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EDİTÖRDEN 

GAMA Ailesinin Değerli Mensupları, 

Birçok konu, yoğun bir şekilde dünya ve ülkemiz gündemindeki yerlerini 
alırken, GAMA Holding bünyesindeki şirketlerimiz, yeni başarılar elde etmek 
üzere, çalışmalarına hız vermiş bulunmaktadırlar. Bu çalışmaların örneklerini, 
BÜLTEN'imizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız. 

Dünya gündeminin yoğunluğundan söz ederken, bizim de iş yapma 
alanımız içinde bulunan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki halk 
ayaklanmaları ve onlara karşı uluslararası topluluğun gösterdiği ilgiyi 
belirtmek istedik. Bu olaylara karşı, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 
olmak üzere, ülkelerin yetkililerinin gösterdikleri tutum ve davranışlar ile 
Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslararası kuruluşların izledikleri yollar 
tüm dünya tarafından ilgiyle izlenmektedir. Libya konusu Türk Müteahhitliği 
bakımından özel bir öneme sahipti ve oradaki olaylar birçok şirketin işlerine 
büyük ölçüde etki ederek, müteahhitlik işlerinin durumunu ve geleceğini 
belirsizliğe sürüklemiştir. Libya'da çalışan işçi ve diğer personelin, kayıp 
vermeden ülkemize getirilmiş olması, bu kritik ortamda olumlu bir gelişme 
sayılmalıdır. Bu arada, Mısır ve Tunus'da yönetim değişikliği gerçekleşmiş, 
diğer ülkelerdeki durumun nereye varacağı henüz tam olarak 
bilinememektedir. 

Dünya gümdeminde yer alan bir diğer önemli konu, Japonya'da meydana 
gelen deprem, tsunami ve bölgedeki Fukushima Nükleer Santralının devre dışı 
kalışını izleyen olaylardır. Ülkelerinin başına gelen böylesine bir büyük felâket 
karşısında, Japon Halkının sergilediği soğukkanlılık, birbirlerine yardım etme 
yöntemleri, gösterdikleri düzen ve intizam anlayışları, tüm dünyanın takdirini 
toplamıştır. Hemen hemen herkes tarafından inanılan bir husus, böylesine 
nitelikli bireylerden oluşan Japonya, bu felâketin olumsuz etkilerinden çabuk 
kurtulacak ve bir gelişmiş sanayi ülkesi olarak yoluna devam edecektir. 

Ancak, Fukushima Nükleer Santralının durumu dünyada nükleer enerji 
projeleri konusunda tekrar önemli tartışmaların başlamasına neden olmuştur. 
Ülkemizde de bir nükleer santral yapımına karar verilen bir sürecin başlangıç 
noktasında, bu tartışmalar, bazı çevrelerce de devam ettirilmektedir. Enerji 
konusu, hem dünya ve hem de ülkemiz için büyük ölçüde stratejik olan bir 
konudur. Umarız bu tür tartışmalar, hızla artmakta olan enerji talebinin 
karşılanmasında aksaklıklara ve dolayısıyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
yavaşlamasına neden olmaz. 

GAMA Topluluğu olarak, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri ve 
oluşumları yakından izliyor ve gerekli değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 
Amacımız, şimdiye kadar birçok başarıları gerçekleştirmiş olan 
topluluğumuzun, hem dünyada ve hem de ülkemizde yeni başarılara imza 
atmasını sağlamaktır. Birikimlerimizin, deneyim ve çalışma azmimizin bizi 
başarılı sonuçlara ulaştıracağına inancımız tamdır. 

Gelecek sayımızda buluşmak umudu ve saygılarımızla, 

GAMA Bülten 

Libya konusu 
Türk 
Müteahhitliği 
bakımından özel 
bir öneme 
sahipti ve 
oradaki olaylar 
birçok şirketin 
işlerine büyük 
ölçüde etki 
ederek, 
müteahhitlik 
işlerinin 
durumunu ve 
geleceğini 
belirsizliğe 
sürüklemiştir. 
Libya'da çalışan 
işçi ve diğer 
personelin, 
kayıp vermeden 
ülkemize 
getirilmiş 
olması, bu kritik 
ortamda olumlu 
bir gelişme 
sayılmalıdır. 
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HABERLER 

©GAMA 
Ankara Üniversitesi 

GAMA Biyomedikal Cihaz 
Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 

GAMA Eğitim Vakfı'nın, uzun 
yıllardır ara eleman eğitimi ve 
istihdama katkı konularında 
yapmakta olduğu çalışmalar 
sürmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, 
kaynak ve boru ustası 
yetiştirilmesine katkılarda bulunan 
Vakıf. 2011 yılında da, başka bir 
sektöre, sağlık sektöründeki ara 
eleman ihtiyacı konusunda Ankara 
Üniversitesi ile ortak bir proje 
geliştirerek hayata geçirmiştir. 

