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EDİTÖRDEN 

GAMA Ailesi'nin Değerli Mensupları, 

Kuruluşunun 52. yılına başarılı işlerle adım atan GAMA 

Topluluğu, çalışma mekânını yeniledi. Yakın zamana kadar, 

Ankara'nın Kızılay - Kavaklıdere - Çankaya semtlerinde, değişik 

binalarda çalışmakta olan Şirketlerimiz, Holding Yönetimi'nin aldığı 

kararla, yeni bir binada biraraya geldi. Topluluğumuzun iş hacmi, 

yeni çalışma ortamının sağlayacağı ileri teknolojik koşullarla, daha 

hızlı ve daha verimli ele alınacak, genel başarı çizgimiz daha yüksek 

düzeylere çıkacaktır. 

Önceki binalarımızdan yeni binamıza taşınma işlemi, tüm 

çalışanlarımızın katkısı ve bu konuda yapılan sistemli hazırlıklar ile 

aksaksız gerçekleştirildi. Ancak çok uzun yıllar, içinde çalıştığımız 

binalarımızla aramızda oluşan duygusal bağlar, alışkanlıklarımız ve o 

binalardaki anılarımız, yeni binamızdaki ilk günlerde, gönüllerimizde 

değişik duygulara neden oldu. Fakat, kısa sürede yeni bürolarımıza, 

salonlarımıza ve odalarımıza alıştık. Şimdi, tüm GAMA Ailesi olarak, 

Ankara'nın gelişen yeni semti Söğütözü'ndeyiz. 

Bu sayımızda ayrıca, Şirketlerimizin yürütmekte olduğu işler 

hakkında ayrıntılı bilgi ve haberleri bulacaksınız. Bu bilgi ve 

haberleri okudukça görülecektir ki, GAMA Ailesi'nin Şirketleri, gerek 

devam eden, gerekse yeni başlanılan işlerde yüksek performans 

göstermeye devam etmektedirler. Bu düzenli ve verimli çalışmanın 

sonucunda, 2010 yılında da, dünyanın önde gelen 225 şirketi 

arasındaki yerini korumuştur. 

Son dönemlerde, Tunus ve Mısır'da başlayan ve daha sonra diğer 

Orta Doğu Ülkelerinde kendini gösteren halk ayaklanmaları ve 

onların neden oldukları ve olacakları yönetim değişiklikleri, o 

bölgelerdeki şantiyelerimizde, dikkatli ve duyarlı çalışma 

yöntemlerimizin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. 

Çalışınca başarıya ulaşılacağına olan inancımız, dikkat ve 

duyarlılığımız, yeni binamızda daha da güçlenecek, bize yeni yeni 

eserlere imza atmak olanağını sağlayacaktır. 

Sevgi ve saygılarımızla, 

GAMA Bülten 

GAMA 
Ailesi'nin 
şirketleri, 
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Yurtdışı Müteahhitlik Hizmet 
f 

Uluslararası inşaat sektörü dergisi 
Engineering News Record (ENR) 
tarafından açıklanan "Dünyanın en 
büyük 225 Uluslararası Müteahhitlik 
firması" listesinde yer alan 33 Türk 
inşaat firmasına başarı ödülleri, 
Türkiye Müteahhitler Birliği 
tarafından düzelenen törenle verildi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katıldığı 
törende konuşan Çağlayan, yurtdışı 
müteahhitlik ve müşavirlik 

sektörünün özellikle son 7 yılda çok önemli mesafe 
kaydettiği. Türk müteahhitlerinin uluslararası alanda 
çok büyük başarılar elde ettiklerini söyledi ve bugüne 
kadar 83 ülkede 5.600'den fazla proje ile 180 milyar 
dolarlık taahhüt gerçekleştirdiklerini ekledi. 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de 
2008, 2009 yıllarında küçülen sektörün 2010 yılının 
9 aylık döneminde sektörün de %18 büyüme 
kaydettiğinıne dikkat çekti. Ayrıca 2003 yılında en 
büyük 225 firma arasında sadece 8 Türk Firması 
varken, bugün bu sayının 33'e çıkmasının ve Çin'den 
sonra , bütün ülkelerin önünde ülkemizin ikinci sırada 
olmasının gurur verici olduğunu belirtti. 

2002'de yurtdışına gönderilen işçi sayısının 
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eri'nde 2.'lik Ödülü GAMA'nın 
24.000 kişiden, 2010 Kasım 2010 döneminde 
45.000'e ulaştığını söyleyen Başbakan Erdoğan, 
müteahhitlik firmalarının başarısının Türkiye'nin 
tanınmışlığını sembolize ettiğini vurguladı ve 
müteahhitlerin başarısının Türkiye'nin başarısını 
gösterdiğini ekledi. 

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen 
"Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni" 
Ankara'da gerçekleşti. Törende dünyanın en büyük 
225 uluslararası müteahhidi listesine giren 33 Türk 
firmasına ödüllerini Başbakan Erdoğan ve Dış 
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan 
verdi. İkicilik Ödülünü GAMA HOLDİNG adına Onursal 
Başkan Erol Üçer aldı. 
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., 
Türkiye'nin ilk "Seyyar Cerrahi Hastane 
ve Mobil İlk Yardım İstasyonu" 
Projesini başarıyla tamamladı. 

HABERLER 

4 Ekim 2010 Tarihinde 4. Kolordu 
Komutanlığı'nda yapılan Teslim 
Töreni'ne Milli Savunma Bakanı Sayın 
Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Recep Akdağ, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Sayın Murad Bayar, Gama 
Holding Onursal Başkanımız Sayın Erol 
Üçer. Gama Holding Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Ergil Ersü ve 
Gamanın ust düzey yöneticileri, 
yabancı misyon askeri ateşeleri ve ev 
sahibi 4. Kolordu Komutanı Korg. 
Yaşar Güler ile birçok komutanımız 
katıldı. 

Tören, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Harp Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hava Tabip Albay 
Sayın Ali İhsan Uzar'ın, 4'üncü Kolordu 
Komutanlığı tarafından tesis edilen 
alana kurulu Seyyar Cerrahi Hastane 
ve Mobil İlk Yardım istasyonu hakkında 
detaylı bir takdim yapması ile başladı. 

Gama Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Ergıl Ersü, yaptığı 
konuşmada projenin süreci ve diğer 

Türkiye'nin ilk Seyyar Cerrahi Hastanesi ve 

Mobil İlk Yardım İstasyonu. Gama Holding ve 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) işbirliği ile 

Türk Silahlı Kuvvetleri nin hizmetine sunuldu. 

teknik konular hakkında bilgi verirken, Gama Grubu 
olarak Savunma Sanayiinde Silahlı Kuvvetlerimizin 
ihtiyaçları için hizmet vermeye her zaman hazır 
olduğumuzu belirtti. Ayrıca, Sayın Ersü, artık ülkemizde 
yurtdışına ihtiyaç duyulmadan bu ve benzeri projeler 
gerçekleştirilebileceğini, Şirketimiz için de yurtdışı 
pazarlar için bir iş alanı oluşturacağını ve ihracatımıza 
katkı sağlayacağını ifade etti. 

Ersü'den sonra kürsüye çıkan Savunma Sanayii 
Müsteşarı Sayın Murad Bayar ise bu projeyi 
gerçekleştirme görevi SSM'ye verildiğinde, özellikle 
tıbbı alanda özel ihtisas gerektiren bir proje olması 
sebebiyle, başta bir miktar tereddüt yaşadıklarını 
söyleyerek konuşmasına başladı. Seyyar Cerrahı 
Hastane ve Mobil ilk Yardım istasyonunun teslimat 
aşamasına gelmesinde ana yüklenici firma Gama'nın 
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GAMA Holding Yönet im Kurulu Başkanı Ergil Ersü, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, GAMA Holding Onursal 
Başkanı Erol Üçer. GAMA Holding Yönet im Kurulu Üyesi Ömer Tunçata. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül 
(soldan sağa) 
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başarılı çalışmalarının yanı sıra Sağlık 
Komutanlığının ve Silahlı Kuvvetler 
uzmanlarının katkılarının çok önemli 
olduğunu belirten Bayar, farklı 
disiplinlerde 370'ın üstünde alt 
sistemin, araç ve gerecin birlikte uyum 
içinde çalışmasını gerektiren oldukça 
karmaşık bir entegrasyon projesi olan 
bu hastanenin tamamlanmış 
olmasından dolayı büyük kıvanç 
duyduklarını da sözlerine ekledi. Bayar. 
Gama'nın kendilerini hiçbir konuda 
mahcup etmediğini, hatta 
şartnamedeki isterlerin ötesinde 
özelliklerin sözleşme bedelinde 
herhangi bir artışa sebebiyet vermeden 
projeye kazandırıldığını ve projenin çok 
ciddi bir yerli katkı oranıyla 
gerçekleştirildiği takdirle ifade etti. 

Konuşmasına sağlık hizmetinin 
kesinti kabul etmeyen bir hizmet 
olduğunu söyleyerek başlayan Sağlık 
Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, 
görevi gereği 8 yıldır Türkiye'de 
yaşanan her afette, o bölgeye gittiğini 
ve TSK'nın da büyük bir özen ile her 
seferinde o bölgeye intikal ettiğini, 
sağlık ekipleri ile omuz omuza 
çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin bugün 
dünyadaki afetlere karşı gerek sivil 
ekipleri gerekse Silahlı Kuvvetleri ile en 
hazır olan birkaç ülkeden biri olduğunu 
da vurgulayan Prof. Dr. Akdağ, 
teslimatı yapılan ilk Seyyar Cerrahı 
Hastaneyi de inceleyerek. Sağlık 
Bakanlığının nasıl yararlanabileceğini 
değerlendireceklerim söyledi. Daha 
sonra Sağlık Bakanlığı nın da bu alanda 
yapılandığını ve kazandığı kabiliyetleri 
açıklayan Prof. Dr. Akdağ yaklaşık 2 
sene önce kurulan "Hava Ambulans" 
sistemine de değindi. 

Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi 
Gönül ise sözlerine tasarım, teknoloji, 
üretim ve entegrasyonun bir arada 
bulunduğu böylesine karmaşık bir 

GAMA Ticaret ve Turizm A Ş. tarafından 

gerçekleştirilen "Seyyar Cerrahi Hastane ve 

Mobil İlk Yardım İstasyonu" deprem, sel gibi 

doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil 

müdahaleler için kullanılacak. 

