diğer servisleri ile Gama, 70.000 
nüfuslu Vyksa şehrinde olumlu izlenimler bırakmış, Vyksa 
şehrinin 250. kuruluş yılı nedeniyle ayrı bir sözleşme 
kapsamında bir otel ile bir kafe inşa etmiş, bir kültür merkezini 
yenilemiştir. Bu süre zarfında gerek yerel otoriteler gerekse 
yerel halk ile ilişkiler karşılıklı anlayış ve dostluk çerçevesinde 
yürütülmüş, hiçbir ciddi uyuşmazlık, anlaşmazlık yaşanmadan 
huzurlu bir ortamda çalışılmıştır. Gama'nın varlığının Vyksa 
şehrine farklı ve olumlu katkılar sağladığı gözlenmektedir. 

Vyksa Döküm ve Haddehane Tesisinin sahibi United 
Metallurgical Company (OMK) Rusya'nın en büyük demir-
çelik firmalarından biri olup beş metalürji tesisine sahiptir. 
Nizhniy Novgorod Bölgesinde Vyksa Demir Çelik Tesisi, 
Tataristan'da Almetyevsk Boru Fabrikası, Perm Bölgesinde 

GAMA İten 

İlk Ürün, 02 Haziran 2008 



GAMA Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Engin İNANÇ ve 
Moskova Ofis Müdürü Erhan AYAYDIN, VYKSA yetkilileri ile 

Chusovoy Demir-Çelik Tesisi ve Gubakha Kok Tesisi ile Moskova Bölgesinde Shchelkovo Demir-Çelik Tesisi. Vyksa Tesislerinin 
kapasitesinin artırılması amacıyla yapılmakta olan yeni döküm ve haddehane üniteleri yılda 1.500.000 ton rulo sac üretecektir. 
2.35 -12.7 mm kalınlıklarda ve 1950 mm eninde olacak saclar dikişli boru üretiminde kullanılacaktır. 

GAMA ve OMKÜst Yönetimi Şantiye Personeli 
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Gama kapsamı işlerin 01.08.2008 tarihinde tamamlanmasını takiben, proses üniteleri ekipmanlarının teslimatını yapan, İtalyan 
menşeli Danielli firması sıcak testleri tamamlayıp üniteleri işletmeye alacak ve tesis 2008 yılı ikinci yarısında ticari üretime 
başlamış olacaktır. 



OMK Üst Yönetimi Şantiye Ziyareti 

Anatoly M. Sedykh 

United Metallurgical Company Yönetim Kurulu Başkanı 
Rusya demir çelik sektörünün üst yöneticilerinden 

1964 yılında doğdu. Moskova Çelik ve Alaşımlar Enstitüsünden mezun oldu, Ekonomi konusunda doktora yaptı, iş hayatına 
Demir-Çelik Endüstrisi Merkezi Araştırma Enstitüsünde ekonomist olarak başladı ve 1999 yılında Vyksa Demir Çelik 
Tesislerinin başına getirildi. O dönemde yaşanan krizden çok kısa sürede başarıyla çıkılmasını sağladı. United Metallurgical 
Company Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketin tesislerinde önemli ve büyük yatırım projelerini geliştirip başlattı. Demir-
Çelik metalürjisi konusunda bir çok bilimsel yayının yazarıdır. 

A H a m i H M C e ^ b i x 

a TUK ı ıpejcejaTe.ıeM rıpaB.ıeıniH j n p e K i o p o » OFIBEMIIIENNON MeTajuivpri iHecKOH KoMnaı iHH 
HBJifleTCH oflHHM n i pyKOBOflHTejıeü Bbicıuero 3BeHa B MepHOM MeTajuıyprn>ıecKoü npoMbnıuıCHHOCTH 

Po/THJICH B 1964r.. 3aKOHMH.n MOCKOBCKHİI lİHCTMTyT CTÜJIM H CN^ABOB C yteHoiı creneHbio no 3KOHOMHKC. Hata J i 
CBOK) Kapbepy B ıcaHecTBe 3KOHOMHCT3 B UempajibHOM HayHHO-MccjieflOBaTejibCKOM MHCTHTyre Me rajı; ıyprmıecKOH 

rıpoMbiuLLieHHOCTH, a B 1999r. 6biJi HaiHa'ieH Ha nocT pyKOBOAHTejıa BbiKcyHCKoro MeTajuıyprH'iecKoro 3aBO/ta. Tlocjie 
pbiHO'íHoro KpıriHca 90-bix roflOB npM/ıo>KHJi orpoMHbie yenJIH» C TeM, MTOöbi npHBecTH npe/tnpMHTHe K npe>KHeMy 

HopMajibHOMy COCTOHHHİO H CMor /(ofiHTbCH ycnexa B OTHOCHTCJIbHO Kopo'rKHC cpoKH. B Ka>ıecTBe ııPE;ıcertaTejiH 

npaBJicHHH unpcKTopoB 06ı»ejtHHeHHOH MeTajiJiyprH'iecKOH KoMiıaHHH HM lanyuteHo H peajiMJOBaHO HecKOJibKO 

KpynHbix HHBecTHUHOHHbix npoeKTOB Ha npe/uıpHHTH$ıx KOMnaHHH. OH HB/IHCTCH aBTopoM HecKo^bKHX nyöJiHKauHH 

Ha TeMy nepHOH MeTajuıyprMH. 

GAMA: ülten 



P o c c H f l , B b i K c a , npoeKT J I 1 1 K 

B poCHHCKOM ropo/ie BbiKca «06 I .C/IMHCHHOM M e T a j i / i y p r i r i e c K o n KoMnanHen» (OMK) c r p o H T c n r ipoeKT JIFIK 
MOLUHOCTBK) 1.5 TOHH NPOAYKHHM B IO/C KOMIKIHIIH « T a M U H H A y C T p i l A . U l . » B3H/ia Ha CCÖH OÖSnaTejlbCTBO n o 

peajiH'iauMH /lanHoro ııpoeKTa B KaMecTBe reHepajibHoro nonpnn'iHKa Ha 0CH0naHnn AoroBopa, nojirincanHoro 

I9.03.2008r.. TeppuTopH« HOA CTpowreJibCTBO JIMTCMHO ripoKaTHoro KoMiı/ıeKca B ropoAe BbiKca fisura nepeAaHa 34 
MecHua Haıa;;; a K KOHny anpejia 20()8r. peajiHioBaHHbm K03(})cjjHUMeHT nporpecca AOCTHT 94%; h B a B r y c T e 2008r. 
n/iaHHpyeTCfl Hanaro npoßeAeHHH 3KcnepeMeHTanbHoro npoHJBOflCTBa. 

r i p o e K T oxBaTb iBaeT repp i v ropHK i nj io iuaf lbK) npufu in iHTe i ibHO 1 , 5KM2 m HMeeT ocHOBHbie H BcnoMoraTe j ibHbie 

o&beKTbi 6o;ibmoro Macnrraßa, a BHAI>I paßoT npoeKTa coAep;+caT cepbeiribie fleTanH. BMecTe c Aono/iHHTejibHbiMH 
pafioTaMH niaBHbie npoeKTHbie BHAI>I paöoT MO>KHO ONPEAEJIMTB CNEAYIOÜJHM 0Öpa30M: 

leMAJiHbie paßoTbi 3 500 000 m3 - Bi.icMKa H oöpaTHaa 3acbinKa 
CBan B KO/iHMecTBe 10 000 HIT. 
noA3eMHbie coopyweHHfl 90 KM. 
KOHCTpyKUHOHHbIM ÖeTOH I 80 000 M3 

MCTajUIOKOHCTpyK1JMH 38 500 T. - H irOTOBJieHHC H MOHTa>K 
MOHTâ K oßopyAOBaHH« 27 500 T. 
MOHTa^K TpyßonpoBOAOB 6 000 T. - nocTaBKa h MOHTO>K 
KAÔEJIH 2 0 0 0 0 0 0 M., J J I EKRPO O6OPYAOBAHNE 3 0 0 0 T. - MacTHHHaa nocTaBKa M no jmbiH MOHTÍUK 

noKpbiTHe 300 000 M 2 ( H30JIHHM0HH0E KpoBe^BHOE, cpacaAHoe H JIMCTOBOĞ) 

accpaJibT 120 000 m2 - aBTOAopo>KHoe noKpbiTHe 
>KEJıEIHASı Aopora 12 KM. 
6/iaroycTpoiicTBo 300 000 M2 

»uç. 



flaHHbiM npoeKT BmiiOMaeT r j iaBHbie npoiuBOACTBennbie 

oöieKTbi. a HMeHHo: OTAe.nemie noAroTOBKH jioMa. 
a.neKrpo ayroBaa ne Mb H OTfle.ıemıe HenpepbiBHoíí 
p a n u B K H CTajiH, a TaK >xe BcnoMoraTe j ibHbie 

OÔT^KTbi: KHtVlOpOflHO-KOMnpeCCOpHafl CTAHUHH, 

pacnpejie.nHTe.TbHas CTaHuita Kuc.iopoAa H a30Ta, 
OTfle.neHHe no/iroTOBKH M3BecTn. OTxie^eHtie 

noaroTOBKH cnjiaBOB. TpaHcnopTHbie CMCTCMM H3BCCTH 
H cruıaBOB, KOMtipeccopHa» CTUHUHH H ycTaHOBKa 

pacnpeae.neHna BOif lyxa. B0AacHa6a<eHHe, ycTaHOBKH 

BOflonoaroTOBKH H Boaopacnpe j ie J ieHH«. ycTaHOBKa 

aeMiiHepH-iHiaunH. ycTaHOBKH pacnpe/ie.neHna, 

OMHmeHHJi H fleMHHepa-TmauHH BO/ibi, ueHTpa/ibHa« 

KOTe.ibHaH. ycTaHOBKa pacnpene. ıeHHH Teruıa a r a i a , 

>Ke.leiOflOpO^CHblH KOHTpOJIbHO-peMOHTHblH nyHKT, 

3J ieKTpoycTaHOBKn 2x160 M V A 1 10/35/6/04KB . a 

TaK>Ke pacripene.nHTe.nbHbie noACTaHUHH B KOJiMMecTBe 

33 urr . H pacnpene.iHTe.ibHasi j . ıeKTpuMecKaH ceTb. 