Ankara Üniversitesi ile GAMA 
Eğitim Vakfı arasındaki protokol 
11 Nisan 2011 günü imzalanmış, 
bunu takiben okulun yenileme 
çalışmaları için inşaat ekibi, rölöve 
çıkarmak, keşif hazırlamak gibi ön 
çalışmalara başlamıştır. Mayıs 
ayının son haftasında inşaata 
başlanılabilmesi için işyerinin 
teslimi konusunda okul yönetimi 
ile anlaşma yapılmıştır. İnşaat 
süreci 75 gün sürecektir. 15 Eylül 
haftası inşaatın tamamlanarak 
okul yönetimine teslim edilmesi 
amaçlanmaktadır. Ekim ayında 
okulumuzda eğitime 
başlanacaktır. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA 
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ 
MESLEK YÜKSEK OKULU nun amacı Medikal 
Cihaz Sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş 
gücü eğitimini vermek ve medikal cihazlar 
konusunda uzmanlaşmış teknik eleman 
yetiştirmektir. 

Okuldaki eğitim ile 

> Tıbbi cihaz sektöründe yer alan cihazların 
kurulması, bakım ve onarımı konusunda 
eğitim almış ve branşlaşmış teknik eleman 
ihtiyacını karşılamak, 

C> Cihaz başında verilecek hem teorik, hem de 
uygulamalı eğitim ile yeterli ve nitelikli 
teknikeri sektöre kazandırmak, 

> Yetiştirilecek nitelikli teknikerlerle kurulum, 
bakım ve onarımla ilgili yurtdışına bağımlığı 
önemli ölçüde azaltmak, 

\> Meslek elemanı olmayanların bu sektörde 
çalışmaları nedeni ile oluşan sıkıntıları 
ortadan kaldırmak, 

> Sektörde Üniversite-Sanayi ve Araştırma 
Merkezleri işbirliği yeterli düzeye çekilerek 
sektöre bilgi, teknoloji ve AR-GE anlamında 
önemli katkı sağlamak, mümkün olacaktır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Bu okul, ülkemizde tıbbi cihaz sektöründe 
henüz eğitim aşamasında branşlaşmayı 
sağlayacak ilk meslek yüksekokulu olacaktır. 
Eğitim programları sağlık sektöründe çok büyük 
eksikliği duyulan "sağlık ara elemanı" yetiştirmek 
ve mezun etmek üzere yapılandırılmıştır. 
Öncelikle, hastanelerde kullanılan ve hayati önem 
taşıyan teknolojik aletlerin bakım ve onarımını 
yapabilecek kişiler yetiştirilecektir. Şu anda, bu 
hizmet yurtdışı firmalar aracılığı ile verilmekte ve 
çok büyük aksama, telafisi çok güç sonuçlar ve 
masraflar oluşmaktadır. Türkiye genelinde 
yaklaşık 1000 adet hastane bulunmaktadır. 
2 yıl sürecek eğitimden sonra mezunlarına %100 

istihdam sağlanabileceği 

umulmaktadır. Büyük şehirlerdeki 

üniversite hastanelerinde dahi acil 

servis, reanimasyon üniteleri gibi 

hayati önemi tartışılmaz 

bölümlerde, çok acil olarak bu 

kişilere ihtiyaç duyulmaktadır, ilk 

aşamada üç programla başlaması 

planlanan eğitim, daha sonra yeni 

branşların eklenmesiyle beşe 

çıkacaktır. İlk üç programdan 60 

öğrencinin mezun olması 

planlanmaktadır. 

YÜKSEK OKULUN PROGRAMLARI 

1. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknolojisi Programı 

Sağlık kurumlarının Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp ünitelerinde 

kullanılmakta olan tıbbi görüntüleme ve tedavi cihazlarının kurulum, bakım, 

onarım ve kalibrasyonlarını tam ve doğru yapabilecek yeterliğe sahip tekniker 

yetiştir ir. 

2. Tıbbi Laboratuvar Cihazları Teknolojisi Programı 

Hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık kurumları ve diğer kurumların 

laboratuvarlarında kullanılan tüm cihazların kurulum, bakım, onarım ve 

kalibrasyonunu tam ve doğru yapabilecek yeterliğe sahip tekniker yetiştirir. 