Tr ia j Ün i tes i 

sağlık ve insanı yardım sisteminin tedarik edilmesinin ve 
teslimatının gerçekleştirilmesinin kesinlikle kolay 
olmadığını vurgulayarak başladı. Asker veya sivil; Türk 
doktorunun, Türk mühendisinin tasarım, üretim ve 
entegrasyon kabiliyetinin bir ürünü olarak tanımladığı 
hastanenin, TSK'nın bu alandaki ihtiyacını karşılamaya 
yönelik milli bir çözüm olduğunu söyleyerek 
konuşmasına devam eden Gönül, 30 yataklı olması 
öngörülen hastanenin, yapılan iyileştirmelerle, bugün 
gelinen noktada, personel dahil yaklaşık 200 yatak 
kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Savunma 
sanayisinin geliştirilmesi ve TSK'nın modernizasyonu 
paralelinde sarf edilen çabaların her alanda somut 
sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Gönül, 
sözlerini. "Bu sonuçlar bize gösteriyor kı 
mühendislerimize ve çalışanlarımıza duyduğum güven 
karşılıksız kalmamıştır ve belirlediğimiz milli sanayi 
yaklaşımımız doğru bir stratejidir." diyerek noktaladı. 

Konuşmaların ardından törene katılan protokol ve 
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HABERLER 

davetliler, Seyyar Cerrahı Hastane ve Mobil ilk Yardım 
istasyonu'unu ziyaret ederek bilgi aldılar. 

Seyyar Cerrahı Hastane (SCH); savaş ve barışta, 
olağanüstü durumlarda; acil, ilk yardım, kanama 
durdurucu, hayat, uzuv ve organ kurtarıcı ileri cerrahı 
müdahalelerin gerçekleştirildiği, hasta ve yaralıların 
yoğun bakım ünitesi içerisinde izlenerek tahliye 
hazırlıklarının yapıldığı mobıl bir hastane olarak hizmet 
verecektir. Hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım 
ünitelerini içeren acil servis bölümü ve destek birimleri 
2 saatte fonksiyonel hale gelebilmektedir. 

Mobil ilk Yardım İstasyonu (MİYİ) ise; hasta ve 
yaralılar için triajın yapıldığı, hafif yaralıların gerekli 
tedavilerinin yapılarak cephe hattına gönderildiği, ağır 
yaralılar için hayat kurtarıcı acil ilk yardım, ileri yaşam 
desteği ve kanama durdurucu cerrahının yapıldığı ve 
hastaların süratle hastanelere sevk edildiği ve bu 
amaçla tahliye hazırlıklarının yapıldığı ilk yardım 
merkezi olarak hizmet verecektir. İlk Yardım 
istasyonunun ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerini 
içeren acil servis bölümü ve destek birimleri ise 1 saat 
15 dakikada fonksiyonel hale gelebilmektedir. 

Sistemin yapısı Alüminyum, Özel Alaşım Çelik ve 
Çelik konteyner ile Şişme Tıp Çadırlardan oluşmakta 
olup, sistemi oluşturan tüm unsurlar, yine proje 
kapsamında projenin teknik gereklerine uygun olarak 
tedarik edilen taktık tekerlekli araçlarla hizmet yerlerine 
taşınmaktadır. 

Proje kapsamında tedarik edilen tüm konteynerler, 

çadırlar, araçlar, tıbbi cihazlar, 
haberleşme cihazları, mobilyalar, 
elektrik ve mekanik tesisat 
malzemeleri için Planlama, Sistem 
tasarımı, Detay Mühendislik, Tedarik, 
Montaj. Entegrasyon, Kurulum, Test ve 
işletmeye alma, Eğitim faaliyetleri 
Gama Ticaret ve Turizm A.Ş. 
tarafından gerçekleştirildi. 

Projede yer alan birçok ürün ve 
sistemin üretimi Türkiye'de yapılmış 
olup detay mühendislik çalışmalarının 
önemli bir bölümü ile entegrasyon 
işlemlerinin ise tamamı Türkiye'de 
gerçekleştirildi. 

Gama Holding ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı işbirliği ile hayat bulan bu 
proje, olağanüstü durumlarda üstün 
teknoloji ve hızlı müdahaleyle hastalara 
ve yaralılara umut ışığı olacaktır. 

Gama Ticaret ve Turizm A.Ş., bu 
projede kazandığı tecrübe, bilgi, birikim 
ve referans ile ulusal ve uluslarası 
pazarlarda gerçekleştirilmesi planlanan 
Seyyar Hastane ve Benzeri Mobıl 
sistemlerin önemli bir Yüklenici adayı 
olarak tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerine başlamıştır. 
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Hatay - Erzin Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı Projesinin 
Sözleşmesi İmzalandı 

İrlanda ve Rusya'da yakın 
zamanda iki büyük kombine 
çevrim santralının yapımını 
tamamlayan GE ve Gama Güç 
Sistemleri konsorsiyumu; 
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından Hatay'ın Erzin 
ilçesinde yapılacak kombine 
çevrim elektrik santralı inşası 
için anahtar teslim yüklenici 
olarak seçildi. Gama Güç 
Sistemleri ve GE firmalarının 
konsorsiyum halinde verdiği 
sabit fiyat ve süreli EPC teklifi 
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılacak 
olan yaklaşık 900MW gücündeki 
santral için uygun görüldü. 

Türkiye'n in önde gelen yatır ımcı 

kuruluşlarından olan Akener j i Elektrik Üre t im A.Ş. 

ve GE ve Gama Güç Sistemler i konsors i yumu 

arasında 15 Aralık 2010 tar ih inde projenin 

anahtar tesl imi inşası için bir söz leşme imzalandı. 

Santralın 2014 tar ih inde devreye alınması 

planlanıyor. 

GE ve Gama Güç Sistemler i konsors iyumu 

dünya çapında elde ett iği EPC yapımı santral 

tecrübesi ile, bugüne kadar yaklaşık 2 0 0 0 MW 

gücünde elektr ik ü re tme kapasitesine sahip 

enerj i santral ler inin yapımında rol aldı. 

En ileri teknoloj i s tandart lar ı kullanılarak 

yapılacak olan Hatay-Erzin enerj i santralı piyasa 

şartlarının gerekt i rd iğ i esnek operasyon ihtiyacını 

yüksek verimli l ikle karşılayacak. Gelişmiş yanma 

sistemi ile donatı lacak olan santral çevre 

emisyon kr i ter ler ine ve batı s tandart lar ına son 

derece uyumlu olacak. 

Konsors iyum ortağı GE ana enerj i ü re t im 

ekipmanlarının (Gaz ve Buhar Türbin i ve 

kazanlar) tedar ik inden, diğer or tak olan Gama 

Güç Sistemleri ise genel ve detay mühendis l ik 

hizmetler inden, t ü m inşaat ve e lekt romekanik 

monta j işlerinden ve aynı zamanda bu kapsam 

dışında kalan ilgili ek ipman ve s istemler in 

tedar ik inden sorumlu olacaktır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

S. Arabistan 3x380 MW 
Shoaiba Termik Santralı Faz 3 Projesi 

Cidde ve Mekke'nin enerji 
ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
Cidde'nin yaklaşık 120 km 
güneyindeki Shoaiba Bölgesinde 1999 
yılından itibaren başlatılan Termik 
Santral yatırımları kapsamında, Saudi 
Electric Company (SEC) şu ana kadar 
toplam 380 MW kapasiteli 11 Ünite 
tesis etmiş olup, bu ünitelerin 
hepsinde Kazan ve ESP kısımları 
GAMA tarafından inşa edilmiştir. 
Bahsedilen ünitelere ek olarak yine 
380 MW kapasiteli 3 Ünite daha SEC 
tarafından Alstom Power INC. 
firmasına sipariş edilmiş ve Alstom da 
Kazan, ESP ve Kül Boşaltım 
Sistemlerini GAMA'ya sipariş etmiştir. 
Sipariş Emri 10 Nisan 2009 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Kontrat kapsamınca, toplam olarak 
üç ünitede 3,425 ton ESP ve Kül 
Boşaltım Sistemi ve 22,438 ton Kazan 
Paketi montaj işleri yüklenilmiştir. 
Kontratsal proje başlangıcı 01 Ağustos 
2009 olup, projenin 01 Temmuz 2011 
tarihinde tamamlanması taahhüt 
edilmiştir. 

Kasım 2010 sonu itibariyle Şantiye 
mevcudu 879'dur. Eylül 2010'dan D 

itibaren planlamalara paralel olarak ekipman ve 
personel demobilizasyonuna başlanılmıştır. 

Saha işlerinde fiziksel ilerleme Kasım 2010 sonu 
itibariyle Ünite 14'te %98, Ünite 13'te %83 ve Ünite 
12'de %59 olarak gerçekleşmiş ve proje genelinde 
fiziksel ilerleme %81.1'e ulaşmıştır. Ünite 14'te İlk 
Ateşleme öncesi GAMA kapsamındaki işler 
tamamlanmış, bütün sistemlerin İdare'ye teslimatı 
gerçekleştirilmiştir. Sadece bazı bölgelerde eksik 
tamamlama ve İdare'nin talep ettiği revizyon işleri 
devam etmektedir. Ünite 13 Superheater Hidrotesti 26 
Eylül 2010 tarihinde, Steam Drum'ın montaj 
tarihinden (31 Mart 2010), 179 gün sonra 
gerçekleştirilmiş ve kontratsal maksimum bonus 
kazanılmıştır. Bu Ünite de yaklaşık üç aylık bir periyod 
içerisinde İlk Ateşleme için hazır hale gelecektir. 

Ünite 12'de kazan montaj işleri, hızlandırılmış İş 
Planı'ndan da ileride devam etmekte olup, Aralık 
2010'un son haftası içerisinde Superheater 
Hidrotesti'nin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bu 
gerçekleştirilirse, kontratsal maksimum bonus 
hakedilecektir. Böylece tüm kilometre taşlarında 
süresinden önce gerçekleşmelere ulaşılmış olunacaktır. 

