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GAMA Ailesi'nin Değerli Üyeleri, 

Yeni bir sayımızı yeni haberlerle sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İzleyeceğiniz 
sayfalarımızda, GAMA Holding Şirketleri'nin başarılı çalışmaları hakkında bilgiler 
bulacaksınız. Özellikle, GAMA olarak, bu yıl da, dünyanın en büyük müteahhitleri 
arasında yer almamız ve bu konu için yapılan törende Sayın Başbakan tarafından 
ödüllendirilmemiz, ayrıca, İstanbul'da yürütülmekte olan Boğaz Demiryolu Geçişi-
Marmaray Projesi ile Ürdün'deki DİSİ Mudavarra-Amman Su İletim Sistemi Projesindeki 
olumlu gelişmeler, diğer işlerimizdeki başarılarla birlikte, hepimizin mutluluğumuzu 
artıran konular olmaktadır. 

Sizlerin de yakından bildiğiniz gibi, GAMA Holding Şirketleri'nin ağırlıklı çalışma alanı 
enerji sektörüdür. 50 yıllık kuruluş tarihimize bakıldığında, değişik endüstri ve altyapı 
konularında önemli işler yapmış ve büyük deneyim kazanmış olmamızın yanında, 
çoğunlukla uğraşı verdiğimiz konunun enerji olduğu görülmektedir. Bir başka deyimle, 
enerji bizim özel ihtisas alanımız haline gelmiş ve bu nedenle enerji ile ilgili konuları 
yakından izlemek konumunda olmuşuzdur. 

Günümüzde, uluslararası ilişkilerin hemen hemen tümünde, enerji, gündemin en önemli 
konusu olarak kendini göstermektedir. Başta petrol olmak üzere, enerji girdilerindeki 
fiyat artışları, elektrik üretiminde, petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların 
kullanımı nedeniyle atmosfere salman C02 ve diğer sera gazlarının etkisiyle insanlığı 
tehdit etmeye başlayan iklim değişikliği olayları, Orta Doğu ve Hazar Bölgesi'ndeki enerji 
kaynaklarının Avrupa ülkeleriyle ilişkilendirilmesi için kurulacak boru hattı sistemleri ve 
onların güzergâhları ve bunlara ilave olarak, nükleer güç santrallarınm yeniden gündeme 
gelişleri, dünyayı yoğun şekilde düşündüren konular haline gelmiş bulunmaktadır. 
Enerji girdilerinin % 75 oranındaki bölümünü yurt dışından sağlamak zorunda olan 
ülkemiz için de bu konular ayrıca büyük önem taşımaktadırlar. Ancak, kaynaklara sahip 
olan ülkelerle, bu kaynaklardan sağlanacak petrol ve doğalgaza ihtiyacı olan ülkeler 
arasındaki konumumuz bize çok önemli bir jeo-politik avantaj sağlamaktadır. Tüm 
dünya ülkeleri ile birlikte enerji konusunda karşımızda olan tehditleri görerek, buna 
karşılık avantajlarımızı da iyi değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürürsek, gelecek 
günlerimizin daha iyi olacağını ümit etmeye hakkımız olur diye düşünüyoruz. 

Dünyanın genel durumunu ve ülkemizdeki gelişmelerei yakından izleyerek bizim 
şirketlerimiz de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler. Bu bağlamda, LAMAS 
ve ÇAKIRLAR Hidro-elektrik tesislerimizin tamamlanarak, elektrik üretmeye 
başlamaları, bizi mutlu etmiş ve diğer projelerimizdeki çalışmalarımızın geleceği 
açısından umutlandırmıştır. Çalışarak her türlü zorluğun aşılacağı inancımızı her zaman 
olduğu gibi, günümüzde de güçlü tutuyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla. 

GAMA Bülten 
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THE 225 
NTERgffî 
CONTRAC 

GAMA bu yıl da Dünyanın En Büyüt 
Müteahh i t le r i A r a s ı n d a . . . « ¡ » » g j 
ENR Dergisinin"2009 Yılında Dünya'nın En 1 * I ^ J 
Büyük 225 Uluslararası Müteahhit!" Sıralaması f Ş p e S g N ? ^ ? ^ 
Yayınlandı ve GAMA 66. Sırada Yer Aldu 

McGraw-Hill/Engineering News-Record 
(ENR) dergisi tarafından her yıl yayınlanan 
dünyanın en büyük inşaat firmalan listesi 31 
Ağustos 2009 tarihli dergide yer aldı ve GAMA 
en büyük 225 Uluslararası Müteahhit Firma 
(Top 225 International Contractors) arasında bu 
yıl 66. sırada yer aldı. 

Uluslararası Müteahhitler sıralaması 
firmaların kendi ülkeleri dışındaki yapım 
faaliyetlerinden bir yıl içinde elde ettikleri 
gelirlere göre yapılıyor. GAMA'nm 2008 yılında 
yurtdışında gerçekleştirdiği iş hacmi bir önceki 
yıla göre %17.8 artarken, dünya piyasalarındaki 
genel büyüme oranı %25.7 olarak gerçekleşti. 
ENR'm bu yılki en büyük 225 uluslararası 
müteahhit firmaları arasında 31 Türk firması yer 
aldı. Listeye giren firma sayısı açısından 
Türkiye, ABD'yi geride bırakarak Çin'den sonra 
listede en çok firması olan ikinci ülke 
konumuna geldi (geçen yıl 23 firma ile Çin ve 
ABD'den sonra 3. idi). Ancak ülke firmalarının, 
iş hacimlerine göre değerlendirildiğinde, 
Türkiye'den listeye giren 31 firmanın gelirler 
toplamı 14 milyar USD tutuyor ve bu rakama 
göre Türkiye uluslararası yapım piyasasından en 
büyük payı alan 11. ülke oluyor. Almanya'nın 
listede yer alan dört firmasının toplam yıllık 
gelirinin 39 milyar USD, Fransa'nın beş 
firmasının 46 milyar USD olduğu dikkate 
alınırsa, 31 Türk firmasının elde ettiği toplam 
gelir, çok sayıda Türk firmasının uluslararası 
müteahhitlik pazarına açılarak en büyükler 
listesine girmeyi başardığını ancak bu ligde 
bulunan birçok diğer ülke firmalarına kıyasla 
daha küçük işler yaptıklarım gösteriyor. 

THE TOP 225 INTERNATIONAL CONTRACTORS 
BANK 

2009 200B FIRM 

NEW 
2008 REVENUE (SMIL) CONTRACTS IN 

INTERNATIONAL TOTAL 2008 (SMIL) 
GEN. 
RUB. n 

51 102 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, China* 1,957.1 32,417.1 54,111.0 2 0 

52 59 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, S. Korea 1,952.0 5,782.0 13,106.0 6 1 

53 46 SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., Seoul, S. Korea* 1,856.7 2,455.3 4,651.1 0 5 

54 - A. P0RR AG, Vienna, Austria 1,844.6 4,441.7 NA 39 0 

55 5 6 KIEWIT CORP., Omaha, Neb., U.S.A.t 1,812.0 9,077.8 1,638.8 0 1 

56 50 SIN0HY0R0 CORP., Beijing. China* 1,804.1 8,922.9 14,141.2 32 1 

57 55 PUNJ LLOYD LTD., Haryana. India* 1,736.2 2,573.6 2,321.7 11 0 

58 5 4 ABEINSA SA, Seville, Spain* 1,722.6 2,988.6 3,289.8 1 2 

59 7 2 erne CONSTRUCTION, Beijing, Chinat 1,620.8 1,671.5 NA 8 2 

60 67 URSEN &T0UBR0 LTD., Mumbai, India* 1,390.0 6,713.0 9,889.0 10 6 

61 81 CHINA METALLURGICAL GROUP CORP., Beijing, China* 1,372.6 23,314.4 30,973.1 14 r. 

62 71 CHINA RAILWAY GROUP LTD., Beijing. China* 1,337.8 34,548.1 62,731.2 31 1 

63 4 9 TAKENAKA CORP., Osaka, Japant 1,332.0 13,284.0 13,748.0 10 6< 

64 44 SACYR VALLEHERMOSO, Madrid, Spain* 1,314.2 5,038.4 5,349.8 35 0 
65 57 IBEROROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, Madrid, Spain* 1,306.9 2,103.5 1,830.2 0 J 
66 60 GAMA, Ankara, Turkey* 1,302.8 1,413.9 228.6 1 0 
67 63 DAEWOO ESC CO. LTD., Seoul, S. Korea* 1,255.5 5,132.9 8,499.1 3 0 

68 64 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul, S. Korea 1,251.7 5,459.9 9,726.5 3 1 

69 53 ED. ZUBUN AG, Stuttgart, Germany* 1,200.0 4,130.0 4,808.0 46 ( 

70 " ANT YAPI CONSTRUCTION, INDUSTRY & TRADE CO. LTD., Istanbul, Turkey 1,192.0 1,623.0 908.0 100 ( 

Firmaların kendi ülkeleri de dahil 
üstlendikleri bütün projelerden elde ettikleri 
gelirler dikkate alınarak yapılan en büyük 225 
Global Müteahhit sıralamasında ise GAMA bu 
yıl da geçen yıl olduğu gibi yine 145. oldu. Bu 
listede ise dokuz Türk firması yer aldı. 

