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1959 
Gama İnşaat Ltd. 
üç genç mühendis 
ve bir işadamının 
or takl ığ ı ile 
kuruldu. 

1963 

1980 
O r t a Doğu'ya ilk 
adım. Ürdün'de 
Ain Ghaza l A t ı k 
Su A r ı t m a Tesisi 
ve A t ı k Boşa l tma 
Üni te ler i Suudi 
Arab is tan 'da 
Y a m a m a ve 
Sakufa Ç imento 
Fabr ika lar ı , 
I r ak ' ta 
Salahuddin 
Raf iner is i 
projeleri başladı. 

Buhar kazan la r ıy la t an ınan 
ABD' l i Babcok and Wilcox 
f i rmasın ın temsi lc i l iğ ini aldı. 

1968 
Gama, Mers in 
T e r m i k Sant ra l ı 
ile Dünya 
Bankas ı 'ndan 
" E n d ü s t r i y e l 
tes is yap ımı için 
yeter l i l ik belgesi 
olan ilk T ü r k " 
unvanını aldı. 

1976 

Soma T e r m i k Sant ra l ı 
inşaat ı başladı. 

1993 

Türk iye 'dek i ilk ağır rayl ı en tegre 
m e t r o projesi olan A n k a r a Met rosu 
t a m a m l a n d ı . 

2006 

2003 
Gama Grubu, endüstr i , ener j i ve 
t i c a r e t a lanlar ında faa l iye t 
gösteren beş ana ş i rket in i Gama 
Hold'rçrg ç a t ı s r a l t m d a topladı . 

Bombalanan Rus P a r l a m e n t o 
binasının onar ımı iki ayda 
b i t t i . Rus h ü k ü m e t i Gama 'y ı 
şeref belgesi ile ödüllendirdi . 

2004 
Engineering News Record'da 
Gama dünyanın en büyük 
m ü t e a h h i t l e r i s ı ra lamasında 
6 9 ' n c u sırada yer aldı. 

İ r landa'daki Tynagh enerj i 
sant ra l ı ü re t imine başladı. 

2007 ^ 

fiESfii 
W 9 1 

Gama Holding ve GE Energy 
Financial Services Gama Enerji'de 
yüzde 5 0 - 5 0 ortak oldu. 

2008 

Gama Enerj i , Fransız rüzgar 
enerj is i ge l iş t i rme ve y a t ı r ı m 
f i rması Theol ia 'n ın yüzde 17 
hissesini aldı. 
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GAMA Ailesi'nin Değerli Üyeleri, 

2009 yılı GAMA Ailesi'nin temellerinin oluşturulması üzerinden elli yıl geçtiğini 
gösteriyor... 1959 yılında kurulan GAMA Ailesi 2009'da elli yaşma ulaştı. İnsanların 
yaşamlarında olduğu gibi, kurum ve kuruluşların yaşamlarında da elli yıllık süreçlere 
ulaşmak ayrı bir anlam taşır. GAMA Ailesi 2009 yılında, kuruluşunun ellinci yılma 
ulaşmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktadır. Özellikle, Türkiye'deki şirketler 
dikkate alındığında, elli yıllık bir yaşamı gerçekleştirmiş ve de geleceğe doğru güvenli 
adımlar atabilme yeteneğine sahip olmak, çok önemli ve anlamlı bir aşama olarak kabul 
edilmelidir. 1959 yılında, Ailemizin temelini oluşturan değerli Kurucu Ağabeylerimizin 
belirledikleri çalışma ilkelerinin ne kadar doğru ve amaçladıkları hedeflerin ne kadar 
isabetli olduğu, ellinci yıla ulaşılmasıyla kanıtlanmış olmaktadır. 

Yıldönümleri bir sevinç ve mutluluk vesilesi olmakla birlikte, geçmişten alman derslerle 
geleceğe bakma konusunda da düşünceler üretme yönünden önem taşır. GAMA Ailesi 
her zaman bu dinamik yaklaşımı benimsemiş, dikkatli değerlendirmeler yaparak, 
yenilikleri yakından izleyerek, hem içinde bulunulan dönemde, hem de gelecekte doğru 
işler yapmak açısından gerekli davranışları yerine getirmiştir. Elli yıllık bir yaşam 
sürecine başarıyla ulaşmanın arkasındaki gerçek budur. 

Bültenimizin bu sayısında da Topluluğumuzun değişik şantiyelerinden ve iş yerlerinden 
haberleri bulacak ve çeşitli yapı ve tesislerin Şirketlerimiz tarafından başarıyla 
gerçekleştirildiklerini okuyacaksınız. Batıda İrlanda'dan başlayan, Orta Doğu Ülkelerini 
de katarak doğuda Sahalin Adası'na kadar uzanan geniş bir dünya coğrafyasında, her 
türlü zorlukları aşarak, başarıyla çalışmayı ve bize işvermiş olan kurumları memnun 
etmeyi sürdürmekteyiz. 

İşlerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, içinde bulunduğumuz kriz döneminde daha 
da önemli hale gelmiştir. Genelde piyasalar daralırken, bazı şirketlerimizde 
organizasyon genişlemesi olmuş, diğer bazı şirketlerimiz de iş programlarım dikkatle 
gözden geçirmişlerdir. Bunların hepsinde amaç, krizin olumsuz etkilerinden korunmak, 
geleceğe daha güçlü olarak erişmektir. İlerdeki sayfalarımızda, değişik uygulama 
haberlerini okurken, bu yaklaşımların uygulamaya nasıl aktarıldığım izleyeceksiniz. 

GAMA Ailemiz, ellinci yıla ulaşmanın sevincini, en üst düzeydeki yöneticilerinden her 
düzeydeki personeline kadar mutlulukla yaşarken, bu başarının Ailemizin her üyesinin 
özverisi ve katkısıyla gerçekleşmiş olduğunun bilincindedir. Bu birliktelik anlayışıyla 
daha büyük başarılara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. 

Bu düşüncelerle ellinci yılımızı kutlar, gelecek için en iyi dileklerimizi sunarız. 

Saygılarımızla. 

GAMA Bülten 
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4 G A M A Ho ld ing Y ö n e t i m K u r u l u Başkanı 

Erol Ü ç e r ' i n 5 0 . Yıl Mesaj ı 

5 J a p o n y a Ve l iah t P rens i M a r m a r a y Şan t i yes inde . 

5 G A M A E n d ü s t r i "ASME S t a m p " S e r t i f i k a l a r ı 

Yen i lend i 

6 A. Muhs in A l M o u s h e g a h ' ı n A n k a r a Z i y a r e t i 

6 G A M A E n d ü s t r i ' d e P r i m a v e r a Eğ i t im i 

"7 P iyasa Dara l ı r ken On la r Gen iş l i yo r 

8 - 9 

10-11 

12-13 

M a r m a r a y P ro jes inde A r k e o l o j i k Kaz ı la r 

Devam Ed iyor 

S. A r a b i s t a n Ma 'aden Sü l f ü r i k A s i t Tesisi P ro jes i 

Rusya Ka luga Demi r -Çe l i k Tesisi P ro jes i 

1 4 - 1 5 B u l g a r i s t a n 2 x 3 3 8 MW M a r i t z a East-1 Termik 

San t ra l P ro jes i 

1 6 Ka ta r P E A R L GTL Hava A y r ı ş t ı r m a Ü n i t e l e r i P ro jes i 

17 

18 

K a z a k i s t a n K a s h a g a n E n d ü s t r i y e l B ina la r Pro jes i 

K a z a k i s t a n Kashagan Ana İş ler Pro jes i 

GAMAbülten 



SAHİBİ YAZ İ İŞLERİ Y A Z I Ş M A ADRESİ YAPIM 

G A M A H O L D İ N G Eren DEMİR A T A T Ü R K BULVARI 2 2 9 , Y A Z A R GRAFİK 
e -ma i l : v a k i f @ g a m a . c o m . t r KAVAKLIDERE, KUBİLAY SOKAK NO: 2 7 / 6 

0 6 6 8 0 A N K A R A T A N D O Ğ A N / A N K A R A 

v 
Tel: (0312) 4 5 5 4 2 6 2 (Pbx) Tel: (0312) 231 4 4 4 0 

1 9 K a z a k i s t a n K a s h a g a n Ener j i San t ra l ı P ro jes i 

2 0 S. A r a b i s t a n Shoa iba IWPP Faz 3 Pro jes i 

Rusya - Sha tu ra 4 0 0 MW K o m b i n e Ç e v r i m Sant ra l ı 

P ro jes i 

M a k e d o n y a - Üsküp 2 2 0 MW K o m b i n e Isı ve 

E lek t r i k San t ra l ı P ro jes i 

2 3 Rusya - S u r g u t 2 x 4 0 0 MW Doğa lgaz K o m b i n e 

Ç e v r i m San t ra l ı P ro jes i 

24-25 i r l anda - VVhitegate 4 5 0 MW K o m b i n e Ç e v r i m 

San t ra l ı P ro jes i 

2 6 Yemen LNG Tesisi Proses Ha t l a r ı 1 & 2 M o n t a j İş ler i 

S. A r a b i s t a n H a w i y a h GTC Tesis ler i Pro jes i 

Sosyal Faa l i ye t le r 

Ref ik Topsever ' i n Make t Serg is i 
Ka ta r Fu tbo l Turnuvas ı 

2 9 Yeni Ev lenen le r / Ç o c u ğ u Olan lar 

3 0 Ç o c u ğ u O lan la r 

Eng l ish S u m m a r y 

GAMAbülten 
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© G A M A H O L D İ N G ^ 
GAMA Ailesi'nin Değerli Üyeleri, 

1959 yılında, ortaklarım Raif Mumcu, Uğurhan 
Turıçata ve Yüksel Erimtarı ile temellerini birlikte 
oluşturduğumuz GAMA Ailesinin ellinci kuruluş 
yılını sizlerle kutlamaktan mutluluk duyuyorum. 

