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GAMA Ailesi'nin Değerli Üyeleri, 

Dünyanın içinde bulunduğumuz bölgesinde bahar ve yaz aylarının yaşandığı şu 
dönemde, iş hayatını ilgilendiren gündem maddeleri canlılıklarını korumaktadırlar. Başta 
finansal konular olmak üzere, tüm ekonomik ve sosyal gelişmeleri olumsuz etkilemiş 
olan krize ilişkin tartışmalar devam etmekte, ülkeler kendilerine özgü önlemler almaya, 
böylece krizden kurtulmaya ve ekonomilerini tekrar büyüme sürecine kavuşturmaya 
çalışmaktadırlar. Ülkemizde de benzer gündem maddeleri genelde geçerli olmakla 
birlikte, özel olarak enerji sektöründe, elektrik tüketim talebinin karşılanmasında 
kolaylık sağlanmıştır. Kriz nedeniyle beklenenden daha az elektrik tüketilmesi, bu 
açıdan bir darboğaz yaşanmasının önüne geçmiş, sorunu daha ileriki yıllara ertelemiştir. 
Ağırlıklı olarak enerji konularında çalışmalar yapan GAMA Holding şirketleri için bu 
gelişmeleri yakından izlemek görevlerimizin kaçınılmaz bir parçası olmaktadır. 

Yurt içindeki genel gelişmeler ile şantiye ve yatırım projelerimizi yakından izlerken, yurt 
dışındaki şantiyelerimizde de yoğun çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu açıdan 
GAMA Holding şirketlerinin uzun yıllara dayanan bir tarihi vardır. Kurulduğu yıllardan 
itibaren yurt içindeki işlerin yanında yurt dışında da işler almaya önem vermiş bir grup 
olarak, dünyanın değişik ülkelerinde iş yapma konusunda çok değerli deneyimler 
edinmiş bulunmaktayız. Bu deneyimlerimize ilave olarak, ülke ekonomisine katkımız da 
küçümsenmeyecek ölçülerde gerçekleşmiştir. Örneğin, içinde bulunulan şu dönemde, 
yurtiçi - yurtdışı şantiye ve işyeri erimizde yaklaşık 22.000 kişi çalışmaktadır. Yurt 
dışında çalışan işçi ve personelimizin 2008 yılında yurda gönderdikleri döviz toplamı 
150 milyon Dolar düzeyindedir. Bir başka deyimle, GAMA şantiyelere gönderdiği çeşitli 
malzeme ve teçhizata ilaveten işgücü ihracatı da yapmış ve ekonomiye 150 milyon 
Dolarlık ihracat geliri sağlamıştır. Bu kıvanç duyulması gereken önemli bir katkıdır. 

Yurt dışı projelerden söz etmişken, Ürdün'de başlamak üzere olan bir önemli konumuzu 
da belirtmek faydalı olacaktır. İlerdeki sayfalarımızda daha ayrıntılı olarak anlatıldığı 
gibi, Ürdün'ün başkenti Amman'a, yılda 100 milyon m 3 içme ve kullanma suyunu 
sağlayacak bir büyük iş başlatıyoruz. Yap-lşlet-Devret modelindeki uluslararası bir 
ihaleyi kazanarak başlayacağımız bu büyük proje ile, Ürdün'ün güneyindeki DİSİ 
bölgesinde mevcut yeraltı su havzasından ve yaklaşık 500 m. derinlikten pompalarla 
alınacak su, 325 km. uzunluğunda boru hattı ile ve 25 yıllık süreyle Amman Kenti'ne 
taşınacak. Proje uygulamasında, GAMA olarak teknolojik düzeyimizi ve nitelikli iş 
yapma deneyimimizi bir kere daha kanıtlayacağız. 

Her zaman belirttiğimiz gibi, sabır ve inançla çalıştıkça başarıya ulaşılabiliyor. GAMA 
Ailesi, yönetenleri ve tüm çalışanlarıyla bu şekilde güçlenerek yoluna devam etmektedir. 

Saygılarımızla. 
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GAMA Enerji 1 Milyar Dolarlık Yatırımla 
Kuzey Ürdün'e Su Getiriyor 
Ürdün'ün başkenti Amman ve 
çevresinde yaşanan ciddi su 
sorununu çözmeye yardımcı 
olacak stratejik projede 
finansman anlaşmaları 
tamamlanarak önemli bir 
ilerleme daha sağlandı. 

Gama Enerji tarafından Ürdün'de 
gerçekleştirilecek 3 2 5 kilometrelik boru hattı 
inşaatı projesinin ilk finansmanı tamamlandı. 
Amerikan yatırım kuruluşu OPIC, Avrupa 
Yatırım Bankası ve Fransız yatırım kuruluşu 
Proparco tarafından sağlanacak toplam 4 4 5 
milyon USD tutarında borç finansmanına ek 
olarak, Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı 3 0 0 
milyon USD'lik hibe sağlayacak. Gama Enerji ise 
190 milyon USD'lik öz kaynakla finansmanı 
tamamlayacak. Taraflar arasında daha önce 
imzalanan finansmanın ilk ödemesi 
gerçekleştirildi. 

GAMA Holding ve GE Enerji Finansal 
Hizmetleri ortaklığı olan GAMA Enerji, 1 milyar 
USD'lik Disi Su Temini Projesi kapsamında, 
Mudavarra'daki su kaynaklarının yer aldığı 
Disi'den, Ürdün'ün nüfusu en kalabalık şehri 
olan başkent Amman'a su pompalayacak 3 2 5 
kilometre uzunluğundaki boru hattının inşaatını 
gerçekleştirecek. Söz konusu yatırım ile yeni 
istihdam sağlanırken, bölgedeki kıt su 
kaynakları nedeniyle barışa yönelik önemli bir 
proje de hayata geçirilmiş olacak. 

Ürdün Hükümeti "Disi Su Temini Projesf'ne 
ülkenin artan nüfusuna daha fazla su temin 
etme yönündeki stratejik planın bir parçası 
olarak görüyor. Dünyada suyun en az olduğu 
ülkeler arasında yer alan Ürdün için Disi projesi 
kilit bir role sahip. Proje ile Amman ve 
çevresine yılda 100 milyon metreküpten daha 
fazla su getirilmiş olacak. 

Disi projesi, Ürdün ve çevresindeki ülkelerde 
özel sektör tarafından finanse edilmiş en büyük 
su temini projesi olma özelliğine sahip. GAMA 
Enerji, yaklaşık 190 milyon USD tutarında 
yatırımına ek olarak, Ürdün Su ve Sulama 
Bakanlığı'ndan 3 0 0 milyon USD tutarında hibe 
sağlayacak. Proje finansmanının kalan tutarı için 
ABD'nin deniz aşırı özel sektör yatırım kuruluşu 
OPIC, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız 
yatırım destekleme kuruluşu Proparco toplam 
4 5 5 milyon dolarlık borç finansmanı sağlayacak. 

Projenin sahibi olan Ürdün Su ve Sulama 
Bakanlığı, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransa 
Kalkınma Ajansı (AFD) ile 17 Mayıs tarihinde 
kredi anlaşmalarını imzalamıştı. 

Ürdün Hükümeti, 2 0 0 7 yılında su boru hattının 
yapım ve işletmesi için Gama ile imtiyaz 
anlaşması yaptı. Proje, 25 yıllık imtiyaz süresi 
boyunca Gama Enerj inin olacak ve daha sonra 
Ürdün Hükümeti'ne devredilecek. 

Finansman ödemelerinin ilk dilimi 
gerçekleştirilirken, inşaatın Ağustos 2009'da 
başlaması planlanıyor. Proje inşaatının dört yıl 
sürmesi beklenirken, bu kapsamda yaklaşık 2 5 0 
bin ton çelik kullanılacak ve bölgede 55 kuyu 
açılacak. Proje kapsamında, Ürdün'ün Disi 
bölgesinde yer alan kumtaşı akiferindeki kuyu 
sahalarından çıkartılacak su 3 2 5 kilometre 
uzunluğundaki boru hattıyla Abu Alanda ve 
Dabuk su havzalarına taşınacak. Özel amaçla 
kurulmuş bir şirket olan Disi Amman İşletme ve 
Bakım LLC şirketi ise işletme ve bakım 
hizmetlerini sağlayacak. 

Ürdün'ün kişi başına düşen su miktarı 
dünyadaki en düşük ülkeler arasında yer alıyor. 
Şu anda sürdürülen uygulamaya göre, Amman 
kenti sakinleri haftada yalnızca bir defa su 
alabiliyorlar. Yıllık su tüketimi 9 0 0 milyon 
metre küp olan Ürdün'de 2 0 1 5 yılı itibariyle 
gereksinimlerini karşılamak üzere yıllık 1,6 
milyar metreküp suya ihtiyaç var. Disi Su 
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Amman 

SURİYE 

İSRAİL 

Finansman anlaşmasına imza atan 
tarafların değerlendirmeleri: 

AKDENİZ 

SUUDİ ARABİSTAN 

: ÜRDÜN 

Al Mudawwarah / OISI 

Bu fotoğrafta görülen borular, Ürdün'ün nüfusu en kalabalık şehri 
olan başkent Amman'a yılda 100 milyon metreküpten daha fazla su 
pompalayacak olan 1 milyar USD tutarındaki ve 325 kilometre 
uzunluğundaki Disi Su Temini Projesi'nin inşaatında kullanılacak. 

Temini Projesi, Ürdün'ün 2 0 1 5 yılı için 
öngörülen toplam tüketiminin yaklaşık yüzde 
6'sma karşılık gelecek. 

Ürdün Başbakanı Nader Dahabi yaptığı 
değerlendirmede, "Bu stratejik proje, su 
güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki su 
sıkıntısına yönelik bir adım atılması 
anlamında bir kilometre taşıdır" 
diyerek görüşlerini ifade etti. 