GAMA, özellikle endüstriyel tesislerin 
yapımında Türkiye'nin en büyük firması olarak 
öne çıkıyor ve başta enerji sektörü olmak üzere 
çeşitli sanayi tesislerinin yapımında dünyanın en 
büyük 10-15 firması içine giriyor. Derginin 
2009 yılı sektörel değerlendirme sonuçlan 
Aralık ayında yayınlanacak "The Global 
Sourcebook"da yer alacak. 
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Ödül Tören i 
Uluslarası inşaat sektörü dergisi 

"Engineering News Record" tarafından açıklanan 
"Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası 
Müteahhitlik Firması" listesine giren 31 Türk 
firmasına, Türkiye Müteahhitler Birliği 
tarafından geleneksel olarak düzenlenen ödül 
töreninde, başarı plaketleri Başbakan Tayyip 
Erdoğan tarafından verildi. 

2008 yılı yurdışı müteahhitlik cirolarını baz 
alan listede, Türk müteahhitlerinin yurt dışı iş 
hacmi 23,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye, 31 
firma sayısı ile de Çin'in ardından dünya ikincisi 
oldu. Listeye giren ülkeler ile firma sayıları 
şöyle: Çin-50, Türkiye-31, ltalya-26, ABD-25, 
Japonya-15, Güney Kore-13, lspanya-11, 
Fransa-5, Ingiltere-5,Almanya-4, diğer ülkeler 
40. 

GAMA, International Contractors listesinde 
66. sırada yer aldı.Türk firmaları arasında ikinci 
sırada yer alan GAMA'nm ödülünü, Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer aldı. 

Listeye giren Türk firmaları ise iş hacmi 
sırasına göre: ENKA, GAMA, Ant Yapı, Tekfen, 
Rönesans, TAV, Nurol, Yüksel, STFA, Baytur, 
Kayı, Yapı Merkezi, Güriş, Yenigün, Polimeks, 
Kontek, Onur, GAP, Hazinedaroğlu, Summa, 
Makyol, Beta Tek, Rasen, Cengiz, Çukurova, 
Doğuş, Alarko, Eser, Atlas Yapı, Mesa ve TML. 

T Ü R K İ Y E 
M Ü T E A H H İ T L E R 

B İRL İĞ İ 
TC. BAŞBAKANLİK 
DIŞ TİCARET 
MÜSTESARUĞl M 
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Başbakan Erdoğan, Marmaray Projesi 
Üsküdar İs tasyonu İnşaat ında 
İncelemelerde Bulundu: J 
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inşaatı arkeolojik kazılar nedeniyle yaklaşık 
iki yıl geciken Üsküdar istasyonu yeniden hız 
kazanıyor. Batırma tünel yönünde kazı 
tünellerini açan makinalarm geçişinden sonra 
istasyon yapımına hızla devam edilecek. 
Yapımın yaklaşık iki yıl süreceği planlandı. 

Başbakan Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakam 
Binalı Yıldırım, İstanbul Valisi Muammer Güler, 
Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve DLH 
Genel Müdürü Ahmet Arslan ve diğer 
yetkililerle beraber Üsküdar İstasyonu 
Şantiyesinde incelemelerde bulundu. 

Bu ziyarette Başbakana Gama Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer, Nurol 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Oğuz Çarmıklı, Gama-Nurol İş Ortaklığı 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İpek ve 
Bülent Erdoğan eşlik ettiler. 



Başbakan Tayyip Erdoğan, Marmaray 
Projesi kapsamında inşaatı devam eden Üsküdar 
İstasyonu nda proje hakkında genel bilgileri 
aldıktan sonra batırma tüpe doğru kazılan 
tünele inerek, incelemelerde bulundu, segment 
montajına katıldı. 

İncelemelerin ardından Başbakan gazetecilerin 
sorularını yanıtladı ve Şantiye'den ayrıldı. 

Marmaray projesinde Taisei'nin TBM 
(Tunnel Boring Machine) makinalarmdan 
birincisi Aynlıkçeşme - Üsküdar arasında tünel 
delme işini tamamlayarak Üsküdar istasyonuna 
gelmiş ve istasyonu da geçerek denize doğru 
delmeye başlamış, 100 metre civarında 
ilerlemiştir. 

Taisei'nin ikinci makinası da istasyonu 
geçtikten sonra istasyonun betonarme imalatına 
başlanacaktır. Üsküdar İstasyonundan TBM denize doğru ilerliyor... 
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Sirkeci bölgesinde Güney girişinde 
arkeolojik kazı devam etmektedir. Doğu acil 
kaçış şaftı bitmiş ve Taisei İstasyon tünellerini 
buradan da delmeye başlamıştır. 

Kuzey girişi ile Doğu havalandırma şaftında 
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulunun kararları beklenmektedir. 

Yenikapı İstasyonunda arkeolojik kazıların 
kısmen de olsa bitmesi sonucu hafriyata 
başlanmıştır, ilk aşamada tünel aynasından 
itibaren 15 metrelik kısım TBM montajına 
hazırlık için Taisei'ye 15 Eylül 2009 tarihinde 
teslim edilmiş olup toplam 110 metrelik kesim 
de Ekim 2009 sonunda teslim edilecektir. 

İstasyon alanında iksa kazık ankarjlan, 
arkeolojik kazının 5 yıl sürmesi sonucu, 
tasarım ömürlerini doldurdukları ve inşaat 
süresince gerektikleri için, güçlendirilmektedir, 
istasyon alanının batısında devam etmekte olan 
arkeolojik kazının 2009 sonunda tamamlanacağı 
düşünülmektedir. 

Yenikapı istasyonu İnşaatı 

Yenikapı'da TBM Montaj Hazırlığı 

GAMAbülten 



Kazak is tan Kashagan 
J Trench -3 " Projesi 

Kazakistan Kashagan'da yapımı devam 
etmekte olan işletme tesislerine, Eskene batı 
demiryolu projesi ve mevcut kamplar için 
gerekli olan elektrik enerjisinin temini için 
kurulmakta olan 2x35 MW gücündeki Doğal 
Gaz Elektrik Üretim Santrali'nin "Tranche-3" 
kapsamında yapılacak üniteleri 18 Eylül 2009 
tarihinde imzalanan sözleşme ile GATE'ye 
sipariş edildi. 

Mühendislik-Tedarik-Yapım (EPC) bazında 
anahtar teslimi olarak yapılacak projenin 
31 ayda tamamlanması ve 18 Nisan 2012 
tarihinde işletmeye alınması öngörülmektedir. 
Proje kapsamında Gaz Türbin ve Dizel Jeneratör 
set binasının dizaynı, temini ve inşaat işleri, 
idare temini 2 adet 42 MW gaz türbin 
jeneratörü ve 3 adet 6 MVA dizel jeneratör 
setlerin montajı ve devreye alınması, 110 KV 
şalt tesisinin genişletilmesi, 2 adet 11/110 kV 
65 MVA trafo ve 2 adet 20 MVA trafo, ısıtma, 
havalandırma, klima (HVAC) tesis ve donatımı, 
elektrik, boru sistemleri, ana köprü 
uzantılarının dizayn, temin ve montaj işleri 
bulunmaktadır. 

Sözleşme kapsamında yapılacak işler 
"Gas Turbine Building 02", "Essential Diesel 
Generator Building", "Site Works" ve 
"Switchyard" için aşağıdaki aktivitelerden 
oluşmaktadır. 

Mühendislik: Mühendislik hizmetleri gaz 
türbin, dizel jenaratör binası ve bu binalardaki 
tavan vinçleri, HVAC sistemlerinin, gaz türbin 
jeneratör binasında bulunan ekzoz ve hava 
soğutucu ünitelerin dizaynı, ayrıca elektrik ve 
boru sistemlerinin, ana köprü uzantılarının, 
4 adet lOkV ve 8 adet 35 kV besleyici hatların, 
2 adet 110 kV manevra istasyonu ünitelerinin, 
kontrol sistemleri modifikasyon işlerinin, 
emisyon izleme sistemlerinin dizayn işlerini 
kapsamaktadır. 

Ener j i Santra l ı 

Satın alma: Satın alma hizmetleri başlıca 
2 adet 65 MVA ve 2 adet 20 MVA trafo, gaz 
türbin ve dizel jeneratör binaları inşaat 
malzemeleri, Gaz türbin binasına ait ekzoz ve 
hava soğutucu sistemlerin ve bununla ilgili 
pompaların, binalar için 2 adet tavan vinçi, 
HVAC, elektrik sistemleri, 8 adet 35 kV ve 
4 adet 10 kV besleyici hatların, 2 adet 110 kV 
manevra istasyonu üniteleri, 2 adet emisyon 
izleme sisteminin, kontrol vanalarının teminini 
kapsamaktadır. 

Yapım: Yapım işleri toprak, altyapı, yollar, 
kaplama beton, beton, çelik ve ekipmanlar için 
yangın koruma işleri, binaların ısıtma, 
havalandırma, klima (HVAC) tesis ve donatım 
işleri, kazık çakılması, bina ve ana köprü 
çeliklerinin montajı, ekipman montajı, boru 
imalat ve montajı, hidrotest, boya, izolasyon, 
elektrik, entsrüman işlerini kapsamaktadır. 

işletmeye alma: Proje kapsamında bulunan 
bütün işler için devreye verme ve işletmeye 
alma işlerinde mühendislik, planlama ve 
koordinasyon, personel, ekipman, sarf 
malzemeleri temini, saha hizmetlerinin 
sağlanması proje sorumluluğundadır. 

Projenin yapım çalışmalarına temel 
betonlarının dökümü ile başlanmıştır. 