Aklını ve gönlünü ülkesinin imar ve inşaasına adamış 
idealistler olarak yola çıkmış, altyapıda eksiklikleri 
giderecek işler yapmak, yeni teknolojileri ülkeye 
kazandırmak isteğiyle çalışmaya başlamıştık. Bakış 
açımız ilk günlerden itibaren ülkemizle sınırlı 
kalmamış, GAMA'yı, hem Türkiye'de, hem de 
dünyanın farklı coğrafyalarında işler yapabilen 
önemli bir kuruluş haline getirmek istemiştik... 

Aradan geçen elli yıla baktığımda ve yaşadıklarımızı 
değerlendirdiğimde, karşılaştığımız bütün zor 
koşullara rağmen, başlangıçtaki istek ve 
hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımızı görüyorum. 
GAMA'nın, günümüzde, dünya firmaları arasındaki 
sıralamada üst düzeylerde yer alan bir saygın 
kuruluş haline geldiğim görmekten kıvanç 
duyuyorum. 

Bu başarı, aradan geçen elli yıl boyunca, GAMA'da 
her düzeyde çalışanların, birbirlerine saygı, sevgi ve 
güvenle bağlı bir takım halinde olmaları ve 
yöneticilerimizin bilinçli ve özverili çalışmalarının 
ortak eseridir. 

Elli yıl boyunca birlikte çalıştığımız her düzeydeki 
arkadaşlarımızın emeklerini takdir ve teşekkürle 
anıyor, halen çalışmakta olan arkadaşlarımıza 
başarılarının devamını diliyor, aramızdan ebediyyen 
ayrılmış olanları rahmetle yadediyorum. 

GAMA Ailesi'nin günümüzde de yeni başarı 
ufuklarına doğru güvenli adımlarla yürümekte 
olduğu görmenin kıvanç ve mutluluğu ile sizlere 
sevgilerimi sunuyorum. 

Nice elli yıllar dileğimle. 

Erol Üçer 
Yönetim Kurulu Başkanı 

4 
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GAMA Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Erol Üçer'irı 
50. Yıl Mesajı 



J a p o n y a Vel iaht Prens i M a r m a r a y 
Şant iyes inde. . . 

Bu yıl 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında 
İstanbul'da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu'na 
birçok ülkenin Devlet Başkanları konuk olarak 
katıldı. Foruma katılmak üzere İstanbul'a gelen 
Japon İmparatorluğu Veliaht Prensi Naruhito, 
Marmaray Projesi Ayrılıkçeşme Şantiyesini de 
ziyaret etti. Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi 
Tamada'nm da katıldığı ziyaret sırasında 
konukları Gama Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Erol Üçer, Taisei CEO'su Hayama ve 
Taisei Marmaray Proje Direktörü Ohmi 
karşıladılar. Japon geleneklerine göre İmparator 
ailesine temas edilemediğinden Japon yetkililerin 
uzaktan selamladığı Prens Naruhito Gama 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer ile 
tokalaşarak tanıştı. Prens'e ziyareti sırasında 
proje hakkında bilgi verildi. 

GAMA Endüs t r i "ASME S t a m p " 
Ser t i f i ka la r ı Yeni lend i 
GAMA Endüstri'nin sahip olduğu, geçerlik süresi 
Şubat 2009'da dolan ASME"U" Basınçlı Kaplar; "S" 
Buhar Kazanları; "PP" Basınçlı Boru ve "A" Montaj 
damgası kullanma yetki belgeleri, ASME 
tarafından 18-19 Şubat 2009 tarihlerinde 
fabrikada yapılan denetimler sonucu yenilendi. 
Aynı denetim sonucu "National Board of Pressure 
Vessels and Boilers"den alına "R" basınçlı kaplar 
tamir damgası kullanam yetki belgesinin süresi de 

3 yıl daha uzatıldı. 

2000 yılında bu yana sahip olduğumuz ASME 
Yetki belgeleri özellikle yüksek vasıflı basınçlı 
kapların imalat ve montajında dünyada en üst 
düzeyde kabul gören belgeler olma niteliğini 
taşıyor. Gama'nm halen S.Arabistan Maaden ve 
Shoaiba IWPP, Katar QCS şantiyelerinde "ASME 
Stamp'li işleri devam ediyor. 

GAMAbülten 



A. Muhsin Al Moushegah' ın Ankara Z iya re t i 

Gama Endüstrinin S.Arabistan faaliyetlerindeki 
sponsoru A.Muhsin Al Moushegah 9-10 Mart 
2009 tarihlerinde Ankara'ya gelerek Gama 
Holding ve Gama Endüstri üst yönetimi ile 
önümüzdeki dönemde S Arabistan'da izlenecek 
genel strateji ve işbirliği konularında görüşmelerde 
bulundu. 

A.Muhsin Al Moushegah, GAMA'nın 
S.Arabistan'daki adı ve saygınlığının diğer 

firmalardan farklı ve çok itibarlı olduğunu, kriz 
nedeniyle ülkelerindeki yatırımlarda herhangi bir 
duraklama olmayacağını, S.Arabistan'da Türkiye 
Müteahhitler Birliği benzeri bir kuruluşun 
oluşturulmakta olduğunu, kendisinin de bu 
kuruluş içinde yer aldığını, bundan böyle 
Saudizasyon, eskalasyon, FIDIC sözleşmeleri gibi 
konularda Standard uygulamalara gidileceğini, 
ilerisinin daha aydınlık olduğunu bildirdi. 

GAMA E n d ü s t r i d e P r imavera Eğ i t im i 
Gama Endüstri'de Primavera-Proje Planlama 
Eğitimi Proje yönetiminin en önemli 
öğelerinden olan yapım çalışmalarının iş 
kalemleri bazında en dataylı şekilde 
planlanması ve aktiviteler arasındaki 
bağlantıların tanımlanması amacıyla 
kullanılan Primavera bilgisayar yazılımının 
Türkiye Yetkili temsilcisi PRM Yazılım 
tarafından Gama Endüstri Merkez Ofisinde 
Temel ve ileri düzey Proje Yönetimi eğitim 
programları düzenlendi. 16-20 Şubat tarihleri 
arasında yapılan eğitimlere Proje Müdürü ve 
Mühendisi düzeyinde 20 çalışanımız katıldı. 

GAMAbülten 



Piyasa Dara l ı rken Onlar Geniş l iyor 
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. ülkemizde yaşanan 
ekonomik daralmaya rağmen organizasyonunu 
daha da genişleterek büyümesini sürdürüyor. 

Çin'in en büyük iş makinaları üreticilerinden 
Zoomlion ve Lonking (eski ismiyle Longgong) 
markaları ile beraber Gehl Europe GmbH ile 
Amerikan orijinli Mustang marka çok amaölı 
mini yükleyici distribütörlüğü bulunan Gama 
Ticaret ve Turizm, İş Makinaları Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetleri organizasyonunu sürekli 
geliştirerek büyüyor. 

Ostim teşhir merkezi ve servis alanını 2008'de 
hizmete açan şirketimiz, ekonomik daralmaya 
rağmen aynı hızla büyümeye devam ediyor. 
Ülkemizdeki ekonomik ve siyasal sıkıntıların 
ardından global krizin patlak verdiği ve pazarın 
büyük ölçüde daraldığı bir dönemde çalışmaya 
başlamasına rağmen, piyasaların bu durumunu 
ürünlerini tanıtmak, ürün portföyünü 
genişletmek, promosyon faaliyetlerini 
hızlandırmak ve organizasyonunu geliştirmek 
için bir fırsat olarak kullanıyor. Çeşitli 
organizasyon, tanıtım ve promosyonlarla sıkıntılı 
dönemlerde piyasada kendine iyi bir yer 
edinerek, sonraki dönemler için daha büyük 
hedefleri olduğunu gösteriyor. Şirketimiz bu 
hedefleri kapsamında son olarak İstanbul'da ve 
Adana'da Showroom ve Servis alanı olarak 
hizmet vermek üzere iki yeni tesis daha açmak 
için girişimlerine hız verdi. 

5-10 Mayıs tarihleri arasında Ankara Atatürk 
Kültür Merkezinde düzenlenen ve yıl içerisindeki 

7 

Ayrıca Gama Ticaret ve Turizm'in 
distribütörlüğünü yaptığı üretici 
firmalar da yapılarını ve 
ürünlerini geliştirmeye devam 
etmektedirler. Örneğin, Zoomlion 
firması 1000 ton Kapasiteli Paletli 
Vinç üretimine, Mustang ise 
Belden Kırmalı Mini Yükleyici 
üretimine başlamış, tecrübeleri ve 
yetenekleriyle de kısa sürede üst 
seviye kaliteye çıkarmış 
bulunmaktadırlar. 

en önemli 
pazarlama 
faaliyeti olarak 
gösterilen 
KOMATEK 2009 
İş Makinaları 
Fuan'nda 
müşterileriyle 
buluşan 
şirketimizin, bu 
ivmeyi yılın üçüncü 
çeyreğinde açılışlar ve 
çeşitli organizasyonlarla 
sürdürmesi bekleniyor. 