C HaMa_na pea j imauHM npoeKTa r ipoiuj io 3 r o « a . H 

B 3TOT nepHOfl 3aaep>KKH no npe/iMeraM n j iaTe ;*a , 

TexHHMecKHM aaHHbiM H HcnojiHHTe/ibHbiM npoeKTaM 

BMecTe c nocTaBKOH MaTepnajiOB nun ocHOBHbix H 
BCNOMORATEJIBHBIXO6'BEKTOBBBI3BAJıNO6MYK)IAFLEP>KKY 

npoH3Bo/(CTBa paöoT no npoeKTy . B pesy j i bTaTe 

Mero cpoK jaBepuieHHH npoeKTa 6biJi npoAiieH Ha 13 
MecHLieB. OAHUKO, B pe i y/ ibTaTe FLOROBOPEHHOCTH 

Me)KAy 3aKa iHHKOM H TeHepaj ibHbiM IIOAPHAMHKOM 

naHHbiíí cpoK ôbiJi coKpaıyeH /;o 7 MecaueB. 
Kojcj)cJ)nuneHT nporpecca Ha nepwofl Ma» 20()8r. 
ripe/tcTaB/ien cjieflyiomHM oôpajoM: 

CTpOHTeJlbCTBO, I ipOMlBOACTBO M MOHTä>K 

MeTaAAOKOHCTpyKUMíí. noAieMHbie pafıoTbi, 
npOH3BOACTBO H MOHT3>K TpyÔOnpOBOAOB - 9 9 % ; 

cfiacaAHoe n KpoBejibHoe noKpbiTHe, o rHeynopHb i e 

paöoTbi - 9 7 % ; 
M O H T a * o6opyAOBaHna - 8 7 % ; 

3jreKTp0M0HTa>KHbie paßoTbi - 7 7 % ; 

npoHJBOACTBO xojiOAHbix HcribiTaniiH HaMHHaa c 
3AeKTpo JlyroBOH rieMn; M nepBoe MiroTOBJieuHe 
3J ieKTpo A y r B 0 l - 0 2 . 0 6 . 2 0 0 8 r . ; 

BoiBeAeHHbie Ha CTpoHTejibHofi n/ıoına/iKe 
BpeMeHHbie >KM.inmHbie coopy>KeHMfl BMemaioT 3 

GAMA: İten 



5 0 0 wejïOBeK, nnmeBo í i KOMIIJICKC - 4 500 ' le/ioBex. 

0 6 m e e KOJiHMecTBO nepcoHana Ha CTpoHTeJibHoñ 

n/ıoına/iKe, BKJiiOHafl cyfino/ıpa/iHbie o p r a H i n a n H i i , 

Ha HHKOBOM TO' iKe p e a j i H j a u m i npoeKTa paBHSUiocb 

4 300 Me/ioBeKaM. 3 ' r a paßo ' i aa cn/ia BKJiio ' iaeT: 

TypeuKHi i ı ı epcoHa j ı B KOJin ı ıecTBe 1500 MejioBeK, C H T 

- B KO^MMecTBe 1500 MejioBeK h pyccK i i x paôoMHX B 

Ko/iHMecTBe 1300 Me/ioBeK. M c KOHya anpe/ra pacxo/i 

• ıe j ıoBeKo/' iaca c o c T a B J i a e T 14 0 0 0 0 0 0 , H Hauieí í ue ; ibK) 

a B J i a e r c H jaKOHMHTb n p o e K T c pacMeTOM 17 0 0 0 0 0 0 

MacoB Ha " le j ioBCKa. 

C Ha ' ia j ia peaiH3au ,HH npoeK ' ra np0H30Lu.n0 yBe j ı ı i ' i eHHe 

HexoTopb ix pacnenoK H O6T»EMOB, B CBHJH C I I EM 

A o r o B o p H a » CTOHMOCTb npoeKTa fihuia n i M c n e n a . H 

B 4>EBPAJIE 2 0 0 8 r . NO/UIMCAHHBIM NONO^HHTE^BHBIM 

c o r j i a m e H H e M OHa 6bi j ıa oupefle/ieHa KaK 3 5 9 0 0 0 

0 0 0 AOJ i^apoB C U J A . T a K >Ke Gbiji IUMCHCH rpac{)HK 

np0M3B0flCTBa paOoT B COOTBCTCTBMH C npHJioxceimeM 

K HO/inHcaHHOMy floroBopy c o cpoKOM iaBepweHMH 

l an j iaHHpoBaHHbix paöoT , Haxo/if lmHxca hoa 

OTBETCTBEHHOCTBK) KOMIIAHHH « f a s i a » , K 01 . 08 .2008r . . 

r i o AOCTHyKeHHK) HOBblX nOCTaB/ieHHblX CpOKOB 

BbinoJ iHenHH MaitJiCTOHHOB Gy j iex Bb iana ' i eHa 

AONOJIHHTE/IBHAH c y M M a B 20 0 0 0 0 0 0 FLOJUIAPOB CLL1A 

K /(OrOBOpHOH CTOHMOCTH, a TaK nO j a B e p w e H H K ) 

Bccx paöoT , HaxonHinnxca no/; OTBercTBeHHOCTbK) 

KOMi ian im « f a M a » , fiy/ter BbiriJ ia' ieHO BO)Harpa>KjieHue 

B p a i M e p e 15 0 0 0 0 0 0 no ju i apoB C H I A , B pe ' i y j ibTaTe 

Mero Ao roBopHaa CTOHMOCTb npoeKTa AOCTHTHCT 394 

0 0 0 0 0 0 FLOJUIAPOB C L U A . 

n o npHHHHe i aBepu ienHH npoeKTa HanaTbi paôoTbi no 

MoñHJ iHjauHH. r ioc/ie HK)HH 2008r . uanHbie pa6oTbi 

öy/ıyT npoxo/IHTB B 6o.nee HHTCHCHBHOM K J i io ' i e ; a 

TeMHbl TpaHCnopTHpOBKH OGopyAOBaHHH M CTpOCHHM 

>KH/ioro ropo; iKa Ha / i p y m e cTponTeJ ibHbie n.TOina/iKn 

ôy f l yT yBejiHMeHbi. 

B MHHyBuiHe 3 ro; ia KownaHHsi « T a M a » ripoH3Be.na 

nojio>KHTejibHoe BnenaTJ ieHHe Ha 70 0 0 0 nace/ ıemıe 

ropo/ia Bb iKCbi npnB J ie ' i eHHoi i HHOcTpaHHOii p a ß o n e i i 

cu/ ion B KO J IH ' i e c i Be 3 0 0 0 'LEJIOBCK. BMEMAEMOCTBK) 

o6iue>KHTHH 3 500 MejioBeK, n w m e B o r o KOMn/ieKca - 4 

GAMA: ülten 



500 MejioBeK H ApyraMH cnyx6aMH jyifl oñecnencHns 
)KH3HEHHBIX noTpe6HocTeií: a TaK >Ke B CBHJH C 250-
neTHMM K)6HJieeM co flHH oñpmoBaHiiH r.BbiKCbi 
KOMnaHii» «PaMa» no upyroMy AoroBopy reHepajibHoro 
noAp>Wa nocTpoHJia rocraHMHHbiH KoMri/ieKC 11 
BOccTaHOBMJia Ky/ibTypHbiH LieHrp ropofla. B 3TOT 
nepnofl KOMnaHHCM «TaMa» ycTaHOBJieHbi OTHOiueHMH 
TOBapHmeCTBa H BiaHMOriOHHMaHHH C MeCTHbIMH 

B.1HCTS1MM H HaCC/lCHHCM 6e3 oco6bix TpyAHOcTeii, rae 

«TaMa» CBOHM NPNCYTCTBHCM oKaiajia H NPOAOJIXCAET 
OKaibiBaTb B r.BbiKca pa3JiHHHoe H nojio>KHTejibHoe 
BneMaT^eHHe. 

Bjiaae^eu JIHTCHHO ripKaTHoro KoMnjieKca B 
r.BbiKca «06i>ennHeHHaH MeTajuiyprHHecKaa 
KOMNAHMH» ( O M K ) HB/IHCTCH OAHOM M3 caMbix 
6o^buuHx MeTajijryprMMecKHx KOMnaHHH Ha 
TeppuTopHH POCCHHCKOH OeflepauHH, BJia/ieioiueH 
RWTBK) METAJIJIYPRHMECKMMH KOMn;ieKcaMH, 
pacnojiojxeHHbiMH Ha TeppMropHMx: HN>KEROPONCKOH 
o6.nacTH - MeTajuiyprHMecKHH 3aBOA, TaTapcTaHa -

A.iMeTbeBCKHH Tpy6Hbm 3aBOA, riepMCKOH o6;iacTM 
- MycoBoft MeTa^/iypra'iecKHH KoMnjieKC H Ty6aKxa -
KoKCOBbiw KoMnjieKc, a TaK >xe MocKOBtKoro pemoHa 
- LUe^KOBCKHH MeTajuiyprHMecKHH KoMruieKC. HoBbiH 
jiiiTewHo ripoKaTHbm KoMn^eKc, co3AaHHbm c nejibio 
yBeJIHMeHIlfl MOIUHOCTH BbIKCyHCKHX KOMnjICKCOB, 
6yAer np0M3B0AHTb 1 500 000 TOHH TOHKOCTeHHbix 
pyjlOHHblX J1HCTOB B TOA • flaHHblC JIMCTbl C TOJimMHOH 

cTeHKM 2,35 - 12,7MM H LIIMPHHOÍÍ 1950MM 6ynyT 
ncno;ibiOBaTi.c« una np0H3B0ACTBa cBapHoíí xpyñHOM 
npoAyKUMH. 

riocvie OKOHHaHHH Bcex OTBeTCTBCHHblX pa60T 
KOMnaHHCH «Tasia» 01 aBrycra 2008r. MTajibHHCKas 
KOMnaHHH «flaHHejiH», HBJiaiomaflCfl rjraBHbiM 
nocTaBiMHKOM o6opyAOBaHM» Ha ocHOBHbie o6"beKTbi 
KOMnjieKca, óy^eT BbinojiHHTb npoBeAeHHe ropa'iHX 
McnbiTaHMM H BBOA B 3KcruiyaTaumo, nocjie 'iero 
KOMÍIJieKC Ha'IHCT ripOHiBOJICTBO npOAyKUHH c 
KOMMep'iecKOH UEABIO BO BTopoíí noAOBHHe 2008r.. 

GAMAbüIten 



GAMA'nın RUSYA Projeleri 

GAMA 1990 yılında faaliyete başladığı Rusya 
Federasyonu'nda 200 7 yılına kadar toplam bedeli bir milyar 
USD'yi bulan ve ağırlıklı olarak bina inşaatlarını içeren 22 
proje tamamlamıştır. 1990-1997 yılları arasında 
gerçekleştirilen çeşitli iş merkezleri, hastahane, otel, konut 
kompleksleri gibi inşaat ağırlıklı projeler içinde, GAMA'nın 
Rus Hükümetince Yüksek Şeref Belgesi ile ödüllendirildiği 
Parlamento Binası, Beyaz Ev'in iç karışıklık döneminde 
hasara uğramasından sonra 2 ay gibi çok kısa bir sürede 
tamir edilmesi, Gazprom'un Moskova'daki Merkez Ofisi 
gibi prestijli projeler yer almış, GAMA'nın ilk yurtdışı yatırımı 
Sochi Lazurnaya Oteli yapımı da bu dönemde 
gerçekleştirilmiştir. 

GAMA'nın Rusya'daki faaliyetleri Rus şirketi GAMA Stroy'un 
kurulması ile daha da kapsamlı bir yapıya dönüşmüş ve 
endüstriyel tesis projeleri öne çıkarak özellikle demir-çelik 
ve enerji sektöründe büyük ve önemli projeler üstlenilmiştir. 
Sakhalin Gaz Tesisleri, Vyksa Döküm ve Haddehane 
tesisleri, Pervouralsk elektrikli çelik ergitme üniteleri gibi 
projelerle GAMA'nın Rusyadaki iş hacmi önemli ölçüde 
artmıştır. 