GAMAbülten 



DİSİ Mudavarra - A m m a n Su İ le t im 
S is temi Projesi 

Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve 
Taahhüt A.Ş.'nin EPC Müteahhit olarak götürü 
ve anahtar teslim bazında tüm sorumluluğunu 
üstlendiği proje kapsamında, 

- Ürdün'ün güneyinde Suudi Arabistan 
sınırına yakın Rum akiferinde 55 adet 
derin su kuyusunun açılması 

- Açılan kuyulardan elde edilen suyun 
75 km.lik boru hattı ile toplanıp yaklaşık 
340 km.lik boru hattı ile başkent 
Amman'a iletilmesi 

- Kuyu pompalan ve pompa 
istasyonlarının enerjilendirilmesi için 
yüksek ve orta gerilim enerji nakil hatları 
yapım işleri 

- Pompa istasyonlan, servis yollan, 
rezervuarlar, akış kontrol istasyonlan, 
katodik koruma, kontrol, iletişim 
sistemleri 

10 
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- İşletme, destek ve bakım tesislerinin 
inşaat yapım işleri bulunmaktadır. 

Proje süresi 42 ay olup, projenin 6 Aralık 
2013 tarihinde tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Ekim 2009 itibariyle projenin mühendislik 
işleri %15, satmalma faaliyetleri %\ olarak 
gerçekleşmiştir. 

Mobilizasyon işlerine yönelik satmalma ve 
yapım faaliyetleri, çelik (sac ve boru) 
satmalımma yönelik faaliyetler, Çevre ve Sosyal 
Yönetim Planı Etütleri, topoğrafik etütler, zemin 
etütleri, mühendislik ve tasarım işleri başlamış 
ve devam etmektedir. 

İki ana kamp sahasından biri olan ve 
başkent Amman'a 8 km. mesafede bulunan 
Qastal kamp sahası bina montajlannda son 
aşamaya geçilmiş olup altyapı işlerine devam 
edilmektedir. Ana boru stok sahası olarak 
belirlenen bölgede saha tesviye işleri 
tamamlanmış olup, yol ve boruların konulacağı 
toprak şeritlerin (yastık) yapımı devam 
etmektedir. Diğer ana kamp olan Mudawarra 
sahası için de topoğrafik çalışmalar yapılmış 
önümüzdeki dönemde toprak işlerine 
başlanacaktır. 

Projenin en önemli konularından biri olan 
çelik boru temini için boru imalatçıları ile uzun 
süre devam eden müzakereler sonrasında nihai 
sözleşmeler imzalanmıştır. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 
16 personel çalışmaktadır. Saha ekibimizde ise 
5'i Türk olmak üzere 9 direkt GGS personeli ve 
tamamı lokal işçilerden oluşan 51 taşeron 
personeli olmak üzere toplamda 76 personel 
görev yapmaktadır. 



Cidde ve Mekke'nin enerji ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Cidde'nin yaklaşık 120 km 
güneyinde, Shoaiba Bölgesinde, 1999 yılından 
itibaren başlatılan Termik Santral yatırımları 
kapsamında, SEC şu ana kadar toplam 400MW 
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. 
firmasına sipariş edilmiş ve Alstom da Kazan, 
ESP ve Kül Boşaltım Sistemlerini 10 Nisan 2009 
tarihinde GAMA'ya sipariş etmiştir. 

Kontrat kapsamında, 
toplam olarak üç ünitede 
3,425 ton ESP ve Kül 
Boşaltım Sistemi ve 
22,438 ton Kazan Paketi 
montaj işleri yapılacaktır. 

Sözleşmeye göre proje başlangıcı 
1 Ağustos 2009, projenin tamamlanma tarihi ise 
1 Temmuz 201 l'dir. 

Ağustos 2009 itibariyle önmontaj, saha 
mobilizasyon ve ana saha ofisi mobilizasyonu 
tamamlanmış, kamp mobilizasyonu da son 
aşamasına gelmiştir. 

idarenin proje malzemelerini erken 
getirmeye başlaması sonucu müşteri ile karşılıklı 
mutabakat sağlanarak montaj işlerine Haziran 
2009 ortasında başlanmış ve Ağustos 2009 sonu 
itibariyle 1,086 ton kazan çeliği montajı, 403 
ton ESP mekanik montajı ve 152 ton kanal ön 

montajı bitirilmiştir. 

Ağustos 2009 itibariyle 
şantiyede toplam 
560 direkt ve endirekt 
personel çalışmaktadır. 

GAMAbülten 
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Rusya Kaluga Demir - Çelik Tesisi Projesi 
Rusya'nın Kaluga Bölgesinde, Obninsk 

şehrine 15 km mesafede Kaluzhskiy Scientific 
Industrial Electrometallurgical Plant (KSIEMP) 
firması için GAMA Endüstri A.Ş. tarafından 
yapımı sürdürülen Kaluga Döküm ve 
Haddehane Kompleksi Projesinde Ağustos 2009 
sonu itibariyle yapım işlerinde % 15,34 ilerleme 
seviyesine ulaşılmış olup mobilizasyon işleri 
tamamlanmıştır. 

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 % 95 
oranında tamamlanmıştır. Su ve yaya tünelleri 
ile tufal çukuru işlerinde kazık işleri 
tamamlanmıştır. Su tünelinin tüm betonarme 
işleri tamamlanmış olup, yaya tünelinde ise 
beton döküm işleri devam etmektedir. Devam 
eden işlerin Ağustos ayı sonu itibariyle ana iş 
ı ı ı u ı „ ı ı . ı sırasında yapımı konusunda protokol imzalanan kalemleri bazında tamamlanan ış miktarları ve 1 ; r 
., , ı „ j , . i l i n - kütük stok bölümü çelik montaj işlerinin ve ilerlemeleri aşağıdaki şekildedir. J 

dökümhane bölümü temellerinin yapımı için 
Kazı İşleri 27 065 m3 (% 9,43) taşeron değerlendirme işlemleri devam 
Beton İşleri 12 308/ m3 (% 17,47) etmektedir. Dökümhane bölümü çakma kazık, 
İnşaat Demir İşleri 961 ton (% 10,96) kazı ve dolgu işleri için taşeron onayı alınmış ve 
Fore Kazık İşleri 1.490 m3 (% 50.21) işlerin yapımına Eylül ayı içerisinde 
Prekast Beton Kazık ...475 m3 (% 62,21) başlanmıştır. 
Ankraj İşleri 300 ton (% 34,19) Ağustos ayı sonu itibariyle şantiyede 
Çelik Montaj İşleri 9 010 ton (% 62,21) 128 Türk, 114 Yerel olmak üzere 
t -i ! ı j ı toplam 242 personel çalışmaktadır, işveren ile kapsam artışı konusunda yapılan 1 r 

görüşmeler devam etmektedir. Bu görüşmeler 



Katar Qatargas LNG Tesisi Projes i 'nde 
Yeni Dönem 

Dünyanın en büyük ikinci doğalgaz 
rezervlerine sahip ülke olan yaklaşık 1 milyon 
nüfuslu Katar'da kurulmakta olan gaz tesisleri 
dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz 
tesisleri niteliği taşıyor. Sahilden yaklaşık 90 km 
uzaklıktaki deniz platformlarında çıkartılan 
doğalgaz, tesise taşınıp çeşitli proseslerden 
geçirilerek kullanıma uygun hale getiriliyor ve 
tesislerin kendi limanından gemilerle dünyanın 
dört bir yanma sevk ediliyor. 

Gamanın yapımını üstlendiği proje, Qatar 
Petroleum, Conoco Philips ve SheH'in sahibi 
olduğu Qatargas 3-4 LNG Tesisi'nin 6. ve 
7. Proses Hatlarına ait yardımcı tesisler ile 
"offsite" ve "offplot" ünitelerinin inşaat ve 
montaj işlerini kapsıyor. Projede Ekim 2009 
itibariyle genel iş ilerlemesi %80'i buldu. 

Projenin başlangıcından bu yana yerel 
şartlar, RLIC kuralları, ülke pazarındaki talep 
patlaması gibi nedenlerle yaşanan problemlerin 
yarattığı kayıpların telafisi konusunda gerek 
yatırımcı şirketler, gerekse müşterimiz CTJV 
(Chiyoda-Technip JV) ile sürdürülen görüşmeler 
sonuçlandırılarak, 01.08.2009 tarihinden 
itibaren kalan işlerin yapımı ve ödeme şartlan 
yeni esaslara bağlandı. Projede yeni bir dönemin 
başlangıcı niteliğindeki değişiklik, projenin bitiş 
tarihinin 30 Nisan 2010'a uzatılmasını da 
içeriyor. 

Ekim 2009 başı itibariyle projenin inşaat ve 
ekipman montajı işleri % 94 ilerleme oranıyla 
tamamlanma aşamasına yaklaşırken boru imalat 
ve montaj işlerinde %76, elektrik, enstrüman 
montajında ise % 50 ilerleme sağlandı. 

Proje Gama'mn bugüne kadar üstlendiği en 
yüksek işçilikli proje olma niteliğini taşıyor. 
Eylül 2009 sonu itibariyle şantiye çalışanlarının 
sayısı 9670 kişiye ulaştı. Bu sayının 
önümüzdeki aylarda daha da artması ve 

projenin toplam yaklaşık 45 milyon direkt 
adam-saat işçilikle tamamlanması bekleniyor. 

Projenin güvenlik açısından son derece 
riskli olan gaz tesisinde yapılıyor olması, ağır ve 
zor iklim şartlarında çalışılması, çok yoğun 
işçilik gerektirmesi, çalışanların büyük 
çoğunluğunun Hindistan, Nepal, Sri Lanka, 
Filipinler, Türkiye gibi farklı ülkelerden geliyor 
olması (Qatargas verilerine göre Qatargas 3-4 
projesinin yapımında halen yaklaşık 60 ülkeden 
toplam 25.000 kişi çalışıyor) gibi nedenlerle 
şantiyede, işveren Qatargas idaresi tarafından 
çok sıkı iş güvenliği kuralları uygulanıyor. 
Qatargas tarafından uygulanan IIF (Incident 
Injury Free) iş güvenliği programı bütün 
çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilmesini ve 
davranış biçimi geliştirilmesini hedefliyor. Yine 
idarenin uyguladığı "Home to Home" Programı 
ile Ras Laffan'da çalışan işçilerden gönüllü 
olanların kendi ülkelerindeki aileleri ile 
doğrudan temasa geçilerek onların da konu 
hakkında bilgilendirilmelerini ve bu çalışmaya 
ortak edilmesini öngörüyor. Bu program 
çerçevesinde Türkiye'ye gelen Qatargas IIF 
süpevizörü Karen Al Khaurof bir dizi temaslarda 
bulunurken, Gama Endüstri Yönetim Kurulu 
Başkanı Evren Ersü'de Katar ziyaretinde 
Qatargas IIF ekibi tarafından çalışanlara yönelik 
hazırlanan bir video çekimine katılarak 
Gama'mn konuya verdiği önemi dile getirdi. 