Gama Ener j i Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi M. Arif 
Özozan ise konuya ilişkin olarak 
"Gama Enerji, Ürdün'ün su 
sorununu çözmesine, yaşam 
kalitesini artırmasına ve istihdam 
yaratarak altyapıyı iyileştirmesine, 
Ürdün ekonomisine ivme 
kazandıracak işlere imza atıyor. 
Dünyadaki ekonomik gerilemenin 
ortasında 1 milyar dolarlık bir 
projede finans topluluğundan 
güvenoyu almış olmaktan da gurur 
duyuyoruz" şeklinde konuştu. 

GE Ener j i F inansal Hizmetleri 'nin 
Avrupa Genel Müdürü Andrew 
Marsden ise şunları ekledi: "GE'nin 
Ortadoğu'daki faaliyetlerini 
genişletme taahhüdüne paralel 
olarak bu önemli proje Ürdün 
Krallığı'nm önemli su ihtiyaçlarının 
giderilmesine yardımcı olacak." 

Gama Holding Strate j ik 
Planlama, Yatır ımlar ve 
F inansman Grup Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Özman ise "Bu proje sayesinde 
Gama, bölgede sağlam bir altyapı 
kalkınma dayanağına sahip 
olurken, diğer yandan Gama 
Enerji'nin büyüme platformunun 
değeri artacaktır" dedi. 

OPIC Başkan Vekil i Dr. 
Lawrence Spinell i ise şunları ifade 

etti: "Özellikle Ürdün gibi suyun az olduğu bir 
ülkede su temininin iyileştirilmesi, bir ülkenin 
karşı karşıya geleceği en önemli kalkınma 
mücadelesidir. OPIC, Ürdün'deki ciddi su 
sıkıntısının giderilmesine yardımcı olacak tarihi 
Disi projesinin bir parçası olmaktan ve bunu GE 
Enerji Finansal Hizmetler ve projenin diğer 
ortaklarıyla gerçekleştirmekten büyük bir 
memnuniyet duymaktadır." 

325 KM » 
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GAMA Endüstri'ye 3 
GAMA Endüstri 'nin 2 0 0 8 yılı 
faaliyetlerindeki başarıları, 3 ayrı konuda 
ödüle layık görüldü. 

Ankara Sanayi Odası tarafından üyeleri 
arasında yapılan değerlendirme sonucu 2 0 0 8 
yılında en yüksek miktarda ihracat 
gerçekleştiren firmalar içinde 7.sırada, en 
yüksek istihdam sağlayan firmalar arasında 9. 
sırada yer alan GAMA Endüstri bu 
başarılarıyla iki ayrı ödül aldı. 0 9 Haziran 
2 0 0 9 tarihinde ASO I.Organize Sanayi 
Bölgesinde yapılan, Başbakan, Bakanlar, 
Ankara Valisi ve Belediye Başkanının katıldığı 
2 6 fabrikanın açılışı ve ASO'nun 4 6 . Yılı Ödül 
Töreninde Gamaya ödüllerini Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan verdi. 

GAMA Endüstri'ye verilen 3. Ödül ise Çalışma 

Ödül... 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Iş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile 
Almanya-lnşaat Sektörü Meslek Sandığı 
BGBAU tarafından ortaklaşa düzenlenen bir 
çalışmada Türkiye'de inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren, OHSAS 1 8 0 0 1 Belgesine 
sahip firmaların şantiyelerinde iş güvenliği 
konusunda gerçekleştirilmiş "En İyi Uygulama 
Örnekleri" değerlendirildi ve GAMA, Katar 
Pearl GTL Şantiyesinde bir Ucuz Atlatma olayı 
ile ilgili olarak gerçekleştirdiği örnek 
uygulama ile ödüle hak kazandı. Türkiye'de 
bu ödüle hak kazanan altı firma, Bursa'da 0 8 
Mayıs 2 0 0 9 tarihinde düzenlenen 23 . İş 
Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinliklerinin 
açılış töreninde plaketle ödüllendirildi. GAMA 
Endüstri ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer'den aldı. 
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GAMA Ticaret, Telekomünikasyon 
Sektöründe... 
Gama Ticaret, iştirakleri vasıtasıyla 2006 yılında 
Telekomünikasyon sektörüne girmiş, faaliyetlerini 
hızla geliştirip farklı hizmet ve ürünleri ile 
Sektörün önemli oyuncularından biri haline 
gelmiştir. 

Vegatel İletişim Hizmetleri A.Ş., Gama Ticaret ve 
Turizm A.Ş.'nin iştiraki olarak Temmuz 2006'da 
İstanbul'da kurulmuştur. 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Ağustos 2006'da 
imzalanan distribütörlük anlaşmasının yanı sıra 
kendi markası Lexia'yi yaratmış, bu marka ile cep 
ve sabit telefon cihazlarını pazara sunmuştur. 
Dünya markaları Sony Ericsson, Philips ve HTC 
distribütörlükleri ile de satış kanallarını 
genişletmiştir. 

Vegatel, cep telefonu bayilerinin yanı sıra, 
Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
tüketici elektroniği mağazalan, tekno-marketler, 
internet üzerinden satış yapan sanal mağazalar ve 
televizyon kanalından satış yapan firmalar gibi 
birçok kuruluşla da işbirliği yapmaktadır. Bunların 
yanı sıra VGT Kurumsal organizasyonu ile de 
kurumsal kanalda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hat, kontör ve cihaz satışının yanı sıra 
KolayıBurada markası ile Avea Sanal Kontör satışı, 
Responta markası ile de çağrı merkezi hizmetlerini 
de sunan Vegatel, Kasım 2008'de Comunicas 
firması ile katma değerli servisler konusunda tüm 
Türkiye operatörlerine destek verebilecek bir 
platform oluşturmak için yatırımda bulunmuştur. 
Telekomünikasyon alanında çeşitli iş geliştirme 
konularına da bünyesinde yer veren Vegatel, 
mobil iletişim sektörünün pro-aktif, yaratıcı ve 
yön veren firması olmayı hedeflemektedir. 
Farklı yaklaşım ve uygulamalar ile bireysel ve 
kurumsal müşterilerine en iyi hizmet ve çözümleri 
sunmak amacı ile bir telekom şirketi olma 
yolunda ilerleyen Vegatel, 2008 yılında ISO 
9000 :2001 Sertifikasını alarak servis ve hizmet 
kalitesini arttırmayı hedeflemiş, Interpromedya 

Bilişim Türkiye ilk 500 şirketi sıralamasında 2007 
yılında 28. ve 2008 yılında da 22. sırada yer 
alarak sektör içerisindeki yerini sağlamlaştırmıştır. 
Telekominikasyon sektöründe perakende ve 
kurumsal alanda hizmet vermek üzere VGT Iç ve 
Dış Ticaret A.Ş., Gama Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin 
iştiraki olarak Aralık 2006'da İstanbul'da 
kurulmuştur. 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğu 
anlaşmaya istinaden Avea iletişim Merkezi ve 
Kurumsal hizmetler bayisi olarak faaliyet 
göstermektedir VGT Kurumsal, 15 kişilik saha 
satış ekibi ve 9 kişilik satış destek ekibi ile 
Kobilere AVEA'nın tarife hizmetlerini 
sunmaktadır. 

COMUNICAS Interaktif Hizmetler A.Ş. 

Vegatel ile Hollanda'lı Comsys'in ortaklığı ile 
Kasım 2008 tarihinde kurulan Comunicas, 
telekom operatörlerinden bağımsız olarak 
gerçekleştirdiği multi-medya katma değerli servis 
platformu ile tüm telekom operatörlerinin altyapı 
yatırımlarını bütünleyerek gelire dönüştüren 
katma değerli uygulama ve servisleri hayata 
geçirmektedir. 
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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 İşleri Projesinde Mayıs sonu itibariyle 
% 93.20 olarak planlanan fiziksel ilerleme 
% 89.20 olarak gerçekleşmiştir. Santralın 
planlanan tamamlama tarihi, Ünite-2'nin 
Performans Kabul Tarihi olan 8 Mayıs 2010'dur. 

2009 Mayıs sonu itibariyle yapılan ana faaliyetler 
aşağıdaki gibidir: 

• Türbin Ana çelik montajı tamamlama işleri 
devam ediyor. 

• Ünite-1 Merdiven Kulesi asansör montajı 
tamamlandı, devreye alma hazırlıkları başladı. 

• Ünite-2 Merdiven Kulesi çelik merdiven 
montajı büyük ölçüde tamamlandı. 

8 
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Soğutma Kulesi iç boya ve prekast montajı 
devam etti (iç boya ilerlemesi yaklaşık % 75, 
prekast montaj ilerlemesi yaklaşık % 50). 
Soğutma kulesi internal (technological parts) 
montajı, yıldırımdan korunma tesisatı başladı. 
Soğutma kulesi içindeki kule vinç sökümü 
başladı. Kayar ve tırmanır kalıp taşeronu 
demobilize oldu. 

Tüm binalardaki ince işlere ve HVAC-FF 
montajına devam edildi. 
Atölye boru kaynağı tamamlandı (toplam 
36,078 wdi). Her iki ünitede TGO emanet ve 
taşeron ekipleriyle boru montajı devam ediyor. 
Yaklaşık 35,000 wdi saha kaynağı (toplam 
60 ,000 wdi) yapıldı. Proses hatlarında ilk 
hidrotest yapıldı. 

Raw Water boru hattı tamamlandı, hidrotest 
hazırlıkları devam ediyor. 

Prekast dahil yaklaşık 161,700 m 3 

yapı betonu döküldü (Yollar dahil genel 
toplam 181,000 m 3 ) 

• Linyit hattı yeni demiryolu sinyalizasyon hariç 
tamamlandı, kireçtaşı hattı yeni demiryolu 
toprak işlerine devam edildi. 

• Ünite-1 ve 2 kömür park makinesi temelleri 
tamamlanarak montaj için teslim edildi. 

• Türbin binası içi ekipman montajı büyük 
ölçüde tamamlandı. 

• Bazı binalarda AP tarafından devreye alma işleri 
başladı. 

TGO şantiye personel kadrosu Mayıs sonu 
itibariyle 102 Türk (53 direk - 49 endirek) ve 
219 yerel (92 direk - 127 endirek) olmak üzere 
321'dir. 