) 

Gama Güç Sistemleri A.Ş. ve General Electric International 
Konsorsiyumu tarafından Shatura şehrinde inşa edilmekte 
olan 400 MW gücündeki kombine çevrim elektrik santralı 
2009 yılı sonunda bitirilecek ve tamamlandığında Moskova 
şehrinin önemli bir kısmına elektrik enerjisi temin edecek. 
Aynı bazda yapılmakta olan Surgut 2x400 MW Kombine 
Çevrim Santralı'nın da 2010 yılı sonunda işletmeye alınması 
planlanmaktadır. Gazprom Merkez Binası / Gazprom Headquarters 
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Sakhalin LNG Tesisi / Sakhalin LNG Plant 

Rusyada tamamlanmış projelerden belli başlıları şunlardır: 

• VVladikavkas 1156 adet Askeri Konut ve Sosyal Tesisleri 
inşaatı, 

• Sochi 5 Yıldızlı "Lazurnaya Resort Hotel" inşaatı 
• Moskova Gazprom Apartmanlar, Villalar, Konutlar, 

Misafirhane İnşaatı, Parlamento Binası "Beyaz Ev" Onarım 
İşleri, Gazprom Genel Merkez Kompleksi İnşaatı 

• Krasnaya Polyana 4 Yıldızlı Mountain Resort Oteli inşaatı 
• Tuapse Molnia Ana ve Çocuk Sağlığı Sanatoryumu inşaatı 
• Tümen iş Merkezi ve Ofisler ile 4 Yıldızlı Otel inşaatı 

• Syktyvkar 360 yataklı Kardiyoloji ve100 yataklı Doğumevi 
Merkezi inşaatı 

• Novorosisk Kabardinka Sibirski Ogoniok Dinlenme 
Kompleksi inşaatı 

• Bratsk Bratsky Soda Tesisleri Atık Isı Kazanı Yenilemesi 
• Luginetsky Luginetsky/Tomskneft Kompresör istasyonu 

inşaat ve montajı 
• Sakhalin LNG Tesisleri Çelik Konstrüksiyon ve ve Boru 

Montajı 

Parlemento Binası - Beyaz Ev / White House Sochi Lazurnaya Oteli / Lazurnaya Hotel 
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üpoeKTbl (J)HpMbl 
« R A M A » B POCCHH 

« r A M A » HaMHHan c 1990r. no 2()07r. ocymecTBHJia 22 

npoeKTa , c o a e p x c a u w e B CBOCM MMCJie 6OJIMI IHHCTBO 

CTpOHTe/IbHblX KOMJieKCOB, COCTaBJlHKHUHC n o 

CTOHMOCTH 1.()()().()()().()()() JlOJlJUipOB. B lipOMOKyTOK 

BpeMeHH c 1990 n o I 9 9 7 r r . KOMnaHHeft « T A M A » öb i j ı o 

peaJUHOBUHO MHO>KeCTBO HpOeKTOBXTpOHTejIbCTBO 

öojibHHUbi, flejıoBoro ueHTpa, >KHJiHiuHbix KOMnjıeKcoB, 

KpoMe Toro « T A M A » no j ı ymna noMeTHyıo rpaMOTy P<I> 
1 a rıpecTH>KHbie npoeKTbi B r. MocKBa: CTpoiÎTej] bCTBO 
iflaHHH ilapjıaMeHTa H peMOHT 3/ıaHH5i Bejıoro floMa 
nocjıe BHyTpnnojiMTHlıecKHx CTbiMeK, a TaK>Ke 
CTpoHTejibCTBO neHTpajibHoıo ocfıuca « ra i l l poMa» . 

B aro * e BpeMH KOMnaHHH « r A M A » ocymecTBHJia 
NEPBYK ) ıı H o cTpa H H y 10 HHBCCTHHHIO B CTpoHTejibCTBO 

ROCTHHMUBI « J l a ı y p H a H » r . COMH. 

F loc j ı e 0CH0BaHHH KOMnaHim « T A M A - C x p o f t » 

AeHTCJibHocTb { J )npMbi «rAMA» CTajıa fiojıee 

KOMriJieKCHOíí M c r p y K T p y p H p o B a n H o i ı . «Ta ina» 

pea j iH iOBa j ı a npoeKTbi npoMbiuuieHHbix KOMIUICKCOB 

B ccfıepe M c r a j u ı y p ı un H j j ı eK rpo3HeprcTHKH . Of r ı . eM 

p a ö o T cJ)npMbi «rAMA» B POCCHH yBej iHMHJica c 

n o j ı y ı e H H e M c n e f l y i o m H X npoeKTOB: C a x a J i H H C K o r o 

T a j o B o r o K o M n j ı e K c a , B b i K c y H C K o ı o JIHTCHHO-

r i p o K a T H o r o K o M n j ı e K c a , r i e p B o y p a j i b C K o r o 3 j ı e K p o 

- CTaj ıe ı ı/ ıaBH; ibHoro KoMnj ıeKca . 

« rAMA Power A.LU. ıı General Electric Interna-
tional Konsors iyum» 3aHHMaıOTCsı BOiBe/jeHiıeM 
KOMÖHHHpOBaHHOH SJieKTpOCTaHltHH MOIl(HOCTbK) 
4 0 0 M W B r. I I I a T y p a , KOTopaa 6y.neT «opaöoTaHa 

K 2009r.. flaHHaa ycTaHOBKa öyflCT o6ecne'iMBaTb 
j j ieKipoj i iepi Hcñ 3HaHHTejibHyıo MacTb r. MocKBbi. 
TaKofi a<e npoeKT ianjuiHiıpoBaH B r .CypryT, 
npeflCTaB;iaiOmHMKOM6HHHpOBaHHyK)3JieKTpOCTaHUHK) 

2 x 400 M W , pafxna Hajı KOTopofí MKOHHHTCH K KOHuy 

20 l()r. 

Sakhalin LNG Plant 

OcHOBHbie n p o e K T b i Konmamın B POCCHH: 

• OpoHTe/ ibCTBO BoeHHbix A i u i b i x noMemeHHH B 

KojiHııecTBe 1156 e/uımın H cowiajibHbix KownjieKcoB 
B r. B;ıaj(HKaBKa3 
• RIFLTII3BE3AOMHAH rocTHHHua «JlaiypHaa» B r. COMH 

• CTpoHTe/ibCTBO öoj ibHi ınbi . flejlOBoro ueHTpa. 
>KM.'llllllHblX KOMM/ieKCOB. rOCTHHHUbl. CTpOHTejlbCTBO 
3/UIHHJI MocKOBCKoro riap/ıaMeHTa H peMOHT ı/taHiıa 
MOCKOBCKOTO Bejıoro floMa, CTpOHTejlbCTBO 
neHTpıu ibHoro ocj juca « T a j ı ı p o M » B r. MocKBa 
• CTpOHTejlbCTBO HeTbipex3Be3flOHHoro OTeJW 
«MoyHTaviH PecopT» Ha K p a c H o í i f lo j iHHe 

• CTpOHTejlbCTBO CaHaTOpilH « U,eHTp 3flOpOBbfl MaTepH 

H peöeHKa» B n.Tyance 
• CTpOHTe/lbCTBO MeTbipeX3Be3flOMHOH rOCTHHHUbl B 
r .T ıoMeHb. 

• CTpOHTejlbCTBO 360 MecTHoro Kap/nıojıorııtecKoro 
UeHTpa H 100 MecTHoro po/uuibHoro /(OMa B r. 

Cb lKTb lBKap. 

• C'rponTejibCTBo H o B o p o c ı ı f i c K o r o KaöapnviHO-

C n ö ı ı p c K o r o ¿ l o M a OTflbixa « O r o H é K » 

• PeKOHCTpyKUHH TeilJIOBOH yTHJIHiapHOH KOTejlbHOH 
Ha KOMnj ieKcax n e p e p a ö o i K H Harpna B r.BpaTCK. 
• CrpoHTe j ıbCTBO ıı MOHT;UK K o M n p e c c o p H o i i CTann ım 

JlyraHCK/ToMCKHec^Tb. 
• KoMtu ıeKC o6pa6oTK i ı OKHaceHHoro npnpo/tHoro rema 

ıı MOHTiOK Tpy6onpoBo j ; a Ha o .Caxa j iHH . 
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Rusya VYKSA Şehri 250.YN Projesi 

Vyksa şehrinin kuruluşunun 250. yılı kutlamaları kapsamında 

OMK idaresi tarafından Gama Endüstri ye sipariş edilen bir 

otel ile bir kafenin yapımı ve Kültür Merkezinin yenilenmesi 

işleri tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

Kültür Merkezi Renovasyon işi planlanandan iki ay önce 

tamamlanarak işveren OMK'nın kabulüne hazır hale 

getirilirken ahşap konstrüksiyon yapıda inşa edilen Kafe 

Kantin binası da sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanarak 

15 Kasım 2007'de kabule hazır hale getirilmiş ve kabul 

komisyonun belirlediği eksiklikler de tamamlanarak teslim 

edilmiştir. 

Proje kapsamındaki son ünite olan Otel kompleksinde de 

işveren tarafından temin edilen bazı hizmetlerdeki gecikmeler 

telafi edilmiş ve Şubat 2008 itibari ile tamamlanma oranı 

%99'a ulaşmıştır. Şantiye demobilizasyon işlerine Mart ayında 

devam edilecektir. 

Otel Cephe 

GAMA: ülten 
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RUSYA - SHATURA 400 MW Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 
Shatura 400 MW Kombine Çevrim Santrali Projesi, STAG 109FA Single Shaft Kombine Çevrim Santrali'nin EPC bazlı yapım 
işi, konsorsiyum ortağımız GE tarafından sağlanan Gaz Türbini, Buhar Türbini, Jeneratör, HRSG ve DCS haricindeki ekipman 
tedariklerinin, genel ve detay mühendislik hizmetlerinin, tüm inşaat ve elektromekanik montaj işlerinin ve kendi kapsamımızla 
ilgili ekipman ve sistemlerin devreye alınma işleri ve personel eğitiminden oluşmaktadır. 

Türbin Binası kazık tasarımı tamamlanmıştır. Gaz Türbini, 
Buhar Türbini, Jeneratör Pedestal kazık ve temel projelerinin 
Nisan 2008 ortasında tamamlanması beklenmektedir. 
Türbin Binası çelik konstrüksiyon Nisan 2008 ortalarında 
tamamlanacaktır. 

Satınalma kapsamındaki ekipman ve malzemelerin Rus 
Standardlarına uygunluğunu teyid amaçlı sertifikasyon 
işlerini takip edilmesi için bir firma ile anlaşma sağlanmıştır. 
Proje kapsamında sistem bazında alınması gereken her 
türlü sertifikasyon ve izinler için detaylı çalışmalar 
başlayacaktır. 