GAMAbülten 



Libya - Al Khal i j 
4 x 3 5 0 MW Ener j i 
Santra l ı Projesi 

Libya' da Sirte şehrinde, işveren GECOL 
(Libya - Elektrik İdaresi) için Bechtel (ABD) 
firmasının mühendislik koordinasyonu altında 
Gama Endüstri A.Ş. tarafından yapılmakta olan 
4x350 MW Al Khalij Enerji Santralı Projesi'nin 
tasarım, satmalma, saha düzenleme ve yapım 
işlerine devam edilmektedir. 

Mobilizasyon çalışmalarının ileri aşamasına 
gelinen projede kullanılacak beton 
santrallarmdan ilki kurularak devreye alınmıştır. 
Geçici şantiye tesislerine ait yardımcı üniteler ile 
ikinci beton santralının kurulum çalışmalanna 
devam edilmektedir. 

Yapımda kullanılacak kazıklara ait testler 
tamamlanmış; yapısal dolgu, geçici çevre çiti 
yapımı, kazan temelleri için fore kazık işleri ve 
işveren tarafından kullanılacak geçici saha 
yönetim binasının inşaat işlerine alt 
yüklenicilerle devam edilmektedir. 

Sahanın personel eksikliklerinin giderilmesi 
çalışmaları da devam etmektedir. Eylül sonu 
itibarı ile saha ekibimiz 46 sı Türk ve 45'i yerel 
olmak üzere toplam 91 kişiye ulaşmıştır. 

: •_ .. . 
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Altyükleniciler ile birlikte çalışan sayısı 270 kişi 
olmuştur. 

Proje kapsamındaki kazan binası temelleri, 
türbin binası, türbin temelleri, soğutma suyu 
borulaması, su alma ünitesi, proses ve yardımcı 
tesis binaları ile yakıt ve su depolama 
tanklarının tasarım çalışmaları yerli ve yabancı 
tasarım firmaları ile sürdürülmektedir. 

Türbin binalarında, atelye, sualma ağzı 
pompa binasında ve sualma yapısında bulunan 
gezer köprülü tavan monoray ve portal vinçlerin 
tasarım ve imalatları ile içlerinde iki adet sıcak 
gaz kanalı bulunan betonarme bacaların tasarım 
çalışmalarına da anlaşmaya vanlan alt 
yükleniciler tarafından başlanmıştır. 
1 Eylül 2009 tarihinde türbin binası kazıklı 
temellerinin ilk bölümünün kazıkları 
tamamlanmış ve beton dökümüne başlanarak 
önemli bir hedef tarihi yakalanmıştır. 

Eylül 2009 sonu itibarı ile proje 
kapsamında yürütülen çalışmalara bağlı olarak 
proje genelinde sağlanan ilerleme % 6,5 
olmuştur. Faaliyet grupları bazında ilerleme 
yüzdeleri ise şöyledir; 

Mobilizasyon %65 
Mühendislik %41 
Satmalma % 3.9 
inşaat İşleri % 3.6 
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Katar Ras Laffan Endüstriyel şehrinde yapımı 
devam eden ve sekiz adet hava ayrıştırma ünitesini 
kapsayan "Pearl GTL Air Seperation Unit" 
projesinin tamamlanma tarihi, toplam 6 aylık süre 
uzatımı ile Eylül 2010 tarihine ertelenirken, 
projenin fiziksel iş ilerlemesi Ağustos 2009 
sonunda %55 seviyesine ulaştı. 

Tamamlanma yüzdelerinde Ağustos ayı itiban 
ile ulaşılan değerler disiplinler bazında aşağıdaki 
gibidir. 

İnşaat İşleri %76 
Çelik Montaj işleri %68 
Statik Ekipman Mekanik Montaj İşleri %47 
Döner Ekipman Montaj işleri %15 
Boru İmalat ve Montaj İşleri %42 

Toplam 481,000 wdi'lık boru imalatının da 
Ağustos ayı itibariyle atölye üretimi %86'ya 
(266,899 / 310,457 wdi), saha montaj işi %28'e 
(49,132 / 173,674 wdi) ve boya işi %34'e ulaşmış, 
boru test paketleri hazırlanmaya başlanmış ve ilk 
testler Eylül ayı içinde yapılmıştır. 

GAMA kapsamındaki ağır ekipman kaldırma 
işlemleri, montajı başanyla tamamlanan 8 adet 
427 Tonluk "Rectification Cold Box"lara ilave 
olarak Kasım ayında yapılacak olan LOX Tankları 
ile tamamlanacaktır. "Machine House" binalarının 
her birinde takım olarak bulunan, sırasıyla 237 ve 
217 ton ağırlığındaki BAC ve MAC ünitelerinin 
birinci faz (FD, FC, FB, FA ünitelerinin) 
montajları Köprü Vinç ile tamamlanmış, ikinci faz 

montajlara önümüzdeki günlerde başlanacaktır. 

"Air Cooled Condenser (ACC)" montajında 
sonuncu ünitenin çelik yapısının da montajı 
bitmiş, Heat Exchanger panel montajlarına, rüzgar 
duvarlarına, tepe borularına ve kaynak işlerine 
devam edilmektedir. 

Projede bulunan 6 binanın (4 ad FAR, 2 ad 
Substation) hepsi tamamlanmış, son üçünün devir 
işlemleri devam etmektedir. Binalar sözleşmede 
öngörülen süreler içinde tamamlanmıştır. 

Şantiyede çalışan personel sayısı Ağustos sonu 
itiban ile toplam 3.029'dur. 

İşveren ile yapılan önanlaşma kapsamında 
Sözleşme şartlarında yapılacak değişiklikler 
sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Projenin ilk 
teslim edilecek fazına ait "milestone" tarihlerini 
tutturmak için çalışmalar tüm hızıyla devam 
etmektedir. 

Proje başından itibaren Iş Sağlığı ve Güvenliği 
konusuna gösterilen hassasiyet neticesinde 
Ağustos 2009 sonu itibariyle kayıp günlü kaza 
olmaksızın tamamlanan işçilik miktarı 9,355,000 
adam-saat rakamına ulaşılmıştır. 

Pearl GTL Projesi kamp alanında bulunan 
yeşil sahalarda ana işveren tarafından düzenlenen 
futbol turnuvasında GAMA takımları ikinci ve 
üçüncü, ip çekme yarışında birinci, "soft ball"da 
ikinci, voleybolda üçüncü ve satranç turnuvasında 
da ikinci olup kupalarını almışlardır. 

15 

GAMAbülten 



S. Arab is tan Ma'aden Sü l für ik As i t Tesisi 
Projesi 

Mekanik tamamlanma tarihi 31 Aralık 2009 
olan projenin bitimine yaklaşık dört ay kala 
fiziksel ilerleme % 78 seviyesine ulaşmıştır. 
İçinde bulunduğumuz dönemde hava 
sıcaklıklarının hissedilir şekilde yüksek olması, 
dönemin Ramazan ayını da içermesi ve Suudi 
Arabistan'da Ramazan ayında özel çalışma 
saatleri uygulanması nedeniyle, muhtemel 
verimlilik kayıplarını en aza indirmek üzere 
sahada gerekli bütün önlemler alınmış ve 
çalışma saatleri değiştirilerek günlük mesai 
8 saatten 10 saate çıkartılmıştır. 

Proje genelindeki bütün ekipman montaj 
işleri Ağustos 2009 sonu itibari ile 
tamamlanmıştır. Boru işlerindeki ilerleme 
% 75'in üzerine çıkmış, test paket hazırlakları 
tamamlanmış, ekipman ve boru testlerine 
Ağustos 2009 itibari ile başlanmıştır. Elektrik, 
enstrüman ve izolasyon işlerini tamamlama 
çalışmaları da büyük bir hızla devam 
etmektedir. 

İşlerin tamamlanmasına paralel olarak 
şantiye demobilizyon çalışmalarına da başlanmış 
ve A ünitesine ve atölye bölgesine ait kule 
vinçler, M4000 136 tonluk vinç demobilisazyon 
işleri tamamlanmış ve şantiyede kiralık olarak 
kullanılan vinçlerin tamamı gönderilmiştir. 