Taşeronlann kadrosu Mayıs sonu itibariyle 95 
Türk (75 direk - 20 endirek) ve 531 yerel (463 
direk - 68 endirek) olmak üzere 626'dır. 

Ekim 2008 ayında AP'a aktarılan ilave taleplerle 
ilgili görüşmeler devam etmektedir. 

GAMAbülten 



Her yıl artan enerji ihtiyacının karşılanması 
kapsamında Suudi Arabistan, yarımadanın 
batısında yer alan Shoaiba Bölgesini SEC (Saudi 
Electricity Conpany) ve SWEC (Saudi Water and 
Electricity Company) yatırımları ile önemli bir 
Enerji üssü haline getirmektedir. Projemiz 
Shuaibah IWP Faz 3 Projesi de bu bu enerji 
üssünde hem elektrik üreten hem de deniz suyu 
arıtma işlerini gerçekleştiren mevcut 11 Üniteye 
ek 3 Ünitelik bir projedir. 

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 çelik montaj işlerine Ekim 2006 
içerisinde başlanılması planlanmış ancak yer ve 
malzeme teslimindeki sorunlar nedeniyle 36 gün 
süre uzatımı ile Kasım 2006 sonunda montaja 
fiilen başlanılmıştır. 

Gecikmelerle başlayan projenin iş ilerlemesi, 
ilerleyen dönemlerde, malzemenin sahaya 
şevkinde yaşanan gecikmelerden dolayı daha da 
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aksamış ve gecikmelerin giderilip, projenin 
zamanında bitirilmesi için Ansaldo ile 20 Şubat 
2008 de bir "Acceleration" anlaşması yapılmıştır. 
Özellikle ESP ve dış borulama malzemelerindeki 
gecikmeler ve sahaya ulaşan malzemelerdeki 
hataların bu anlaşmadan sonraki süreçte de devam 
etmesi üzerine ilave gecikmelerin giderilmesi 
amacıyla 05 Eylül 2008 tarihinde ikinci bir 
"Acceleration" anlaşması imzalanmıştır. 

Haziran 2009 sonu itibariyle, 

Ünite 10 Mekanik Montaj İşleri % 100 
tamamlanmış ve idareye teslim edilmiştir. 
Ünitenin ilk ateşlemesi 28 Kasım 2008 tarihinde 
gerçekleştirilmiş ve Üniteye ait "Geçici Kabul 
Sertifikası" 23 Mart 2009 tarihinde onaylanmıştır. 
Ünite ile ilgili bütün eksik tamamlama aktiviteleri 
tamamlanmıştır. 

Ünite 20 Mekanik Montaj işleri % 100 
tamamlanmış ve idareye teslim edilmiştir. 
Ünitenin ilk ateşlemesi 17 Şubat 2009 tarihinde 
gerçekleştirilmiş olup, üniteye ait "Geçici Kabul 
Sertifikası" m onaylanması idare tarafından 
ertelenmektedir. Eksik tamamlama işleri finalize 
olma aşamasındadır. 

Ünite 30 Mekanik Montaj İşleri % 100 
tamamlanmış ve idareye teslim edilmiştir. 

Ünitenin ilk ateşlemesi 27 Mart 2009 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Üniteye ait "Geçici Kabul 
Sertifikası"nın onaylanması idare tarafından 
ertelenmektedir. Ünitede, çelik "touch-up" boya 
işleri devam etmekte olup eksik tamamlama işleri 
de tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

Ayrıca, 25 kişilik bir montaj grubumuz idareye 
devreye alma ve eksik tamamlama işlerinde hizmet 
vermektedir. İdarenin talebi doğrultusunda bu 
hizmetin süresi Temmuz 2009 sonuna kadar 
uzatılmıştır. 

20 Haziran 2009 tarihi itibariyle şantiyede, 
Ansaldo'nun hizmetinde olan 25 kişi dahil olmak 
üzere, toplam 69 direkt ve 74 indirekt personel 
çalışmaktadır. 

Bu dönemde aynı Shoaiba Bölgesinde Alstom 
Power Inc. Firması ile de 3 Ünitelik toplam 
1200 MW kapasiteli yeni projenin görüşmeleri 
finalize olmuş ve kontrat imzalaşılmıştır. 

Dolayısiyle, IWPP Şantiyesi demobilizasyon ve 
Alstom Şantiyesi mobilizasyon işleri Mayıs 2009 
itibariyle başlamıştır. IWPP Kamp ve Sahası'smdan 
sökümü yapılan yatakhane, yemekhane ve ofis 
binaları Alstom tarafına yerleştirilmekte ve buna 
paralel olarak da IWPP Şantiyesi'ne kayıtlı 
personel Alstom Şantiyesi'ne aktarılmaktadır. 

GAMAbülten 
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S. Arabistan Shoaıba 
Termik Santralı Faz 3 Projesi 

Cidde ve Mekke'nin enerji ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Cidde'nin yaklaşık 120km güneyinde, 
Shoaiba Bölgesinde, 1999 yılından itibaren 
başlatılan Termik Santral yatırımları kapsamında, 
SEC şu ana kadar toplam 400 MW kapasiteli 
11 Ünite tesis etmiş olup bu ünitelerin hepsinde 
Kazan ve "ESP" kısımları GAMA tarafından inşa 
edilmiştir. Bahsedilen ünitelere ek olarak yine 
400MW kapasiteli 3 Ünite daha SEC tarafından 
Alstom Power Inc.-ABD firmasına sipariş edilmiş 
ve Alstom da Kazan, ESP ve Kül Boşaltım 
Sistemlerim GAMA'ya sipariş etmiştir. Sipariş Emri 
10 Nisan 2009 tarihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme kapsamında, toplam olarak üç ünitede 
3,425 ton "ESP" ve Kül Boşaltım Sistemi ve 
22,438 ton Kazan Paketi montaj işleri yapılacaktır. 
Sözleşmesel proje başlangıcı 01 Ağustos 2009 
olup, projenin 01 Temmuz 2011 tarihinde 
tamamlanması taahhüt edilmiştir. 

Bu çerçevede Mayıs 2009 itibariyle başlayan 
mobilizasyon işleri, IWPP Şantiyesi'nin 
demobilizasyon işlerine paralel olarak hızla devam 
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etmektedir. Bütün gereksinimlerin ağırlıklı olarak 
IWPP Şantiyesi'den boşa çıkan imkanlarla 
karşılanması planlanmaktadır. 

Haziran 2009 itibariyle Kamp, önmontaj ve saha 
mobilizasyon işleri devam etmekte olup, ana saha 
ofisi Haziran sonu itibariyle kullanıma hazır hale 
gelecektir. 

idarenin özellikle taşıyıcı çelik, "ESP" ve hava/gaz 
kanalları malzemelerini erken getirmeye 
başlamasıyla, alman karar gereği Ünite 14 çelik 
montaj işleri 10 Haziran 2009, "ESP" çelik 
önmontaj işleri 14 Haziran 2009 tarihlerinde 
başlamıştır. Hava/gaz kanalları önmontaj işlerine 
yakın zamanda başlanması planlanmaktadır. 

Proje genelinde, 2010 yılı ortalarında en yoğun 
döneme girilecek olup bu dönemde yaklaşık 
910 direkt işgücüne ulaşılacaktır. 

20 Haziran 2009 itibariyle 30 direkt personnel 
montaj işlerinde çalışmakta olup, 130 indirekt 
personnel idari ve mobilizasyon kadrolarını 
oluşturmaktadır. 

GAMA bülten 



Rusya'nın Kaluga Bölgesinde, Obninsk şehrine 
15 km mesafede GAMA Endüstri A.Ş. tarafından 
Kaluzhskiy Scientific Industrial 
Electrometallurgical Plant (KSIEMP) firması için 
yapımı sürdürülen Kaluga Döküm ve Haddehane 
Kompleksi Projesinde Mayıs 2009 sonu itibariyle 
% 14,42 ilerleme seviyesine ulaşılmıştır. 
Mobilizasyon çalışmalarında ise %98 ilerleme 
sağlanmıştır. 

Mobilizasyon çalışmaları kapsamında montajı 
tamamlanan kamp tesisleri ve ofisler (1 .046m 2 ) , 
ambarlar (2 .295m 2 ) , mutfak, yemekhane ve atölye 
binaları kullanıma açılmıştır. 

Proje yapım işlerinde haddehane binası, tufal 
çukuru ve tünel yapım işleri devam etmektedir. 
Haddehane binasında bina kolon temelleri bitmiş 
ve çelik konstrüksiyon montaj işlerinde ön montaj 
ve montaj işleri devam etmektedir. Su ve yaya 
tünelleri ile tufal çukuru işlerinde kazık işleri 
tamamlanmış ve beton döküm işleri devam 
etmektedir. Devam eden işlerin Mayıs ayı sonu 
itibariyle ana iş kalemleri bazında iş miktarları ve 
ilerlemeleri aşağıdaki şekildedir. 

Kazı İşleri 

Beton İşleri 

İnşaat Demir İşleri 

Fore Kazık İşleri 

Prekast Beton Kazık 

Ankraj İşleri 

Çelik Montaj İşleri 

26 .474 m 3 (% 9,2) 

10.759 m 3 (% 15,3) 

852 ton (% 9,7) 

1.490 m 3 (% 50.2) 

475 m 3 (% 62,2) 

227 ton (% 25,9) 

7 .353 ton (% 52,5) 

Mayıs ayı sonu itibariyle şantiyede 234 Türk, 
283 Yerel olmak üzere toplam 517 personel 
çalışmaktadır. 