HRSG Binası çelik konstrüksiyon konsept tasarımı 
tamamlanmıştır. Genel yerleşim resimleri, tek hat şeması 
son halini bulmuştur. 

Türbin Binası Çelik imalatı başlamıştır. Saha montajlı tank 
imalatının Rusya'da yapılmasına karar verilmiştir. Soğutma 
suyu sistemi borulaması Rusya'da imal edilecektir. Kontrat 
görüşmeleri devam etmektedir. 

Ofis, ambar, saha mobilizasyon işleri tamamlanmıştır. 
Beton santralı deneme üretimi yapılmıştır. Malzeme 
sertifikalandırması yapılacaktır. 

Zemin etüd çalışmaları, test kazığı uygulaması 
tamamlanmış. Kontrat kapsamında değişiklik talimatı olan 
eski binalara ait mevcut temellerin yıkımı, kırımı işleri 
05 Mart 2008 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. 

Saha, geridolgu işlerine hazır hale getirilmiştir. Nisan 
2008'de geridolgu ve fore kazık uygulaması başlayacaktır. 
Kazık işleri Türbin Binası ile başlayacak olup, HRSG binası 
bunu takip edecektir. 

Şirketimizin kayıt, lisans işlemleri tamamlanmış ve Türk 
personel için kota çıkmış, çalışma izinleri, davetiyeler 
aşama aşama alınmaya başlanmıştır. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 22 personel 
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 10'u Türk olmak 
üzere 23 indirekt, (0) direkt GGS personeli ve tamamı 
lokal 63 taşeron personeli olmak üzere toplam 86 personel 
görev yapmaktadır. 

GAMA: ülten 



Rusya PERVOURALSK 
Demir - Çelik Tesisi Projesi 
Proje, Rusya'da Ural dağlarında, Ekaterinburg şehrinin 

yaklaşık 40 km kuzeybatısında bulunan Pervouralsk'ta, 

mevcut boru tesislerinin bulunduğu fabrika alanı içinde, 

yıllık 1.100.000 ton çelik kütük kapasiteli üretim hattının 

anahtar teslim inşaatını içermektedir. 

Sözleşme işveren ve GAMA - SMS DEMAG konsorsiyumu 

arasında 27/11 /2006 tarihinde imzalanmıştır. Mart 2008 

sonu itibariyle inşaat işlerinde %35, çelik konstrüksiyon 

imalat ve mıontajında 0, tasarım işlerinde %90 ilerleme 

sağlanmıştır. 

Toplam bedeli 134 milyon Euro olan projenin yaklaşık 100 
milyon Euro'luk kısmı tamamlandıktan sonra, proje işverenin 
talebi doğrultusunda Temmuz 2008'de sona erdirilecektir. 

Pervouralsk kasabasında yaşayan halkın çoğunluğu geçimini 

kasaba çevresinde bulunan fabrikalarda çalışarak 

sağlamaktadır. Daha ziyade orta gelirli insanların yaşadığı 

bir bölge olarak da tanımlanabilir. Kasabanın etrafı göller 

ve ormanlık alanlarla çevrelenmiştir ve zengin bir doğal 

güzellik sergilemektedir. Bölgede kışları yoğun kar yağışlı 

ve -35 derecelere varan hava sıcaklıkları yaşanırken yaz 

aylarında +30 derecelere varan sıcaklıklar görülebilmektedir. 

Şantiyemizin kuruluş aşamasında kampımızı ziyaret eden 

yerel basın mensupları, Ekaterinburg ve Pervouralsk 

şehirlerinin yöneticileri ve işveren yetkilileri yaptıkları 

gözlem ve incelemeler sonunda, memnuniyetlerini ifade 

etmişlerdir. Şehir yöneticileri, işveren yöneticileri ve Gama 

yöneticileri arasında yapılan protokol ile Rus ve Türk 

çalışanlarının tanışması ve kaynaşması amacıyla etkinlikler 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede düzenlenen çim saha futbol 

turnuvasıda Gama futbol takımı diğer Rus takımları ile 

birlikte ilk üç sırayı paylaşmıştır. Yine etkinlikler kapsamında 

Ural dağlarının eteklerinde piknik günleri düzenlenmiş, 

Rus, Alman ve Türklerin katılımı ile mangal partileri 
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yapılmıştır. Bölge sağlık ve emniyet yetkilileri ile de 

protokoller yapılmış ve çalışanlarımızın güvenli bir ortamda 

huzurlu yaşamaları sağlanmıştır. 

Şantiyemizin çalışanları için ayda bir olmak üzere 

kampımızın yemekhanesinde müzikli eğlence gecelen 

düzenlenmektedir. Yine mühendis ve formenler arasında 

düzenlenen tavla, okey ve bilardo turnuvaları da hayli ilgi 

görmüştür. Saha ve ofis gruplarından altışar kişilik futbol 

takımları kurularak salon futbol turnuvası düzenlenmiştir. 

Her hafta çalışanlarımıza kapalı salonda futbol oynama ve 

spor yapma imkanı sağlanmıştır. 
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RUSYA - SURGUT 2x400 M W Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı Projesi 
Surgut 800 MW Kombine Çevrim Santrali Projesi, STAG 109FA Single Shaft Kombine Çevrim Santrali'nin EPC bazlı yapım işi, konsorsiyum 
ortağımız GE tarafından sağlanan Gaz Türbini, Buhar Türbini, Jeneratör, HRSG ve DCS haricindeki ekipman tedariklerinin, genel ve detay 
mühendislik hizmetlerinin, tüm inşaat ve elektromekanik montaj işlerinin ve kendi kapsamımızla ilgili ekipman ve sistemlerin devreye 
alınma işleri ve personel eğitiminden oluşmaktadır. 

Mart 2008 itibariyle projenin ilerleme yüzdeleri aşağıdadır. 

Genel 
Mühendislik 
Satınalma 

* 5 
% 9,4 
%2,0 

Projenin 31 Aralık 2010 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Şantiye alanında ofis binası kaba montajı tamamlanmıştır. Yemekhane binası çatı montajı devam etmektedir. Binaların içerisindeki ince 
işler devam etmektedir. Kamp alanı çevresi tel çit işleri devam etmektedir, şantiyede tesis edilecek olan ısıtma buhar ve su boru hattı 
montajına başlanmıştır. Kamp alanı Lokal binası ve personel yurtları için temel montajı tamamlanmıştır. 

Mobilizasyon kapsamında Elektrik İşleri, Tesisat işleri, Ruhsat, lokal proje rusifikasyon ihale edilerek, sözleşmeleri yapılmıştır. 

Test kazığı. Kazık işi, Dewatering, inşaat ve montaj işleri teklif alınmaya başlanan ve karara bağlanacak inşaat ve montaj işleridir. 
Bunlardan başka teklif toplanacak taşeronları belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 25 personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 5'i Türk olmak üzere 8 indirekt, 3 direkt 
GGS personeli ve 30 taşeron personeli olmak üzere toplam 41 personel görev yapmaktadır. 
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S. Arabistan YAMAMA Çimento Fabrikası Projesi 
Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Klinker Üretim Hattı Devreye Girdi 
GAMA'nın S.Arabistan'da kurulu şirketi GAMA Industry 
Arabia Ltd'nin işveren Yamama Saudi Cement Company'e 
karşı Riyadh şehrindeki mevcut fabrikasında Alman Polysius 
AG firması ile birlikte 18.03.2004 tarihinde yürürlüğe giren 
sözleşme kapsamında üstlendiği, 10.000 ton /gün klinker 
üretim kapasitesi ile dünyanın en yüksek üretim 
kapasitesine sahip, 7 nolu Çimento Üretim Hattı projesi 
tamamlanarak üretime girdi. 

Riyadh şehrindeki mevcut tesislere ek olarak yapılan yeni 
üretim hattının proses tasarımı ve ekipman temini Alman 
Polysius AG firması, çelik yapıların temini ile inşaat ve 
montaj işleri GAMA tarafından üstlenilmiş, GAMA 
kapsamında bulunan yaklaşık 21.000 ton çelik 
konstrüksiyon imalatları Gama'nın Ankara Fabrikası'nda 
ve S.Arabistan'daki çeşitli fabrikalarda yaptırılmıştır. 

hattında ilk klinker üretimi ise 03.01.2007 tarihinde 
gerçekleştirilmiş, çimento-paketleme ve bir kısım klinker 
nakil ünitelerinin inşaat, montaj ve soğuk testleri Haziran 
2007 sonunda tamamlanmıştır. Proje sözleşmede 
öngörülen süreden iki ay daha kısa bir zamanda 
tamamlanmış ve Yamama Cement Co. tarafından kısaltılan 
sure içinde üretilen klinkerin satış bedeli üzerinden 
tarafımıza erken üretim primi ödenmiştir. Projenin yoğun 
döneminde şantiyede 2200 kişi çalışmıştır. 

Tesisin en önemli yapıları zeminden yaklaşık 1 60 m'ye 
yükselen ve Riyad şehrinin en yüksek yapıları arasına giren 
Ön Isıtıcı Kulesi ile 120 m çapında tek açıklıkh Kireçtaşı 
Stok Binasıdır. Proje kapsamında Kireçtaşı ve Hammadde 
Kırma, Nakil ve Stoklama Üniteleri, Farin Değirmenleri ve 
Çimento Değirmenleri, Ön-lsıtıcı - Döner Fırın, SR Klinker 
Silosu, 3 adet betonarme Çimento Silosu ve Elektrik Binaları 
yapılmıştır. 
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Tesisin 6 no.lu Çimento Değirmeni Aralık 2005 ayında 
başarıyla tamamlanmış ve işletmeye alınmış, 7 no.lu üretim 



Bulgaristan - Maritza East-1 
Termik Santralı Projesi 

Bulgaristan - Maritza East-1 Termik Santralı Projesi 
AES-3C Maritza East -1 Ltd. için Tekten- Gama Ortaklığı (TGO) 
tarafından Alstom Power Generation (APG) - Almanya ile 
konsorsiyum halinde yapılmakta olan 2X338 MW Maritza 
East-1 Termik Santral inşaat ve Mekanik Montaj işleri Projesinde 
Mart 2008 ayı sonu itibariyle % 56 toplam fiziksel ilerleme 

seviyesine ulaşıldı. 

Maritza East-1 Termik Santralı Projesi, AES - 3C firmasının, 
Bulgaristan Elektrik Kurumu (NEK) ile imzaladığı anlaşma 
çerçevesinde Yap-İşlet Modeline göre gerçekleştirilecek olan bir 
projedir. 