Ünite 12'deki Superheater hidrotesti sonrasında 
özellikle 2011 yılı başıyla birlikte personel 
demobilizasyonu hızlanarak planlamalara uygun 
davranılacaktır. Kapsamımızdaki tüm işlerin 
teslimatının Haziran 201 l ' te gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Rusya Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi 
Projesi 

Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk 
şehrinde KSIEMP firması için yapımına 
devam edilen ve tamamlandığında 944,000 
ton/yıllık üretim kapasitesine sahip olacak 
olan Kaluga Çelik Döküm ve Haddehane 
Kompleksi Projesinde, Kasım sonu itibarıyla 
%42.86 fiziksel ilerleme seviyelerine 
ulaşılmıştır. 

İşveren tarafından temin edilen 
ekipmanların sahaya ulaşmaya başlaması ile 
özellikle Dökümhane bölgesindeki 
teknolojik ekipman temellerinin ve kablo 
tünellerinin inşaat işlerinin zamanında 
teslim edilebilmesi için çalışmalar yoğun bir 
şekilde sürdürülmektedir. Bunun yanında 
Haddehane, Kütük Stok, Hurda ve Malzeme 
Hazırlama binalarının olduğu bölgelerde 
çakma kazık, temel betonu, çelik montaj ve 
cephe kaplama işleri devam etmektedir. 
Ancak, inşaat projelerinin işveren tarafından 
programa uygun verilmemesi nedeniyle iş 
programında gecikmeler yaşanmaktadır. 

Binaların çelik montaj işleri büyük 
oranda tamamlanmış, çatı kaplama ve cephe 
kaplama işlerinde kış şartları zorlaşmadan 
büyük ilerlemeler sağlanmıştır. İşveren 
tarafından Proje boyunca ekipman stok alanı 
olarak kullanılacak olan Hurda Binasında 
gerekli hazırlıklar yapılmış ve tavan vinci 
montaj işleri tamamlanmak üzeredir. 

Projede ana iş kalemleri itibariyle ilerleme yüzdeleri 

Kazı İşleri 153 ,530 m 3 ( % 7 6 . 4 8 ) 

Beton İşleri 42,145 m 3 ( % 4 3 . 9 3 ) 

Ankra j İşleri 913 t on ( % 5 9 . 4 0 ) 

Çatı ve Cephe Kaplama 3 8 , 3 5 7 m 2 ( % 59 .47 ) 

Çelik Monta j İşleri 2 8 , 5 6 8 ton ( % 9 0 . 0 0 ) 

Elekt r ik iş ler i ( % 3 .27) 

Hali hazırda şantiyemizde yapım 
faaliyetlerinde, 3'ü inşaat, 3'ü çelik montaj, 
l ' i cephe kaplama, l ' i çelik boya, 2'si 
elektrik işleri, 2'si ekipman montaj işleri, l ' i 
yemek ve l 'i güvenlik olmak üzere toplam 
14 adet taşeron faaliyet göstermektedir. 

Kasım sonu itibariyle şantiyede 160 Türk 
(109 Gama, 51 Taşeron), 681 Yerel (165 
Gama, 516 Taşeron) olmak üzere toplam 841 
personel çalışmaktadır. 

Çalışılan bölgede yöre halkı ile her zaman 
iyi ilişkiler kurmayı prensip edinen 
firmamız, şantiye sahamıza en yakın 
yerleşim beldesi olan Vorsino Belediyesinin 
tahsis etmiş olduğu bölgeye çocuk parkı 
yapmıştır. Açılış Belediye Başkanı, yöre 
halkı ve çocukların katılımıyla yapılmıştır. 

Cumhuriyetimizin 87. yılı şantiyemizde 
çalışan Türk ve Rus personelin aileleri ile 
katılımıyla düzenlenen bir gecede 
kutlanmıştır. 
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Bu dönemde ana iş kalemlerindeki ilerlemeler şöyledir: 

Libya - Al Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi 

Libya 'da Sir te şehr in in 
ba t ı s ında yap ımı devam e tmek te 
o lan; Al Kha l i j 4 x 350 M W 
Ener j i Santral i P ro jes i 'nde , 
t a a h h ü d ü m ü z a l t ındaki işlerde 
%67'l ik i ler lemeye ulaşılmıştır . 
P ro j en in M ü h e n d i s l i k İşleri 
%99.5, Sa t ına lma İşleri %75, Saha 
İşleri ise %49 o ran la r ında 
t amamlanmış t ı r . 

P ro jemiz dah i l i nde 734 T ü r k , 
377 yerel ve 444 yabancı personel 
ile iki vardiyal ı ça l ı şmalar ımız 
t ü m hızıyla devam etmektedi r . 
Toplam çalışan sayıs ının 1,555'e 
ç ıkmasıyla beraber , şant iye 
baş lang ıc ından bu yana en yüksek 
değere ulaşı lmışt ır . 

Yoğun çalışma t emposunda 
olan t ü m çal ışanların mot ivasyon 
ve ver iml i l ik ler in in üst düzeyde 
olmasını sağlamak amacıyla masa 
tenisi , b i lardo, halı saha gibi spor 
müsabakalar ı ve aylık T ü r k 
Geceleri düzen lenmekted i r . 

• P ro jemiz kapsamındak i 1 6 5 , 0 0 0 m 3 ' l ü k be ton ima la t ın ın 1 3 0 , 0 0 0 m 3 ' ü t amamlanmış t ı r . 

• Toplamı 11,500 t o n o lan yapı çe l iğ inde, ima la t t a % 7 8 ; m o n t a j iş inde % 2 9 ' l i k i l e r leme sağ lanmış t ı r . 

• 3 , 5 0 0 t o n o lan çel ik t ank la r ı n da şan t i yem izde mon ta j ına baş lanmışt ı r . 

• L ibya 'n ın en yüksek yapısı o lan 150 m e t r e yüksek l i ğ indek i baca la rdan bir t anes in in b e t o n a r m e 
iş ler i t a m a m l a n m ı ş olup, d iğe r in in inşaası devam e tmek ted i r . 

• Su a lma yapısında % 7 0 i l e r leme sağ lanmış olup, yapının Şubat 2011 o r tas ında b i t i r i lmes i 
p lan lanmaktad ı r . 

• S o ğ u t m a suyu s i s temi GRP bo ru mon ta j ı % 7 4 oranında tamamlanmış t ı r . 

• Nisan 2011 o r tas ında ge rçek leşmes i p lan lanan san t ra l i n ilk ene r j i l end i r i lmes ine dönük ça l ı şma la r 
devam e tmek ted i r . 
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Katar Pearl GTL 
Hava Ayrıştırma Üniteleri Projesi 

Katar'ın Ras Laffan endüstriyel 
şehrinde yapılmakta olan Pearl GTL 
projesinde Kasım 2010 sonu 
itibariyle %98.3 genel iş ilerleme 
oranına ulaşılmış olup, projemizde 
çalışan personel sayısı toplam 1,539 
kişiye düşmüştür. 

Faz 1 üniteleri inşaat işleri ile tüm 
kablo kanalları Müşteri'ye teslim 
edilmiştir. Faz 2 ünitelerinde ise 
ünite içi betonarme döşemeleri, yol 
inşaatı ve açık kanal inşaatı devam 
etmekte olup Aralık 2010 sonu 
itibariyle bitirilecektir. 

Tesisin yapımı tamamlanan F F 
(LIN Tank), FD ve FC Lox (Faz İA) 
alanları Müşteri'ye teslim edilmiştir. 

Kasım 2010 sonu itibari ile disiplinler bazında ilerleme yüzdeleri 

İnşaat İşleri %99.1 

Çelik Montaj işleri % 9 6 . 0 

Statik & Döner Ekipman Montaj İşleri %97.4 

Boru Montaj ve İmalat İşleri %98 .9 

Boya işleri % 9 0 . 2 

Makina dairelerinde yer alan hava filtreleri 
montajı tüm ünitelerde tamamlanmıştır. Proje 
kapsamında yer alan döner ekipman montajları da 
tüm ünitelerde tamalanmış olup, sadece Faz 2 
ünitelerinde eksik tamamlama işleri (punch) devam 
etmektedir. 

Çelik montaj işleri tüm ünitelerde 
tamamlanmıştır. "Air Cooller Condenser" (ACC) 
montaj işleri tüm ünitelerde başarıyla bitirilmiştir. 

17 GAMA BÜLTEN • 63 



Eksik tamamlama işleri 
Faz 1 ünitelerinde 
tamamlanmış olup Faz 2 
ünitelerinde devam 
etmektedir. 

Boru kaynak işlerinde 
toplam 494,363 WDI 'dan 
289,732 W D I atölye, 
204,631 W D I saha kaynağı 
bulunmaktadır . Kasını 
2010 sonu itibariyle sadece 
377 WDI ' l ik saha kaynağı 
kalmıştır. 1,696 adet test 
paketinden 1,661 adedinin 
basınç testi, 1,525 adedinin 
ise reinstatement işleri 
bitmiştir. 

Kumlama ve Boya 
İşlerinde; genel boya işleri 
bitirilmiş olup, sahada 
kaynak yerlerinin 
boyanması, touch-up ve 
renk kodlama & 
markalama işleri devam 
etmektedir. 

Proje başından itibaren 
İşçi Sağlığı konusuna 
gösterilen hassasiyet 
neticesinde kayıp gün 
kazasız 20.000.000 adam-
saat (direkt + indirekt) 
rakamına ulaşılmıştır. 

Kamp yönetiminin 
GAMA tarafından 
üstlenildiği 'Linde-Gama 
Pearl G T L Project Kampı ' 
Pearl G T L Projesi 
kapsamındaki tüm kamplar 
arasında 2010 yılı 
3. çeyreğinde en iyi kamp 
seçilmişt ir . 

DEVAM EDEN PROJELER 

Kamp yönetiminin GAMA tarafından üstlenildiği 

'Linde-Gama Pearl GTL Project Kampı' 

Pearl GTL Projesi kapsamındaki tüm kamplar arasında 

2010 yılı 3. çeyreğinde en iyi kamp seçilmiştir. 