GAMA Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Evren 
Ersü Haziran ayı içerisinde şantiyeyi ziyaret etmiş 
ve işveren yetkilileri ile görüşmelerde 
bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sırasında işveren 
GAMA kapsamını genişleterek projenin 
Dökümhane ve Hurda Binalan bölümlerinin de 
GAMA tarafından yapılması için teklifte 
bulunmuştur. Konuyla ilgili görüşmeler devam 
etmekle beraber teklif kapsamımızda olmayan 
Hurda Binasının GAMA tarafından yapılması ile 
ilgili ek sözleşme imzalanmıştır. 
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Katar Oatargas LNG 
Katar Ras Laffan Industrial City (RLIC)'de 
yapılmakta olan Qatargas 3 ve 4 (Train 6 ve 7) 
LNG Tesisi Projesinde Haziran 2009 başı itibariyle 
genel iş ilerlemesi %75 oldu. Disiplinler bazında iş 
ilerlemeleri şu şekildedir: 

İnşaat İşleri : % 95,4 

Çelik Montaj İşleri : % 87,8 

Ekipman Montaj İşleri : % 90,9 

Boru İmalat ve Montaj İşleri : % 67,2 

Elektrik Montaj işleri : % 48,5 

Enstrüman Montaj İşleri : % 35,6 

Kumlama ve Boya İşleri : % 60,2 

İzolasyon işleri : % 11,1 

Ana iş disiplinlerinde 73.984 m 3 beton dökümü, 
13.467 ton çelik montajı, 15.460 ton ekipman 
montajı, 695.707 wdi boru imalatı ve 384 .196 
wdi boru montajı tamamlanmıştır. Kalan boru 
imalat ve montaj toplami 270 .000 wdi'dır. 

Tesisi Projesi 

itibariyle toplam 28.8 milyon direkt adam saat 
harcanmış durumdadır. Projenin tamamlanması 
için öngörülen direkt adam-saat miktan ise 39 
milyondur. 
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Mayıs 2009 sonu itibariyle projemizde 6429 
direkt ve 1933 endirekt olmak üzere toplam 8362 
personel görev yapmakta olup, Mayıs 2009 sonu 

Ocak 2009 tarihinde imzalanan mutabakat zaptını 
takiben 5. No.'lu zeyilname (Amendment 5) 
imzalanmıştır. Mayıs 2009 sonu itibariyle 23 

Termin'in 14'ü %100, 6'sı ise 
%80 - %100 arası 
tamamlanmıştır. 

Sözleşmeye ek 5 No.lu 
Zeyilname ile Proje 
tamamlanma tarihleri Train-6 
için 31 Ocak 2010, Train-7 
için ise 28 Şubat 2010 olarak 
belirlenmiştir. Ancak, işveren 
kaynaklı nedenlerden dolayı 
Projenin bazı bölümlerinin 
yaklaşık 4 ay gecikeceği 
görülmektedir. Bu konuda 
İşverenle görüşmelere 
önümüzdeki günlerde 
başlanacaktır. 



Libya - Al Khalij 4x350 MW Güç Santralı 
Projesi 
Libya'da Sirte şehrinin yaklaşık 20 km batısında, 
Akdeniz kıyısında inşa edilecek olan 4 X 340 MW 
Al Khalij Güç Santralının inşaat işleri GAMA 
Endüstri A.Ş. tarafından 16 Kasım 2008 tarihinde 
yürürlüğe giren sözleşme kapsamında 
üstlenilmiştir. İşveren GECOL (General Electric 
Company of Libya) ile GAMA arasındaki sözleşme 
eki dokümanlar sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden sonra 2009 yılı Mart ayı başında 
imzalanarak sonuçlandırılmıştır. Projenin Ocak 
2013'de tamamlanması öngörülmektedir. 

Mühendislik koordinasyonunun GECOL adına 
Amerika Birleşik Devletleri'nden BECHTEL 
International Inc. firması tarafından yürütüldüğü 
projede, kazan ve kazan çeliği Güney Kore'den 
Doosan, türbin ve jeneratör ile elektro-mekanik 
işler yine Güney Kore'den Hyundai ve deniz 
yapıları Fransa'dan Geocean firmalarının 
kapsamındadır. 

GAMA Endüstri A.Ş. kapsamındaki inşaat işleri, 
aşağıda sıralanmış olan dört ana başlık altında 
gruplanmıştır: 

• Geçici inşaat tesisleri ve hizmetleri, 

• Saha inşaat işleri, 

• Tasarımı GAMA Endüstri A.Ş. kapsamında olan 
anahtar teslimi binalar, yapılar, temeller ve 
diğer üniteler ile 

• Konsept tasarımı sözleşme dokümanları 
içerisinde yer alan binalar, yapılar, temeller ve 
diğer ünitelerin detay tasarım ve inşaat işleri. 

Mobilizasyon çalışmaları başlamış olan projede, 
halen saha ekibimizde 37 Türk ve 128 yerel 
olmak üzere toplam 165 kişi, Ankara merkez 
proje ekibinde ise sekiz kişi görev yapmaktadır. 

Sahada işverenin kullanacağı geçici yönetim 
binasının montajı tamamlanmış olup, GAMA 
geçici ofis binalarının, işçi koğuşlarının ve beton 
santralının montajları devam etmektedir. Sahanın 
topografik harita işleri, zemin jeoteknik sondaj, 
analiz ve raporlaması ile saha zemin sıyırma 

çalışmalan tamamlanmış, Temmuz ayı başında 
dolgu ve kazık çalışmalarına başlanmıştır. 

GAMA kapsamında tasarım çalışmaları, Ankara 
merkez proje ekibinin koordinasyonunda, 
içlerinde Alman Gerb firmasının da yer aldığı 
(türbin pedestal tasanmı) alt yükleniciler ile 
GAMA Endüstri A.Ş. Tasarım Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. 

Aylık olarak yapılmakta olan tasanm 
değerlendirme toplantılarının ilki Nisan ayı 
içerisinde Tripoli'de, ikincisi Mayıs ayı içerisinde 
Seul'de ve üçüncüsü de 22-30 Haziran tarihleri 
arasında Gecol, Bechtel, Hyundai, Doosan ve 
Geocean'dan toplam 33 yönetici ve GAMA ile 
GAMA'nm tasarım alt yüklenicilerinin katılımıyla 
Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Projede yer alan 
tüm yüklenici gruplann kapsamlarında olan işler 
için oluşturmuş oldukları 3 boyutlu modellerin 
entegrasyonu ile yapılacak olan değerlendirme 
toplantılarının ilki de ("3D Model Review") 
28 Haziran 2009 tarihinde Ankara'da 
gerçekleştirilmiştir. 

GAMA kapsamındaki binalann ince iş 
kalemlerindeki malzemeler ile, çelik yapılar, 
vinçler, soğutma suyu boruları, havalandırma ve 
iklimlendirme ekipmanları için malzeme ve 
tedarikçi işveren onayı alma çalışmaları 
sürdürülmektedir. Çimento, dolgu malzemesi ve 
kazıklar için ise malzeme ve tedarikçi işveren 
onayları alınmış durumdadır. 

I r ^ S i l 
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S. Arabistan Ma'aden Sülfürik Asit Tesisi 
Projesi 

Mekanik tamamlanma tarihi 31 Aralık 2009 olan 
projemizde, Haziran 2009 sonunda fiziksel 
ilerleme % 60 seviyesine ulaşmış ve proje 
kapsamındaki ekipmanların %85'e yakınının 
montajı tamamlanmıştır. 

Gaz Kanalları, Boru montaj işleri, İzolasyon ve 
Elektrik&Entrüman iş kalemleri hız kazanmış, 
Mayıs 2009 döneminde test paketleri 
hazırlanmaya başlanmış ve ilk testlerin Temmuz 
2009 döneminde yapılması hedeflenmiştir. 

Haziran 2009 sonu itibari ile iş kalemleri bazında 
fiziksel ilerlemeler aşağıdaki şekilde 
gerçekleşmiştir; 

• İnşaat İşleri : %85 (26.217 m 3 beton 
dökümü) 

• Ekipman Montaj İşleri : %81 (öngörülen 8 ,100 
ton kapsamından 6 ,850 ton montaj) 

• Yapısal Çelik İşleri : %91 (öngörülen 3 ,400 ton 
kapsamından 3,195 ton montaj) 

• Boru İşleri : %48 (öngörülen 96,102 wdi'lık 
boru kapsamından, 48 ,868 wdi imalat ve 
16,072 wdi saha montajı olmak üzere toplam 
54,940 wdi'lık kaynak) 

• izolasyon : %9.3 (öngörülen 58,000 m 2 

kaplama alanından 5,251 m2 'lik eşdeğer 
izolasyon) 

• Elektrik İşleri : %23 (öngörülen toplam 
301,000 m kablo işinin 41 ,005 m'lik kısmının 
çekimi) 

• Enstrüman İşleri :%9.6 

GAMAbülten 



MA'ADEN PHOSPHATE PROJECT 

— A 2 Zawr 

.f̂KACTOR OF THEWOHTH 
GAMA 

MAY 
2009 

rakamına ulaşarak tesis kapsamındaki diğer 
firmalar arasında bir adım daha öne geçmiştir. Bu 
başarılar 25 Haziran 2009 günü bütün çalışanların 
katılımı ile kutlanmış, katkılarından ötürü iş 
güvenliği ekibi ödüllendirilmiş, çeşitli bölümlerin 
ekiplerinden 10 kişiye'de sertifika verilmiştir. 

Şantiyede sosyal aktiviteler de Gama çalışanlarının 
kendi aralarında organize ettiği basketbol 
turnuvası ile tüm hızıyla devam etmektedir. 
Toplam 32 takımın katıldığı gruplarda her 
bölümden çeşitli sayıda takımlar ve işveren 
firmadan 2 takım yer almaktadır. Bunun dışında 
Mayıs ayı içerisinde bütün çalışanların katılımı ile 
birlikte tekne gezisi düzenlenmiştir. Bol balıklı, 
projenin stresinden uzak, güzel bir gün geçiren 
çalışanlar, iş yerleri dışında farklı bir mekanda bir 
araya gelmenin keyfini çıkarmışlardır. 