İstanbul Maltepe'de bir bütün 
bina kiralayarak iş makinaları 
teşhir ve servisi için hazırlayan 
Gama Ticaret ve Turizm A.Ş., 
Adananın İncirlik bölgesinde 
oluşturmakta olduğu tesisin 
hazırlık faaliyetlerine başlamış 
bulunmaktadır. Diğer taraftan 
Türkiye'de ve yurt dışında çalışan 
makinalarma aksaksız servis 
hizmeti veren şirketimiz, bu 
nedenle müşterilerinden çok 
olumlu tepkiler almaktadır. 

Gama Ticaret ve Turizm'in bu 
çıkışını aynen devam ettirmesi 
durumunda piyasada kendine 
sağlam bir yer edinmesi ve adının 
sektörün en büyükleri arasında 
anılması bekleniyor. 

GAMAbülten 



Marmaray 
Pro jes inde 
Arkeo lo j i k 
Kazı lar 
Devam 
Ediyor 

8 
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Sirkeci Doğu Havalandırma Şaftı 

Marmaray Projesi BC1 
Sözleşmesi işleri 
çerçevesinde, çalışmalara 
ağırlıklı olarak arkeolojik 
kazılar kapsamında devam 
edilmektedir. 

Halihazırda Sirkeci Doğu 
Havalandırma Şaftı'nda 
karşılaşılan tarihi 
buluntuların kaldırılması 
için Anıtlar Yüksek 
Kurulu'nun kararı 
beklenmektedir. 

Sirkeci Doğu Kaçış 
Şaftı'nda 7. kademe ring 
kirişi inşaatının 
tamamlanmasının 
ardından Nisan 2 0 0 8 
içerisinde yeniden 
arkeolojik kazılara 
başlanmıştır. 

Sirkeci Kuzey Girişi'nde 
devam etmekte olan 
arkeolojik kazı 
çalışmalarında tarihi duvar 
kalıntılarıyla 
karşılaşılmıştır. U 

Sirkeci Kuzey Girişi 

Sirkeci Doğu Kaçış Şaftı 



Sirkeci Güney Girişi'nde 

ise kazık işlerine devam 

edilmektedir. Zemin 

konturunun öngörülenden 

daha derin olduğu bölgede 

proje revize edilmiştir. 

Toplam 166 adet kazıktan 

113 adedinin çakılması 

tamamlanmıştır. 

Yenikapı İstasyonu 

bölgesinde arkeolojik 

kazılara devam edilmiştir. 

Özellikle Tünel Delme 

Makinalarma (TBM 2 ve 3 

'e) yol vermek maksadıyla 

şantiyenin Doğu 

bölgesinde ağırlık verilen 

arkeolojik kazıların Nisan 

2 0 0 9 sonu itibarı ile 

tamamlanacağı tahmin 

edilmektedir. Yenikapı 

Doğu bölgesinde 

yoğunlaştırılan arkeolojik 

kazılar dolayısıyla Yenikapı 

Havalandırma bölgesindeki 

işgücünün tamamı bu 

noktaya kaydırılmıştır. 

Üsküdar İstasyonu nda 

kazı çalışmalarının 

tamamlanmasının 

ardından, en alt seviyedeki 

yatay kazı destek 

elemanlarının (strut) 

kaldırılması tamamlanmış 

ve böylece istasyon Tünel 

Delme Makinalarmm (TBM 

4 ve 5'in) geçişine hazır 

hale getirilmiştir. Üsküdar İstasyonu 

9 
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S. A rab i s tan Ma'aden 
Sü l fü r i k As i t Tesisi Pro jes i 
Çalışmaların gün geçtikçe yoğunlaştığı 
şantiyemizde kaba inşaat işleri büyük ölçüde 
tamamlanmış ve proje genelinde inşaat işleri 
ilerlemesi %72' ye ulaşmıştır. 

Mekanik işlerin ağırlık kazanmaya başladığı bu 
dönemde ekipman, çelik ve boru montajı işleri 
tüm hızıyla devam etmektedir. Ekipman 
montajında ilerleme %38'e ulaşmış olup; 3 Şubat 
2009 tarihinde projenin en ağır tek parça 
ekipmanı olan 265 Ton'luk Atık Isı kazanlarından 
ilkinin montajı yapılmıştır. Kaldırma işleminde, 
kiralanan 600 tonluk CC2800 vinç ana, GAMA'ya 
ait olan 250 tonluk Manitowoc da kuyruk vinci 
olarak kullanılmıştır. Çelik Montaj iş ilerlemesi 
%37'ye, boru ise prefabrikasyon ve montaj 
toplamında %11'e ulaşmıştır. Refrakter ve Asite 
Dayanıklı Kaplama işlerinde ise %24 ilerleme 
kaydedilmiştir. Proje genelindeki ilerleme de ise 

%33'e gelinmiştir. Tamamlanan iş miktarlan 
aşağıda verilmiştir: 

GAMAbülten 



M Öngörülen 3 ,400 ton Çelik kapsamımızdan 
1,158 Ton'luk montaj, 

• Öngörülen 7,731 ton Ekipman kapsamımızdan 
3,035 Ton'luk montaj, 

• Oschatz kapsamı dahil olmak üzere 117,877 
wdi' lık Boru kapsamımızdan 23,289 wdi 
fabrikasyon ve 1036 wdi montaj, 

• Öngörülen 2 ,824 ton Asit Kaplama ve 
Refrakter kapsamımızdan 743 ton' luk Asit 
Kaplama montajı, 

• Öngörülen 1,629 ton Gaz Kanalları 
kapsamımızdan 107 Ton'luk montaj, 

• Öngörülen 26,802 m3 ' lük Beton 
kapsamımızdan 25,222 m3 'lük beton dökümü 
tamamlanmıştır. 

Projenin en yoğun dönemlerine yaklaşırken Şubat 
ayı sonu itibariyle toplam personel sayısı; 881'i 
direk 318'i indirek olmak üzere, 1,199'dur. Bu 
sayının 960'ı GAMA personelinden (730 direk ve 
230 indirek), 204'ü taşeron personelinden(75 
direk ve 129 indirek), 35'i de kiralık 
personellerden(22 direk ve 13 indirek) meydana 
gelmektedir. 

Projemizde toplam 29 Gama Mühendisi ve 11 
Taşeron Mühendisi olmak üzere genel toplamda 
40 mühendis çalışmaktadır. 

İşin başlangıcından itibaren Çevre, Sağlık ve İş 
güvenliği konusuna gösterdiğimiz hassasiyet 
Worley Parsons tarafından da takdir edilmiş, "Safe 
Contractor of the Month Award" ödülü Kasım 
2008 ve Ocak 2009 aylarında GAMA'ya 
verilmiştir. 

Tesis kapsamımızda olmayan diğer kısımlar ve 
müteahhitleri: 

Phosphoric Acid Plant 

Ammonia Plant 

DAP 

Power and Desal Plant 

Liman 

: Litwin/Tekfen 

: Samsung/MMG 

: Dragados/Nesma 

: Hanwha 

: China Harbour 

başarı, bütün çalışanlara verilen akşam yemeği ile 
Gama Kamp'ta kutlanmış ve iş güvenliği 
konusunda tüm çalışanlara katkılarından dolayı 
teşekkür edilerek ayın en güvenli 10 kişisine 
sertifikaları dağıtılmıştır. 

GAMA olarak bölgedeki tüm müteahidleri davet 
ederek düzenlediğimiz ve Samsung, MMG, China 
Harbour, ACBI, Nesma & Partners, Dragados, 
Albinali & Sons, Tekfen ve Worley Parsons'm 
takımlarının karşı karşıya geldiği basketbol 
turnuvasında, toplam 12 takım arasından GAMA 
CONSTRUCTION l.'liği, GAMA SLASHERS 
2.'liği, GAMA OUTOTEC 3,'lüğü elde etmiştir. 

Mart ayı başında 2 ,000,000 adamsaatin kayıpsız 
olarak geride bırakılması üzerine; elde edilen bu 

MNrnjir.Tvıı O" THK 
AWrtJM) 

CONTRACTOR 
Of TUR MMTH 

{ HA'flDENFtiOSPHftTE PROJECT̂  
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Kaluzhskiy Scientific Industrial 
Electrometallurgical Plant (KSIEMP) firması için 
Obninsk bölgesinde inşaa edilmekte olan Demir 
Çelik Tesisi'nin Şubat ayı sonu itibariyle proje 

genelinde ilerleme yüzdesi %8.5 dur. İnşaat işleri 
ilerlemesi % 10.5, ve mekanik işler ilerlemesi %8.1 
olarak gerçekleşmiştir. Mobilizasyon 
çalışmalarında ise %95 e ulaşılmıştır. 



Şubat ayı sonu itibariyle ana iş kalemleri bazında 
yapılan iş miktarlan aşağıdaki şekildedir. 

Hafriyat işleri 

Beton İşleri 

Demir İşleri 

Ankraj İşleri 

Çelik Montaj İşleri 

: 22 .322 m 3 

: 8 .381 m 3 

: 611 ton 

: 125 ton 

: 4 .607 ton 

Mobilizasyon çalışmaları kapsamında, kamp 
tesisleri tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır, 
şantiye tesislerinde ise ofisler, yemekhane, 
ambarlar ve beton santralı tamamlanmış, boru 
prefabrikasyon atelyesinin yapımı ise devam 
etmektedir. 