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Stara Zagora şehri bölgesinde 
Glabovo kasabası mevkiinde yer alan Termik Santral bölgedeki 
düşük kalorili linyiti kullanacaktır. 

işin yapımına ilişkin sözleşme AES-3C Maritza East-1 Ltd. ile 
Alstom Power Generation GmbH (APG) ve Alstom Power Boiler 
GmbH (APB) den oluşan Ana Yüklenici arasında 12 Mayıs 2005 
tarihinde imzalanmıştır. Alstom Power Generation kendi 
kapsamındaki işleri Tekfen -Gama Ortaklığı (TGO) ile konsorsiyum 
halinde gerçekleştirmektedir. Taraflar arasındaki Konsorsiyum 
Anlaşması 11 Mayıs 2005 tarihinde imzalanmıştır. 
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Tekfen ve Gama söz konusu Proje ile ilgili taahhütlerini gerçekleştirmek üzere tarafların %50 hisseye sahip oldukları bir 
Limited Şirket (TGO inşaat, Taahhüt, Nakliyat, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi) kurmuşlardır. Merkezi Ankara'da olan 
şirket Bulgaristan'da ki faaliyetlerini Stara Zagora şehrinde açtığı bir şube vasıtasıyla yürütmektedir. TGO Ltd. Kapsamı 
işler Santral'ın tüm inşaat işleri ile Türbin Binası ve müşterek tesislere ait mekanik montaj işleridir. 

Santral'ın temel atma töreni 6 Haziran 2006 tarihinde yapılmış, Kesin işe Başlama Talimatı ise 9 Ağustos 2006 tarihinde verilmiştir. 
Proje kapsamında 600.000 m3 kazı, 250.000 m3 dolgu, 140.000 m3 beton, 2.500 ton çelik konstrüksiyon imalatı, 5.470 ton ekipman 
montaj, 2.700 ton boru montajı, 4.430 m soğutma suyu borusu (bonna) montajı işleri yer almaktadır. 

Projenin yapımında özellikle TGO kapsamı dışında bulunan tesislerin yapımında meydana gelen gecikmeler sonucu projenin toplam 
süresi 9 ay uzatılmış, ancak TGO kapsamındaki işlerin aynı oranda uzatılması tarafımızca istenmemiş ve Alstom ile 5 aylık bir süre uzatımı 
verilmesi ve uzamadan kaynaklanan ileve gideıierinmizin karşılanması konusunda mutabakata vanlmıştır. Böylece projenin bütünüyle 
tamamlanması Ağustos 2009'dan Mart 2010'a uzamış, TGO kapsamı işlerin ise 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. 

Nisan ayı başında şantiyeyi ziyaret eden Gama Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin inanç ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
ipek, Tekfen A.Ş. Genel Müdürü Ümit Özdemirve Genel Müdür Yardımcısı Alpasalan Sümer APG ile süre uzatımı görüşmelerine katılarak 
uzlaşmaya varmışlardır. 

Mart sonu itibariyle TGO proje kadrosu 101 Türk (43 direk - 58 endirek) ve 201 yerel (84 direk - 95 endirek) olmak üzere 302'dir. 
Taşeronlann kadrolannda ise 116 Türk (98 direk -18 endirek) ve 798 yerel (730 direk - 68 endirek) olmak üzere toplam 914 personel 
mevcuttur. 

Mart 2008 sonu itibariyle Kayıp iş Günlü Kazasız toplam 191 gün ve 1.373.000 adam saat çalışmaya ulaşılmıştır. 
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S. Arabistan SHOAIBAIWP Projesi 

SIEMENS AG. Firması tarafından Ansaldo Caldaie Spa. firmasına 
ihale edilmiş olan SHUAIBAHIWPP (Independent Water and 
Power Project) 3 Ünitelik Kazan Paketi, Mekanik Montaj işleri, 
Eyiül 2006 tarihinde Gama Al Moushegah ArabiaLtd. Tarafından 
üstlenilmiştir. 

Her üç ünitede de kazan çelik montajı büyük ölçüde tamamlanmış, 
basınçlı kısımlar, hava-gaz kanallan, hava önısıtıcısı, kül boşaltım 
sistemi, ekipman ve dış borulama montaj işleri devam etmektedir. 
Revize tarihler doğrultusunda ÜNİTE 10 da Basınçlı kısımlar 
Hidrotesti, 9 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ÜNİTE 20 
Hidrotestini hedeflenen tarihten önce yapabilmek için çalışmalar 
yoğun şekilde devam etmektedir 

Projenin başlangıcından bu yana idarenin malzeme sevkiyatında 
yaşadığı sıkıntılar nedeniyle oluşan gecikmelerin kapatılması ve 
ilave masraflann karşılanması konusunda görüşmeler 
sonuçlandırmış ve 20 Şubat 2008 tarihinde işlerin hızlandırılması 
için bir anlaşma imzalanmış ve "milestone" tarihleri, prim ve ceza 
takvimi revize edilmiştir. Bu anlaşma uyannca son ünitenin "İlk 
Ateşleme" sinin 29 Aralık 2008 tarihinde yapılması hedeflenmiştir. 

Mart 2008 sonu itibariyle fiziksel iş ilerlemesi % 51.3 olmuştur. 
Malzemenin teminindeki sıkıntıların büyük ölçüde aşılması ile 
birlikte, proje en yoğun dönemine girmiştir. 

Şantiyede 1,048 direk ve 160 indirek olmak üzere toplam 1208 
personel çalışmaktadır. 

GAMAr İten 



S.Arabistan TASNEE HDPE/LDPE Tesisi Projesi 

Suudi Arabistan'ın Jubail bölgesinde Tecnimont firmasının alt yüklenicisi olarak yapımına Haziran 2006'da başlanan 

her biri 400.000 ton/yıl kapasiteli "HDPE" ve "LDPE" tesisleri inşaatı Mart ayı sonu itibari ile 22'nci ayını 

tamamladı. Şantiye 2400 çalışanı ile planlanan en yoğun çalışma dönemini yaşıyor. 

HDPE tesisinin 31 Temmuz 2008'de LDPE tesisinin 31 Ağustos 2008'de tamamlanması hedeflenirken Mart 2008 

sonu itibari ile tamamlanan/proje miktarı imalat kalemleri şu şekildedir: 

Yapısal Beton 

Çelik Montajı 

Ekipman Montajı 

Boru imalat ve Montajı 

Boru ve Ekipman İzolasyonu 

50,000 / 51,000 m3 

6,400 / 7,400 ton 

7200 / 8400 ton 

355,500 / 520,000 Wdi 

10,000/ 70,000 m2 

Tecnimont temini malzemelerdeki gecikmeler ve boru 

imalat ve montaj işlerindeki kapsam artışının telafisi için 

Tecnimont'la anlaşmaya varılmış ve sözleşme eki Mart 

2008'de imzalanmıştır, imzalanan sözleşme eki Tecnimont 

ve Gama çalışanlarının katıldığı bir yemek ile kutlanmıştır. 

Gama Endüstri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet 

Artun ve GAAL Genel Müdürü A. Rıza Yeğen Mart 2008'de 

şantiyeyi ziyaret edip bilgi almış, görüş ve önerilerini dile 

getirmişlerdir. 

GAMA: ülten 



Suudi Arabistan PETRORABIGH 
Polietilen Projesi 
Petrorabigh Polietilen Tesisi Projesi 2008 Mart sonu itibarı 

ile % 80 fiziksel ilerlemeye ulaşmış durumdadır. Müşteri 

kaynaklı aksaklıklar sonucu oluşan gecikme nedeni ile 

yapılan süre uzatımı ve ilave maliyetin telafisine dair talep 

ile ilgili olarak 9 Nisan 2008 tarihinde Tecnimont ile 

anlaşma sağlanmıştır. 

Alınan 2 ay süre uzatımı ile birlikte Ana işleri 2008 Temmuz 

sonu bitirebilmek için ilave iş gücü teminine gidilmiş olup, 

bunun sonucunda kritik aktivite olan boru montaj faaliyeti 

hız kazanmıştır. 

GAMAt İten 



"Kazasız toplam 20 milyon adam saat" ödül töreni ve yemeği 

Polietilen Projesi genelinde Şubat ayı içerisinde kazasız 

erişilen 20 milyon adam-saati kutlamak için Petrorabigh 

yönetimi tarafından yemekli bir ödül töreni düzenlenmiş 

ve GAMA'ya katkısından ötürü plaket verilmiştir. Ödülü 

GAMA adına Şantiye Şefimiz Ahmet Vildan Alp ve işçi 

Sağlığı ve iş Güvenliği Şefimiz Çağatay Çağlayan almışlardır. 

Geçtiğimiz günlerde Polietilen Projesinde iş yapan 

müteahhit ve taşaronlar arasında düzenlenen futbol 

turnuvasında GAMA futbol takımı birinci olmuş, takımımızın 

kalecisi de turnuvanın en iyi kalecisi seçilmiştir. 

Mart ayında üzerine düşen görevi başarıyla tamamlayarak 

projemizden iş bitimi ayrılan Çelik ve Ekipman Montaj 

Grup Şefimiz Yiğit Deniz Kaya için kampımızın lokalinde 

bir yemek verilmiştir. Kendisine projeye olan katkılarından 

ötürü teşekkür ediyoruz. 

Montaj Şefi Yiğit Deniz Kaya'nın veda yemeği 

B 
V H H B a i H ! İ : *'.*.. 

Gama futbol takımı turnuva birincilik ödülü ve en iyi kalecisi ödülü 

GAMA: ülten 



Suudi Arabistan ACC 
Rabigh Çimento Fabrikası Projesi 
Arabian Cement Company (ACC) firması adına Cidde'nin 120 km kuzeyindeki Rabigh kasabası yakınlarında mevcut tesise 

ilave olarak 7,000 ton/gün kapasiteye haiz komple yeni bir klinker üretim hattının ve buna bağlı çimento öğütme ve 

paketleme tesisi ile elektrik üretim merkezinin yapılmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. 

Temel mühendislik hizmetleri, mekanik ekipman temini ve süpervizor hizmetleri idare kapsamında olup, detay mühendislik, 

çelik imalat, inşaat, çelik, mekanik, refrakter, izolasyon ve boru montajları GAMA kapsamındadır. 

idarenin işin başlaması için gerekli olan temel tasarım projelerini geç ve düzensiz teslim etmesi ve kendi sorumluluğundaki 

ekipmanları zamanında teslim edememesi proje süresinin uzamasına neden olmuştur, işin sonuna yaklaşılmasına karşılık 

halen kritik pek çok ekipmanın sahaya intikali sağlanamamıştır. Bu olumsuzluklara rağmen proje ve şantiye kadrolarının 

ekip ruhu içinde özverili çalışmaları sonucu proje başarılı bir şekilde tamamlanma aşamasına gelmiştir. Nisan 2008 sonu 

itibariyle işin ilerlemesi 9690'ı geçmiştir. 

GAMA: İten 



Projede GAMA kapsamında yapılan işlere ait bazı rakamlar aşağıda verilmiştir. 

Detay Tasarım işleri: 7 değişik proje firması ile çalışılmış ve 120 değişik yapıya ait toplam 8.000 AutoCad AO eşdeğeri, 

değişik boyutlarda 45.000 pafta resim üretilmiştir. 

İmalat İşleri: Toplam 19.500 ton çelik yapı ve saç imalatı gerçekleştirilmiş, bunun 1 7200 tonu GAMA Ankara Fabrikasında, 

kalanı Saudi Arabistan da sahada ve GAYD'da imal edilmiştir. 