• Refrakter ve asit kaplama işleri: % 88 
(öngörülen 2 ,586 ton asit kaplama ve refrakter 
kapsamımızdan 2,327 ton montaj) 

• Gaz Kanalı Montaj işleri: % 50 (Baca dahil 
öngörülen 1,629 ton toplam gaz kanalı 
kapsamımızdan 627 ton montaj) 

Şantiye personel sayısı; 1,196'sı direkt 374'ü 
endirekt olmak üzere toplam 1,600 kişiye ulaşmış 
durumdadır. Bu sayının 1,212'si GAMA 
personelinden ( 953 direk 259 endirek), 312'si 
taşeron personelinden (187 direkt, 125 endirekt), 
118'si ise kiralık (99 direkt, 19 endirekt) iş 
gücünden oluşmaktadır. 

MA'ADEN PHOSPHATE COMPANY 
fell W o r l e y P a r s o n s 

S A F E 

C O N T R A C T O R 

O F T H E 

M O N T H 

A W A R D 

Projenin başladığı 
günden bu 
yana İş Sağlığı, 

Çevre ve 
Güvenlik 
konularına 
gösterdiğimiz 
hassasiyet işveren 
tarafından bir kez 
daha takdir 
edilmiş ve "Safe 
Contractor of the 

Month" ödülü 
üçüncü kez 

Gama'ya verilmiştir. 
Projemiz Mayıs 2009 

sonu itibari ile kayıp gün 
kazasız 3 ,000 ,000 adam-saat 

Çalışanlarımız tekne gezisinde şantiye ortamından uzak giizel bir gün geçirdiler. 

GAMAbülten 



Katar Pearl GTL Hava Ayrıştırma Üniteleri 
Projesi 

Katar Ras Laffan Endüstriyel şehrinde halen 
yapımı devam eden Pearl GTL Air Seperation 
Units projesi sekiz adet hava ayrıştırma 
ünitesinden oluşmaktadır. Bu ünitelerin her biri 
dünyada mevcut bulunan en büyük hava 
ayrıştırma ünitesinden iki kat daha büyüktür. 
Proje tamamlandığında çalışmakta olan dünyanın 
en büyük hava ayrıştırma ünitesinin 16 katı 
kapasiteye sahip olacaktır. 

Tamamlanma yüzdelerinde önemli değerlere 
ulaşmış bulunulan hava ayrıştıma tesisimizde 
Mayıs 2009 sonu itibarı ile disiplinler bazında 
ilerleme değerleri İnşaat İşlerinde %70, Çelik 
Montaj İşlerinde %74, Statik Ekipman Mekanik 
Montaj İşlerinde %30, Döner Ekipman Montaj 
İşlerinde %12 ve Boru İmalat ve Montaj İşlerinde 
%35. olarak hesaplanmıştır. Genel iş ilerlemesi 
İşverenimiz LINDE tarafından %44.4 olarak 
kaydedilmiştir. 

Projemizde en ağır kaldırma olan 427 Ton'luk 
"Rectification Cold Box"larm tamamı (8 adet) 
başarı ile kaldırılmıştır. GAMA kapsamındaki ağır 
ekipman montajı tek parça kaldırmalar olarak 

"LOX" Tankları ve müşteri tarafından temin edilip 
arızalı çıkan son "Molsieve" Kolonu hariç 
tamamlanmıştır. 

Birinci hava ayrıştırma ünitesinde yer alan 
"Machine House" binası ana ekipmanlarından 
sırası ile 237 ve 217 Ton'luk "BAC" ve "MAC" 
ünitelerinin montajı tamamlanmış ve ikinci hava 
ayrıştırma ünitesindeki montaj işleri için 
hazırlıklar başlamıştır. 

Air Cooled Condenser (ACC) montaj çalışmaları 
devam etmektedir. Sonuncu ünite ACC çelik 
montaj işlerine de başlanmıştır. 

Boru işlerinin 20 Haziran 2009 tarihi itibariyle 
ilerleme değerleri atölye imalatında %75'e 
(227,621 / 304 ,260 wdi), saha montajında %14'e 
(24,045 / 176,748 wdi) ve boya işlerinde %37'ye 
(30,490 / 83,407 m 2 ) ulaşmıştır. 

Proje kapsamındaki 4 adet "FAR, 2 adet 
"Substation" binasından "FAR-2" ve "Substation-
l"in yapımı Mayıs 2009 ayı içinde ve "FAR-1" 
binasının yapımı ise Haziran 2009 ayı içinde 
öngörülen süre dahilinde tamamlanmıştır. 

Şantiyede çalışan sayısı Mayıs 2009 sonu itibariyle 
2,401 (Türk: 480, TCN: 1,921) direkt ve 853 
(Türk: 253, TCN: 600) endirekt olmak üzere 
toplamda 3,254 kişiye ulaşmıştır. 

28 Nisan 2009 tarihinde İşveren ile yapılan 
önanlaşma geregi, Sözleşme şartlarında yapılacak 
değişikliklere ait çalışmalar devam etmektedir. 
Toplam 6 aylık süre uzatımı ile birlikte projenin 
Eylül 2010'da tamamlanması hedeflenmektedir. 

Çalışanların yorgunluklanm atabilecekleri ortamlar 
yaratılarak hazırlanan "Pearl Village"da yaklaşık 3 
ay sürecek olan bir futbol turnuvası 
düzenlenmiştir. Turnuvaya katılan iki GAMA 
takımı da başarılarıyla kendilerinden söz 
ettirmektedir. 
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Kazakistan Kashagan 
Kazakistan'da Kashagan projesi kapsamında yer 
alan Kashagan Ana işler (Kashagan Main Works -
KMW) projesinin sözleşmesi 01 Nisan 2005 
tarihinde geçerli olmuştur. Proje, GAMA'nm %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 18 
Haziran 2009 itibariyle %94.5'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) 

Ekipman montajı 

26 .821 adet 

73 .088 m 3 

12.767 ton 

844.025 DI 

196.539 DI 

259 .874 m 2 

227.149 m 2 

12.429 ton 

Projede NCC, GATE ve taşeronları dahil olmak 
üzere 1.374 direkt, 938 indirekt toplam 2.312 
personel görev yapmaktadır. 

Ana İşler Projesi 

Projenin bir sonraki aşaması olan "Tranche 3" 
işleri müşterinin iç onay mekanizmaları nedeniyle 
parçalı olarak NCC'ye yaptırılmaya başlanmıştır. 
Söz konusu işlerin 2009-2012 yılları arasında 
devam etmesi planlanmaktadır. 

GAMAbülten 



Kazakistan Kashagan Endüstriyel Binalar 
Projesi 
GATE İnşaat 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 üç katını geçmesi beklenmektedir. 

Yenilenen kapsam ve iş programına göre 
Türkiye'de yürütülmekte olan mühendislik ve 
satmalma çalışmalannda 20 Haziran 2009 

itibariyle sırasıyla %90 ve %81 oranında ilerleme 
kaydedilmiştir. Şantiyedeki montaj çalışmalarında 
kaydedilen %61'lik ilerleme de hesaba katıldığında 
projenin genel tamamlanma yüzdesi %65'e 
ulaşmaktadır. 

Sahadaki montaj çalışmalarındaki iş ilerlemeleri 
aşağıdaki gibidir. 

İnşaat İşleri 

Çelik Montaj 

Mimari Yapılar 

Mekanik İşler 

Elektrik İşleri 

Enstrümantasyon İşleri 

%87 

%83 

%56 

%39 

%21 

GATE personeli olarak 134 Türk (61 direkt, 
73 indirekt), 195 yabancı ( 131 direkt, 64 
indirekt) görev yapmaktadır. Taşeron personeli 
olarak ise 5 Türk (5 indirekt), 219 yabancı 
(178 direkt, 41 indirekt) çalışmaktadır. 
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Kazakistan Kashagan 
Enerji Santralı Projesi 

GATE 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 Tranche 1 ve 2 inşaat çalışmalan Mayıs 
2005'te başlamıştır. 

Bateman firmasının ana müteahhit olduğu 
projede GATE montaj 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. İlerleyen tarihlerde AĞIP KCO 
projenin kontrolünü ele alarak saha çalışmalanna 
doğrudan katılmaya başlamıştır. "Tranche-1 ve 2" 
de yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle AĞIP KCO, 
KPP "Tranche-3" işleri için yeni bir ihale açmış ve 
Bateman'm davet edilmediği ihale sonucunda 
işlerin mühendislik-tedarik-yapım (EPC) bazında 
GATE'ye verilmesine karar vermiştir. 

KPP "Tranche-3" işleri kapsamında ana ekipman 
olarak 2 adet gaz türbini ve jeneratörleri ile 3 adet 
dizel jeneratör yer almaktadır. Ayrıca şalt sahasına 
ilişkin olarak müşterinin ilave isteklerinin yanında 
enerji sanralının yeni ekipmanlarının montajına 
yönelik yardımcı tesislerinin revizyonu da işin 
kapsamındadır. 

1 
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Yemen LNG Tesisi Projesi 
GAMA Endüstri A.Ş.'nin YEMEN LNG Company 
için YEMGAS FZ. CO.(Technip, JGC, KBR) alt 
yüklenicisi olarak üstlendiği, Proses Üniteleri 1 ve 
2 Elektro-Mekanik montaj işleri devam 
etmektedir. Haziran 2009 itibariyle Proses ünitesi-
1 iş ilerlemesi %96.1, Proses Ünitesi-2 iş 
ilerlemesi %77.18 ve genel proje ilerlemesi 
%86.65 dir. Proses Ünitesi-1 tamamlanma 
aşamasındadır; sistemlerin çoğundaki iş 
kalemlerinde "RFC - Ready for Commissioning" 
aşamasına gelinmiştir. 

Proje süresince; idare tarafından talep edilen 
değişiklikler, revizyonlar ve ilave işlerin hala 
devam etmesi nedeniyle sözleşme bedeli artmakta 
ve planlanan bitiş tarihi ertelenmektedir. İşin 
gecikmesi nedeni ile idareden talebimiz olan 
maliyet artış ve ilave zaman görüşmeleri devam 
etmektedir. 

15 Haziran 2009 itibariyle; 

Proses Ünitesi 1; 

• Boru montaj işleri tüm sistemlerde fiziksel 
olarak sona ermiştir. Test paketleri bazında 
hidrotest ve reinstatement işleri devam 
etmektedir. 969 adet test paketinden hidrotesti 
gerçekleştirilmeyen 24 adet paket kalmıştır. 