Proje yapım işlerinde, haddehane binası, tufal 

çukuru ve tünel yapım işleri devam etmektedir. 
Haddehane binasında kolon temelleri bitirilmiştir, 
çelik konstrüksiyon ön montaj ve montaj işleri 
devam etmektedir. Tünel ve tufal çukuru işlerinde 
ise beton dökümü ve kazık işleri yürütülmektedir. 

2009 yılı içerisinde , haddehane binasının montajı 
ve kaplama işlerinin tamamlanması, tufal çukuru, 
su ve yaya tünellerinin inşaat ve boru işlerinin 
bitirilmesi ve inşaat demiri haddeleme kısmına ait 
ekipman temellerinin tamamlanması 
planlanmıştır. 

Şubat ayı sonu itibariyle şantiyede Türk ve Yerel 
olarak toplam 576 personel bulunmaktadır. 

Gama Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Erol 
Üçer Şubat ayında şantiyemizi ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi almışdır. 
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Bulgaristan 
2x338 MW 
Maritza East-1 
Termik Santral 
Projesi 

AES-3C Maritza East -1 Ltd. nin için Tekfen-
Gama Ortaklığı (TGO) tarafından Alstom Power 
Generation (APG- ALSTOM Bulgaria EOOD) ile 
konsorsiyum halinde yapılmakta olan 2X338 MW 
Maritza East-I Termik Santralı İnşaat ve Mekanik 
Montaj işleri Projesinde Şubat 2009 sonu itibariyle 
iş ilerleme durumu şu şekildedir: 

Şubat 2009 sonu itibariyle % 87,35 olarak 
planlanan fiziksel ilerleme oranı % 84,24 olarak 
gerçekleşmiştir. 

• Türbin Binası ana çelik montajı ile çatı 
kaplaması tamamlandı, duvar kaplaması devam 
ediyor. 

• Soğutma Kulesi üst ring ve yürüyüş platformu 
tamamlandı, tırmanır kalıp söküldü. İç boya ve 
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prekast montajı devam ediyor (prekast montaj 
ilerlemesi yaklaşık % 27). Pompa binası ince 
işleri başladı. 

• 1 adet alçıtaşı silosu çatı çelik işlerine başladı. 2 
adet kül silosu iç yapılarına devam edildi. 3. kül 
silosu kayar kalıp imalatına başlandı. 

• Kömür boşaltma istasyonu ile trafo binası 
betonarme yapısı tamamlandı, eksik giderme 
işleri başladı. 

• Birinci ünite kömür park makinesi temeli 
tamamlanarak montaj için teslim edildi. İkinci 
ünitede ise temel inşaatına devam edildi. 

• Boşaltma istasyonuna kadar olan yeni demiryolu 
kömür hattında ray ve travers montajı 
tamamlandı. Elektrifikasyon ve otomasyon işleri 

i 



başladı. Kireç hattı demiryolu toprak işlerine 
devam edildi. 

• 155,000 m 3 yapı betonu döküldü. 

• Soğutma suyu boruları (OD 2400 mm - 1550 
m) montaj işleri hidrotestler dahil tamamlandı. 

• Atölye boru kaynağı tamamlandı (toplam 
36 ,078 wdi). Her iki ünitede boru montajı 
devam ediyor. Hidrotest ve NDT dahil montaj 
ilerlemesi yaklaşık % 33. (Ünite-1 : % 68, 
Ünite-2 : % 20). 

• Su tasviye binası, ana kontrol ve yardımcı 
kontrol binası ile FGD Electrical Annex'te ön 
devreye alma işlerine, bütüm binalardaki ince 
işler ile HVAC ve FF işlerine devam edildi. 

• Ünite-1 LP, IP, HP Türbin ve Jeneratör montajı 
ve ayarları tamamlandı. 

• Ünite 2 LP, IP, HP Türbin montajı devam etti, 
Kondenser Neck montajı tamamlandı, jeneratör 
motoru yerine konuldu. 

• Türbin binası statik ve rotary ekipman montajı 
büyük ölçüde tamamlandı, enstrüman montaj 
işlerine başlandı. 

• Su tasviye binası ekipman ve boru montajı ile 
elektrik ve enstrüman işleri büyük ölçüde 
tamamlandı. 

Projenin 08 Mayıs 2010 tarihinde, 2.Ünitenin 
Performans testi yapılarak tamamlanması 
planlanmıştır. 

TGO şantiye personel kadrosu Şubat sonu 
itibariyle 104 Türk (55 direk - 49 endirek) ve 206 
yerel (83 direk - 123 endirek) olmak üzere 
310'dur. 

Taşeronların kadrosu Şubat sonu itibariyle 90 
Türk (70 direk - 20 endirek) ve 483 yerel (412 
direk - 71 endirek) olmak üzere 573'tür. 
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Hava Ay r ı ş t ı rma Katar PEARL GTL 
Ün i te le r i Pro jes i 
Pearl GTL Hava Ayrıştırma Üniteleri (GTL-299) 
Projesi Katarın Ras Laffan Endüstriyel Şehrinde 
devam etmektedir ve proje tamamlandığında 
dünyanın en büyük Gas-to-Liquids (GTL) Tesisi 
ve dolayısıyla dünyanın en büyük Hava Ayrıştırma 
Üniteleri (Air Separation Unit, ASU) olacaktır. 
Projede Şubat 2009 sonu itibari ile disiplinler 
bazında ilerleme değerlerimiz İnşaat İşlerinde 
%68, Çelik Montaj işlerinde %56, Ekipman 
Montaj İşlerinde %26, Döner Ekipman Montaj 
İşlerinde %8, Boru Prefabrikasyon ve Montaj 
İşlerinde %18 ve Boya İşlerinde ise %12 olarak 
kaydedilmiştir. Genel iş ilerlemesi ise %37 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Projenin en büyük tek parça ekipmanı olan her 
biri 427 ton ağırlığındaki "Rectification Cold 
Box"lardan 6 tanesinin montajı Şubat 2009 sonu 
itibari ile tamamlanmış, bu montaj işinin etkilediği 
Kule İnşaatlarına devam edilmeye başlanmıştır. 

Projenin bir diğer önemli ekipmanı olan "Air 
Cooled Condenser"lerin (ACC) montaj işleri 
devam etmektedir. 

Makine Dairelerinin çelik montaj işlerine devam 
edilmekte olup söz konusu binaların ekipman 
montaj işlerine de başlanmıştır. Bu binalardaki en 
büyük ekipmanlar olan MAC ve BAC Ünitelerinin 

(sırasıyla 237 ve 217 ton) montajında kullanılacak 
olan köprü vinç sahaya ulaşmış ve montaj 
çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu vincin 
montajını müteakip Makine Dairelerinin ilk ağır 
kaldırma işi Mart ayı içinde FD Ünitesi için 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplam 270,000 wdi Boru İmalat işlerinin Şubat 
2009 itibari ile %40 tamamlanmış olup saha 
montaj işlerine devam edilmektedir. 

Paslanmaz Çelik Prefabrikasyon Atelyesi Mart 
2009 ayı içinde devreye alınmıştır. İşveren 
tarafından temin edilen 120,000 m2 'lik ilave stok 
sahasının saha düzenleme çalışmaları devam 
etmektedir. 

İşveren tarafından kabul edilen 1.5 ay süre 
uzatımı ile birlikte Mayıs 2010'da tamamlanması 
hedeflenen projenin personel sayısı Şubat 2009 
itibari ile 750'si Türk (498 Direk, 252 Endirek) ve 
2,183'ü yabancı (1,651 Direk, 532 Endirek) 
olmak üzere toplam 2,933 kişiye ulaşmıştır. 

Şantiye personelinin de projede çalışan diğer 
personel ile birlikte ikamet etmekte olduğu Pearl 
Village'de düzenlenmekte olan sosyal faaliyetler 
devam etmektedir. Son olarak düzenlenen 
basketbol turnuvasında şantiyemiz personelinden 
oluşan takım ilk 2 maçını kazanmıştır. 
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Kazak is tan Kashagan 
Endüs t r i ye l B ina lar Pro jes i 

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

Proje devam ederken müşteri tarafından talep 
edilen değişiklikler ve ilave işler nedeniyle orjinal 
sözleşme bedeli artmakta ve iş programı 
değişmektedir. Proje sonunda, alman ilave işler ve 
yapılan revizyonlar nedeniyle sözleşme bedelinin 
orjinal bedelin yaklaşık üç katma ulaşması 
beklenmektedir. 

Türkiye'de yürütülmekte olan mühendislik ve 
satmalma çalışmalarında 28 Şubat 2009 itibariyle 
sırasıyla %94 ve %91 oranında ilerleme 

kaydedilmiştir. Şantiyedeki montaj çalışmalarında 
kaydedilen %61'lik ilerleme de hesaba katıldığında 
projenin genel tamamlanma yüzdesi %66'ye 
ulaşmaktadır. 

GATE personeli olarak 140 Türk (63 direkt, 77 
indirekt), 186 yabancı (112 direkt, 74 indirekt) 
görev yapmaktadır. Taşeron personeli olarak ise 5 
Türk (5 indirekt), 132 yabancı (88 direkt, 44 
indirekt) çalışmaktadır. 
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Kazak is tan Kashagan Ana İşler Pro jes i 
Kazakistan'da Kashagan projesi kapsamında yer 
alan Kashagan Ana işler (Kashagan Main Works -
KMW) projesinin sözleşmesi 01 Nisan 2005 
tarihinde geçerli olmuştur. Proje, GAMA'mn %50 
oranında ortak olduğu North Caspian 
Constructors (NCC) ortaklığı tarafından ana 
yüklenici olarak yürütülmektedir. GATE alt 
yüklenici olarak NCC kapsamındaki işleri 
üstlenmiştir. 