Eylül 2009 itibariyle iş kalemleri bazında 
ilerlemeler şu şekilde gerçekleşmiştir; 

• inşaat işleri: %89 toplamda 30,524 
m3 beton dökümü, 

• Mekanik işler: %96.6 fiziksel ilerleme, 
öngörülen 8,100 ton kapsamından 6,842 
ton montaj, 

• Yapısal Çelik işleri: %94.1 fiziksel 
ilerleme, öngörülen 3,700 ton 
kapsamından 3,514 ton montaj, 

• Boru işleri: %75.7 fiziksel ilerleme, 
öngörülen 108,887 wdi'lık boru 
kapsamından 90,091 wdi montajı, 

• izolasyon: % 40. fiziksel ilerleme, 
öngörülen 58,000 m2 kaplama alanından 
22,785 m2 montaj, 

• Elektrik işleri: % 57.3 fiziksel ilerleme, 
öngörülen 375 km toplamdan 198 km 
kablo çekimi, 

• Enstrüman İşleri: % 50.5 fiziksel 
ilerleme, 

• Refrakter ve asit kaplama işleri: 
% 100.00 fiziksel ilerleme, öngörülen 
2,586 tonun tamamının montajı, 

• "Duct" işleri: % 93.2 fiziksel ilerleme, 
öngörülen 1,200 ton toplan "duct"tan 
1,113 ton montaj, 

GAMAbülten 



Şantiyede Eylül 2009 itibariyle toplam 
personel sayısı; 1,252'sı direkt 370'ü indirekt 
olmak üzere 1,622 kişiye ulaşmış durumdadır. 
Bu sayının 963'ü Gama (751 direkt ve 
212 indirekt), 473'ü taşeron (336 direkt ve 
137 indirekt) personelinden, 186 si ise kiralık 
(165 direkt ve 21 indirekt) personelden 
oluşmaktadır. 

dördüncü kez "Safe Contractor 
of the Month" ödülüne layık 
görülmüştür. 

Şantiyemiz, Ağustos 2009 
sonu itibari ile 4,200,000 
kazasız adam-saat rakamına 
ulaşarak, proje için çalışan 
diğer yüklenici firmalar 
arasında bir adım daha öne 
geçmiştir. 

Gama şantiye çalışanlarının kendi aralarında 
organize ettiği basketbol turnuvası Ağustos 
ayında sona ermiş, toplam 32 takımın katıldığı 
gruplarda işveren firmadan da 2 takım yer 
almıştır. Turnuva sonucunda Gama Çelik 
montaj grubu takımı bütün rakiplerini eleyerek 
kupayı kazanmıştır. 

Projenin başladığı günden beri İş Sağlığı, 
Çevre ve Güvenlik konularına gösterdiğimiz 
hassasiyet İşveren tarafından Ağustos 2009 
itibari ile bir kez daha takdir edilmiş ve Gama 

iMMMpj 
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Oil Plant Tranche 3 (Substation) 

Kazakistan Kashagan Ana İşler 
"Oil Trench-3" Projesi 

Kazakistan Kashagan'da , GAMA'nm %50 
ortak olduğu North Caspian Constructors 
(NCC) tarafından ana yüklenici olarak 
üstlenilen ve GATE tarafından yapılmakta olan 
Ana İşler (Kashagan Main Works - KMW) 
projesinin "Oil Trench-3" ünitesi 14 Ağustos 
2009 tarihinde imzalanan sözleşme eki ile 
NCC'ye sipariş edilmiştir. İlave ünitenin 
30 Haziran 2011 tarihinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Proje kapsamında yapılacak işlerin bugün 
güncel bilgilere göre tahmini miktarları şu 
şekildedir: 

Beton 2,479 m3 

Fireproof 30,829 m 2 
Paving 15,255 m2 
Çelik 3,000 ton 
Kaynak 164,019 WDI 
Ekipman 94 adet 
izolasyon 13,102 m2 
Çelik boyası 66,855 m2 
Boru boyası 22,787 m2 

Elektrik, enstrüman, altyapı, trafo binası 
ince işleri, SIS-8 (Satellite Instrument) binası 
inşaat işleri proje kapsamı dışındadır. Proje 
genelinde sağlanan ilerleme yüzdesi 25 Eylül 
2009 tarihi itibariyle %34.3'dür. 

Sales Gas Compressor Train (Piperack Montajı) 

GAMAbülten 
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YEMEN LNG Company için YEMGAS FZ. 
CO.(Technip, JGC, KBR) 'nun alt yüklenicisi 
olarak yürütmekte olduğumuz, Yemen LNG 
Projesi Proses Üniteleri 1 ve 2 Elektro-Mekanik 
montaj işlerinde, Eylül 2009 itibariyle birinci 
ünitede %99.2, ikinci ünitede ise %85.4 iş 
ilerlemesi olmuş ve genel proje ilerlemesi 
%92.3'e ulaşmıştır. 

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

Eylül 2009 itibariyle; 

Proses Ünitesi-1 kapsamımızdaki işler 
tamamlanmış, iş sertifikası için başvuruda 
bulunulmuştur. Vana ve flanşların izolasyon 
işleri, boya, eksik giderme ve iskele sökümü 
işleri devam etmektedir. Kalan tüm işlerin 
Kasım ortasında bitirilmesi planlanmaktadır. 
1. Ünite "Kabul Sertifikası" başvurusu için kalite 
dokümantasyonu hazırlanarak idarenin onayına 
sunulmaktadır. İşveren Ekim in ilk haftası 
içerisinde ilk sıvı gaz üretiminin (LNG Drop) 
gerçekleşmesini planlamaktadır. 

Proses Ünitesi-2 de boru montaj ve 
tamamlama işleri %88.9 oranında 
tamamlanmıştır. Bu ünitede kalan işlerin Aralık 

Şantiyede Eylül 2009 itibariyle 406 Türk 
(339 direkt, 67 indirekt), 318 yerel (244 direkt, 
74 indirekt), 968 TCN (854 direkt, 114 
indirekt) olmak üzere toplam 1692 kişi 
çalışmaktadır. 

Şantiyede tatil günleri düzenlenen sosyal 
faaliyetlere de aksatılmadan devam 
edilmektedir. Bayram tatilinde tüm 
çalışanlarımız için düzenlenen mangal partisi, 
idari personel için Blue Lagoon plajında 
organize edilen piknik ve futbol karşılaşması, 
Cuma tatilleri ve haftaiçi akşam saatlerinde 
kamp mühendis lokalinde mühendis ve 
tekniker personel arasında gerçekleştirilen 
"Counter Strike" müsabakaları şantiye 
kadromuzun eğlenceli dakikalar geçirmesini 
sağlamıştır. 

ayı içerisinde tamamlanması, izolasyon ve boya 
işlerinin ise Şubat 2010 sonuna kadar devam 
etmesi öngörülmektedir. Ekim ve Kasım 
aylarında şantiye ekipman ve personel 
demobilizasyonu hızlanacaktır. 
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I r landa - Whi tega te 4 5 0 M W 
Kombine Çevr im Santra l ı Projesi 

Whitegate 450 MW STAG 109FB Single 
Shaft Kombine Çevrim Santrali Projesi için Eylül 
2009 itibariyle ilerleme yüzdeleri şöyledir; 

Genel % 80 
Mühendislik % 99 
Satmalına % 99 
Yapım % 71 

(inşaat % 96, Mekanik % 68, Elektrik % 55) 
Devreye Alma % 14 

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

1 Eylül 2009 itibari ile merkez proje ekibi 
tarafından takip edilen mühendislik işlerinde %99 
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ilerlemeye ulaşılarak mühendislik faaliyetleri genel 
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. 

Temmuz ayı başında bütün İrlanda 
kapsamında gerçekleşen genel grev sonrasında 
ağırlık verilen eleman mobilizasyonu ile direkt iş 
gücü Eylül ayı içerisinde 570'i bulmuş; buna göre 
toplam saha mevcudu 705 olmuştur. HRSG ve 
yardımcı kazan binaları dışında bütün binaların 
inşaat işleri büyük oranda tamamlanmış; türbin, 
elektrik, atölye, su arıtma ve gaz kompresörü 
binalarının mimari detay işleri büyük bir hızla 
devam etmektedir. Mimari işler de dahil olmak 
üzere tamamlanan idari bina işveren tarafından 
kısmen devir alınmış ve yerleşilmiştir. Toplam beş 
adet saha montajı tankların tamamının montajı ve 
testleri başarı ile tamamlanmıştır. ACC mekanik 
montaj işleri genel anlamda tamamlanmış olup, 
işler ana buhar kanallarının montajı ve elektriksel 
çalışmalar ile devam etmektedir. HRSG modül, 
dom, giriş kanalı, gövde ve baca montajları 
tamamlanmış olup, çalışmalar ilave ateşleme 
üniteleri ve buna bağlı olan gövde montajı, iç 
yalıtımlar ve boru montajı ile devam etmektedir. 
HRSG hidrostatik testi için çalışmalar büyük 
ölçüde tamamlanmış olup, ay içinde testlerin 
tamamlanması hedeflenmektedir. Türbin, 
jeneratör ve bağlı ekipmanların montajı büyük 
kapsamda bitirilmiş olup; işler GT borulama 
basınç testleri, GT ve ST muhafaza montajları, 
bina dışında yer alan hava alma ünitesi ve diğer 
yardımcı ekipmanların montajları ile devam 
etmektedir. Su arıtma tesisi, gaz kompresörleri, 
gaz basınç indirgeme istasyonu, kazan besi suyu 
pompaları ve kondensat pompaları montajları 
tamamlanmıştır. Boru ön birleştirmesi devam 
etmekte olup, boya ve boru montaj işlerine 
ana/yardımcı boru köprüsünde ve türbin 
binasında devam edilmektedir. Aynca yeraltı gaz 
hatlannm montajı tamamlanmış, testlerine devam 

edilmektedir. Yangın koruma sistemi montajı 
tamamlanmış olup, yangın pompaları devreye 
alınmıştır. Bunu müteakip elektrik geri beslemesi 
(backfeed) için gerekli olan yardımcı ve ana trafo 
yangın sistemlerinin testleri 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 
bara kanalının montajı, ve ilgili sistem ve 
ekipmanların devreye alma testleri tamamlanmış 
ve sistem 1 Eylül itibari ile başarılı olarak geri 
beslenmiştir. Elektrik iş kalemlerindeki çalışmalar 
çeşitli bölgelerdeki kablo çekimleri, kablo tavası 
montajlan, elektrik ekipmanları ve panoları ve 
çeşitli binalardaki HVAC montajlan ile devam 
etmektedir. 