Bu dönemde de Kamp içi ve "Pearl Village" sosyal 
etkinlikleri çerçevesinde farklı kültürel ve sportif aktivitelere 
GAMA'nın katılımı devam etmiştir. 
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Qatargas 3&4 Projesi LNG Tesisi Projesi 
Ras Laffan endüstriyel şehrinde bulunan Proje, Train-6 için 

5 Eylül 2010, Train-7 için ise 22 Eylül 2010 tarihlerinde alınan 
Tamamlanma Sertifikalarının alınması ile tamamlanmıştır. 
Projeye ilaveten tarafımıza İşveren tarafından yaptırılan 
"Hydrates Mitigation Unit" iş programına uygun olarak Ekim 
2010 ortasında teslim edilmiştir. 

2006 yılının Ocak ayında başlayan ve taşeronlar dahil Gama 
adına çalışan personel mevcudu bir dönem 13,000 kişiyi geçen 
projede kapsamımız olarak yaklaşık : 

3 5 0 , 0 0 0 m 3 Kazı 

2 0 0 , 0 0 0 m 3 Dolgu 

9 5 , 0 0 0 m 2 Beton Z e m i n 

8 5 , 0 0 0 m 3 Beton 

16 ,000 t on Çelik Mon ta j 

17,500 t o n Ek ipman Monta j ı 

1750 t on Boru Mesnet İmalat ve Monta j ı 

1 , 4 0 0 , 0 0 0 WDI Boru imalat ve Monta j ı 

4 2 6 , 0 0 0 m 2 Boya 

2 0 7 , 0 0 0 m 2 İzo lasyon 

ve Elektrik Enstrümantasyon İşleri gerçekleştirilmiştir. 

Her birinin kapasitesi yılda 
7.8 milyon ton olan ve 
dünyanın en büyük 
kapasiteli doğal gaz 
sıvılaştırma ünitelerinin 
devreye girmesi. 13 Aralık 
2010 tarihinde Ras 
Laffan da düzenlenen tören 
ile kutlanmıştır. Katar daki 
çeşitli ülke diplomatları, 
firmaların üst düzey 
yöneticileri ve Katar 
Emiri'nin katıldığı törene 
GAMA'yı temsilen GAMA 
Endüstri Genel Müdürü 
Nusret Aytek katılmıştır. 



DEVAM EDEN PROJELER 

Şantiye kadrosundaki 
tüm ekiplerin Aralık 2010 
ayı itibarı ile 
demobilizasyonları 
gerçekleştirilecek olup, bu 
tarihten sonra demontaj 
tamamlana kadar sadece bu 
işle ilgili ekipler ve idari 
kadronun bir kısmı 
çalışmalarını en geç 31 
Mart 2011 tarihine kadar 
sürdüreceklerdir. Toplamda, 
yaklaşık tahminlere göre 
800 TIR ile taşınabilecek 
kamp tesisleri, makina ve 
ekipmanlar, atölyeler, el 
aletleri ile artan ve hurda 
malzemelerin satış işlemleri 
sürdürülmekte olup, 
binaların sökümü Şubat 
2011 içerisinde 
tamamlanacaktır. 

QATAR SUPPLY ING 
77 MILLION TONNES 
OF L I Q U E F I E D N A T U R A L 

G A S PER A N N U M 

JQ> 
Û — b ( j q — 
Ai Ooj-JqJI jL 

Ja_g 
JLLO VV 

o II UjO 
JL LUOJI 

Q M 
Qaijr Pctrolvıı ROSOOS 

Her birinin kapasitesi yılda 7.8 milyon ton olan ve dünyanın 
en büyük kapasiteli doğal gaz sıvılaştırma ünitelerinin devreye 
girmesi, 13 Aralık 2010 tarihinde Ras Laffan'da düzenlenen 
tören ile kutlanmıştır. Katar'daki çeşitli ülke diplomatları, 
firmaların üst düzey yöneticileri ve Katar Emiri 'nin katıldığı 
törene GAMA'yı temsilen GAMA Endüstri Genel Müdürü 
Nusret Aytek katılmıştır. 

Tamamlanmış olan üniteler ile birlikte Katar'ın yıllık 
sıvılaştırılmış gaz üretimi 77 milyon ton'a ulaşmıştır. 
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Marmaray Projesi - BC1 Sözleşmesi 

Marmaray Projesi, İ s tanbul 'un Asya ve Avrupa yakalarını 
birbir ine bağlayan, 76.3 km uzunlukta modern hızlı 
demiryolu ulaşım sistemidir. Proje kapsamında, 5 adet 
Tünel Delme Makinası (TBM) kullanılarak 8 m çapında 
9,5 km uzunluğunda ikiz tüneller açılmaktadır. 

Projede TBM-1 tünelleri olarak adlandır ı lan, herbir i 
2,430 m uzunluğundaki tüneller Gama ve Nurol 
f irmalarının ortak girişimi tarafından inşaa edilmektedir . 

YENİKAPI İSTASYONU 

Marmaray Projesi 
kapsamında Yenikapı 
Is tasyonu 'nun orta k ı smında 
beton dağıtıcı bom ikinci 
pozisyonda olup temel, 
kolon, perde ve döşeme 
işlerine devam edi lmektedir . 

Yenikapı istasyonu Genel Görünüm (Batı Ucuna Doğru) 
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ÜSKÜDAR İSTASYONU 

Üsküdar İ s tasyonu 'nda 
inşaat işlerine devam 
edilmişt ir . P la t fo rm 
betonlar ı imalat ı çok 
büyük ölçüde 
tamamlanmış t ı r . Or ta 
k ıs ımda yatay kazı destek 
e lemanlar ın ın (s trut) 
kesimler i t amamlanmış t ı r . 
İstasyon genel inde ise 4. 
kademe strut kesimleri 
%80 i lerleme ile devam 
etmektedir . Kas ım ayı 
sonu itibari ile istasyon 
yapıs ının be tona rme 
iş ler indeki toplam ilerleme 
%58'dir. 

T B M 1 Yedikule - Yenikapı TBM1 Kazısı 

Yedikule-Yenikapı arasında kazı yapan T B M l ' in 
bir inci tünel kazısı Ağustos- Kasım ayları arasında 
ilerlemesi %27 oranında artışla, toplamda %45'e ulaşmıştır. 

Üsküdar istasyonu inşaat İşleri 
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Kazakistan Kashagan Enerji Santralı 
Tranche 3 Projesi 

Kazakistan Kashagan'da 18 Eylül 
2009 tarihinde imzalanan sözleşme 
ile mühendislik, tedarik, yapım 
(EPC) bazında GATE (Gama-Tekfen 
Ortaklığı) tarafından yapılmakta 
olan 2x35 MW gücündeki Doğal Gaz 
Santralı inşaat işleri ivme kazanarak 
devam etmektedir. İş programına 
uygun olarak devam edilen projenin 
31 ayda tamamlanması ve Nisan 
2012 tarihinde işletmeye alınması 
planlanmıştır. 

Proje kapsamında, Gaz Türbin 
binası, Dizel Jeneratör binası, 2 adet 
baca ve 2 adet bina içi vinçlerin 
tasarımı, temini, yapım ve inşaat 
işleri, idare temini 2 adet 42 MW gaz 
türbin jeneratörü ile 3 adet 6 MVA 
dizel jeneratör setlerinin montajı ve 

devreye alınması, 110 kV şalt tesisinin 
genişletilmesi, 2 adet 11/1 lOkV, 65 MVA trafo ve 
2 adet 20 MVA trafo, ısıtma, havalandırma, klima 
(HVAC) tesis ve donatımı, elektrik, boru sistemleri, 
ana köprü uzantılarının tasarım, temin ve montaj 
işleri bulunmaktadır. 

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

Aralık 2010 itibarı ile proje gerçekleşme yüzdeleri 

Mühendislik: % 42.14 

Satınalma % 52.57 

inşaat işleri % 25.19 

Proje Tamamı % 43 .66 
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Gaz T ü r b i n Binasının, ek ipman ve bina temelleri 
t amamlanmış olup, 2 adet idare temini GE Gaz 
türbini ve jeneratörü temelleri üzerine konulmuştur . 
Bina içinde ve dış ındaki , kablo kanalı, ekipman, 
baca, boru köprüsü ve diğer yardımcı temellerin 
bi t i r i lmesine çalışılmaktadır. Çelik binanın montaj ı , 
çelik üzer ler inde yangından korunma kaplaması 
dahil yapılarak bi t i r i lmiş ve b inanın torklanması 
tamamlanmışt ı r . Hava şartları kötüleşmeden, bina 
dış ve çatı kaplaması, Aralık ayının başlarında 
bit ir i lmiştir . İlerleyen günlerde, türbin ve 
jeneratörlerin açılarak boru monta j , ekipman hassas 
monta j la r ına başlanacaktır. 

Dizel Jeneratör Binasında, ekipman ile bina 
temelleri t amamlanmış olup, idare tarafından temin 
edilen 3 adet CAT dizel jeneratör temelleri üzerine 
konulmuştur . Bina içinde ve dışında yeralan 
yardımcı üni te , ek ipman ve boru köprüsü 
temeler inde çalışmalar devam etmektedir. Bina 
çeliklerin yapımı ise, tesislerinde yakınında yer alan 
mevcut atölyede sürmektedir . 

Kazakistan Kashagan'da 
18 Eylül 2009 tarihinde imzalanan 
sözleşme ile mühendislik, tedarik, 
yapım (EPC) bazında 
GATE (Gama-Tekfen Ortaklığı) 
tarafından yapılmakta olan 
2x35 MW gücündeki Doğal Gaz 
Santralı inşaat işleri ivme 
kazanarak devam etmektedir. 
İş programına uygun olarak 
devam edilen projenin 31 ayda 
tamamlanması ve 
Nisan 2012 tarihinde 
işletmeye alınması 
planlanmıştır. 

Türk iye 'den temin edilen vinçlerin imalatları 
t amamlanmış olup, bacaların imalatları sürmektedir . 

Dizel Jeneratör Binası Ekipman Montajı 
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GATE kapsamında mühendislik 
satınalma, montaj dışında devreye 
alma hizmetleri de bulunmaktadır . 