Proje genelinde sağlanan ilerleme yüzdesi 12 Mart 
2009 itibariyle %92.7'dir. Proje kapsamında 
tamamlanan ana imalat-montaj miktarları aşağıda 
verilmiştir. 

Kazık 

Beton 

Çelik montajı 

Boru kaynağı (atölye) 

Boru kaynağı (saha) 

Boya (çelik yapı) 

Boya (boru) 

26.821 adet 

73.047 m 3 

12.767 ton 

834 .880 DI 

191.655 DI 

259 .874 m 2 

224.861 m 2 

Ekipman montajı : 11.018 ton 

Projede NCC, GATE ve taşeronları dahil olmak 
üzere 1.243 direkt, 915 indirekt toplam 2.158 
personel görev yapmaktadır. 

Projenin mevcut kapsamı Tranche 1 ve 2'yi 
içermektedir ve 2009 içerisinde tamamlanacaktır. 
Bir sonraki aşama olan Tranche 3 kapsamındaki 
Oil Tranche 3 işleri ile ilgili olarak müşteri ile 
görüşmeler olumlu sonuca ulaşmıştır ve Oil 
Tranche 3 kapsamındaki işlerin NCC tarafından 
yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Söz 
konusu işlerin 2009-2012 yılları arasında devam 
edeceği planlanmaktadır. 
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Kazakistan Kashagan 
GATE (Gama-Tekfen) İnşaat Taahhüt Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafından Kazakistan'da, Kashagan 
projesi kapsamında yürütülmekte olan Kashagan 
Enerji Santrali (Kashagan Power Plant - KPP) 
projesi ile ilgili inşaat çalışmalan Mayıs 2005'te 
başlamıştır. 

Enerji santralinin hizmet edeceği, Kashagan'da 
kurulmakta olan tesis çeşitli aşamalardan (tranche) 
oluşmaktadır. 4 adet gaz türbini ve 2 adet buhar 
türbini içeren enerji santrali Tranche 1 ve 2'nin 
ihtiyacını karşılayacaktır. BATEMAN firmasının 
ana müteahhit olduğu projede GATE montaj 

Enerj i Santral ı Projesi 
işlerini yüklenmiştir. 

Projenin başlangıcından itibaren mühendislik 
bilgileri ve malzemelerin temininde müşteri 
(BATEMAN) ve idareden (AĞIP KCO) 
kaynaklanan gecikmeler yaşanmıştır. Bu 
gecikmeler maliyetleri sürekli artırmıştır. 
GATE'nin kontrolü dışında gelişen bu olayların 
maliyetlere etkisinin müşteri tarafından 
karşılanmaması nedeniyle projede %85 fiziksel 
ilerleme sağlandığı noktada işler durmuştur. 
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S. A rab i s tan Shoaiba IWPP Faz 3 Pro jes i 
Suudi Arabistan'da artan enerji ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, SEC (Saudi Electricity 
Conpany) ve SWEC (Saudi Water and Electricity 
Company) yarımadanın batısında yer alan Shoaiba 
Bölgesinde önemli yatırımlar yapmaktadırlar. 
Shuaibah IWP Faz-3 Projesi de bu bölgede hem 
elektrik üreten hem de deniz suyu arıtma işlerini 
gerçekleştiren mevcut 11 Üniteye ek 3 Ünitenin 
yapımını kapsamaktadır. 

Siemens AG firması tarafından Ansaldo Caldaie 
firmasına ihale edilmiş Shuaibah IWPP 
(Independent Water and Power Project) 3 Ünitelik 
Kazan Paketi, Mekanik Montaj işleri, Eylül 2006 
ayı içerisinde Gama Al Moushegah Arabia Ltd.'ye 
sipariş edilmiştir. 

Sözleşmeye göre montaj işlerine Ekim 2006 
içerisinde başlanması ve projenin Aralık 2008'de 
tamamlanması öngörülmüş, ancak idarenin yer ve 
malzeme teslimindeki sorunlar nedeniyle çelik 
montaj işlerine 36 gün gecikmeyle Kasım 2006 
sonunda başlanmıştır, ilerleyen dönemlerde, 
malzeme sevkiyatlarmda gecikmelerin devam 
etmesi sonucu, projenin zamanında bitirilmesi için 
ANSALDO ile önce 20 Şubat 2008 de, daha sonra 
05 Eylül 2008 tarihinde iki kez "Acceleration" 
anlaşması yapılmıştır. 

Şubat 2009 sonu itibariyle Ünitelerdeki son 
durum aşağıda belirtildiği gibidir; 

Ünite 10, Elektrostatik Filtre (ESP) işleri de dahil 
olmak üzere % 100 oranında tamamlanmış ve ilk 
ateşleme yapılmıştır. Halen eksik tamamlama işleri 
devam etmekte olup, GAMA'ya ait eksikler 
tamamlanma aşamasındadır. Halen Ünite 10 
"Taking Over Certificate"almması için İdare ile 
görüşmeler devam etmektedir. 

Ünite 20 ESP Montaj işlerinin tamamlanması ile 
birlikte Ünite % 100 oranında tamamlanmış ve 
ilk ateşleme 7 Şubat 2009 tarihinde başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. İdareden alman eksik işler 
listesi çerçevesinde eksik tamamlama işleri devam 
etmektedir. 

Ünite 30 ESP Montaj işleri büyük ölçüde 
tamamlanmış olup montaj işleri ESP Train 20 
tarafında devam etmektedir. Bu dönem itibariyle 
Ünite % 99.5 oranında tamamlanmıştır. 

Şubat 2009 sonu itibariyle 270 direkt ve 105 
indirekt olmak üzere toplam 375 personelimiz 
çalışmaları yürütmektedir. 

Projemizin tamamlanma aşamasına gelmiş olduğu 
bu dönemde, aynı Shoaiba Bölgesinde Alstom 
Power Inc. Firması ile 3 Ünitelik toplam 1200 
MW kapasiteli yeni bir projenin görüşmeleri 
devam etmekte olup, sözleşmenin imzalanması 
aşamasına gelinmiştir. 
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Rusya - Sha tu ra 4 0 0 MW Komb ine 
Çev r im Sant ra l ı Pro jes i 
Mart 2009 itibariyle projenin ilerleme yüzdeleri 
şöyledir : 

Genel 

Mühendislik 

Satmalma 

İnşaat - Montaj 

inşaat 

Mekanik 

Proje Bitiş Tarihi 

% 55 

% 86 
% 84 

% 23 

%70 

%10 

Mayıs 2010 

işveren ile anlaşmaya varılan Süre uzatımı ve mevcut 
altyapı yıkım kırım işleri ile Sözleşmemizde belirtilen 
kazık işleri metrajının artmasından kaynaklanan 
ilave işlere ait uzun süren görüşmeler karara 
bağlanmış ve İlgili Zeyilnameler imzalanmıştır. Gaz 
Kompresör istasyonunda tespit edilen uygunsuz 
zemin koşullan nedeni ile İşveren ile zemin 
iyileştirme işleri için ilave iş fiyatı üzerinde 
görüşmeler devam etmektedir. 

Tesisteki Gaz Türbini, Buhar Türbini, Jeneratör, 
HRSG, 15 adet HRSG modülü ve diğer tüm GE 
ekipmanları şantiyeye sevkedilmiştir. Gama kapsamı 
kritik ekipmanlardan 500MVA Main Step-up Trafo 
indirme limanına ulaşmıştır ancak nehir yolu sezon 
itibariyle kapandığı için sahaya sevkiyat Mayıs ayı 
içinde gerçekleşecektir. 

Tesise ait tüm kazık işleri tamamlanmıştır. Türbin 
Binası ve HRSG Binası temelleri tamamlanmıştır. 
Main Step-up Trafo temeli tamamlanmıştır. HRSG 
ekipman ve baca temeli tamamlanmıştır. GT, 

ST,Generator Centerline ekipman temeli ve kolonları 
ile Pedestal betonu tamamlanmıştır. Mart ayı 
sonunda Türbin Binası ince işleri tuğla duvar örüm 
işleri ile başlayacaktır. 

Çelik montaj işleri Ekim ayında başlamış olup %51 
oranında tamamlanmıştır. 

HRSG, baca, Centerline ekipmanları, Boru ve BOP 
ekipman montaj taşeronlan sahaya mobilize olmuş 
olup ilgili inşaat ve montaj işleri devam etmektedir. 
İlk HRSG modülü 14 Mart 2009 da kaldırılmış olup, 
toplam 15 modül kaldırılacaktır. Elektrik işlerini 
yapacak taşeron firma seçilmiş olup Nisan ayında 
mobilize olacaktır. 

Centerline ekipman montaj taşeronu Şubat 2009'da 
sahaya mobilize olmuştur. Gaz Türbini 1 Mart, 
Buhar Türbini 3 Mart ve Jeneratör de 8 Mart 
tarihinde pedestal üzerine konmuştur. 

Rusya standardları gereğince proje kapsamında 
temin ettiğimiz ekipmanlann Rus normlarına 
uygunluğunun tespiti gerekmekte bu amaçla, 
sertifikasyon işleri mühendislik işleri ile paralel 
devam etmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 23 personel 
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 37 'si Türk 
olmak üzere 68 indirekt, GGS personeli ve 282 
taşeron personeli olmak üzere toplam 348 personel 
görev yapmaktadır. 