Ayrıca, GAMA Güç Sistemleri'nin OHSAS 
18001 ve ISO 14001 belgelerinin kapsamlarına 
şantiye faaliyetlerinin de alınması konusunda 
girilen denetimde, uygulamaların kontrolü 
Whitegate Projesi üzerinden yapılmış; kapsam 
genişletme denetimi başarı ile tamamlanmıştır. 
Böylece GAMA Güç Sistemleri'nin OHSAS 18001 
ve ISO 14001 belgelerine haiz olan ilk şantiyesi 
Whitegate Şantiyesi olmuştur. Ayrıca, Ağustos, 
2009 ayı itibari ile toplamda 1 Milyon adam/saat 
majör bir kaza olmadan başarıyla geçilmiştir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 
11 personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 
29'u Türk olmak üzere 54 indirekt, 6 direkt GGS 
personeli ve tamamı lokal 645 taşeron personeli 
olmak üzere toplam 705 personel görev 
yapmaktadır. 
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konusunda görüşmeler devam etmektedir. 

Mühendislik işleri, son detay tasarımlarla 
nihayete yaklaşmaktadır. 

Tüm ana ekipman sahaya ulaşmış, yardımcı 
ekipmanların ise sahaya nakilleri devam 
etmektedir. 

Elektrik, mekanik ekipman, boru montajı ve 
mimari işler hızla devam etmekte olup Gaz 
Türbini montajı tamamlanmak üzeredir. Buhar 
Türbini rotor montajı başlamış olup Ekim ayı 
içinde mekanik montaj ve borulama 
tamamlanacaktır. Atık ısı kazanı, hidrostatik 
teste Ekim ayı içerisinde hazır olacaktır. Ana 
elektrik ekipmanlarının montajı tamamlanmış ve 
kablo çekimleri başlamıştır. Kasım ayı içinde 
enerjilendirme yapılması planlanmaktadır. 
Devreye alma işleri, ekibin Eylül ayı sonunda 
sahaya mobilize olması ile başlayacaktır. 

Ankara merkez proje ekibinde 11 personel 
görev yapmaktadır.Saha ekibinde ise 33'ü Türk, 
18'i yerel toplam 51 GGS personeli ile 426'sı 
taşeron ve 9'u Alstom Personeli olmak üzere 
toplam 486 personel görev yapmaktadır. 

Gama Güç Sistemleri liderliğinde Alstom 
İsviçre ile üstlenilen Alstom GT13E2 gaz türbini 
ve 8CK76 buhar türbini'nin multishaft 
konfigürasyonu ile 220 MW üretecek Kombine 
Çevrim Kojenerasyon Santrali Projesi için; 

Eylül 2009 itibariyle projenin ilerleme 
yüzdeleri şöyledir; 

Genel % 75 
Mühendislik % 97 
Satmalma % 98 
inşaat ve montaj % 66 
Devreye Alma % 1 

Eylül 2009 itibari ile proje kapsamında 
tamamlanan ana imalat ve montaj miktarları 
aşağıda verilmiştir: 

Yapısal Beton 6703 m3 

Yapısal Çelik 1300 ton 
Boru kaynağı 27672 diainch 
Ekipman montajı 2222 ton 

Projenin 30 Haziran 2010 tarihinde 
tamamlanması planlanmaktadır. İşverenden 
kaynaklanan gecikmeler için süre uzatımı 
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Rusya - Surgut 2 x 4 0 0 MW Doğalgaz 
Kombine Çevr im Santra l ı Projesi 

Surgut 2 X 400MW Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali Projesi için, Eylül 2009 
itibariyle ilerleme yüzdeleri şöyledir; 

Genel % 50 
Mühendislik % 93 
Satmalma % 80 
İnşaat - Montaj Genel % 18 

Kaba İnşaat % 71 
Çelik % 40 
Mekanik Montaj % 3 

İşverenle Eylül ayı içerisinde 90 günlük 
proje süre uzatımı konusunda anlaşılmıştır. 
Projemizin İşveren ile anlaşmaya varılan yeni 
bitiş tarihi 15 Nisan 2011'dir. 

Tesisteki Gaz Türbini, Buhar Türbini, 
Jeneratör, 500MVA Main Step-up Trafo sahaya 
ulaşmış olup, HRSG modülleri şevki 
beklenmektedir. Diğer tüm GE ve Gama 
ekipmanlarının şantiyeye şevki devam 
etmektedir. 

Yaz aylan verimli bir şekilde 
değerlendirilmiş ve betonarme inşaat ve çelik 
işlerinde büyük ilerleme sağlanmıştır. Ağustos 
2009 sonu itibariyle, her iki ünitenin trafo 
temelleri, gaz kompresörü kazık ve tekil temel 
betonları bitirilmiştir. 7. ünite Döşeme betonu 
bitmiş, 8. ünitenin döşeme beton işlerine 
başlanmıştır. Bugüne kadar 23400 m3 betondan 
16700 m3 'ü dökülmüştür. 

Çatı ve cephe kaplamalarının kış aylanna 
gelmeden tamamlanması, bina içi ısıtma 
sisteminin tamamlanması mekanik montaj 
işlerinin devamlılığı için kritik öneme sahiptir. 
7. ünitenin çelik montajı bitmek üzere olup, 
kaplama işlerine başlanmıştır. 8. ünite çelik 
montaj işleri hızla devam etmektedir. Çatı 
makaslarının montajına başlanmıştır. 

Her iki ünitede tavan vinçlerinin montajı 

tamamlanmış ve 7.ünite vinci çalışır 
durumdadır. 

Centerline ana ekipmanları sahaya Eylül ayı 
içerisinde ulaşmıştır. 7. ünite fiksatör montaj 
işleri tamamlanmış, 8. ünitenin fiksatör montaj 
işleri devam etmektedir. Ağır montaj için 
kullanılacak Gantry kumlum işlerine devam 
etmektedir. Ekim ayı içerisinde projenin ilk 
önemli adımı olan Gaz Türbini kaldırma 
işleminin gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Kazan casing montajı başlanmıştır. Eylül 
sonu itibariyle modüller sahaya gelecektir. Ekim 
ayında baca ve modüllerin montajına 
başlanacaktır. 

Rusya standardları gereğince proje 
kapsamında temin ettiğimiz ekipmanların Rus 
normlarına uygunluğunun tespiti ve kullanım 
izinlerinin alınması gerekmektedir. Sertifikasyon 
işleri danışman firmalarla yapılan ortak çalışma 
şeklinde devam etmektedir. Hali hazırda BOP 
ekipmanlannm bir kısmının teknik pasaportları 
tamamlanmıştır. 

Ankara merkez proje ekibimizde 23 kişi 
çalışmakta olup, saha ekibimizde GGS den 45 
Türk, 24 lokal ve taşeronlardan 200 Türk-lokal 
olmak üzere toplam 269 personel görev 
yapmaktadır. 
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Rusya - Shatura 4 0 0 MW Kombine 
Çevr im Santra l ı Projesi 

Shatura 400 MW Doğalgaz Kombine Çevrim 
Santrali Projesi için Ağustos 2009 itibariyle 
ilerleme yüzdeleri şöyledir; 

Genel % 80 
Mühendislik % 99 
Satmalma % 99 
İnşaat - Montaj Genel % 77 

İnşaat % 93 
Mekanik % 74 
Elektrik % 47 
Devreye Alma % 1 

Proje Bitiş Tarihi 15 Mayıs 2010 

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

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

Tesisteki Gaz Türbini, Buhar Türbini, 
Jeneratör, HRSG ve diğer tüm GE ekipmanları 
şantiyeye sevkedilmiştir. Gama kapsamı kritik 
ekipmanlardan 500MVA Main Step-up Trafo 
Sevkiyatı gerçekleşmiş ve trafo montajı yapılmıştır. 
Diğer Gama temini proje malzemeleri büyük 
oranda sahaya ulaşmıştır. 

Tesise ait tüm kaba inşaat işleri 
tamamlanmıştır. Türbin Binası ince işleri devam 
etmektedir. Türbin Binası cephe kaplama işleri 
tamamlanmış, çatı kaplama işleri hızla 
tamamlanmaktadır. HRSG Gas Hazırlama Binası 
inşaat ve çelik işleri tamamlanmıştır. 

Çelik montaj işleri % 90 tamamlanmıştır. 
Baca montaj işleri dış boya haricinde 
tamamlanmıştır. HRSG, Centerline ekipmanlan, 
Boru ve ekipman montaj işleri hızla devam 
etmektedir. Centerline montajı Ağustos ayı 
itibariyle %73'dedir. Boru Prefabrikasyon % 98, 
Boru Montaj %45 ve HRSG montajı tamamlanmış 
olup, hidrostatik test gerçekleşmiştir. Elektrik 

İşleri ilerlemesi Ağustos itibariyle %47 olup, kablo 
tavası montajı, kablo çekimi ve terminasyon işleri 
ile devam etmektedir. Backenergization 
(şebekeden geri besleme) öncesi tamamlanması 
gereken rezerve trafo montajı, akü ve elektrik 
odası ince işleri ve MV, LV switchgear ve pano 
montajları, yangın alarm ve söndürme sistemi 
hazırlıkları hızla tamamlanmaktadır. 
Backenergization'm (şebekeden geri beslemenin) 
Ekim ayı içinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Projenin bundan sonraki önemli adımı 
Ekim ayı içinde yapımı planlanan Buhar Blöfü 
(Steam Blow) aktivitesidir. 

First Fire hedef tarihi 3 Ocak 2010'dur. 
Ancak, işveren kapsamı llOkV, 220kV, su, buhar 
temini gecikmeleri gündemdedir. 