Binaların tamamlama işleri yoğun 
bir şekilde devam etmekte olup, 2010 
Aralık ayı itibariyle proje 
gerçekleşmeleri aşağıdaki 
oranlardadır; 

Mühend i s l i k % 9 7 . 0 4 

S a t ı n a l m a % 9 9 . 9 0 

Yapım İş ler i % 9 8 . 3 5 

P ro je Tamamı % 9 8 . 3 3 

İdare tarafından verilen öncelik 
sırasına göre binalarda, idarenin 
temin ettiği ekipman montajları, 
modifikasyonlar ve "punch list" 
kapama çalışmaları devam 
etmektedir. 

İndirekt ve direkt olarak 391 
kişinin bulunduğu projede, personel 
azaltılmasına başlanmış olup, 
program dahilinde demobilizasyon 
sürdürülmektedir. 

Kazakistan Kashagan 
Endüstriyel Binalar Projesi 

Kazakistan Kashagan'da GATE (Gama-Tekfen 

Ortaklığı) tarafından yürütülmekte olan Kashagan 

Endüstriyel Binalar projesi, Kashagan'da 

kurulmakta olan tesislere hizmet verecek, toplam 

17,000 m2 kapalı alana sahip, kontrol, ana giriş 

güvenlik ve idare, mekanik atelye, elektrik ve 

enstrüman atelyesi, ambar, soyunma binası, geçici 

sığınak, itfaiye ve laboratuvar binasından 

oluşmaktadır. 
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Kazakistan Kashagan Ana İşler 
"Oil Tranche 1, 2 ve 3" Projeleri 

T R A N C H E 1-2 

Kazakistan Kashagan'da 
GAMA'nın %50 ortak olduğu 
NCC tarafından AĞIP KCO'nun 
ana yüklenicisi olarak üstlenilen 
ve yapımına Mayıs 2005'ten beri 
GATE (Gama-Tekfen Ortaklığı) 
tarafından devam edilen Tranche 
1 ve 2 Ana İşler Projesi 'nde 
tamamlanma noktasına 
gelinmiştir, %99.98'lik ilerme 
oranı yakalanan ve 41 milyon'a 
yakın çalışma saati harcanan 
proje kapsamında, ağırlıklı 
olarak, çevre düzenleme ve iskele 
söküm işleri devam etmektedir. 

AĞIP KCO'nun temini 
kapsamında olan ısı kablosu ve 
hafif ekipman, "punch list" 
kapatma çalışmaları sırasında 
sahaya ulaştıkça, monte edilerek 
izolasyonları tamamlanmaktadır. 

Ayrıca, proje kapsamında 
idareye sunulacak kalite 
dokümanları ile Kazakistan 
kanunları (ROCK) için gereken 
dokümanların hazırlanmasına 
devam edilmektedir. 

Proje kapsamında (taşeronlar 
dahil) indirekt ve direkt olmak 
üzere toplam 1,192 kişi 
çalışmakta olup, personelinin 
azaltılmasına geçen aylar içinde 
başlanmıştır. İş bitimi alacak 
olan personelin öncelikle Enerji 
Santralı Tranche 3 kapsamında 
değerlendirilmesine 
çalışılmaktadır. 

T R A N C H E 3 

Ana İşler Oil Tranche 1 ve 2 projesine, 6 numaralı ek 
olarak imzalanan sözleşme ile alınan Oil Tranche 3 
kapsamında %94.08'lik bir ilerleyiş oranı yakalanarak iş 
programının önüne geçilmiştir. 4 milyona yakın çalışma 
saati harcanan proje kapsamında, 362 kişi 
bulunmaktadır. 

Borulama, yardımcı çelik montajı, hidro t e s t , 
izolasyon, boya, ısı kablo montajı, korkuluk, ızgara, 
ekipman iç aksam montajı , HVAC montajı , iskele 
sökümü ve punch list tamamlama işleri devam 
etmektedir. 

İdareden sözleşme kapsamı dışında alınan ekipman iç 
aksam montajlarına yoğun bir şekilde devam edilerek 
projeye ek gelir sağlanmıştır. 
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Genel % 9 0 
Mühendislik % 100 

Satınalma % 99-100 
İnşaat - Montaj Genel % 92 

İnşaat % 9 8 
Elektrik % 93 
Mekanik Montaj % 87 

Devreye Alma % 35 

Rusya - Surgut 2x400 MW 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Projesi 

Sibirya bölgesinde yapılan Surgut 
2x400MW Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali Projesi'nde Kasım-
Aralık ayları boyunca her iki ünitede 
devreye alma çalışmaları yoğun bir 
şekilde devam etmiştir. Mevcut 
durumda 201 l ' in ilk ayında her iki 
ünitede de İlk Ateşleme'nin 
gerçekleşmesi hedeflenmiştir. 

İşverenle Eylül 2009'da üzerinde 
anlaşılan 90 günlük proje süre 
uzatımı ile ilgili zeyilnamenin 
imzasını takiben Projenin kontratsal 
bitiş tarihi 15 Nisan 2011 olarak 
belirlenmiştir. 

Hali hazırda tüm kritik 
ekipmanların sahaya şevki 
tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında planlanan 
24.888 m 3 beton döküm işlerinin % 
99'u tamamlanmıştır. 

Centerline montaj genel 
ilerlemesi; Ünite 7 için %94 , Ünite 8 
için %96 olarak gerçekleşmiştir. 
Unit 7 de HRSG'nin montajı 
tamamlanmış, Unit 8 de 
HRSG'nin genel montaj ilerlemesi 
ise % 98.5 seviyesine ulaşmıştır. 

7. Unite kimyasal yıkaması 
16.Ekim.2010 tarihinde, 8. Unite ise 
26.Ekim.2010 tarihinde 
tamamlanmıştır. Ünite 7 ve Ünite 8 
için ilk ateşleme öncesi, işverenden 
alınacak buharla, "Steam Blow" 'un 
Ocak ayı içerisinde başlaması, ilk 
ateşleme sonrası kazanda üretilen 
buharla da, Unit 7 "Steam Blow" 
'unun Şubat ayı içerisinde, Unit 8 
"Steam Blow" 'unun ise Mart ayı 
içerisinde tamamlanması 
hedeflenmiştir. 

Rusya Regülasyonları gereğince tedarik edilen 
ekipman ve malzemelerin kullanımına yönelik izin 
Rus otorite tarafından 15.11.2010 tarihinde 
yayınlanmıştır. 

Ocak Şubat aylarında, İşveren tarafından temin 
edilen gaz ve elektrik bağlantısının temini ile 
birlikte he riki ünitenin ilk ateşlemesi 
planlanmaktadır. 
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Bulgaristan - Maritza East-1 Termik 
Santral Projesi (2x300 MW) 

AES-3C Maritza East-1 Ltd. 
için Tekfen-Gama Ortaklığı 
(TGO) tarafından, Alstom Power 
Generation (APG-ALSTOM 
Bulgaria EOOD) ile konsorsiyum 
halinde yapılmakta olan 2x338 
MW Maritza East-1 Termik 
Santralı İnşaat ve Mekanik Montaj 
Işleri'nin T G O kapsamındaki 
işleri 15 Ekim tarihi itibariyle 
tamamlanmış ve punch kapatma 
işleri devam etmektedir. Alstom 
kapsamında olan sistemlerin proje 
bitim tarihlerinin (PAC) 
sonuçlandırılması beklenmektedir. 

T G O kapsamındaki 
tamamlanmış önemli yapılar; 

- Tırmanır kalıpla yapılan 136 metre yüksekliğinde 
soğutma kulesi 

- Kayar kalıpla yapılan her biri 96 metre 
yüksekliğinde 2 adet merdiven kulesi 

- Kayar kalıp ile yapılan yükseklikleri 30 metre ile 
48 metre arasında değişen 5 adet silo yapısı. 

- Bunlarla beraber büyüklükleri, katları farklılık 
gösteren kontrol binaları, yapı temelleri, demiryolu 
boşaltma istasyonları, transfer bantı temelleri, 
çökeltme havuzları, saha araba ve yürüme yolları 
tamamlanmıştır. 

TGO şantiye personel kadrosu taşeronlarla beraber 
proje boyunca en yüksek 1,280 kişiye (340 Türk -1,240 
lokal) ulaşmıştır. Kasım sonu itibariyle projede toplam 
200 kişi çalışmakta ve demobilizasyon devam 
etmektedir. 

Proje kapsamında TGO olarak tamamlanmış 
ana iş kalemleri miktarı aşağıdaki gibidir. 

Yapı betonu: 

Yapı donatı: 

Yapısal çelik: 

Borulama: 
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Tüm BOP sistemler devreye alınmış ve saha 
genelinde montaj punchlarının kapatılmasına devam 
edilmektedir. HOkV geri besleme enerjisinin temini 
Eylül 2010 tarihinde işveren tarafından 
gerçekleştirilmiş, ana ve yardımcı trafolar 
enerjilendirilmiştir. Doğal gaz işveren tarafından 
Ekim 2010 sonunda temin edilmiş akabinde ise gaz 
kompresörü ve gaz ölçümleme istasyonlarının sıcak 

devreye alma çalışmaları 
tamamlanmıştır. Gaz Türbin in ilk 
ateşlemesi 25 Kasım 2010 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Gaz Türbini elektrik 
şebekesine senkron olarak, elektrik 
ihracına Aralık 2010'da başlayacak 
ve steam blow işleri aynı ay içinde 
tamamlanacaktır. 