GAMAbülten 



Makedonya - Üsküp 2 2 0 MW Komb ine Isı 
ve E lek t r ik Sant ra l ı Pro jes i 
Gama Güç Sistemleri 
liderliğinde Alstom İsviçre ile 
üstlenilen Alstom GT13E2 
Gaz Türbini ve KA13E2 
Buhar türbini'nin multishaft 
konfigürasyonu ile 220 MW 
üretecek Kombine Çevrim 
Kojenerasyon Santrali Projesi 
için 11 Mayıs 2007 
tarihinde imzalanan EPC 
sözleşme sonrasında, proje 
işe başlama emri yazısı 31 
Mayıs 2007 itibari ile 
yayınlanmıştır. Saha 1 
Ağustos 2007 tarihinde, 
Mobilizasyon alanları ise 5 
Eylül 2007 ve 21 Mayıs 2008 
tarihlerinde iki parça halinde 
teslim alınmıştır, inşaat lisansı işverence 19 Mayıs 
2008 tarihinde temin edilmiş olup, inşaat işleri 
takiben başlamıştır. 

Şubat 2009 itibariyle projenin ilerleme yüzdeleri 
aşağıdadır. 

- Genel % 60 

- Mühendislik % 89 

- Satmalma % 88 

- İnşaat ve montaj %39 

- Proje Bitiş Tarihi Şubat 2010 

Mühendislik işleri, detay tasarım ve BOP ekipman 
şartname hazırlıkları ile devam etmektedir. 

Ana ekipmanlarda; Ana ve yardımcı trafolar, Buhar 
türbini kesicisi, Orta gerilim panoları, İzole faz 
Baraları, Atık ısı kazanı, Soğutma kulesi , Gaz 
kompresörü ve DCS ; 

Yardımcı ekipmanlarda ; Ana bina tavan vinci, 
Besi, Soğutma, Yangın suyu ve diğer pompalar, Pis 
su ve Su arıtma ünitesi, Hava kompresörü, 
Alaşımlı ve karbon çelik borular, kablolar, 
ekipman monoray vinçleri, CEMS, Acil durum 

jeneratörü, eşanjörler, UPS ve DC sistemleri'nin 
siparişleri verilmiştir, diğer yardımcı ekipman 
ihaleleri devam etmektedir. 

Gaz ve Buhar Türbinleri ve Condenser paketine ait 
malzemenin büyük ölçüde şantiyeye nakliyesi 
tamamlanmıştır. Atık Isı Kazanı ve diğer yardımcı 
ekipmanlarının şantiyeye nakilleri devam 
etmektedir. 

İnce işler ve devreye alma işleri haricinde tüm 
inşaat ve montaj işleri için taşeron mukaveleleri 
imzalanmıştır. 

İnşaat ve Montaj işleri hız kazanarak Atık ısı 
kazanı, Gaz ve Buhar türbini, Ana trafo ve yapısal 
çelik montaj işleri ve paralelinde yardımcı 
binaların temel inşaatları ile devam etmekte olup, 
Buhar türbini, jeneratörü ve Soğutma kulesinin 
ekipman montajına önümüzdeki günlerde 
başlanılması programlanmıştır. 

Ankara merkez proje ekibinde 13 personel görev 
yapmaktadır.Saha ekibinde ise 30 'u Türk, 14'ü 
yerel toplam 44 GGS personeli ile 175'i taşeron ve 
6'sı Alstom Personeli olmak üzere projede toplam 
225 personel görev yapmaktadır. 

GAMAbülten 



Rusya - Su rgu t 2 x 4 0 0 MW Doğalgaz 
Komb ine Çev r im Sant ra l ı Pro jes i 

çaplı olmak üzere toplam 56 ton boru 
sevkedilmiştir. Soğutma suyu borularının 
montajına Nisan ayında başlanması 
planlanmaktadir. 

Yüksek miktarda kütle beton dökümlerinin 
gerçekleştirilecek olması ve Surgut şehrinde 
karşılaşılan malzeme ve ekipman temini 
güçlükleri, beton dökümünün tek kaynaktan 
yapılmasına olanak vermemektedir.Bu sebeple 
şantiye sahasında inşa edilen beton santrali 
faaliyete alınarak beton üretilmeye başlanmıştır. 

300 bin kişinin yaşadığı Surgut şehrinin; kuzey 
yanm kürede yüksek enlemde bulunması 
sebebiyle Mart ayının ortalarına gelinmesine 
rağmen soğuk ve karlı hava şartları sürmektedir. 
Mart ayı ortalama hava sıcaklığı -15 derecedir. 

Ankara merkez proje ekibimizde 23 kişi 
çalışmakta olup, saha ekibimizde Gama Güç 
Sistemlerinden 41 Türk , 26 lokal ve taşerondan 
188 Türk - lokal olmak üzere toplam 252 
personel görev yapmaktadır. 

Sibirya bölgesinde yapılan 800MW gücündeki 
santral inşaatında zorlu kış koşulları altında 
çalışmalar devam etmektedir. Yer yer - 40°C lere 
varan hava sıcaklığı, kış boyunca zemini kaplayan 
kaim kar ve buz katmanı ve zemin tabakasının 
donması gibi etkenler, inşaat uygulamalarında özel 
teknikler kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. 
Beton dökümünde ısı battaniyeleri ile kapama, 
özel kablolar ve ısıtıcılar vasıtasıyla ısıtma gibi 
önlemler alınmaktadır. Aynı önlemler zemin 
hazırlıkları için de uygulanmaktadır. 

Mart 2009 itibariyle ilerleme yüzdeleri aşağıdaki 
gibidir; 

-Mühendislik % 53,4 

- Satmalma % 28,4 

- İnşaat % 4,2 

- G e n e l % 21,3 

- Proje Bitiş Tarihi Mart 2010 

Türbin pedestali radye temeli bitmiş olup, kazan 
temeli ve bina tekil temelleri inşaatı devam 
etmektedir. Gaz kompresör binası temel kazısı 
tamamlanmış, 54 adet kazık sahaya getirilmiştir. 
656 adet kazık çakımı ve 
4700 m 3 beton dökümü 
tamamlanmış olup 
şantiyemizde Mart ayı 
itibariyle toplam 40 ,650 m 3 

kazı çalışması yapılmıştır. 
Çelik montaj taşeronu 
mobilize olmuş, Mart ayı 
ortalannda ilk çelik 
montajının yapılması için 
hazırlıklara başlanmıştır. 
Stok sahasına 1680 ton çelik 
ulaşmıştır. Şu ana kadar 
imalatı tamamlanan 161 ton 
soğutma suyu borusunun 
Surgut'a nakli tamamlanmış 
olup; şantiyeye ise 50 tonu 
1840 mm, 6 tonu 1371 mm 

GAMA bülten 



İ r landa - VVhitegate 4 5 0 MW Komb ine 
Çevr im Sant ra l ı Pro jes i 
STAG 109FB Single Shaft Kombine Çevrim 
Santralinin EPC yapım işi, konsorsiyum ortağımız 
GE tarafından sağlanan Gaz Türbini, Buhar 
Türbini, Jeneratör, HRSG ve DCS haricindeki 
ekipman tedariklerinin, tüm genel ve detay 
mühendislik hizmetlerinin, tüm inşaat ve 
elektromekanik montaj işlerinin ve kendi 
kapsamımızla ilgili BOP ekipman ve sistemlerin 
devreye alınma işlerini içermektedir. 

Şubat 2009 itibariyle projenin ilerleme yüzdeleri 
aşağıdadır. 

- Genel 

- Mühendislik 

- Satmalma 

- Yapım 

- Proje Bitiş Tarihi 

% 58 

% 97 

% 90 

% 28 (İnşaat % 78) 

Mayıs 2010 

24 
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Projemizin kontratsal bitiş tarihi saha zemin 
şartlarmdaki değişiklikler sebebiyle yaptığımız 
talebimize istinaden müşteri tarafından olumlu 
değerlendirilerek 30 Haziran 2010 olarak 
belirlenmiştir. Mevcut iş programına göre ilk 
ateşleme (First Fire) 25 Aralık 2009, hedef ticari 
devreye alma (Target COD) ise 31 Mayıs 2010 
tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Şubat 2009 sonu itibari ile merkez proje ekibi 
tarafından takip edilen mühendislik işlerinde %97 
ilerlemeye ulaşılarak genel olarak tamamlanmış; 
detay tasarım işleri ise inşaat, mekanik, elektrik ve 
kontol kalemlerinde tamamlanmak üzeredir. 