İnşaat İşleri: 

Kaya zemin kazısı: 113.000 m3 

Dolgu: 70.000m3 

Kalıp: 136.000m2 

Donatı: 1 1.200 ton 

Beton: 106.000m3 

Montaj İşleri: 

Mekanik montaj: 22500 ton 

Çelik montaj: 19.000 ton 

Isı izolasyonu: 50.000m2 

Refrakter: 5100ton 

Cephe Kaplama: 37.000m2 

Boru: 600 ton 

"Gama'nın montajını yaptığı 40 bin tonluk bina kolon ve kirişlerinden oluşan çelik ormanı 
maymunlar için yaşam ortamı oldu. Bölgedeki dağlık alandan şantiyeye gelen maymunlar 
kendilerine uygun bir ortam bulmanın coşkusuyla çalışanlarımıza neşeli dakikalar yaşatıyor." 

GAMA: ülten 



S.Arabistan HAWİYAH Gaz Tesisi Projesi 
Aralık 2005'te başlamış olduğumuz S.Arabistan Hawiyah 
Gaz Tesisi Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Şantiye yapım 
faaliyetlerinde Mart 2008 sonu itibarı ile %98 ilerlemeye 
ulaşıldı ve demobilizasyon işleri hız kazandı. Ağırlıklı olarak 
boru montaj işlerini içeren proje kapsamında yaklaşık 
672,000 dia-inç kaynak yapılarak 22,000 ton boru montajı 
tamamlanmıştır. Tesisin kapsamımızda olan yedi ana 
ünitesinden beşi bitirilmiş, son iki ünitenin ise hidrotest 
ve tamamlama işleri devam etmektedir 

Yoğun dönemde toplam 2600 kişiye çıkan personel sayısı 
Nisan 2008 sonunda 550 kişini altına inmiş olacaktır. 
İşleri tamamlanan personel hızla ihtiyaç duyulan diğer 
şantiyelerimize transfer edilmektedir. 2000 kişi kapasiteli 
kampın söküm ve ihtiyaç olan şantiyelerimize şevki de 
aynı hızda sürmektedir. 

Müşterimiz Snamprogetti ile Aralık 2007'de varılan anlaşma 

çerçevesinde tarafımıza ödenmesi öngörülen ilave bedeller 

için konulmuş iki kilometre taşından birincisi olan Ocak 

2008 sonu hedefi başarı ile tutturulmuştur. 

Havviyah "NGL Recovery Planfın Snamprogetti/GAMA 

kapsamında yapılmakta olan bölümü. JGC/CCC firmalannın 

yükleniminde yapılmakta olan yaklaşık aynı kapsamdaki 

ikinci bölüme göre 5-6 ay daha erken tamamlanarak idare 

Saudi Aramco'ya teslim edilecektir. Bu durumun Saudi 

Aramco ve Snamprogetti tarafından da her fırsatta dile 

getirilerek takdir edilmesi projenin başarıyla yürütülmesini 

sağlayan Proje ve Şantiye yönetim ekibi için gurur kaynağı 

olmuştur. 

GAMAbülten 



S.Arabistan MA ADEN Sülfirik Asit Tesisi Projesi 

Suudi Arabistan'ın Jubail şehrine 130 km uzaklıktaki Raz-
Az Zawr bölgesinde, Gama Industry Arabia Ltd. tarafından 
üstlenilmiş olan Ma'aden Sülfürik Asit Tesisi Projesinin 
yapımına VVorley Parsons firmasının idaresinde ve Outotec 
firması önderliğinde devam edilmektedir. 

Toplam 13,500 ton/gün kapasiteli 3 adet sülfürik asit 
fabrikası ile ürün depolama tanklarından oluşan tesisin 
inşasına 2 Aralık 2007 tarihinde başlanmıştır, ilk inşaat 
aktiviteleri olan taş kolon işinde Mart sonu itibariyle %89, 
kazı işlerinde %11 ilerleme sağlanmış ve beton dökümüne 
başlanmıştır. Taş kolon işleri planlamalara uygun olarak 
Nisan ayı içinde bitirilecektir, iş sürecinde önemli bir yeri 
olan "Yüksek Kapasiteli Vinç" tedariği için gerekli çalışmalar 
iş programına uygun olarak devam etmektedir. 

iş programından önde giden inşaat işlerinde, Suudi 
Arabistan piyasasından yeterli miktarda inşaat demiri 
tedariğinde sıkıntı yaşamamız, ilerleme hızımızı olumsuz 
etkilemiştir. 

iş Güvenliği hususundaki disiplinimiz ve konuya verdiğimiz 
önem ile sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde, projemizin 
başlagıcından bu yana herhangi bir iş kaybına neden olan 
kaza meydana gelmemiştir. 

Mart ayı sonu itibariyle şantiyemizde 230'u direk, 116'sı 
indirekt olmak üzere toplam 346 personel bulunmakta, 
bu sayının 70'ini taşeronlar oluşturmaktadır. 

Kampınızın mobilizasyon işleri büyük oranda bitmiş olup, 
ofis personeli yemekhanesi ve dinlenme salonu 
tamamlanmak üzeredir. Kampta TV izleme imkanı sağlanmış 
ve 14 Nisan tarihindeki GS-GBOftaş futbol mücadelesi, 
kampımızda izlenen ilk lig maçı olmuştur. Tenis ve basketbol 
sahalarının zemini hazırlanmış, yeşillendirme amacıyla 
ağaçların dikilmesine devam edilmektedir. Şantiyede ilk 
beton dökümü nedeniyle Jubail'de düzenlenen yemek 
davetine şantiye yönetici ve mühendisleri ile ofis çalışanları 
eşleriyle birlikte katılmışlardır. 

GAMA: ülten 



TUPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi 
CCR/DHP Projesi 
14 Aralık 2004 tarihinde Tüpraş'ın Konsorsiyum üyeleri, 
GS (Güney Kore), Technicas Reunidas (İspanya), GAMA 
ve Alarko'ya avans bedellerini ödemesi ile yürürlüğe giren 
sözleşme kapsamında üstlendiğimiz ve 20 Ocak 2005 
tarihinde Tüpraş ile Konsorsiyum üyeleri arasında 
imzalanan "Commencement Date" Protokolü ile fiilen 
başlayan Kırıkkale Rafinerisi CCR/DHP Projesi 
tamamlanma aşamasına geldi. Nisan 2008 ayı itibariyle 
bütün inşaat, çelik konstrüksiyon imalat ve montajı, boru 
prefabrikasyon ve montajı, döner/sabit ekipman ile 
elektrik montaj montaj işleri tamamlandı. Boru kumlama 
ve boya ile izolasyon işleri ise %99 oranında bitirildi. 

Projenin Gama kapsamındaki yapım çalışmaları 19 
Temmuz 2005 tarihinde saha tesviye işleri ile başlamıştır. 
Tesisin ana ekipmanlarından kompresörlerdeki tasarım 
değişikliği sonucu yeni kompresörler temin edilmesi gereği 
doğmuş ve Tüpraş tarafından proje süresi 4 ay uzatılmıştır. 
Süre uzatımıyla GAMA kapsamı işlerin tamamlanma süresi 
28 ay ve 34 ay olarak değişmiştir. 

GAMA kapsamı ünitelerin tamamı için (toplam 9 ünite) 
"Mekanik Tamamlama" sertifikaları alınmış, 2 ünite 
haricinde bütün ünitelerin "Ready for Commissioning" 
sertifikaları yayınlanmıştır. 

GS kapsamındaki işletmeye alma işleri için GS'e personel 
temini, GAMA kapsamındaki "Pre-Commissioning" işlerinin 
(kurutma sonrası yapılması gereken katalist yükleme gibi) 
tamamlanması ve GS/GAMA sorumluluğundaki ünitelerin 
17.04.2008 tarihinde devreye alınması için çalışılmaktadır. 

Mart 2008 ay sonu itibarı ile şantiye toplam mevcudu 40 
indirekt ve 135 direkt olmak üzere 175 kişidir. Bu mevcudun 
77'si (20 indirekt, 57 direkt) GAMA personeline, 98'i (20 
indirekt, 70 direkt) ise Alt Yüklenici firmaların personeline 
aittir. 

Geçici kamp ve şantiye tesislerinin demobilizasyon 
çalışmalarına devam edilmekte olup, Haziran 2008 itibariyle 
tamamlanması hedeflenmiştir. 

GAMA: ülten 



Yemen LNG Tesisi Proses Hatları 
1 & 2 Montaj İşleri Projesi 

YEMEN LNG Company adına , YEMGAS FZ. CO. nin 
(Technip, JGC ve KBR) alt yüklenicisi olarak, Aden Körfezi 
kıyısında, Al Mukalla şehrinin 160 km batısında yer alan 
Bal Haf'da yürütmekte olduğumuz projenin yapım 
faaliyetleri Mart 2007 nin ilk haftasında başlamıştır. 
Sözleşmede öngörülen tamamlama tarihi 30 Mart 2009 
dur. Ancak, projede Ana Müteahhit tarafından yer ve 
malzeme teslimi ile başlayan ve sonrasında da devam 
eden gecikmeler sebebiyle süre kayıpları oluşmuştur. 

Bu gecikmelerle ilgili olarak, Temmuz 2007 den beri devam 
eden görüşmeler neticesi, son toplantı 14 Mart 2008 de 
YEMGAS' ın Paris Ofisi'nde yapılmıştır. Proje genelinde 
2.5 ay bir süre uzatımı ile şimdiye kadar oluşan kayıp 
zamanı geri kazanabilmek amacıyla yapılacak hızlandırmaya 
yönelik ilave masrafların karşılanması konusunda anlaşma 
sağlanmıştır.Yapılan bu anlaşmaya göre Ünitelerin 
hedeflenen tarihlerde tamamlanabilmesi ile ilgili olarak 
hızlı bir şekilde personel arttırımı gerekmekte olup bu 
konuda çalışmalar devam etmektedir. Ünite 1'in 15 Ocak 
2009'da , Ünite 2'nin 15 Haziran 2009'da bitirilmesi 
öngörülmüştür. 

Ocak ayı sonunda Gama Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı 
Engin inanç, Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Mehmet Artun ve 
Genel Müdür ilker Görmüş Şantiyemizi ziyaret etmişler ve 
incelemede bulunarak proje ile ilgili görüşlerini bildirmişlerdir. 

Projede kritik ağır ekipman kaldırma işleri devam etmekte 
olup Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmıştır. 
Projenin en ağır ekipmanı olan "APCI Cryogenic Heat 
Exchanger" ( Çap : 4.56 m ; Boy : 54.62 m , Ağırlık : 287 
MT ) Ünite 1 için Aralık ayında , Ünite 2 için Mart ayı 
sonunda başarıyla kaldırılmıştır. 

Elektrik Enstrüman montaj işleri de Şubat ayı içerisinde 
başlamış olup Substation binasından ünitelere kablo çekimi 
devam etmektedir. 

Şantiyemizdeki Sosyal Aktivitelerle ilgili olarak Ocak ayında 
projedeki tüm firmaların da katıldığı bir basketbol turnuvası 
yapılmış ve GAMA Yemen basketbol takımı bu turnuvada 2. 
olmuştur. 