• İdare tarafından 17-18-19 Haziran 2009 
tarihlerinde planlanan 1. üniteye ilk gaz alımı 

işlemi için şirketimiz tarafından tüm 
gereklilikler başarıyla yerine getirilmiş olmasına 
rağmen, yine idare tarafından gaz yeterli 
miktarda sağlanamaması sebebiyle bu işlem 
Haziran ayı sonuna ertelenmiştir. 

• Ekipman izolasyon işleri tamamen bitirilmiştir. 
Kapsamımızdaki en büyük ekipman olan "APCI 
Heat Exchanger" m izolasyonu Haziran ayı 
ortasında bitirilmiştir 

• Boru izolasyon işleri test paketlerinin 
bitirilmesini takiben devam etmektedir. Sıcak 
izolasyon iş ilerlemesi %78,26, Soğuk 
izolasyon iş ilerlemesi %65,63 seviyesindedir. 

• Elektrik ve Enstrüman işleri iş ilerlemeleri 
sırasıyla %99,69 ve %99,52 dir. Boru 
Reinstatement işlerinin bitişine binaen kalan 
bölgeler tamamlanmaktadır. 

• Boru touch-up boya işleri test paketlerini 
takiben devam etmektedir. 

Proses Ünitesi 2; 

• Çelik yapıları montaj işleri %94,59 
seviyesindedir. Kompresör bölgesi bina 
kaplama işleri devam etmektedir. 

• Boru montaj işleri tüm sistemlerde devam 
etmektedir. Fiziksel ilerleme %76,89 dur. Test 
Paketleri bazında hidrotest ve reinstatement 
aktiviteleri montajı takiben devam etmektedir. 

• Ekipman izolasyon işlerinin büyük bir kısmı 
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tamamlanmıştır. Hali 
hazırda kapsamımızdaki 
7 ekipmanın izolasyon 
montajı devam etmektedir. 
Boru sıcak ve soğuk 
izolasyonu 2. ünitede de 
başlamıştır. 1. ünitenin 
bitişiyle boru izolasyon 
işlerine 2. ünitede daha 
fazla ağırlık verilecektir. 
Elektrik ve Enstrüman 
işleri iş ilerlemeleri sırasıyla 

),01 ve %73,24 dür. 

• Boru ve ekipman touch-up 
boya işleri montaj ve 
testleri takiben devam 
etmektedir. 

Proses ünitesi l'in 
tamamlanmasına paralel 
olarak, demobilizasyon planı 
hazırlanmış olup Temmuz ayı 
itibariyle uygulanmaya 
başlanacaktır. 

Proses Ünitesi l'in bitimine az kalmasından 
dolayı, teknik ofis personeli tarafından kesin 
hesap çalışmaları koordine bir şekilde 
sürmektedir. Hali hazırda boru kesin hesap 
çalışması ilerlemesi %70 dir. Çelik, ekipman, 
izolasyon, boya disiplinlerinin kesin hesap 
çalışmaları devam etmektedir. 

Şantiyede 587 Türk (507 direkt, 80 indirekt), 368 
yerel (245 direkt, 123 indirekt), 1125 TCN (1006 
direkt, 119 indirekt) olmak üzere toplamda 2080 
kişi çalışmaktadır. 

İş güvenliğinin önemini vurgulamak amacıyla 
idare tarafından 28 Nisan 2009 tarihinde 
düzenlenen "Safety Day" kapsamında "HSE" 
Bölümümüz tarafından kurulan stand da, sıcak 
işlerle ilgili uygulama şekillerinin sunumu 
yapılmış, kullanılması gereken araçlar temsili 
manken üzerinde gösterilmiştir. Şirketimiz 
çalışanlarından "HSE Superintendent" M. Fatih 
Sakızlı projenin en iyi iş güvenliği uygulayıcısı 
seçilerek ödüllendirilmiştir. Ayrıca GAMA 

projenin en iyi saha temizliği ve düzeni 
uygulayıcısı, en iyi vinç operatörü ve en iyi GRP 
borucusu ödüllerini almıştır. 

İdare tarafından düzenlenen 
YEMGAS basketbol 
şampiyonasında, 31-Mayıs-
2009 tarihinde GAMA 
takımı finalde YEMGAS ile 
karşılaşmış ve 103-72 lik 
net bir skorla galip gelerek 
şampiyon olmuştur. 1. lik 
kupası GAMA Ofisin 
girişinde gururla 
sergilenmektedir. 

Haziran ayında artan iş 
temposunun yarattığı 
yorgunluğu atmak ve 
1. Ünitenin başarıyla 
tamamlanma aşamasına 
getirilmesini kutlamak 
üzere GAMA Kamp da tüm 
çalışanlarımızla mangal 
partisi düzenlenmiştir. 

BA5KETBALL 
^^B^TOURNAMENT • 

YEMGAS1 
m ® GAMA 

The Finale 
On Sunday 3İst May 
CM2 üııskctball Court @ İ9İ1İ5 

YEMGAS* V SK ©GAMA 

YEMGAS Basketbol Turnuvası Afişi 
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Makedonya - Usküp 220 MW Kombine Isı 
ve Elektrik Santralı Projesi 

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. İnşaat lisansı işverence 
19 Mayıs 2008 tarihinde temin edilmiş olup, 
inşaat işleri takiben başlamıştır. 
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Mayıs 2009 itibariyle projenin ilerleme yüzdeleri 
aşağıdadır. 

- Genel % 73 

- Mühendislik % 97 

- Satmalma % 95 

- İnşaat ve montaj % 63 

- Devreye Alma % 1 

Projenin 30 Haziran 2010 tarihinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Mühendislik işleri, detay tasarım ile bitime 
yaklaşmaktadır. 

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

Diğer satmalma kalemlerinde; Ana bina tavan 
vinci, Besi, Soğutma, Yangın suyu ve diğer 
pompalar, Pis su ve Su arıtma ünitesi, Hava 
kompresörü, Alaşımlı ve karbon çelik borular, 
Vanalar, kablolar, kablo tavalan, ekipmanlara ait 
monoray vinçler, CEMS, Acil durum jeneratörü, 
eşanjörler, UPS/DC sistemi, CCTV Yangın 
söndürme ve algılama sistemleri ve Cephe ve Çatı 
kaplama panellerinin siparişleri verilmiştir. 

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

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

İnşaat ve Montaj işleri, Atık ısı kazanı, Gaz ve 
Buhar türbini , yapısal çelik, soğutma kulesi ve 
paralelinde yardımcı binaların temel inşaatlarıyla 
devam etmekte olup, Buhar türbini, jeneratörü 
montajına da başlanmıştır. Ayrıca, ana kondenser 
ve DH kondenser yerine yerleştirilmiştir. 
Boru ön birleştirmesi ve yeraltı borulaması devam 
etmektedir. 

Ankara merkez proje ekibinde 12 personel görev 
yapmaktadır. Saha ekibinde ise 34'ü Türk, 17'si 
yerel toplam 51 GGS personeli ile 256'sı taşeron 
ve 6'sı Alstom Personeli olmak üzere projede 
toplam 325 personel görev yapmaktadır. 
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Rusya - Surgut 2x400 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı Projesi 
EPC olarak yapılan projenin tasarım ve montaj 
işlerinin tamamı Gama Güç Sistemleri tarafından, 
malzeme temini ve devreye alma işleri ise Gama 
Güç Sistemleri ve konsorsiyum ortağı General 
Electric tarafından ortaklaşa yapılmaktır. 

Sibirya bölgesinde yapılan Surgut 2x400MW 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesinde 
hava koşullarının düzelmesi ile birlikte betonarme 
inşaat işlerinde büyük ilerleme sağlanmıştır ve 
çelik montaj işlerinde çalışmalar hızla devam 
etmektedir. 

Mayıs 2009 itibariyle ilerleme yüzdeleri; 

-Genel % 35 

-Mühendislik 

-Satmalma 

-İnşaat 

-Çelik 

Her iki üniteninde türbin pedestalı tamamlanmış 
olup, trafo temelleri ve soğutma suyu bölgelerinde 
çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
Gaz kompresör binasında tekil temel betonları 
dökülmeye başlamıştır. Bugüne kadar 23400 m 3 

betondan 12700 m3 'ü dökülmüştür. Temmuz 

ayının sonunda geriye sadece yer betonları ve çelik 
üstü kompozit döşeme betonlarının kalması 
planlanmaktadır. 

Çelik montaj işleri Mart ayında başlamış, 676 ton 
montaj yapılmıştır. Bugüne kadar stok sahasına 
3500 ton çelik ve tavan vinçleri ulaşmıştır. Soğuk 
hava koşulları göz önüne alındığında çelik 
işlerinin, çatı ve cephe kaplamalarının Ekim ayma 
kadar tamamlanması planlanmıştır. 

2 adet 500 MVA-Step Up trafosu şantiyeye 
gelmiştir. 

161 ton soğutma suyu boru imalatı yapılmış ve 
Haziran ayında montajları tamamlanmıştır. 

Kazan montajı ile ilgili hazırlıklar başlatılmıştır. 

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

Ankara merkez proje ekibimizde 23 kişi 
çalışmakta olup, saha ekibimizde Gama Güç 
Sistemlerinden 45 Türk, 24 lokal ve taşeronlardan 
200 Türk-lokal olmak üzere toplam 269 personel 
görev yapmaktadır. 



Rusya - Shatura 400 MW Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 
Shatura 400 MW Kombine Çevrim Santrali 
Projesinin Mekanik montaj işleri Gaz Türbininin 
1 Mart, Jeneratörün 8 Mart tarihinde tabiiye 
betonunun üzerine yerleştirilmesini takiben hızla 
devam etmektedir. 

Projenin tasarım ve montaj işlerinin tamamı Gama 
Güç Sistemleri tarafından; malzeme temini ve 
devreye alma işleri ise Gama Güç Sistemleri ve 
konsorsiyum ortağı General Electric tarafından 
ortaklaşa yapılmaktır. 