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

Elektrik ve Mekanik montaj taşeron 
anlaşmalarının yapılması ve yoğun malzeme 
sevkiyatı ile hız kazanan saha işleri çerçevesinde 
inşaat, yeraltı servislerin imalat ve montajı, Türbin 
ve Jeneratör ve yardımcı ekipmanları montajı, 
ACC montajı, HRSG montajı, BOP boru spool 
imalat ve montajı, kablo tava montajı ve tank 
imalat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. 
Türbin binası vinçleri devreye alınmış, Gaz 
Türbini, Jeneratör ve Buhar Türbin kısımları 
temellerine yerleştirilmiş ve kaba ayarları yapılmış, 
Jeneratör Rotoru montajı tamamlanmıştır. HRSG 
modül montajı tamamlanmış ve modül ayarları ile 
beraber casing ve downcomer montajı 
yapılmaktadır. Şalt sahası inşaat, elektrik ve 
kontrol işleri tamamlanarak işverene teslim 
edilmiştir. Boru spool imalatı devam etmekte 
olup, boya ve boru montaj işlerine ana ve 
yardımcı boru köprüsünde başlanmıştır. Şubat 
2009 sonu itibari ile inşaat işlerindeki ilerleme 
%78 olarak gerçekleşmiş, tüm istinat duvarları, 

ana bina, ekipman temelleri ile yapısal çelik 
montajı ve trafo temeli ve yangın duvarı inşaat 
işleri ile birlikte tamamlanmıştır. İnşaat işleri, 
Türbin Binası platformları, çeşitli binaların cephe 
kaplamaları, HRSG çelik bina inşaası gibi işlerle 
büyük bir hızla devam etmektedir. ACC yapısal 
çelik montajı, fan, motor bridge ve A-Frame 
montajı ile beraber devam etmektedir. Tank 
montajları büyük oranda tamamlanmış olup, Mart 
ayı içerisinde tank hidrotestlerine başlanacaktır. 
Elektrik ve Kontrol kapsamında DCS tamamlamış 
ve fabrika kabul testlerine başlanmıştır. Ayrıca 
elektrik ekipmanlan montajı, enstrümantasyon 
montajı, yangın algılama sistem tasarımı ve 
montajı, güvenlik sistem tasarımı ve montajı, 
telekomünikasyon sistem tasarımı ve montajı, 
aydınlatma sistemi tedariği ve montajı, HVAC 
tedariği ve montajı işleri kapsamında çalışacak 
olan ana elektrik montaj taşeronu sahaya mobilize 
olmuş ve kablo galerileri ve elektrik binasında 
kablo tavası montajına başlanmıştır. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 11 
personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 17'si 
Türk olmak üzere 38 indirekt, 6 direkt GGS 
personeli ve tamamı lokal 310 taşeron personeli 
olmak üzere toplam 354 personel görev 
yapmaktadır. 

GAMAbülten 



Yemen LNG Tesisi Proses Hat la r ı 1 & 2 
Monta j İş ler i 

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 Hafda Ağustos 2006 
tarihinde projeye başlanmıştır. 

Yemen LNG projesi kapsamında alt yüklenici 
olarak yükümlülüğümüz iki adet proses ünitesinin 
(Trainl ve Train2) elektro-mekanik işlerinin 
yapımıdır. Disiplinlere göre kapsamımızda 5 .600 
ton çelik yapı montajı, 6 .500 ton (600.000WDI) 
boru imalat ve montajı 10.887 ton ekipman 
montajı, 123.000 m 2 izolasyon, 104.632 m 2 

boru boyası ve elektrik/enstrüman işleri 
bulunmaktadır. 

Mart 2009 itibariyle Atölye boru imalat, kumlama 
ve boya işleri tamamlanmış olup, kismi olarak 
atölyeler demobilizasyonuna başlanmıştır. 

Sahada ise Train 1 montaj işlerinde tamamlanma 
aşamasına gelinmiş ve idare ile belli alanlarda 
precommissioning işlerine başlanmıştır. Tr 1 
ünitesi montajı olarak işin tamamlanma yüzdesi 
%93.33'dür. Train 1 montaj işlerinin 
tamamlanması Nisan 2009 olarak planlanmakta, 
Tain 2 ye personel / ekipman kaydırma ve Tr 1 
demobilizasyon işleri Mart sonunda başlanacaktır. 

Train 2 ünitesinde ise mekanik ve elektrik 
işlerinde %72.42 lik bir ilerleme sağlanmış olup 
montaj faaliyetleri devam etmektedir. 

Şubat 2009 sonu itibarı ile Proje bazında %82.88 
lik bir ilerleme kaydedilmiştir 

İdare ile yapılmış olan amendment 2 ile işin 
tamamlanma süresi 15 Haziran 2009 olarak 
belirlenmişti fakat birçok nedenlerden dolayı işin 
bu sürede bitmiyeceği ortaya çıkması üzerine 
idareden ek süre talebi yapılmış ve görüşmeler 
devam etmektedir. 

Şantiyemizde 425 Indirect; 1,818 direkt olmak 
üzere toplam 2,243 personel çalışmaktadır. 

GAMAbülten 



S. A r a b i s t a n Havviyah GTC Tesis ler i 
Pro jes i 
Saudi Aramco tarafından komple yapımı ENİ 
Snamprogetti'ye (yeni adı ile ENİ Saipem) verilen 
"Hawiyah Gas Treatment & Compression Plant" 
Projesinin tüm mekanik işleri GAMA Al 
Moushegah Ltd. (GAAL) tarafından üstlenilmiştir. 
Mukavelevi süresi 36 ay olan projeye Aralık 
2005'te başlanmış ve projenin yapım işleri Aralık 
2008 ayında tamamlanarak "İş Tamamlama 
Sertifikası" Şubat 2009 içinde karşılıklı 
imzalanmıştır. 

Ana Boru Köprüsü, "Flare" sahası, "inlet" sahası, 
iki kompresör sahası ve iki gaz işleme sahası 
olmak üzere toplam 7 ana bölümden oluşan 
projede tamamlanan miktarlar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Çelik 13,412 ton yapı çeliği montajı 

24 ,696 m 2 çatı kaplaması montajı 

Ekipman 11,471 ton ekipman montajı 

6 ,264 m. ekipman kaynağı 

Boru İşleri 22,901 ton boru montajı 

7 ,063 ton boru imalatı 

1,093 ton support imalat ve montajı 

555,351 wdi (674,627 Dia-Inch) 

Boya 184,763 m 2 kumlama ve boya 

İzolasyon 43 ,939 m 2 

En yakın yerleşim yerine 70 km. uzaklıkta ve çöl 
ortasında konumlanmış olan projenin, başlangıçta 
yaşanan bir çok soruna rağmen ana projenin diğer 
yarısını üstlenmiş olan JGC / CCC firmalarının 5 
ay önünde tamamlanması, işin uygulaması, hızı ve 
kalitesi açısından Saudi Aramco ve ENİ 
Snamprogetti tarafından takdirle karşılanmıştır. 

GAMAbülten 



Refik Topsever'in Maket Sergisi 
Gama Endüstri Genel Müdür Yardımcısı Refik 
Topsever Ankara 365 Alış-Veriş Merkezinde açılan 
hobi maket sergisine katıldı. Serginin en önemli 
parçalarını veren R.Topsever, bir maketin 
yapımının altı ay kadar süre alabildiğini, bazı 
maketlerin algılayıcı-verici donanımlı ve gerçeği 
ile aynı becerilere sahip olduklarını, örneğin 
maket tankların üstün ses ve hareket yetenekleri 
ötesinde birbirleriyle savaşma özellikleri de 
bulunduğunu belirtti ve hobi-maketlerin oyuncak 
sınıfında olmayıp adedinin fiyatının 2.000,-
USD'ye kadar çıktığı bilgilerini verdi. 

Katar Futbol Turnuvası 

9. Emin Obge - QCS-282 

10. Mustafa Kılıçarslan - QCS-282 

11. Uğur Mısırlıoğlu - QCS-282 

12. Öner Akdan - QCS-282 

13. Ruhi Uzun - QCS-282 

14. Bahadır Erdem - QCS-282 

Katar'da faaliyet 
gösteren Türk firmaları 
arasında Ocak ve Şubat 
2009 ayları boyunca 
süren futbol 
turnuvasında GAMA 
Qatar Co. ikinci 
olmuştur. Alman kupa 
resmi ekte 
sunulmaktadır. 

1. Onur Nacak - Doha Ofis 

2. Hüseyin Bora Mavi - Doha Ofis 

3. Ömer Kamil Dingil - Doha Ofis 

4. Berat Ûzbey - QCS-282 

5. Murat Uçar - QCS-282 

6. Cihangir Genç - OCS-282 

7. Bekir Serdar Yücel - QCS-282 

8. Ümit Ular - QCS-282 

sağlayan arkadaşlarımızın 

Takımımızda yer alan 
oyuncular ve katkı 

isimleri aşağıdadır. 

GAMAbülten 



Gama Güç Sistemleri Proje Mühendisi 

Alper Uysal ve Olga Uysal 

26 Aralık 2008 tarihinde evlendiler. 

Yeni evlilere mutluluklar dileriz. 

uau 

Gama Güç S istemleri Teklif Mühendisi 

Adil Demiralp 'm 09.01.2009 tarihinde 

bir kızı oldu. Miray adı verilen bebeğe 

uzun ömürler diliyoruz. 
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Gama Endüstri Satın Alma Grubundan 

Özgür Güzel - Güzel Güzel in 

26.01.2009 tariflinde 

bir kızı oldu. Duru adı verilen bebeğe 

uzun ömürler diliyoruz. 

TGT LAM AS 3-4 HES işletmesi personeli, 

elektrik teknisyeni Hasan Yalçın ÇİFTÇİ -
Esra ÇİFTÇİ'Hm 09.04.2009 tarihinde bir 

oğlu oldu. Emir Arslan adı verilen bebeğe 

uzun ömürler diliyoruz. 

30 
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Suudi Arabistan Petrorabigh PE Projesi 

Muhasebe Şefi Harun G Ü R D A L - Filiz 

GÜRDAL'îh 03.04.2009 tarihinde 

bir oğlu oldu. Eray adı verilen bebeğe 

uzun ömürler diliyoruz. 