Makedonya - Üsküp 220 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı 

Gama Güç Sistemleri liderliğinde Alstom İsviçre 
ile üstlenilen Alstom GT13E2 gaz türbini ve 8CK76 
buhar türbininin multishaft konfıgürasyonu ile 220 
MW üretecek Kombine Çevrim Kojenerasyon 
Santrali Projesi için Kasım 2010 itibariyle proje 
kapsamındaki işlerin ilerleme yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 97 

Mühendislik % 100 

Satınalma % 100 

İnşaat ve montaj % 99,7 

Devreye Alma % 70 
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Letonya - Riga 420 MW Kojenerasyon 
Santralı - İkinci Faz 

Riga TPP-2 
Reconstruct ion Second 
Uni t projesi, G A M A Güç 
Sistemleri 'nin ortaksız 
aldığı bir EPC projesi olup, 
bu çerçevede tüm 
sorumluluk ve kapsam 
G A M A Güç Sis temeri 'ne 
aittir. Kapsam anahtar 
teslim kombine çevrim 
kojenerasyon ünitesidir. Bu 
üni te 1-1 çoklu şaft 
düzen inde bir gaz türbin 
jeneratörü, bir atık ısı 
kazanı ve bir buhar türbin 
jenera töründen 
oluşmaktadır . Buhar türbin 
jeneratörü 3 adet yöresel 
ısıtma konderseri 
bu lundurmaktad ı r . Bu 
konderserler Riga şehri 
ıs ınma ihtiyaçları 
doğrul tusunda ayarlanarak, 
ya tam elektrik güç üret imi 
yada kojenerasyon 
modlar ında çalışabilme 
imkanı sunmaktadır . Bu tip 
bir buhar türbini dünyada 
sadece sayılı üni te lerde 
bulunmaktadı r . 
Tamamlandığında Riga 
TPP-2 ünitesi 350-420 M W 
elektrik gücü ve 
maks imum 270 M W termal 
güç üretecektir. Üreti len bu 
termal güç, yöresel ısıtıcılar 
vasıtasıyla şehir ısı hat t ına 
aktarılacaktır. Proje 6 
Nisan 2010 tar ih inde 
başlamış, 39 aylık bir 
projedir. Projenin Temmuz 
2013'te bit iri lmesi 
planlanmaktadır . İşveren 

ile dönem içinde 1. iş değişikliği emri imzalanmıştır ve b u n u n 
sonucunda bazı tasarım değişikliklerine gidilmiştir, ancak bu 
imza projeye iş programı ve bütçe bakımından bir değişiklik 
getirmemiştir . 

Kasım 2010 itibarıyla ilerleme aşağıdaki gibidir: 

Genel % 14,17 
Mühendislik % 39,17 
Satınalma % 19,47 
Yapım % 1,26 

Mart 2010'da General Electric ile gaz türbin ve jeneratörü, 
Nisan 2010'da Empresarios Agrupados (EA) ile ana 
mühendis l ik sözleşmesi ve Mayıs 2010'da Siemens ile buhar 
türbin ve jeneratörü, SEP ile lokal mühendisl ik , Temmuz 2010 
'da ise Vogt ile atık ısı kazanı, Hyundai ile jeneratör yükseltici 
trafo, Kasım 2010'da ABB ile jeneratör devre kesici, GEA ile 
gas kompresörü, Aralık 2010'da KSB ile kazan besi suyu ve 
kondensat su pompalan ve Alfa Standard ile izole faz bara 
kontrat ları imzalanmıştır . Ayrıca Skonto Buve ile Ekim 
2010'da mobilizasyon ve kazık işleri sözleşmeleri 
imzalanmıştır . 

İzin sürecinin ilk üç aşaması olan, avam proje, 
mobilizasyon proje ve "zero cycle" proje onayı alınmıştır. 

Dönem içinde şantiye kadrosu geçici şehir içindeki geçici 
ofisi kapatarak sahaya mobilize olmuştur. Saha başlangıç 
aktiviteleri olan mobilizasyon ve kazık işleri olumsuz hava 
şartlarına rağmen iş programının önünde ilerlemiştir. 
Mobilizasyon işleri hemen hemen tamamlanmış olup, kazık 
işlerinin de Ocak ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
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DİSİ Mudawarra -• 
Su İletim Sistemi 

Ürdün 'ün başkenti Amman' ın su 
ihtiyacını karşılamak üzere, 7 
Temmuz 2009 tar ihinde DIWACO ve 
Gama Güç Sistemleri Müh. ve Taah. 
A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile 
hayata geçirilen DİSİ Mudawarra-
Amman Su İletim Sistemi Projesinde 
mühendisl ik , satın alma, inşaat işleri 
ve hat boyunca boru montaj işleri 
devam etmektedir. 

Mühendisl ik faaliyetlerinde sona 

yaklaşılmıştır. Nihai uygulama 

çizimleri sahaya ulaşmakta olup 

spesifıkasyonlar ve raporların 

tamamlanmasına devam 

edilmektedir. 

Satın alma faaliyetleri planlanan 

çerçevede devam etmektedir. 

Projenin ana satın alma kalemlerini 

oluşturan üretim kuyuları 

Amman 
Projesi 

malzemeleri, gözlem kuyuları kalıcı malzemeleri , 
vanalar, duktil borular, iç- dış kaplama malzemeleri 
ve pompalar için sipariş emri verilmiştir. 

Projenin ana imalat kalemini oluşturan çelik 
boruların imalatı ve nakliyesine devam edilmektedir . 
Bugüne kadar toplam 121.137 ton (222.757mt) boru 
nakliyesi gerçekleştirilmiştir. 

Boru hattı inşaat işleri, kuyu delme işleri, tank 
inşaatları ve O&M binaları inşaatlarına ait tüm 
paketler için taşeron sözleşmeleri imzalanmış ve 
inşaat işleri başlamıştır. Kasım sonu itibari ile 8.4 
km boru kanala indir i lmiş ve 2.471 mt kuyu delme 
işlemi tamamlanmıştır . 

Ürdün elektrik idareleri EDCO, N E P C O ve 
JEPCO, projenin elektrik teminine yönelik 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kasım 2010 itibari ile mühendis l ik ilerlemesi 
%98, satın alma faaliyetleri % 64 ve inşaat faaliyetleri 
% 5 olarak gerçekleşmiştir. Projemizde genel 
ilerleme %36 seviyesine ulaşmıştır. 
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Sha tu ra 400 M W K o m b i n e 

Çev r im Sant ra l i P ro j e s in in K a s ı m 

2010 i t ibar iyle i l e r leme yüzdeler i 

şöyledir : 

Genel % 99.9 

Mühendislik % 100 

Satınalma % 100 

inşaat - Montaj Genel % 100 

inşaat % 100 

Mekanik % 100 

Elektrik % 100 

Start-up, Commissioning % 99 

Rusya 'da b i r yabancı g u r u p t a r a f ından yapı lan 

ve t a m a m l a n a n ilk e lektr ik santra l ı özel l iğini 

taşıyan Sha tu ra 4 0 0 M W K o m b i n e Çevr im 

San t ra l ın ın 20 T e m m u z 2010 t a r i h i n d e ilk 

a teş lemesi yapı l ıp , otor i te ler t a r a f ından şart 

koşu lan 72 saatl ik d e n e m e çal ışması 

t amamlanmış t ı r . Santral Kas ım ayı iç inde öneml i 

Rus merc i le r in de kat ı l ımı ile i ş le tmeye açı lmış 

o lup gerek T ü r k gerekse Rusya bas ın ında 

G a m a & G E konso r s iyumu adına g u r u r verici 

yans ımala r o lmuştur . Tesis o tar ih i t ibari ile t icari 

i ş le tmeye gi rmiş t i r . 

Sant ra l ın Kont ra t sa l 30 gün lük d e n e m e 

çal ışması devam e tmek te o lup , Şubat 2011 'den 

i t ibaren 24 aylık garant i süreci başlayacaktır . 
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İrlanda'nın Cork bölgesinde bulunan ve 3 Ağustos 
2007 tarihinde imzalanan sözleşme ile GE ile ortak 
üstlenilen Whitegate 450 MW Kombine Çevrim 
Santrali Projesi STAG 109FB Single Shaft Kombine 
Çevrim Santralının EPCyapım işi 08 Kasım 2010 
tarihinde 30 günlük güvenilirlik testinin başarıyla 
sonlandırılması akabinde işveren Bord Gais 
Energy'nin imzaladığı Devralma Sertifikası ile 
işverene devredilmiştir. 

Proje kapsamında gaz türbini, buhar türbini, 
jeneratör ve atık ısı kazanından oluşan güç merkezi 
ve DCS kontrol sistemi tedariği ve montaj zamanı 

İrlanda -
VVhitegate 450 
MW Kombine 
Çevrim Santralı 
Projesi 
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süpervizyonu GE tarafından, tüm 
inşaat işleri, ACC, besi suyu 
pompaları, yardımcı kazan, su/atık su 
işleme sistemleri, trafolar, gaz 
kompresörleri, saha imalatı tanklar ve 
boru tedarikleri başta olmak üzere 
geriye kalan tüm ekipman ve 
malzeme tedarikleri, GE kapsamında 
tedarik edilen ekipmanlar dahil tüm 
ekipmanların mekanik saha 
montajları, elektrik işleri ve akabinde 
devreye alma işleri Gama Güç 
Sistemleri tarafından yapılmıştır. 
Yine bu kapsamda proje süresince 

16.500 m3 beton işi, 2341 ton yapı çeliği işi, 19.000 
m2 cephe/tavan giydirme işi, 683 ton atık ısı kazanı 
modül montaj işi, 148 ton atık ısı kazanı tank 
montaj işi, 155 ton atık ısı kazanı baca montaj işi, 
3700 ton ACC montaj işi, 1053 ton ve 84.614 wdi 
boru fabrikasyon ve montaj işi, toplam hacmi 
15,650 m3 olan 5 adet tank montaj işi, 412 km kablo 
çekim işi, 13,5 km kablo tavası montaj işi ve 6.684 
adet kablo ucu bağlama işi tamamlanmıştır. 

Proje süresince çevre, iş sağlığı ve güvenliği 
konularına gösterilen hassas yaklaşım meyvelerini 
vermiş ve proje boyunca bu konularda büyük bir 
problem ile karşılaşılmamış ve İrlanda resmi 
makamlarından alınan ödül ile taçlanmıştır. 
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Ankara'nın En Akıllı Binası: 



HABERLER 

Genel: 

Nergis sokak No: 9 Söğütözü ANKARA adresinde 
yükselen yeni Binamız, sistem-konfor-teknolojı 
bakımından Ankara'nın en güncel teknoloji kullanılarak 
tasarlanmış; akıllı ve modern bir ofis binası olarak 
hizmete girmiştir. Tasarım öncelikleri; güvenilirlik, 
süreklilik, esneklik, emniyet, konfor, ihtiyaçlara cevap 
veren ekonomik işletme, kolay kullanım, eğitim 
kayıtlarının tutulması takıp ve analizi şeklinde 
kurgulanmıştır. Tüm sistemler firma kültürüne uygun, 
endüstriyel haberleşme yeteneklerine sahip ve tümüyle 
entegre edilebilir yapılardan oluşmaktadır. Sistemler 
tarafından tutulan kayıtlar üzerindeki zaman damgaları 
saniye hassasiyetinde her gün sonunda eşlenmektedir. 
Aşağıda Binada kullanılan teknolojik Sistemlerin 
başlıcaları hakkında tanıtıcı bilgiler verilmektedir. 