GAMA: ülten 



Kazakistan KASHAGAN 
Enerji Santralı Projesi 
GAMA-Tekfen ortaklığı olan GATE İnşaat Taahhüt Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. tarafından Kazakistan'da yürütülmekte olan 

Kashagan Enerji Santrali projesi tamamlandığında 

Kashagan'da kurulmakta olan petrol tesislerinin enerji 

ihtiyacını karşılayacaktır. 

Projenin inşaat çalışmalan Mayıs 2005'te başlamış, ancak 

işlerin başlangıcından itibaren mühendislik bilgileri ve 

malzemelerin temininde müşteri (BATEMAN) ve idareden 

(AĞIP KCO) kaynaklanan gecikmeler yaşanmıştır. Projede 

%85 fiziksel ilerleme sağlanmış durumda olmasına karşın 

gecikmelerin devam etmesi nedeniyle Kasım 2007'den 

beri GATE, BATEMAN ve AĞIP KCO arasında projenin 

kalan kısmının bitirilme şartlarına ilişkin görüşmeler 

yapılmaktadır. Geçen süre zarfında GATE personeli sadece 

Kazakistan'da Kashagan projesi kapsamında yer alan 

Kashagan Ana İşler projesinin sözleşmesi 01 Nisan 2005 

tarihinde geçerli olmuştur. Proje, GAMA'nın proje 

başlangıcında %2b oranında ortak olduğu North Caspian 

Constructors (NCC) ortaklığı tarafından ana yüklenici 

olarak yürütülmektedir. GATE alt yüklenici olarak NCC 

kapsamındaki işleri üstlenmiştir. 

Haziran 2007'de NCC'nin yürütmekte olduğu kapsam ve 

ortaklık yapısı değiştirilmiştir. NCC'nin proje kapsamı 

daraltılırken GAMA'nın ve TEKFEN'in NCC içerisindeki 

ortaklık oranları %25'ten 5650'ye çıkmıştır. 

Proje genelinde sağlanan ilerleme yüzdesi %75'tir. Proje 

kapsamının büyüklüğünü tanımlayabilmek açısından Nisan 

2008 itibariyle yapılan ana imalat-montaj miktarları şu 

şekildedir: 26.821 adet kazık, 72.300 m3 beton, 

mevcut sistemlerin korunmasına yönelik olarak 35 kişiye 

düşürülmüştür. Görüşmeler ağırlıklı olarak müşteri ve idare 

arasında sürmekte olup görüşmelerin sonuca ulaşmasını 

müteakip yeni ekiplerin mobilizasyonu söz konusu olacaktır. 

12.300 ton çelik montajı, 797.000 dia-inç boru kaynağı, 

11.000 ton ekipman montajı. 

Proje kapsamında işgünü kayıplı kaza olmaksızın 
25.000.000 adam-saate ulaşılmıştır. Bu durum NCC ve 
çalışanlarının ödüllendirildiği bir tören ile kutlanmıştır. 

Kazakistan KASHAGAN Ana İşler Projesi 

GAMA: ülten 



Kazakistan KASHAGAN 
Endüstriyel Binalar Projesi 

GATE inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
Kazakistan'da, yürütmekte olduğu Kashagan Endüstriyel 
Binalar projesi Kashagan'da kurulmakta olan tesislere 
hizmet verecek kontrol, ana giriş, mekanik atölye, elektrik-
enstrümantasyon atölye, ambar, soyunma, geçici sığınak, 
itfaiye, laboratuvar binalarından oluşmaktadır. Proje 
kapsamı mühendislik, satınalma, montaj ve devreye alma 
hizmetlerini içermektedir. 

Proje devam ederken yapılan kapsam ilaveleri ve 
Kazakistan'da genel çalışma şartlarındaki değişiklikler 
nedeniyle iş programı revize edilmiştir. Orjinal sözleşme 
bedelinin ise yaklaşık iki katına ulaşması beklenmektedir. 

Proje çalışmaları bütün şantiyelerimizde olduğu gibi iş 

sağlığı ve güvenliği konularına azami önem verilerek 
sürdürülmektedir. Proje kapsamında işgünü kayıplı kaza 
olmaksızın 2.000.000 adam-saate ulaşılması nedeniyle 
GATE müşteri (AĞIP KCO) tarafından ödüllendirilmiştir. 

Türkiye'de yürütülmekte olan mühendislik ve satınalma 
çalışmalarında Nisan 2008 itibariyle %95 ve %82 oranında 
ilerleme kaydedilmiştir. Şantiyedeki çalışmalarda kaydedilen 
%53'lik ilerleme de hesaba katıldığında projenin genel 
tamamlanma yüzdesi %59'a ulaşmaktadır. 

GATE personeli olarak şantiyede 128 Türk (58 direkt, 78 
indirekt), 144 yabancı (87 direkt, 57 indirekt) görev 
yapmaktadır. Taşeron personeli olarak ise 5 Türk (5 indirekt), 
52 yabancı (23 direkt, 29 indirekt) çalışmaktadır. 

GAMA: ülten 



Katar Pearl GTL Projesi 
Ras Laffan Endüstri Şehri'nde devam etmekte olan ikinci 
projemiz PEARL GTL Projesi kapsamında sekiz adet Hava 
Ayırma Ünitesinin inşaat işleri, çelik konstrüksiyon detay 
mühendisliği ve montajı, mekanik ekipman montajı, boru 
imalat ve montajı, boya işleri ile "FAR" ve "SS " binalarının 
detay mühendisliği ve yapımı ile geçici kamp ve saha 
tesislerinin işletmesi yer almaktadır. 

tarafından imal edilecek olan toplam 7,557 ton çelik yapı 
elemanından 2,360 tonunun imalatı tamamlanmış, 1,240 
ton'u ise sahaya ulaşmıştır. 

Şantiye personel mevcudu Mart 2008 sonu itibariyle 1008 
direkt, 344 indirekt olmak üzere toplam 1352'ye ulaşmıştır. 
(310 Türk, 1042 TCN). 

Alman Linde firmasının alt yüklenicisi olarak üstlendiğimiz 
projede geçici tesisler ve ana işlerin yapımına Kasım 2007 
ayında başlanmıştır. Gama personelinin 15 Aralık 2008 
tarihi itibariyle Linde kampına transferi başlamış ve Mart 
2008 sonunda 9675'i üçüncü ülkelerden (TCN) olan 1,250 
GAMA personelinin yerleşimi tamamlanmıştır. Kampımızda 
personelimizin bedensel ve ruhsal sağlığını korumak, 
değişik kültürlere sahip kişilerin bir arada yaşamalarını 
kolaylaştırmak amacıyla dinlenme, oyun ve spor mekanları 
bulunmaktadır. Şantiyede iki haftada bir Türkçe, Hintçe 
ve ingilizce gazete çıkarılmaktadır. 

Halen şantiyede geçici tesislerin kablolama işleri devam 
etmektedir. Geçici olarak Linde saha ofislerinde çalısmalannı 
sürdüren personelimizin Mayıs 2008 başına kadar kendi 
ofislerimize geçmesi planlanmaktadır. 

Mart 2008 sonu itibariyle inşaat işlerinde toplam %9.5, 

genelde ise %2 ilerleme gerçekleşmiştir. Bu aşamada 
dökülen toplam beton miktarı 7,000 m3'tür. GAMA Fabrika 

Kalite, Çevre, iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin 
ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standardlarına 
göre belgelendirilme kapsamına alınan şantiyemize 04-
11 Nisan 2008 tarihleri arasında Merkez Kalite-Çevre-iş 
Güvenliği birimi tarafından durum değerlendirme ve destek 
amaçlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
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Seleli bisikletler kampta önemli bir ulaşım aracıdır 
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Katar Qatargas LNG Tesisi Projesi 

Sözleşmesi Ocak 2006'da imzalanmış olan Oatargas LNG 
Tesisi Projemizde Mart 2008 sonu itibarıyla % 42,15 genel 
iş ilerlemesi gerçekleştirilmiştir. Ana iş disiplinlerinden 
inşaat işleri % 82 oranında tamamlanmış, çelik montaj 
işlerinde % 38, boru imalat ve montaj işlerinde % 23, 
ekipman montajında ise % 43 ilerleme sağlanmıştır. Elektrik-
enstrüman montajına da başlanmış durumdadır. CTJV ile 
19.03.2008 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı dahilinde 
Train-6' nın tamamlanması için 9 süre uzatımı alınmıştır. 

Projede Mart 2008 sonu itibariyle harcanan toplam direkt 
işçilik 12,5 milyon adam-saat'e ulaşmıştır. Şantiyede 4530 
direkt ve 1400 indirekt olmak üzere toplam 5930 personel 
görev yapmaktadır. Oatargas LNG Tesisi şantiyesi Ocak 
ayında 6500'e kadar çıkan personel sayısıyla Gama 

Endüstri'nin en kalabalık şantiyesi olma özelliğini 
taşımaktadır. Bir kasaba nüfusuna yaklaşan personelin bir 
kısmı şantiyeye yaklaşık 30 km mesafedeki Al-Khor 
kasabasında kalmaktadır. Elemanların bu mesafeyi hergün 
gidiş geliş zorluklarını ortadan kaldırmak üzere Ras Laffan 
Endüstri Şehri'nde (RLIC) mevcut GAMA kampına 2100 
kişi kapasiteli ikinci bir kamp daha inşa edilmektedir. Bu 
yeni kampın kullanıma açılan ilk bölümüne Al-Khor'da 
kalmakta olan TCN elemanların 720'si nakledilmiş, diğer 
TCN elemanların da engeç Mayıs 2008 başında taşınmalan 
hedeflenmiştir. RLIC'deki kampımızda tüm mühendis ve 
idari personel yatakhanelerine sağlanan kablosuz internet 
bağlantısı ile işçilerimizin hizmetine sunulan üç adet internet 
kafe çalışanlarımızca büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
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MAKEDONYA - ÜSKÜP 220 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı 
11 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan EPC sözleşmeye müteakip, 

proje işe başlama emri yazısı 31 Mayıs 2007 itibari ile 

yayınlanmıştır. Saha 1 Ağustos 2007 Tarihinde, Mobilizasyon 

alanları ise 5 Eylül 2007 tarihinde teslim edilmiştir. Projenin 

20 Ekim 2009 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

inşaat lisansı henüz işverence temin edilmemiş olup, inşaat 

işlerinin başlaması için temini gerekmektedir. Temel tasarım 

çalışmalarına ek olarak ana ekipman şartnameleri 

nihayilendirilmektedir. Ana ekipmanlarda ; GSU ve UAT trafo, 

Atık ısı kazanı, Soğutma kulesi ve Gaz kompresörü siparişleri 

verilmiştir Yardımcı ekipman ihaleleri devam etmektedir. 

Mobilizasyon işleri tamamlanmış, İnşaat işleri ve Yapısal çelik 

işleri için ihaleye çıkılmıştır. Nisan 2008 içerisinde toprak işleri 

bitirilip inşaata başlanacaktır, işverenin inşaat izinlerini alması 

beklenmektedir. 