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 lokal firmalar ile çalışmalar devam etmektedir. 

Halen Ankara merkez proje ekibimizde 25 
personel çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 
42'si Türk olmak üzere 93 indirekt GGS personeli, 
26 GE personeli ve 728 taşeron personeli olmak 
üzere toplam 847 personel görev yapmaktadır. 
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GAMA İş Makir ıalarında 
Güncel Gel işmeler 

İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği'nin (İMDER) açıkladığı 2007-2009 iş 
makinalan satış seyri raporuna göre iş 
makineleri sektörü Türkiye'deki en yüksek 
hacmini 2007 yılında yakalamış fakat bu 
tarihten sonra 2009 yılının ilk altı ayını da 
kattığımızda bu hacim global krizin etkisiyle 
1/3 u oranında bir düşüş grafiği çizmiştir. 

Pazarlamada müşteri odaklılık ilkesiyle 
hareket eden Gama İş makinalan birimi 
müşterilerinin önce aklına sonra kalbine en son 
cebine ulaşmayı hedeflemektedir. Yaptığı 
aktivitelerle iletişime ve müşteri ilişkileri 
yönetimine ne kadar önem verdiğini her 
seferinde gösteren Gama Ticaret bu hamlelerini 
müşterilerine yaptığı yatırım olarak 
görmektedir. Tüm pazarlama faaliyetlerini uzun 
vadede stratejilendirerek sektörde uzun yıllar 
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2 0 0 8 yı l ın ın N isan ay ında İs tanbu l 'da 
17/si d ü z e n l e n e n ve İş m a k i n a l a n 
s e k t ö r ü n ü n T ü r k i y e ' d e k i en ö n e m l i ik i 
p a z a r l a m a f a a l i y e t i n d e n b i r i o lan 
A N K O M A K f u a r ı i le s e k t ö r e hızlı g i r i ş 
y a p a n Gama T i ca re t ve T u r i z m A.Ş. 
t ü m d ü n y a d a pa t l ak v e r e n g loba l 
k r i z l e r ak i p l e r i n i n h e m e n heps in in 
p a z a r l a m a f a a l i y e t l e r i n i k ıs t ığı veya 
d u r d u r d u ğ u b i r d ö n e m d e 
m ü ş t e r i l e r i y l e o lan i l e t i ş im in i 
k e s m e y i p p a z a r l a m a ve sa t ış sonras ı 
h i z m e t a l tyapıs ın ı g ü ç l e n d i r e r e k 
paza rdak i g ü ç l ü d u r u ş u n u s e r g i l e m e y e 
ve g e l i ş t i r m e y e d e v a m e t m e k t e d i r . 
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düzenlenen 11. 
KOMATEK Uluslararası iş 
ve inşaat makina, 
teknoloji ve aletleri ihtisas 
fuarıyla devam ettirdi. Bu 
iki ihtisas fuarı 
profesyonel ziyaretçileri, 
uluslararası katılımcıları, 
yerel üreticiler ve 
distribütörlerin katılımı 
açısından çok büyük 
önem arz etmektedir. 
Sektörün kanaat 
önderlerini buluşturan 
Ankomak ve Komatek 
fuarları bu sektörde yer 
alan tüm firmaların gövde 
gösterisi yaptığı, yeni 
ürünlerini tanıttığı bir 
platform özelliği 
taşımaktadır. 

Global krizin 
etkilerinin Türkiye'de en fazla hissedilmeye 
başlandığı zamanlarda düzenlenen Komatek 
fuarında krizin etkisini bir çok önemli 
rakibimizin fuarda yer almamasıyla da görmüş 
olduk. Önemli rakiplerimiz bu tutum ve 
davranışlarıyla adeta uyku moduna geçerek 
iletişim kanallarını kapattılar, Gama ise tam 
aksine ihtisas fuarlarına katılarak sektördeki 
hareketini devam ettirdiğini ve ettireceğinin 
işaretlerini vermektedir. 

Komatek fuarının hemen ardından yine 
2009 yılında Gaziantep'de düzenlenen 4. Irak 
Uluslararası fuarı ile başta Irak olmak üzere 
diğer Orta Doğu ülkeleri ve Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesi müşterilerine 
ulaşmak için katılılan fuarla çok önemli 
pazarlama aktivitesini gerçekleştirme imkanı 
bulan Gama Ticaret Iş makinaları birimi 
yetkilileri fuar ziyaretçileriyle yaptığı 
görüşmelerden elde ettiği reel verilerle yerinde 
pazar araştırması yapmış oldu. Böylelikle hem 
bölge müşterisinin ayağına gidilmiş hem de 

kaliteli, hızlı ve piyasa değerlerinin altında bir 
hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 

ilk pazarlama faaliyetini 2008 yılında 
17.ANKOMAK İş makinaları Yapı elemanları ve 
İnşaat teknolojileri fuarı ile başlatan Gama 
Ticaret bir yıl sonra 2009 yılında Ankara'da 
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birçok yerli ve yabancı işadamına tek noktadan 
ulaşılmış olundu. 

Gama Ticaret'in diğer iletişim faaliyetleri ise 
basılı medyada yer almak oldu. Sektörün en 
önemli basın yayın aracı olan sektörel dergilere 
reklamlar vererek markalar liginde Gama'nmda 
önemli bir oyuncu olduğu her defasında 
vurgulandı. Bunların başında Makina Market, 
lnşaat&Yatırım dergileri gelmektedir. Bununla 
birlikte Yapı Market dergisinin Türkiye 
yayınında bir çok kez editoryal haberler de yer 
almıştır. Ayrıca Hürriyet gazetesinin belli 
periyotlarla çıkardığı "İş Makinalan" ekine 
verilen reklamlar ile birlikte Gama Ticaret ve 
Turizm A.Ş. Genel Müdürü Ergün Alkan'm 
ürünler, temsil ettikleri üreticiler ve Türkiye 
pazarı hakkında açıklamaları yer aldı. 

Yine Türkiye'nin büyük ulusal televizyon 
kanallarından TGRT televizyonu tarafından 
hazırlanıp yayımlanan "Fuar Özel" programına 
Ankomak fuarından görüntüleri ile birlikte 
Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Namal'ın özel röportaj yer 
aldı. 

Satış sonrası hizmetlerde de yatırımlara hız 
verildi. Ankara Ostim organize sanayi 
bölgesinde açılışı yapılan satış ve satış sonrası 
hizmetler servisine bir yenisini Adana'da açarak 
hizmet ağı genişletilmeye başlandı. Hem yurt 

içinde hem de yurtdışında kullanılan 
makinelerin servis hizmetlerine anında cevap 
verilip müşterilerin sıkıntılarına anında çözüm 
bularak vaat edilen "hızlı ve kaliteli servis" 
uygulamasını yerinde gösterme imkanı yaratıldı. 
Satış sonrası hizmetler için İstanbul ve izmir 
illerine de showroom ve servis açma çalışmaları 
önümüzdeki aylarda planlanmaktadır. 

Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. hızlı ve etkili 
giriş yaptığı iş makinalan sektöründe temsil 
ettiği Zoomlion, Lonking ve Mustang 
markalarının iletişim ve pazarlama faaliyetlerini 
önümüzdeki günlerde daha da artırarak devam 
edecektir. Ürün ve marka yönetimi ile daha 
profesyonel devam edecek çalışmaların 
meyveleri kısa zamanda toplanacaktır. 

İnşaat ve iş makinalan sektörüne yön veren 
önemli sektörel dergi "International 
Construction'm" Nisan 2009 sayısında 
yayımlanan en büyük uluslararası 50 firma 
arasında Gama Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin temsil 
ettiği Çin'li firmalardan Zoomlion 28. sıradan 
22. sıraya, Lonking ise 46. sıradan 34. sıraya 
yükselmiştir. 

Diğer taraftan Gama Ticaret ve Turizm 
A.Ş.'nin temsil ettiği bu iki Çin'li firma üretim 
alt yapılarına ve toplam kalite yönetimlerine 
sürekli yatırım yaparak uluslararası arenada da 
sıkı birer rakip olduklarını göstermektedirler. 
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Gama Güç Sistemleri Proje Mühendisi 
Orhan Gençtürk ve eşi Ayçan 

Gençtürk'MK 27 Eylül 2 0 0 9 tariflinde bir 
kızı oldu. Şevval adı verilen bebeğe uzun 

ömürler diliyoruz. 

Gama Güç Sistemleri Teklif Müdürü 
Can Gülcan ve eşi Başak Gülcan'm 
18 Temmuz 2 0 0 9 tarihinde bir oğlu oldu. 

Deniz adı verilen bebeğe 
uzun ömürler diliyoruz. 
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GAMA is again among the 
Top International Contractors 
McGraw-Hi l l /Engineer ing News Record (ENR) 
Magazine has announced the Top 225 
Contractors of the Wor ld in 2009 and GAMA has 
been listed as the 6 6 ^ biggest International 
Contractor based on the construct ion revenues 
in the international market. Gama was the 60 th 

biggest in 2008. Al though the construct ion 
revenues of GAMA Group Companies were 
increased by 17.8% as compared to the previous 
year, the top 225 international contractors as a 
group generated 25.7% higher revenue then they 
did in 2008, and therefore the rank of Gama was 
lowered 6 levels. 