1. Aydınlatma, Konfor ve Enerji Takip Sistemi 

Evrensel olarak kurgulanan sistemin temelinde KNX 
veriyolu haberleşmesi kullanılmıştır. KNX 
haberleşmenin evrenselliği sayesinde; bina içerisinde 
çeşitli üreticilerin ürünleri tam entegre olarak 
kullanılmıştır. Sistem genelinde 1350'den fazla KNX 
adresi bulunmaktadır, ilgili cihazlar toplam 9400 
haberleşme noktası üzerinden iletişim kurmakta ve 
OPC üzeriden scada ekranından takıp edilmektedir. 
Resim 1.1'de scada açılış sayfası görünmektedir. 

1.1. Aydınlatma Kontrolü 
Aydınlatma kontrolünde DALI haberleşmenin 

sağladığı tüm özellikler kullanılmıştır. Tesisat, tasarım 
ve kurulum aşamalarında kolaylıklar sağlayan yapıda, 
bir besleme ve bir veri hattı üzerinde, çeşitli 
birleşimlerde sanal gruplama yapılmıştır. KNX arayüzler 
ile sisteme entegre edilen aydınlatma armatürlerinin; 
yüzde olarak açıklık bilgisi, lamba arızası, balast arızası 
ve kontrolerı scada ekranına OPC üzerinden 
aktarılmıştır. Aydınlatma armatürlerinde oluşan bir 
arıza, arızanın türü ile birlikte operatör ekranlarına 
iletilmekte ve anında müdahale edilmektedir. 

Açık ofislerde dahili gün ışığı sensörleri ile otomatik 
aydınlatma yapılmaktadır. Doğal ışıktan en fazla 
yaralanmanın hedeflendiği uygulamada; masaüstü ışık 
şiddeti 550lux olacak şekilde, doğal ışığın azalması ile 
birlikte yapay ışık şiddeti gerektiği kadar artırılarak 
tasarruf sağlanmakta bu yolla istenilen şiddet ve 
dengede aydınlatma kalitesi sağlanırken , enerji 
kullanımında işletme ekonomisi de sağlanmaktadır. 

H H n f n t m r t f Ç c r r T 

IC m 
V-

ı r U n emes ,'«. u 
R e s i m 1.1 Scada Açılış Sayfası 

VVC'Ierde varlık sensörleri ile 
aydınlatma armatürkeri kontrol 
edilmektedir. Varlık sensörleri, PIR 
sensörlerin aksine hareket 
olmadığında bile kişinin içeride 
bulunduğunu tespit etmekte ve gerekli 
aydınlatmayı sağlamaktadır. Varlık 
sensörlerıne ek olarak hareketin 
olduğu bölümlerde ve otoparkta PIR 
sensörleri de kullanılmıştır. 

Harici gün ışığı sensörüyle 
desteklenen sistemde; çevre 
aydınlatma, harici ortamın 100lux'ün 
altına düşmesi ile devreye girmektedir. 
Sistem belirlenen saatlerde dahili 
aydınlatmaları kapatmakta ve gece 
konumuna almaktadır. Geceleri 
temizlik vb. nedenler ile katta bir 
çalışma yapıldığında; ışıklar 30 dk 
sonra uyarı verdikten sonra 
kapanmaktadır. 

Yetkin operatörlerin olmadığı 
saatlerde, sisteme erişimin sade bir 
şekilde sağlanması amacıyla danışma 
bankosunda dokunmatık ekran tesis 
edilmiştir. 

1.2. FCU-Sıcaklık İzleme ve 
Kontrol 

Binada tesis edilen dört borulu fan-
coil sisteminin izleme ve kontrolü, tıpkı 
aydınlatma sisteminde olduğu gibi 
KNX omurgası üzerinden 
yapılmaktadır. Tüm mahallerin anlık 
sıcaklık, istenilen sıcaklık, fan-coıl hızı, 
ısıtma-soğutma durumları ve konfor 
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durumları anlık olarak takip edilmekte, 
gözlenen aksaklıklara anında 
müdahale edilmektedir. Kontrol 
cihazlarında oluşan arıza, donma gibi 
bilgiler; arıza izleme ekranları 
üzerinden operatörlere 
ulaştırılmaktadır 

Sıcaklık izleme, konfor amacının 
dışında emniyet amacıyla da 
kullanılmaktadır. Bilgi işlem odası, 
sistem odası, ana pano odası gibi 
mahallerin sıcaklıkları belirli eşik 
değerleri aştıklarında sistem alarm 
bilgileri üretmekte ve bu bilgiler 
ekranlar üzerinden operatörlere, e-
posta aracılığı ile ilgili ve yetkililere 
anında ulaştırılmaktadır. 

Kullanıcılar istedikleri anda, web 
arayüz üzerinden sisteme 
bağlanmakta; ister bilgisayarları ister 
cep telefonlarından gerekli bilgileri 
alabilmektedirler. 

1.3. Enerji İzleme 

Yapı genelindeki enerji dağıtım 
panolarındaki sayaçlar KNX özellikli 
olup aynı omurga üzerinden tüm 
bilgileri takıp edilmektedir. Tüm 
panolara ilişkin değerler sistem 
tarafından otomatik olarak okunmakta 
ve bilgiler sürekli kaydedilmektedir. 
Kaydedilen bilgiler aylık raporlar haline 
getirilip, saklanmaktadır. 

Sayaçların aşırı gerilim, faz 
dengesizliği gibi arıza bilgileri ile pano 
şalterlerine ilişkin konum bilgileri 
ayrıca arıza takıp ekranlarından 
izlenebilmektedir. 

2. Isıtma Soğutma Havalandırma 
İklimlendirme (HVAC) 
sistemleri Kumanda ve 
Otomasyon Sistemi 

Binada mevcut tüm 
Kılımalar,Pompalar,Soğutma Kuleleri, 
Chiller vb ekipmanlar,giriş dönüş hava 
ve su sıcaklıkları, nem vs takıp edilen 

noktalardaki alarm bilgileri, işlenmekte , sistemlerin 
senaryolara göre çalışması temin edilmekte,tüm bilgiler 
kaydedilmekte ve ihtiyaç duyulan bilgiler e-posta 
aracılığı ile yetkililere anında aktarılmaktadır. Sistem 
gelecek genişlemeler de düşünülerek OPC tabanlı 
yapılandırılmıştır. 

Sistemin uzaktan da takip edilebilmesi için web-
arayüz desteği yapılandırılmış ve web kullanıcılar 
tanımlanmış, kullanıma açılmıştır. 

3. Yangın Algılama ve Kontrol Sistemi 

Yangın algılama sistemi, interaktif bir sistem olan 
Siemens Cerberus olarak seçilmiştir. Sistem genelinde 
16 çevrim üzerinde 110 ihbar butonu, 677 duman 
dedektörü, 20 ısı dedektörü, 77 kombine dedektör ve 
95 adet izleme ve kontrol modülü kullanılmıştır. 

Yangın algılama sistemi de tıpkı diğer sistemlerde 
olduğu gibi OPC üzerinden haberleşme yeteneğine 
sahiptir. Yangın güvenliği ile ilgili tüm senaryolar, yangın 
yönetmeliğine uygun olarak doğrudan yangın panelleri 
tarafından çalıştırılmaktadır. 

Sisteme entegre olarak , İT odaları ve Arşiv 
odalarında da FM200 söndürme sistemleri tesis 
edilmışlerıdr. Söndürme sistemleri için Oda kaçak-
sızdırmazlık testleri de gerekli testler yapılmış tüm 
yangın senaryoları adres bazında test ve kontrol 
edilmiştir. 

4. Kartlı Geçiş ve Entegre Güvenlik Sistemi 

Yapıda giriş çıkışların kontrolünün sağlanması için 
entegre kartlı geçiş ve güvenlik sistemi tesis edilmiştir. 
Sistemin temel görevi tüm çalışanların can ve mal 
güvenliğini sağlamaktır. Kartlı geçiş sistemi 18 kayar 
kapı. 7 kapı, araç bariyerı ve VIP turnikesi dahil olmak 
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üzere 7 turnike ve 6 güvenlik bölgesinden oluşmaktadır. 

Kartlı geçiş sistemi altında çalışan bazı özel 
uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: 

a. İR bariyer ile yetkisiz giriş tespiti 

b. Düşen kol uygulaması ile engelli girişi 

c. CCTV entegrasyonu ile otopark kapısı kontrolü 

d. Uzak mesafe okuyucu ve yakın mesafe 
okuyucular ile bariyer kontrolü 

e. Yemekhane hizmetleri takibi 

5. CCTV Sistemi 

CCTV sistemi saha ekipmanları 33 adet analog sabit 
kameralardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak bina 
çevresinde ve genel hacimlerde bulunan kameralar, İT 
odası, ATM ve kazan dairesi gibi bazı özel noktalarda da 
konuşlanmıştır. Saha cihazlarının analog olmasına 
karşın, sistem merkezi hibrit olarak yapılandırılmıştır. 
İleride çıkacak talepler doğrultusunda, İP kameralar 
sisteme eklenebılmektedır ve çeşitli içerik analizi vb 
algoritmalar sisteme eklenebilmektedir. 

Görüntü kayıtları, hareket miktarına ve kayıt 
çözünürlüğüne bağlı olarak iki-üç ay süre ile 
saklanmaktadır. 

Sistemin en belirgin özelliği bilinen konvansiyonel 
matris cihazının bulunmamasıdır. Sanal matris 
uygulaması ile bağlı bulunana tüm ekranlar üzerinde 
sanal monitörler programlanmıştır. CCTV klavyeleri, 
sanal monitörün numarasını yazmak sureti ile isteği 
görüntüyü ilgili monitöre aktarabilmektedir. 