İSKENDERUN - İSDEMİR 
6. ve 7. Buhar Kazanları Projesi 

GAMA Güç Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. tarafından EPC olarak 
üstlenilen İsdemir 6 ve 7 Nolu Buhar Kazanları Projesinin 
sözleşmesi, ERENCO ile 16 Eylül 2005 tarihinde imzalanmış 
olup, 28 aylık proje süresi 16 Ocak 2008 tarihinde tamamlandı. 

Kazanlar radyant tip olup, her biri 250 ton/saat, 100 bar, 540°C 
buhar üretecektir. Her bir kazan, 2 adet Regenerative Air 
Heater(RAH), 1 adet Economizer, ikişer adet FD ve İD Fandan 
oluşmaktadır. 

GAMA kapsamındaki tüm montajlar, izolasyon ve boya işleri 
tamamlanmıştır. Kazanların devreye alma süreci 15 Nisan 2008 
tarihi itibari ile başlamıştır. 6 no'lu kazanda 1 Haziran 2008 de 
ilk ateşleme yapılması planlanmaktadır. 

Proje, işveren yükümlülüğündeki elektrik ve yakıt teminindeki 
gecikmelerle, yaklaşık toplam 10 aylık bir gecikme ile 
tamamlanacağı öngörülmektedir. 
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IRLANDA - WHITEGATE 450MW Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 
VVhitegate 450 MW Kombine Çevrim Santrali Projesi STAG 109FB Single Shaft Kombine Çevrim Santrali'nin EPC bazlı yapım işi, 
konsorsiyum ortağımız GE tarafından sağlanan Gaz Türbini, Buhar Türbini, Jeneratör, HRSG ve DCS haricindeki ekipman tedariklerinin, 
genel ve detay mühendislik hizmetlerinin, tüm inşaat ve elektromekanik montaj işlerinin ve kendi kapsamımızla ilgili ekipman ve 
sistemlerin devreye alınma işlerini içermektedir. Bu kapsamdaki ana kalemler saha ve fabrika üretimi tanklar, Air Cooled Condenser, 
Fin Fan Cooler, demin su tesisi, atık su tesisi, GSU trafo, UAT trafo, LV-MV Svvitchgear, yardımcı kazan, gaz kompresörü, gaz basınç 
düşürme istasyonu, çeşitli pompalar, santral ve yardımcı binaların inşaası olarak sıralanabilir. 

Ekipman spesifikasyonları da dahil olmak üzere tüm genel ve detay mühendislik işleri GAMA Güç Sistemleri kontrolünde yapılmaktadır. 

işveren Bord Gâis ¿ireann tarafından irlanda'nın tek rafinerisi olan Conoco Phillips VVhitegate Rafinerisi'nin yanında sağlanan proje 
sahasında mobilizasyon işleri Ekim 2007 başında başlamıştır. Zemin etüdü GGS tarafından Kasım 2007 içerisinde tamamlanmış olan 
sahada erişim yolları açılmış, saha etrafı tel örgü ile çevrilmiş, bitki örtüsü ve nebati toprak kaldırılmış, saha düzleme ve saha içinden 
geçen derenin yönlendirme işleri tamamlanmış, saha yükseltileri en son seviyelerine getirilmiş, 1 adet müşteri ve 2 adet saha (GGS) 
ofisi kurulmuştur. Mart sonu itibari ile taşeron mobilizasyonunu büyük oranda tamamlamıştır. Sahadaki faaliyetler temel işleri ile devam 
etmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 11 personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 7'si Türk olmak üzere 21 indirekt, 5 direkt 
GGS personeli ve tamamı lokal 42 taşeron personeli olmak üzere toplam 68 personel görev yapmaktadır. 
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ENGLISH SUMMARY 

Work on Disi project to start 
in June 
Work will start in June on the multimillion Disi Water 
Conveyance Project, projected to provide the capital with 
100 million cubic meters (mem) of water annually. 
Minister of Water and Irrigation Raed Abu Saud announced 
new amendments and details on the project Sunday during 
a meeting with ministry officials and representatives from 
GAMA Energy, the Turkish company implementing the 
Disi project, and the media. 

The Project consists of extracting water from the 
underground reserves located in DISI, south of Jordan and 
to supply it through a 325 km long steel pipeline to Amman 
and storage facilities to be constructed in Amman, for a 
period of 25 years with a yearly capacity of 100 million 
cubic meters. 

Following a total investment of S1 billion and an operation 
and maintenance of the facilities for 25 years, the project 
shall be transferred to the Kingdom of Jordan 
The GAMA Group has previously carried out other projects 
in Jordan. In 1982-1983 GAMA undertook Ain Ghazal 
Sewage Treatment Project, between 1983 and 1986; the 
Khirbet Al Waste Water Stabilization Tanks Project in 
Samra, and the engineering, procurement and construction 
of the 300 MW Combined Cycle Samra power plant Project, 
which were successfully completed. 

MARMARA Y -Bosphorus 
Immersed Tunnel Crossing 
Project Uskudar Station 
Excavation Continues 21 meters 
Below Sea Level 

The overall progress of construction works for the 
Marmaray Bosphorus Tube Tunnel Crossing Project has 
reached to 24% with a considerable delay due to ongoing 
archaeological searches on the route. 
Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı and Yedikule Stations are 

Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı and Yedikule Stations are 
presently under construction whereas the excavation of 
the Yedikule-Yenikapi bored tunnel by TBM is proceeding. 
The Uskudar station building which is an important part 
of the project with 277 meters long and 30 m wide size 
is being constructed by diaphragm wall technique. 27.000 
m2 diaphram wall constructions were completed as of 
May 2007 and the excavation of the station has been 
started just on the sea shore. Presently excavation has 
reached 21 meters below the se level, which will continue 
till minus 28 meters. 

In Yenikapı region where 200 archaeologists of the İstanbul 
Museum are working, ancient remainings of 12 sunken 
ships have been discovered yet and the archaeological 
investigations are still under way. The diaphragm wall 
construction of Sirkeci Station is under progress. 

VYKSA Casting Rolling Complex 
Project Comes Close to 
Completion 

Vyksa Casting Rolling Complex constructed by Gama 
Industry for the United Metallurgical Company (OMK) in 
Vyksa city of the Russian Federation has progressed more 
than 94% as of April 2008. Civil and infrastructure 
constructions, steel structure, equipment and piping 
installations have been brought to completion stage with 
a progress of 99% during the 34-month period elapsed so 
far since the beginning of the project. Cold tests on the 
Arc Furnace were completed in May 2008 and the furnace 
was fired on 01 st of June 2008 and the first melted product 
was successfully taken to the pot. The works under the 
scope of Gama is planned to be completed by the 1 st of 
August 2008. 

The negotiations with the client regarding the scope 
changes and consequent price adjustments have been 
concluded with an agreement on the final cost of the 
project and the final contract amount is also expected to 
be finalized soon. 

United Metallurgical Company (OMK) is one of the major 
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domestic companies and comprises five large metallurgical 
plants: Vyksa Steel Works (Nizhniy Novgorod Region), 
Almetyevsk Pipe Plant (Republic of Tatarstan), Chusovoy 
Steel Works and Gubakha Coke (Perm Region), and 
Shchelkovo Steel Works (Moscow Region). The Vyksa 
Steel Works has a capacity of over 2 million tones of pipes 
per year. The complex, which is contracted to increase 
the existing capacity of the Vyksa Steel Works, is designed 
to produce 1.500.000 tons steel plate coils per year, 
ranging from 2.35 to 12.7 mm thickness, 180 mm wide 
and up to 36 t weight, for the production of steel pipes. 
Produced hot rolled coils shall be the raw material for 

the production of straight electrical welded pipes in VMZ 
and ATZ units. Basic process units are Scrap Handling, 
Electro-steel Melting, Continuous Casting and Rolling 
Units. 

Mr. Anatoly M. Sedykh, Chairman of the Board of Directors 
of the United Metallurgical Company is one of the top 
managers in ferrous metal industry. He was born in 1964, 
graduated from the Moscow Institute of Steel and Alloys 
and holds a Ph.D in Economic Science. He started his 
career as an economist at the Central Research Institute 
for Iron and Steel Industry and in 1999 attended to the 
Head of the Vyksa Steel Works. After the crises in the 
market in 90's Mr.Sedykh had great efforts to bring back 
the enterprise to normal and succeeded it over a relatively 
short period of time. As the Chairman of the Board of 
Directors of the United Metallurgical Company he initiated 
and implemented several major investment projects at 
the Company's enterprises. He is the author of several 
publications on ferrous metallurgy. 

MARITZA East-1 Thermal Power 
Plant Project 

2X338 MW Maritza East-I Thermal Power Plant Civil Works 
and Mechanical Erection Works undertaken by Gama-Tekfen 
Partnership - TGO- in consortium with Alstom Power 
Generation for the client AES-3C Maritza East -1 Ltd. are 
proceeding as planned with an overall progress of 56 % as 
of March 2008. The scheduled completion date for TGO 
scope is end of 2009 despite of the time extension awarded 
to Alstom till March 2010. There are 302 TGO staff and 914 

subcontractors' personnel working at the site as of end 
March 2008. 

The contrtact for the civil construction works and the 
installation of turbine and common facilities of the Power 
Plant at the southeast of Bulgaria close to Stara Zagora was 
awarded to the consortium formed by TGO and Alstom Power 
Generation on 12 May 2005 by the main contractor Alstom 
Power Generation GmbH (APG) ve Alstom Power Boiler 
GmbH (APB). The owners of the Plant are Consolidated 
Commerce Ltd. and AES, based on a Built-OperateContract 
signed wit Bulgarian Electri Co. (NEK). The ground breaking 
ceremony was held on 6th of June 2006 and the construction 
activities were commenced on 09th of August 2006. The 
scope of TGO includes 850.000 m3 of excavation and backfill, 
140.000 m3 concreting, 2.500 ton steel structure fabrication, 
5.470 ton equipment installation, 2.700 ton piping, 4.430 
m cooling water pipeline. 

S. Arabia YAMAMA Cement Plant 
Project - World's Highest Capacity 
Clinker Production Line Is Now In 
Operation 

Yamama Cement Plant Line No.7 with a daily production 
capacity of 10.000 tons is now in operation with full 
capacity. The contract for the civil and structural design, 
procurement, construction and installation of mechanical 
and electrical equipment of the plant was awarded to 
Gama Industry Arabia Ltd., the subsidiary of Gama Group 
Companies in Saudi Arabia, on 18 March 2004 by the 
Yamama Cement Co whereas the equipment supply was 
in the scope of Polysius AG of Germany. 

Installation of the Cement Mill No.6 was completed and 
put into operation in August 2005 and the construction 
of the new cement line as an extension of the present six 
units was completed and the first product was taken on 
03.01.2007 and the tests were completed in June 2007. 
The project was completed two months earlier than 
contractual deadline and the Yamama Cement Co. has 
paid an early production premium based on the selling 
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