Mayıs 2009 itibariyle projenin ilerleme yüzdeleri 
şöyledir: 

- Genel 

- Mühendislik 

-Satmalma 

-İnşaat - Montaj 

İnşaat 

Mekanik 

Elektrik 

- Devreye Alma 

- Proje Bitiş Tarihi 

% 68 

% 95 

% 93 

% 52 

% 83 

% 46 

% 1 
% 1 

15 Mayıs 2010 

Tesisteki Gaz Türbini, Buhar Türbini, Jeneratör, 
HRSG, 15 adet HRSG modülü ile Buhar Türbini 
ve diğer tüm GE ekipmanları şantiyeye 
sevkedilmiştir. Gama Güç Sistemleri kapsamı 
kritik ekipmanlardan 500MVA Main Step-up 
Trafo indirme limanına ulaşmıştır, sahaya sevkiyat 
Haziran ayı sonunda gerçekleşecektir. 

Tesise ait tüm kaba inşaat işleri Gaz Hazırlama 
Binası harici tamamlanmıştır. Türbin Binası ince 
işleri başlamıştır. Türbin Binası cephe kaplama 
işleri tamamlanmış, çatı kaplama işleri hızla 
devam etmektedir. 

Çelik montaj işleri; HRSG binası, yardımcı çelikler 
ile bazı platformlar haricinde tamamlanmıştır. 

Baca montaj işleri dış boya haricinde 

tamamlanmıştır. HRSG, Centerline ekipmanlan, 
Boru ve BOP ekipman montaj işleri hızla devam 
etmektedir. Centerline montajı Haziran ayı 
itibariyle %52 ilerlemededir. Boru Prefabrikasyon 
% 80, Boru Montaj %15, HRSG montajı %89 
oranında tamamlanmıştır. Backenergization 
(şebekeden geri besleme) öncesi tamamlanması 
gereken işler hızla devam etmektedir. 

Backenergization (şebekeden geri besleme) hedef 
tarihi Ağustos 2009dur. Projenin bundan sonraki 
önemli adımı Ağustos ayı içinde gerçekleşecek 
olan Kazan Hidrotestidir. 

İlk ateşleme hedef tarihi 13 Aralık 2009dur. 

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

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 25 
personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 40'ı 
Türk olmak üzere 83 GGS personeli ve 503 
taşeron personeli olmak üzere toplam 586 
personel görev yapmaktadır. 
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- Satınalma % 98 

- Yapım % 54 (İnşaat % 92, 
Mekanik % 47, 
Elektrik % 37) 

Projenin kontratsal bitiş tarihi saha zemin 
şartlarmdaki değişiklikler sebebiyle yapılan talebe 
istinaden 30 Haziran 2010 olarak belirlenmiştir. 
Mevcut iş programına göre ilk ateşlemenin (First 
Fire) 23 Aralık 2009, hedef ticari devreye almanın 
(Target COD) ise 31 Mayıs 2010 tarihinde 
gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

15 Haziran 2009 itibari ile merkez proje ekibi 
tarafından takip edilen mühendislik işlerinde %99 
ilerlemeye ulaşılarak mühendislik faaliyetleri genel 

15 Haziran 2009 itibariyle projenin ilerleme 
yüzdeleri aşağıdadır. 

- Genel % 71 

- Mühendislik % 99 

STAG 109FB Single Shaft Kombine Çevrim 
Santrali'nin EPC yapım işi, konsorsiyum ortağı 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. 



olarak tamamlanmış olup minör detay ve 
revizyonlar üzerinde çalışılmaktadır. 

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. 

Bütün Elektrik ve Mekanik montaj taşeron 
ekiplerinin sahaya intikali ile direkt iş gücü 
Haziran ayı içerisinde 530'u, taşeron personeli ile 
birlikte toplam saha mevcudu 670'i bulmuştur. 
HRSG ve yardımcı kazan binaları dışında bütün 
binaların inşaat işleri büyük oranda tamamlanmış, 
türbin, elektrik, idari, atölye, su antma ve gaz 
kompresörü binalarının mimari detay işleri büyük 
bir hızla devam etmektedir. Toplam beş adet saha 
montajı tanklarından üç adet su tankının montajı 
ve testleri başarı ile tamamlanmıştır. Kalan Fuel 
Oil tanklarının montajı ise tamamlanmak üzeredir 
ACC mekanik montaj işleri kondensat 
manifoldları ve buhar kanallarının montajı ile 
genel anlamda tamamlanmış olup; işler ana buhar 
kanallarının montajı ve elektriksel çalışmalar ile 
devam etmektedir. HRSG modül, dom, giriş 
kanalı ve gövde montajları tamamlanmış olup; 
çalışmalar baca imalat ve montajı, ilave ısı 
üniteleri ve buna bağlı kalan gövde montajı, iç 
yalıtımlar ve boru montajı ile devam etmektedir. 
Türbin ve jeneratör ve bağlı ekipmanların montajı 
büyük kapsamda bitirilmiş olup, jeneratör rotoru, 
LP/IP rotoru, difüzör montajları ve buhar türbini 
lazer ayarlaması tamamlanmıştır. Bu kapsamda 
bina dışında yer alan hava alma ünitesi ve diğer 
yardımcı ekipmanların montajına devam 
edilmektedir. Su arıtma tesisi, gaz kompresörleri, 
gaz basınç indirgeme istasyonu, kazan besi suyu 
pompaları ve kondensat pompaları montajları 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. Boru ön 
birleştirmesi devam etmekte olup, boya ve boru 
montaj işlerine ana ve yardımcı boru köprüsünde 
devam edilmektedir. Ayrıca yeraltı gaz hatlarının 
montajı tamamlanmış olup, testlere devam 
edilmektedir. Yangın koruma sistemi montajı 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. Elektrik işleri 
çerçevesinde geri besleme için ilgili kablo çekim 

ve terminasyonu, ana ve yardımcı trafoların, 
jeneratör kesicisinin, alçak ve orta gerilim 
panolarının, kuru tip trafoların ve NSP baraj 
kanalının montajı, ve ilgili sistem ve ekipmanlann 
devreye alma testleri de büyük ölçüde ya da 
tamamen tamamlanmıştır. Geri besleme için 
Temmuz sonu hedeflenmektedir. Elektrik iş 
kalemlerindeki çalışmalar çeşitli bölgelerde ki 
kablo çekimleri, kablo tavası montajları, elektrik 
ekipmanları ve panoları ve çeşitli binalardaki 
HVAC montajları ile devam etmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 11 
personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 15'i 
Türk olmak üzere 42 indirekt, 6 direkt GGS 
personeli ve tamamı lokal 616 taşeron personeli 
olmak üzere toplam 664 personel görev 
yapmaktadır. 
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. 
KOMATEK 2009 Fuarı'nda 
imajının gücünü ve ürünlerinin 
kalitesini bir kez daha gösterdi 

Her yıl düzenlenen ve bir yıl İstanbul 
(ANKOMAK), bir yıl Ankara (KOMATEK) olmak 
üzere birbirini takip eden İş Makinaları Fuarı, bu 
yıl Ankara'da yapıldı. 5-10 Mayıs tarihleri arasında 
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 
KOMATEK 2009 hava muhalefetine rağmen 
beklentinin üzerinde talep gördü. 

Geçtiğimiz yıl ANKOMAK 2008 fuarıyla birlikte 
ürünlerini piyasaya tanıtan GAMA Ticaret ve 
Turizm A.Ş., aradan geçen bir yılın ardından artan 
tecrübesi ve piyasada gitgide güçlenen imajı ile bu 
yıl KOMATEK 2009 fuarında da sergilediği 
ürünlerle yine ilgi odağı oldu. 

Açık alan ve kapalı alan olarak ikiye ayrılan fuara 
açık alanın tam ortasında bulunan 600 m 2 

büyüklüğündeki standıyla katılan Şirketimizin, 
kısa sürede kurulması oldukça zor ve zahmetli 
olan Kule Vinç ürünü sergileyen tek firma oldu. 

Ayrıca bir çok büyük firmanın bütçe 
sıkıntılarından dolayı katılamadıkları fuara 
Şirketimiz katılarak piyasadaki imajını daha da 
güçlendirmiş oldu. 

Potansiyel müşteri portföyünü genişletme, 
kullanıcıların talepleri hakkında bilgi edinme ve 
rakiplerin faaliyetlerini daha yakından 
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seyredebilme açısından fuarın oldukça faydalı 
geçtiğini belirten yetkililer, müşteri ve rakiplerle 
biraraya gelmek için sene içerisinde çeşitli 
organizasyonlar yapmanın da faydalı olacağı 
görüşünde birleşiyorlar. 

Bu bağlamda yurtdışı firmalar ile de temas 
sağlayabilmek adına, 21-24 Mayıs tarihleri 
arasında Irak Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile 
Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslarası Irak Fuarı 
"Expo Gateway to Iraq"a katılan Şirket, halihazırda 
aktif olduğu uluslarası platformda da kendini 
göstermiştir. Yenilenme ve gelişme sürecinde olan 
Irak piyasalarından firmalar ile tanışmak da bu 
bakımdan oldukça faydalı olmuştur. 

Gama Ticaret ve Turizm A.Ş., Türkiye ve 
Dünya'daki ekonomik durum açısından sıkıntılı 
bir dönemde piyasaya girmiş olmasına rağmen; bu 
durumu ürünlerini tanıtmak, ürün portföyünü 
genişletmek, promosyon faaliyetlerini 
hızlandırmak ve organizasyonunu geliştirmek için 
bir fırsat olarak kullanıyor. Çeşitli organizasyon, 
tanıtım ve promosyanlarla sıkıntılı dönemlerde 
piyasada kendine iyi bir yer edinerek, sonraki 
dönemler için çok daha büyük hedefleri olduğunu 
gösteriyor. 