Tüm diğer sistemlerde olduğu gibi CCTV sistemi 
tümüyle OPC üzerinden entegrasyona hazır olarak 
yapılandırılmıştır. Kayıt zaman bilgileri tüm sistemler ile 
eşlenmiş olduğundan; her hangi bir metinsel kayıt 

bilgisine ilişkin görüntüler (yangın 
kayıtları, kapı geçiş kayıtları, gaz 
algılama kayıtları, vb), direk zaman 
bilgisi girilerek izlenebilmektedir. 

6. Otopark Tehlikeli Gaz 
Algılama ve Havalandırma 
Kontrol Sistemi 

Yapıda Garaj 1 ve Garaj 2 olarak 
isimlendirilen iki adet kapalı otopark 
katı bulunmaktadır. Otoparktaki 
benzinli araçlardan çıkan CO gazını ve 
dizel araçlardan çıkan N02 gazını 
algılamak amacıyla adresli gaz 
algılama sistemi tesis edılmıştırSıstem 
kayıtları diğer tüm sistemler ile eş 
zamanlı tutulduğundan; otoparkta 
hangi araç varken gaz miktarlarının 
hangi düzeyde olduğu takıp 
edilebilmektedir. 

Tüm sistemler bir birleri ile 
bütünleşik ve yazılım destekli 
olduğundan, GAMA Holding 
binasındaki senaryolar kolaylıkla 
uygulanabilmekte ve 
değiştirilebilmektedir. 

N02 algılama esasına göre 
algılama GAMA Proje yönetiminin 
bilinçli tercihi ile özellikle 
istenmiştir. Bilgilerimiz dahilinde bu 
çerçevede Türkiye'de hayata geçen ilk 
uygulamadır. Binanın işletmeye 
alınmasını takip eden günlerde 
kaydedilen ölçümler, havalandırma 
sisteminin, çalışma aralıkları ve takip 
edilen hava kalitesi; tercihin doğru 
olduğunu ispatlayarak, GAMA 
kültürünün, ne denli önemli, birikimli 
ve güçlü olduğunu, Enerji üreten bir 
kuruluş olarak enerji kullanımına ve 
çevrenin korunmasına gösterdiği 
dikkati, çalışanlarına verdiği değer ve 
önemi bir kez daha uygulamalı olarak 
gözler önüne sermiştir. 

Binanın Yapımında emeği geçen 
tüm firmalar ve herkes adına. 

Saygılarımızla, 
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English summary 

RUSSIA- SHATURA 400 MW COMBINED CYLE 
POWER PLANT PROJECT 
By November 2010, the average progress for the 
general works is about 99,9%. 100% of the engineering 
works, 100% of the civil works and 100% of the 
mechanical works have been completed. Progress for 
start up and commissioning works is 99%. 

The power plant is the first EPC undertaken and 
completed in Russia by a foreign group. 72 hours of 
compulsory trial run followed by the first fire process 
which was completed in July 2010, has also been 
successfully completed. 400MW combined cycle power 
plant, construction of which was initiated in Shatura in 
the eastern part of Moscow as a result of the 
agreement signed in July 2007; has been completed by 
Gama and General Electric consortium and put into 
operation with an Inaugural Ceremony held within 
November 2010. The facility is in commercial operation 
beginning from that date. 

The 24 months warranty period of the power plant 
shall start in February 2011. 

DISI MUDAWARRA TO AMMAN WATER 
CONVEYANCE SYSTEM 
Engineering, procurement, construction and pipe 
installation works for Disi Mudawarra to Amman Water 
Conveyance System Project are currently in progress. 
Engineering works are nearly completed. In addition to 
the completion of specifications and reports; final 
execution drawings are still being handed over to site. 
Procurement works for supervision wells, production 
wells, valves, ductile pipes; internal and external 
coating material and pumps are in rapid progress. 
Manufacturing and transportation of steel pipes are 
carried on. Transportation of 121.137 tons of pipe has 
been completed to date. 
Sub-contractual agreements for pipeline 
construction&installation works, well drilling works, 
tank construction&erection works and construction 
works of O&M buildings have been signed. 
Jordan electrical administrations EDCO, NEPCO and 
JEPCO carry on their activities regarding the supply of 
electricity. 

98% of the engineering works, 64% of the 
procurement works and 5% of the construction works 
are completed by November 2010. The average 
progress for the general works is 36%. 

RUSSIA - SURGUT 2x400 MW N A T U R A L GAS 
COMBINED CYCLE POWER P L A N T P R O J E C T 
By November 2010, the average progress for the 
general works is about 99,9%. 100% of the engineering 
works, 100% of the civil works and 100% of the 
mechanical works have been completed. Progress for 
start up and commissioning works is 99%. 

The power plant is the first EPC undertaken and 
completed in Russia by a foreign group. 72 hours of 
compulsory trial run followed by the first fire process 
which was completed in July 2010, has also been 
successfully completed. 400MW combined cycle power 
plant, construction of which was initiated in Shatura in 
the eastern part of Moscow as a result of the 
agreement signed in July 2007; has been completed by 
Gama and General Electric consortium and put into 
operation with an Inaugural Ceremony held within 
November 2010. The facility is in commercial operation 
beginning from that date. 

The 24 months warranty period of the power plant 
shall start in February 2011. 

IRELAND - WHITEGATE 450 MW COMBINED 
C Y L E POWER PLANT P R O J E C T 
450MW combined cycle power plant, construction of 
which was initiated in Cork, Ireland as a result of the 
agreement signed in August 2007 has been completed 
by Gama and General Electric consortium. The 
reliability run have successfully been completed on 08 
November 2010 and the plant has been handed over to 
Bord Gais Energy and put into operation beginning 
from that date. 

16,500 m3 of concrete casting works, 2341 tons of 
structural steel erection works, 19.000 m2 facade/roof 
covering works, 683 tons of HRSG module installation 
works, 148 tons of HRSG drum installation works, 155 
tons of HRSG stack installation works, 3700 tons of 
ACC installation works, 1053 tons of and 84.614 weld 
diameter inches of pipe préfabrication and field 
installation works, installation works of 5 steel storage 
tanks which have a total capacity of 15,650 m3, 412 km 
of cable installation works, 13,5 km of cable tray 
installation works and 6.684 units of cable connection 
works have been completed within the scope of the 
project. 

The facility was entitled to occupational safety award 
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by Irish authorit ies as it was constructed in line with 
the highest occupational safety standards within the 
framework of European Union norms. 

MACEDONIA - S K O P J E 220 MW COMBINED 
HEAT AND POWER P L A N T P R O J E C T 
By November 2010,100% of engineering works, 97% 
of general works, 99,7% of civil and mechanical works 
have been completed. Progress for start-up and 
commissioning works is 70%. 

The completion of the punch items mentioned in the 
punch list is carried on. Commissioning works for BOP 
eguipment have been completed. The back feed supply 
of 110kV has been completed in September and power 
has been supplied for main and auxiliary transformers. 
Natural gas has been supplied by the client in October 
2010. The first fire for the gas turbine has been 
realized on 25 November 2010. Synchronization of the 
Gas Turbine Generator with Macedonian electricity grid 
shall start in December 2010. Within this period steam 
blow works will have been completed. 

LATVIA - RIGA TPP-2 RECONSTRUCTION 
SECOND UNIT P R O J E C T 
Riga TPP-2 Reconstruction Second Unit Project is 
wholly executed by Gama Power Systems on EPC basis 
apart f rom the projects previously completed. The 
project is a combined heat and power plant which 
consists of 1-1 multi shaft Gas Turbine Generator, HRSG 
and Steam Turbine Generator. The Steam Turbine 
Generator has three district heating condensers which 
allow flexibility in power generation mode and in 
district heating mode of the plant as per requirements 
of the district heating load of Riga city. This is a unique 
type Steam Turbine Generator and is only common in 
some numbered units in the world. When the Project is 
completed it will have a generating capacity of 350-
420 MW electrical and 270 MW thermal output. 
Generated thermal power will be transferred by the 
district heating condensers to the district heating 
system of the city. The project is planned to be 
completed in July 2013. 

By November 2010; 39,17% of the engineering works 
and 19,47% of procurement works have been 
completed. The average progress for the general Works 
is about 14,17%. The contracts for the supply of Gas 
Turbine Generator, Steam Turbine Generator and HRSG 
have been signed respectively on March 2010, May 

2010 and July 2010. The contracts for architectural 
engineering and local engineering works have been 
signed respectively on April 2010 and May 2010. The 
contracts for the supply of GTG and STG transformers, 
Generator Circuit Breaker and Isolated Phase Bus Duct 
have been signed respectively on July, November and 
December 2010. In addition to those, contracts for the 
supply of the fuel gas compressors, boiler feed water 
and condensate extraction pumps have been signed 
respectively on November and December 2010. The 
subcontractor agreement has been signed for the site 
mobilization and piling works on October 2010. 

As-built, mobilization and "zero cycle" project 
approvals which are the first three stages of permit 
procedure have been finalized. 

A G R E E M E N T FOR H A T A Y - E R Z i N N A T U R A L 
GAS COMBINED CYCLE POWER PLANT 
P R O J E C T HAS BEEN SIGNED 
Akenerji Elektrik Uretim A.S. has selected GE and Gama 
Power Systems consortium for a combined cycle power 
plant in Hatay-Erzin, Turkey. This follows two large 
combined cycle power plants in Ireland and Russia that 
the consortium recently put into operation. The EPC 
bid of Gama Power Systems and GE consortium with 
fixed price and delivery time was selected for a 900 
MW new capacity of Hatay-Erzin natural gas combined 
cycle power plant. 

A contract was signed with Akenerji Elektrik Uretim 
A.S., one of the leading energy investors in Turkey, on 
December 15, 2010 for the turnkey project. The plant 
site is planned to start operation in 2014. 

To date the consortium has participated in the 
construction of power plants capable of generating 
approximately 2,000 MW of power and has experience 
in building power plants on the basis of EPC 
construction worldwide. 

The Hatay-Erzin power plant will be capable of 
generating highly flexible and efficient electric power 
with the use of advanced technology. The plant will be 
equipped with an advanced combustion system to help 
maintain compliance with environmental emissions 
criteria as applicable to European standards. 

Under this arrangement, GE will be responsible for 
procurement of the equipment in the main power island 
and Gama Power Systems will be in charge of 
engineering, construction and installation of the power 
plant, as well as supplying the equipment outside of the 
main power island and other services. 
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