This year 31 Turkish Contractors took part in the 
top 225 companies, the second highest number 
after the Chinese companies. The total revenue 
earned by 31 Turkish companies were 14 billion 
USD and if the 

CONSTRUCTION 

ENR 
2 2 5 

THE TOP 225 INTERNATIONAL CONTRACTORS 
RANK 

2009 2008 FIRM 

51 102 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, Chinat 

52 5 9 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, S. Korea 

53 4 6 SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., Seoul, S. Korea* 

54 A. PORR AG, Vienna, Austria 

55 5 6 KIEWIT CORP., Omaha, Neb., U.S.A.Í 

56 5 0 SINOHYDRO CORP., Beijing, Chinat 

57 55 PUNJ LLOYD LTD., Haryana, Indiat 

58 5 4 ABEINSA SA, Seville, Spaint 

59 7 2 CIT1C CONSTRUCTION, Beijing, Chinat 

60 6 7 LARSEN 8 TOUBRO LTD., Mumbai, Indiat 

61 81 CHINA METALLURGICAL GROUP CORP., Beijing, Chinat 

62 7 1 CHINA RAILWAY GROUP LTD., Beijing, Chinat 

63 49 TAKENAKA CORP., Osaka, Japan t 

64 4 4 SACYR VALLEHERMOSO, Madrid, Spaint 

65 57 IBEROROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, Madrid, Spaint 

2008 REVENUE (S MIL) 
INTERNATIONAL TOTAL 

NEW 
CONTRACTS IN 
2008 (S ML) 

1,957.1 32,417.1 

1,952.0 5,782.0 

54,111.0 

13,106.0 

1,856.7 

1,844.6 

2,455.3 

4,441.7 

4,651.1 

1,812.0 9,077.8 

1,804.1 8,922.9 

1,638.8 

14,141.2 

1,736.2 2,573.6 2,321.7 

1,722.6 2,988.6 3,289.8 

1,620.8 

1,390.0 

1,671.5 

6,713.0 

NA 

9,889.0 

1,372.6 

1,337.8 

30.973.1 

62.731.2 

1,332.0 

1,314.2 

13,284.0 

5,038.4 

13,748.0 

5,349.8 

1,306.9 2,103.5 1,830.2 

66 60 GAMA, Ankara, Turkey' 1,302.8 1,413.9 228.6 
67 63 DAEWOO E&C CO. LTD., Seoul, S. Koreat 

64 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul. S. Korea 
— - - •• ± " 

1,255.5 

1,251.7 

5,132.9 

5,459.9 

8,499.1 

9,726.5 

countr ies were compared based on the total 
revenues of their companies in the market, 
Turkey would be ranked as 11 t h . GAMA is the 
second biggest wi th in the listed Turkish 
Companies. 

GAMA has also been ranked as the 145th biggest 
contractor (just the same as it was in 2008) in the 
Global Contractors list as per the revenues of the 
companies both at home and international 
market. 

In the sectoral evaluation of the companies 
GAMA is always the leading company in Turkey 
and takes part in the short lists -the f irst 10-15 
contractors- especial ly in the power and 
industrial plant construct ion. The sectoral 
evaluation of the companies in 2009 wi l l be 
issued in the Global Sourcebook of ENR in 
December 2009. 

Russia - Shatura 400 M W Combined 
Cyle Power Plant Project 
By the end of August 2009, the average progress 
for the general works is about 80%. 99% of the 
engineering works, 93% of the civil works and 74 
% of the mechanical works have been 
completed. 

Mechanica l installation works are in rapid 
progress fo l lowing the placement on the 

GAMAbülten 



concrete pedestal of Gas turbine on 1 s t of March 
and Generator on 8 t h of March. The complet ion 
date of the project is modif ied as 15 May 2010 
after undertaking of addit ional works. 

500 MVA main step-up t ransformer wi th in GAMA 
scope has been delivered to site and installation 
has been completed. All of the structural civil 
works have been completed. Archi tectura l 
works for the turbine building are in good 
progress. The entire facade covering for this 
building has been completed and roof covering 
is being completed very rapidly. Civil and steel 
erect ion works for HRSG gas preparat ion 
building have been completed. 90% of the steel 
erect ion works are completed. Stag erect ion is 
completed as wel l w i th only painting remaining. 

98% of pipe préfabricat ion, 45% of pipe 
installation, HRSG installation and hydrostatic 
tests have been completed. Cable pull out, cable 
tray installation works and terminat ion works are 

in progress. Backenergizat ion shall be 
completed wi th in October. Steamblow activity 
wi l l be the next important milestone of the 
project to be realized wi th in October. First f ire is 
planned in the beginning of January 2010 
pending 110kV, 220kV power and water and 
steam supplies under Employer's scope. 

Certi f ication of all equipment procured wi th in the 
scope of the project is being done under Russian 
regulations parallel wi th the engineering works. 

25 design staff is work ing in Ankara and total 
number of staff at Site has reached to 847 
including the staff employed by subcontractors. 

Ireland - Whitegate 450 M W 
Combined Cyle Power Plant Project 
By September 2009, the average progress for the 
general works is about 80% and almost all of the 
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engineering Works have been completed (99%). 
Overall progress in civil works is 96% and 
progress in mechanical works is 68% and 
electr ical works is 55%. Progress in 
commissioning works has reached to 14%. 

The contractual date is modif ied as 31 June 2010. 
The First Fire date is planned as 21 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, electr ical , 
workshop, water t reatment and gas compressor 
buildings are in rapid progress. The 
administrat ion building has been partially 
handed over to the client. The erect ion and tests 
for the all five f ield erected tanks have 
successful ly been completed. The instal lat ion of 
the turbine, generator and related equipment has 
been completed to a great extent. Erection 
works of HRSG module, Drum, Inlet Duct, Casing 
and Stag have been completed. Hydrostatic tests 
for HRSG is planned to be completed wi th in 
September. The installation of pumps for water 
t reatment, gas compressors, gas pressure 
reducing station, boiler feed water and 
condensate pumps are completed to a great 
extent. Fire protect ion system and fire 
protect ion pumps have been put into operation. 
Tests for main and auxil iary f ire systems 
required for electr ical backfeed have been 
completed. Installation and commissioning tests 
related to backfeeding in the frame of electr ical 
works have been completed and the system has 
successful ly been backfed by 1 s t of September. 
Other electr ical works are in good progress. 

Whi tegate Project Site is the f irst project site of 
Gama power Systems to possess OHSAS 18001 
and ISO 14001 quality cert i f icates. By August 
2009,1 mill ion manhour has been passed wi thout 
any major incidents. 

11 design staff is work ing in Ankara and the total 

number of staff at Site has reached to 705 
including the staff employed by subcontractors. 

Russia - Surgut 2x450 M W Natural 
Gas Combined Cyle Power Plant 
Project 
By September 2009, 93 % of the engineering 
works have been completed. The average 
progress for the general works is about 50 %. 
The Project is planned to be completed by 15 
Apri l 2011 wi th the 90 day t ime extension 
recent ly granted by the Employer. 

Gas Turbine, Steam Turbine, Generator, 500 MVA 
Step up Transformer has been shipped to site. 
HRSG modules are expected to be shipped. 

Reinforced concrete civil works have gained a 
rapid progress wi th the start of more favori te 
cl imatic condit ions and complet ion rate for civil 
works has reached to 71 %. Pedestals for both 
turbines and gas compressor foundat ion are 
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completed. Concreting for slab of 7 t h unit has 
been completed and concret ing for the slab of 
8 t h unit is in progress. 16 700 cu. meters of 
concrete out of 23 400 has been poured to date. 
Progresses of steel erect ion works for 7 t h unit 
are about to be completed and facade cladding 
works have started. Erection of Gas Turbine wi l l 
be an important milestone to be reached in 
October. Installation of the overhead cranes in 
both units have been completed and the 
overhead crane in the 7 t h unit is already in 
operation. 

Centerline main equipment has reached to site in 
September. 

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

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. 

Macedonia - Skopje 220 M W 
Combined Heat and Power Plant 
Project 
By the end of September 2009, 97% of 
engineering works are completed, 75% of 
general works and 66 % of civil and mechanical 
works have been completed. 

The Project is contractual ly planned to be 
completed by June 30, 2010. 

Regarding the progress in structural works, the 
concrete poured to date is 6703 m3. Installation 
works for electr ical and mechanical equipment, 
piping and archi tectural works are in rapid 
progress. Installation of Gas Turbine is nearly 
completed and installation of Steam Turbine 
rotor has been started. Mechan ica l installation 
and piping wi l l be completed wi th in October. 
HRSG wi l l be ready for hydrostatic tests wi th in 
October. Installation of main electr ical 
equipment has been completed. It is planned to 
supply power wi th in November 2009. 
Commissioning works shall start by the end of 
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September after the mobilization of the 
personnel. 

11 engineering staff is work ing in Ankara and 
total number of staff at site is 486 including the 
ones work ing for the subcontractors. 

Jordan - DÎSÎ Mudawarra to Amman 
Water Conveyance Project 
The scope of the project of wh ich Gama Power 
Systems is the EPC Contractor on lump sum 
turnkey basis includes; 

• Opening of 55 deep water wel ls in Rum 
aquifer located in Southern Jordan, close to 
the border of Saudi Arabia 

Transmitt ing of the water 
obtained from the wel ls to 
capital Amman wi th a 325 
km. main conveyor steel 
pipeline after col lected wi th 
a 75 km length pipeline 

Construction of high and 
medium voltage distr ibution 
lines for the energization of 
wel l pumps and pump 
stations 

Construction of pump 
stations, service roads, 
reservoirs, f low control 
stations, cathodic protect ion, 
control and communicat ion 
systems 

• Construction of operation, support and 
maintenance faci l i t ies 

By the end of September 2009,15% of the 
engineering works and 1 % of the procurement 
works have been completed. 

The project is planned to be completed by 6 
December 2010. 

Qastal and Mudawarra sites are being prepared. 
Contracts for procurement of steel pipes have 
been finalized. 

16 design staff is work ing in Ankara and the total 
number of staff at Site has reached to 76 
including the staff employed by subcontractors. 
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