Türkiye pazarında var olan olumsuz Çin imajı da 
anlaşmalı olduğu Çinli Firmalar'ı tüketicilere 
Şirketimiz şemsiyesi altında tanıtarak ve ürünleri 

bu tarz organizasyonlarda teşhir ederek büyük 
ölçüde silmiş bulunan Gama Ticaret ve Turizm 
A.Ş., Çin'in en büyük üreticilerinden, dünya 
çapında firmalar ile birlikte çalışıyor. Bu firmalar, 
sürekli kapasite ve ürün kalitelerini artırmak için 
yatırım yapmaya devam ediyorlar. 

Şirketimiz ayrıca Adana'mn İncirlik bölgesinde 
satış ve satış sonrası faaliyetlerini yürütmek üzere 
oluşturduğu yeni tesis de faaliyetlerine başladı. 
Gama Ticaret, yine satış ve satış sonrası 
faaliyetlerini yürütmek üzere İzmir ve İstanbul'da 
da tesis kurmak için arayışlarını sürdürmektedir. 

Sıkıntılı dönemleri oldukça hızlı ve büyük 
gelişmelerle geçiren Şirketimizin, ekonomi 
ferahladığında piyasanın devleri arasında anılacağı 
beklentileri giderek yoğunlaşmaktadır. 
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Kardeşlik Gecesi 
kadar her seviyeden çalışanın birlikte eğlendiği gece 
tüm katılımcılar ve seyirciler için unutulmaz bir anı 
olarak kaldı. 

Kazakistan - Kashagan 
19 Nisan 2009 tarihinde GATE İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kazakistan Kashagan'daki 
şantiyelerinde GATE çalışanları, aileleri ve yerel 
yöneticilerin katıldığı bir Kardeşlik Gecesi düzenledi. 

Gecede Türk, Tatar, Kırgız ve Kazak grupların 
sunduğu gösteriler ilgiyle izlendi. Gecenin ilk 
bölümünde Türkiye'den türküler, Zeybek Dansı, 
Trakya Dansı ve şarkılar yer aldı. Ayrıca Tatar grubu 
şiir ve halk danslanndan örnekler verdi. Kırgız 
grubu ise halk şarkıları ve danslarını sundu. Gecenin 
ikinci bölümünde Kazak kültüründen örnekler 
verildi. Kazak halkının özgün evlenme düğününün 
canlandırıldığı, şarkıların, dansların yer aldığı gece 
katılanlar arasında önemli bir kültür alışverişi imkanı 
yarattı. 

Şantiyede, Proje Müdüründen temizlik görevlisine 
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Gama Güç Sistemleri Elektrik & Elektronik 
Mühendisi Murat Konya ve eşi 

Hayrûnnisa Konya 'm« 2 Nisan 2009 

tarihinde bir kızı oldu. Güzin adı verilen 
bebeğe uzun ömürler diliyoruz. 

Gama Güç Sistemleri D isi Projesi Planlama 
Şefi Gökay Yılmaz ve eşi Duygu 

Yılmaz'/« 1 Haziran 2009 tarihinde 
bir oğlu oldu. Egemen adı verilen bebeğe 

uzun ömürler diliyoruz. 
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Three Rewards to Gama Industry 
GAMA Industry was awarded three di f ferent 

prizes due to its successful l operat ions in three 

categories in 2008. 

Organization BGBAU (The 
statutory acc ident 
prevent ion and insurance 
insti tut ion in the building 
t rade in Germany) have 
joint ly evaluated t the best 
safety measures taken at 
the construct ion sites of 
the Turkish Contractors 
and awarded GAMA as 
one of the best 
companies in this 
category. The reward 
was presented to Cenk 
Bugdaycioglu in the 
openining ceremony of 

the 23rd Occupat ional Health and Safety W e e k 
by the Minister Omer Dinger in Bursa on 08th of 
May 2009. 

GAMA Industry has been ranked as the 7th 

biggest exporter and the 9th biggest employer 

among the industr ial organizat ions in Ankara by 

the Ankara Chamber of Industry (ASO) and 

awarded wi th two plaquettes in the 46th prize 

giving ceremony of ASO held in 1st Organized 

Industrial Zone on 09th of June 2009. The 

ceremony was combined w i th the opening 

ceremony of 26 new factor ies in the industr ial 

zone attended by the Prime Min is ter Recep 

Tayyip Erdogan, several Ministers, Ankara and 

Governor and Mayor. The rewards we re 

presented to the Secretary General of Gama 

Industry, Cenk Bugdaycioglu by the Priminister 

R.Tayip Erdogan. 

The third reward presented to Gama Industry by 

the Turkish Ministry of Work and Social Secur i ty 

was due to the Good Safety Pract ices 

implemented at the job-sites. The General 

Management of the Occupat ional Health and 

Safety and German Construct ion Sector 

Russia - Shatura 400 MW Combined 
Cyle Power Plant Project 
The project is implemented as EPC wi th all 
design and erect ion works being done by Gama 
Power Systems and procurement & 
commissioning works joint ly by Gama Power 
Systems and GE. 

By the end of May 2009, the average progress 

for the general Works is about 68%. 95% of the 
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instal lat ion Works are progressing w i th a great 
speed. Backenergizat ion and Boiler hydrostat ic 
test target dates are in August 2009. 

The f irst f ir ing is aimed to be done on 13 
December 2009. 

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

25 design staff is work ing in Ankara and total 
number of staff at Site has reached to 586 
including the staff employed by subcontractors. 

Ireland - Whitegate 450 MW 
Combined Cyle Power Plant Project 
By 15 June 2009, the average progress for the 
general Works is about 71% and almost all of the 
engineering Works have been completed (99 %). 
Overall progress in civil works is 92%. 

The contractual date is modif ied as 31 May 2010. 

engineering Works and 83% of civil works , 46 % 
of mechanica l works have been completed. The 
project is planned to be completed on 15 th May 
2010. 

All of the equipment in Gama Power Systems 

and GE scope has already been del ivered to site. 

All civil works except Gas Preparat ion building 
have been completed. Fine arch i tectura l works 
for the turbine building have started. The entire 
facade covering for this building has been 
completed and roof cover ing is being completed 
very rapidly. Steel erect ion works have been 
completed except HRSG building, auxil iary steel 
works and some platforms. Stag erect ion is 
completed except painting. Mechan ica l 
instal lat ion Works are in rapid progress 
fo l lowing the p lacement on the concrete 
pedestal of Gas turb ine on 1st Ma rch and 
Generator on 8th March . HRSG, Centerl ine 
equipment, Piping and BOP equipment 
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The First Fire date is planned as 23 December 

2009 and Target Commercial Operation Date is 

planned as 31 May 2010. 

Civil Works for all the buildings except HRSG and 

auxil iary boiler building are almost completed. 

Arch i tectura l detail Works for turbine, e lectr ical , 

administrat ion, Workshop, wa te r t reatment and 

gas compressor buildings are in rapid progress. 

The instal lation of the Turbine and generator and 

related equipment has been completed to a 

great extent. Various erect ion, product ion and 

instal lation works such as underground 

galleries, auxil iary equipment for turb ines and 

generator, HRSG, ACC, BOP pipes, cable 

shelves, tanks are also in progress. The 

instal lat ion of pumps for wa te r t reatment , gas 

compressors, gas pressure reducing station, 

boiler feed wate r and condensate pumps are 

completed to a great extent. Pipe spool 

product ion is 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 instal lat ions for var ious 

electr ical woks including HVAC and f i re f ight ing 

systems are in progress. 

11 design staff is work ing in Ankara and total 

number of staff at Site has reached to 664 

including the staff employed by subcontractors . 

Russia - Surgut 2x400 MW Natural 
Gas Combined Cycle Power Plant 
Project 
By the end of May 2009, 71 % of the engineering 

works have been completed. The average 

progress for the general Works is about 35 %. 

The Project is planned to be completed by 31 

October 2010. 

Reinforced concrete civil works has gained a 

rapid progress w i th the start of more favor i te 

cl imatic condit ions and complet ion rate for civil 

works has reached 65 %. Progress of steel 

erect ion works has gained accelerat ion as we l l 

w i th reaching a complet ion rate of 17%. 

Pedestals for both turbines are completed and 

foundat ion works for t ransformers and cool ing 

wate r area are in progress. 12 700 cu. meters of 

concrete has been poured to date. 350 tons of 

steel has been del ivered to site and 676 tons of 

steel has been erected. An amount of 161 tons of 

cool ing wa te r pipes have been manufactured, 

del ivered to site and installed. Preparat ions for 

the instal lat ion of boiler have started. 2 no's 500 

MVA Step-up t ransformers have been del ivered 

to site. 

Accord ing to Russian regulat ions, cert i f icat ion of 

all equipment procured wi th in the scope of the 

project is being done under Russian regulat ions 

parallel w i th the engineering works . 

23 engineering staff is work ing in Ankara and 

total number of staff at site is 269 including the 

ones work ing for the subcontractors . 
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Macedonia - Skopje 220 MW 
Combined Heat and Power Plant 
Project 
By the end of May 2009, 97% of the engineering 
works are about to be completed and 73% of the 
general works and 63 % of civil and mechanica l 
works have been completed. The Project is 
planned to be completed by June 30, 2010. 

Civil and steel erect ion works for was te heat 
tank, gas and steam turbine, cool ing t ower and 
auxi l iary buildings are in progress. Steam turbine 
and generator instal lat ion has started. The main 
condenser and DH condenser have been placed 
on the pedestal. 

Orders for most of the other main and auxil iary 
equipment such as main and auxil iary 

t ransformers, Gas turbine breaker, waste heat 
tank, cool ing tower , and Gas compressor and 
DCS have been placed. Contract negotiat ions for 
the instal lat ion of electr ical equipment and 
instrumentat ion are in progress. 

Orders for other items such as main building 
overhead crane, feeding, cool ing water , f ire 
f ight ing wate r pumps, was tewate r t reatment 
unit, air compressor, steel pipes, valves, 
emergency generator, f ire f ight ing and detect ion 
system, facade and roof covering panels are in 
progress. 

Product ion of spool piping and underground 
piping instal lat ion are in progress. 

12 engineering staff is work ing in Ankara and 
total number of staff at site is 325 including the 
ones work ing for the subcontractors. 
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