Gama Güç Sistemleri Muhasebe Sorumlusu 

Cenk Kuçlu'nun 31.01.2009 tarihinde bir 

kızı oldu. Zeynep adı verilen bebeğe uzun 

ömürler diliyoruz. 



Renewal of ASME Stamp Certificates 
The ASME Stamp Cert i f icates ( "U" Stamp for 
Pressure Vessels, " S " for Power Boilers, "PP" for 
Pressure Piping and " A " for Assembly of Boilers) 
awarded to GAMA Endüstri we re renewed and the 
validit ies were extended for another three years upon 
complet ion of a successfu l l audit conducted by 
ASME at the Manufac tur ing Plant on 18-19 February 
2009. The "R" Stamp Certi f icate issued by the 
Nat ional Board of Pressure Vessels and Boilers 
(USA) has also been extended for three years. 

The subject cert i f icates are the most reputable 
evidences of high quality product ion as per ASME 
Code and have been maintained through successfu l l 
operat ions by GAMA since the year 2000. GAMA 
Endüstri has presently been given orders w i th ASME 
Code Stamp in its Maaden and Shoaiba IWPP 
Projects in S.Arabia and QCS Project in Qatar. 

Crown Prince of Japan, Mr. Naruhito 
visited Marmaray Jobsite 

The 5th Wor ld Wate r Forum w a s held in İstanbul on 
16-22 March , 2009 w i th the part ic ipat ion of many 
State Presidents all over the wor ld . The Crown Prince 
of Japan, Mr. Naruhi to w a s one of them. During his 
presence in İstanbul he visi ted the Marmaray 
Ayrı l ıkçeşme jobsite together w i th Mr. Tamada, the 
Ambassador of Japan in Turkey. The visitors were 
met among others by Gama Holding Chairman Mr.Erol 
Üçer, Taisei CEO Mr.Hayama and Taisei Marmaray 
Project Director Mr.Ohmi w i th w a r m we lcome. As per 
the Japanese t radi t ion Japans do not touch any 
member of the family of the Japanese Empiror and 
they saluted the Crown Prince f rom a distance 

whereas the Prince shake hands w i th Mr.Erol Uger. 
During the visit Mr.Naruhi to was informed about the 
project. 

A.Muhsin Al Moushegah visited 
GAMA Headquarters 
Mr.A.Muhs in Al Moushegah, sponsor of Gama 
Endiistri in S.Arabia paid a visit to GAMA 
Headquarters in Ankara on 09-10 March 2009 and met 
the top management of Gama Holding and Gama 
Endustri. The meeting were basicly about the future 
plans and strategies to be fo l lowed by GAMA in 
S.Arabia. 

During the negotiat ions Mr. Moushegah ment ioned 
the fo l lowing: " G A M A has a very reputable and 
respect ive name in the Kingdom of S.Arabia. The 
investments and the coming projects in the country 
wi l l not be ef fected f rom the present global economic 
crisis. The contract st ipulat ions of the construct ion 
projects wi l l be standardized as per FIDIC and the 
clauses like Saudization, escalat ion etc. wi l l be 
revised to the benefi t of the contractors. I wi l l be a 
member of the newly establ ished organization in 
S.Arabia wh i ch wi l l be equivalent to the Turkish 
Contractors Associat ion, and wi l l issue such 
regulat ions." 

Russia - Shatura 400 M W Combined 
Cycle Power Project 
By the end of March 2009, the average progress for 
the general Works is about 55%. 86% of the 
engineering Works and 70% of civil works, 51 % of 
steel erect ion have been completed. 

After long negotiat ions, agreement has been reached 
w i th the Employer about addit ional demoli t ion and 
piling works. Negot iat ions are cont inuing for an 
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addit ional price regarding soil improvement works 
under the gas compressor station. 

Pilings unde r the main building have been completed 
except the gas compressor area. Foundation Works 
for Turbine and HRSG Buildings, main step-up 
transformer, HRSG equipment and stag are 
completed. Equipment foundat ions, columns for gas 
and steam turbines and generator are completed as 
wel l . Brick wa l l construct ion for turbine building wi l l 
be started after March . 

Gas Turbine, Steam Turbine, Generator, HRSG, 15 
HRSG units and all other equipment under GE scope 
have already been delivered to site. Subcontractors 
for HRSG and stag erect ion and piping and BOP 
equipment have started work ing. Subcontractor for 
centerl ine equipment installation was mobil ized at 
site in February 2009. Gas Turbine, Steam turbine and 
Generator was posit ioned on the pedestal on March 
1, 3 and 8 respectively. The f irst of the 15 HRSG units 
was erected on March 14, 2009. Subcontractor for 
electr ical Works has been selected and wi l l be 
mobilized in April. 

500MVA main step-up t ransformer under Gama 
scope has reached to the delivery port. Cert i f ication 
of all equipment procured wi th in the scope of the 
project is being done under Russian regulat ions 
parallel w i th the engineering works. 

23 design staff is work ing in Ankara and total number 
of staff at Site has reached to 348 including the staff 
employed by subcontractors. 

Ireland - Whitegate 450 M W Combined 
Cycle Power Plant Project 
By the end of February 2009, the average progress for 
the general Works is about 58% and most of the 
engineering Works have been completed (97 %). 
Overall progress in civil works is 78 %. 

The contractual date is modif ied as 31 May 2010 after 
the positive assessment of our claims to the 
Employer. The First Fire date is planned as 25 
December 2009 and Target Commercial Operation 
Date is planned as 31 May 2010. 

Construct ion of all retaining wal ls , foundat ion of main 
building, equipment foundat ions, t ransformer 
foundat ions, f i rewal ls and structural steel erect ion 
are completed. Turbine Building platforms 
construct ion and facade covering for var ious 
buildings, HRSG building erect ion are in progress. 
Various erect ion, product ion and instal lat ion works 
such as underground galleries, auxil iary equipment 
f o r t u rb ines and generator, HRSG, ACC, BOP pipes, 
cable shelves, tanks are also in progress. Gas 
Turbine, generator and its rotor and steam turbine 
have been mounted and roughly adjusted. Erection of 
HRSG units is completed and adjustments are in 
progress. Swi tchyard has been completed including 
all instal lat ions and handed over to the Employer. 
Piping Works are in progress including respect ive 
painting. Mount ing of tanks are almost completed. 
DCS instal lat ion is completed. The main instal lat ions 
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subcont ractor of Electr ical, HVAC, f ire f ight ing and 
te lecommunicat ion has started work ing. 

17 design staff is work ing in Ankara and total number 
of staff at Site has reached to 354 including the staff 
employed by subcontractors. 

Russia - Surgut 2x400 M W Natural Gas 
Combined Cycle Power Plant Project 
By the end of February 2009, 53 % of the engineering 
works have been completed. The average progress 
for the general Works is about 21 %. The Project is 
planned to be completed by 31 October 2010. 

Total amount of excavat ion to date is 40 650 cubic 
meters. Excavation works for the gas compressor 
building are completed and 54 piles have been 
del ivered to site. Foundation works for turbine 
building are completed and foundat ions for boiler and 
other buildings are in progress. Total number of 656 
piles have been driven and 4 700 cubic meters of 
concrete have been poured to date. Because of the 
problems for obtaining materials and equipment in 
Surgut for concrete pouring, a concrete plant has 
been instal led at site. Steel erect ion subcontractor 
has been mobilized. 1680 tons of steel has been 
del ivered to site. An amount of 56 tons of cool ing 
wate r pipes have been manufactured and del ivered 
to site. 

Due to geographic locat ion of Surgut city, severe 
cl imatic condi t ions are negatively af fect ing the 
work ing condit ions and diminish the progress. Daily 
work t ime has diminished to 5 hours. Win ter 

condit ions wi l l be still prevail ing in March wi th an 
average temperature of -15 degrees. 

23 engineering staff is work ing in Ankara and total 
number of staff at site is 252 including the ones 
work ing for the subcontractors. 

Macedonia - Skopje 220 M W Combined 
Heat and Power Plant Project 
By the end of February 2009, 89% of the engineering 
works and 60% of general Works have been 
completed. The Project is planned to be completed by 
February 2010. 

Foundation Works for auxil iary buildings are in 
progress. Subcontracts for all civil and instal lat ion 
works except painting and decorat ion and tr ial 

operat ion have been concluded. 
The manufactur ing of Gas and Steam Turbines and 
the Condenser have been completed and del ivered 
to Site. Delivery to site for Waste Heat Tank and 
other auxil iary equipment is in progress. 
Orders for most of the other main and auxil iary 
equipment such as main and auxil iary t ransformers, 
Gas turbine breaker, was te heat tank, cool ing tower , 
and Gas compressor and DCS have been placed. 
Contract negotiat ions for the instal lat ion of e lectr ical 
equipment and instrumentat ion are in progress. 
Mechan ica l instal lat ion Works for Was tewa te r Tank, 
Gas and Steam Turbines, Main Transformer as we l l 
as Generator and Cooling Water are planned to start 

soon and cont inue through 2009. 
13 engineering staff is work ing in Ankara and total 
number of staff at site is 225 including the ones 
work ing for the subcontractors. 
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l O N B B O N B 

İş yükünüzü 
hafifletiyoruz. 
Bütçenizi de... 
üstelik GAMA güvencesi ile. 

Ankara Genel Müdürlük İstanbul Şube 
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Faks: O (312) 409 45 90 Tel: O (212) 288 3012 (pbx) 

Faks: O (212) 288 50 08 
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Faks: O (232) 46183 82 

mailto:trading@gama.com.tr