3. Akustik Ölçüm Cihazları ve İşitme Cihazı Teknolojileri Programı 

Akustik Ölçüm Cihazları Ve İşitme Cihazlarının kurulum şartlarını kontrol etme, 

kurulum, ilk çalıştırma, bakım, onarım ve kalibrasyon işlerini kendi başına ve 

teknik destek ekibi ile tam ve doğru yapabilecek yeterliğe sahip tekniker yetiştirir. 

Programlarda, yılda üç dönem halinde eğitim verilecek olup, programın toplam 

süresi altı dönem ve iki yıldan oluşmaktadır. 

Tüm programlar için, dört dönemde dersler ortak program çerçevesinde 

yürütülecek; iki dönemde ise program alanına ilişkin özel ileri eğitim verilecektir. 
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Marmaray Projesi - BC1 Sözleşmesi 
Marmaray Projesi, İstanbul'un Asya ve 

Avrupa vakalarını birbirine 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 

YENİKAPI 
İSTASYONU 

tüneller açılmaktadır. Projede TBM-1 
tünelleri olarak adlandırılan, herbiri 2,430 m 
uzunluğundaki tüneller Gama ve Nurol 
firmalarının ortak girişimi tarafından inşaa 
edilmektedir. 

Marmaray Projesi 
kapsamında 
Yenikapı 
İstasyonu'nun orta 
kısmında beton 
dağıtıcı bom 
üçüncü 
pozisyonda olup 
temel, kolon, 
perde ve döşeme 
işlerine devam 
edilmektedir. 
Namık Kemal 
Tüneli kazısına 
22 Mart 2011 
tarihinde T2 
kısmından 
başlanmıştır. 
Mart sonu itibari 
ile taç kısmında 
12.44 mt, omuz 
kısmında ise 
9.44 mt. 
kazılmıştır. 

GAMA B Ü L T E N • 64 



DEVAM EDEN PROJELER 

ÜSKÜDAR İSTASYONU 

Üsküdar İstasyonu'nda inşaat işlerine devam edilmiştir. Doğu ve Batı kısımlarında alan 
teslimleri yapılması sonrasında çalışmalar süratle başlatılmıştır. Gama-Nurol Adi Ortaklığı 
olarak, Batı kısmında tek seferde en büyük hacimli beton dökümü, (1446 m3) yaklaşık 30,5 
saat gibi bir sürede, sorunsuz ve başarıyla tamamlanmıştır. 

TBM 1 

Yedikule-Yenikapı arasında kazı yapan TBM 1, birinci tünel kazısını 19 Mart 2011 itibari 
ile bitirmiştir. İkinci kazısı için söküm ve Yedikule'de montaj işlerine başlanmıştır. 

Yedikule - Yenikapı TBM1 Kazısı 
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DEVAM EDEN PROJELER 

MW 

Libya'da Sirte şehr in in bat ıs ında 
yapımı devam e tmekte olan Al-
Khal i j 4x350MW Ener j i Santralı 
Projesi , Libya 'daki o lumsuz 
gelişmeler sonucunda , 20 Şubat 
2011 tarihi i t ibariyle "Mücb i r 
Sebep" ilan edilerek belirsiz bir 
süre için askıya al ınmıştır . Bu 
gel işmenin a rd ından hemen 
harekete geçilerek ve gerekli izinler 
al ınarak 5 ayrı uçak seferi ile Sirte 
Havaalanı 'ndan b ü t ü n 
çalışanlarımız ve aileleri, 
taşeronlarımız ile o lanaklar ımızın 
izin verdiği ölçüde Sir te 'de mahsu r 
kalan diğer firmalardan katı lanlar 
ile bir l ikte toplam 999 kiş inin 
tahliyesi 25 Şubat 2011 ta r ih inde 
güvenlik içerisinde 
tamamlanmışt ı r . 

Libya'da yaşanan olayların ne 
zaman ve ne şekilde sonuçlanacağı 
belirsizliğini korumaktadır . 
Sözleşmemize göre "Mücb i r Sebep" 
d u r u m u 180 gün boyunca devam 
ederse, tarafların sözleşmeyi fesih 
e tme hakkı vardır. Bu süre 
içerisinde tüm tedarikçi ler imiz ve 
taşeronlarımız ile koordinel i bir 
şekilde çalışarak hem bizim hem de 
onların kayıplarını m i n i m u m 
seviyede tutulması için çaba 
gösterilmektedir. 

Mücbir sebep ortaya çıkt ığında 
saha işlerinde %58, proje genel inde 
ise %76 ilerlemeye ulaşılmış ve 
revize program dahi l inde teslim 
tarihlerine ulaşılmaya 
çalışılmaktaydı. 

Libya - Al Khalij 4x350 
Enerji Santralı Projesi 

Sirte Havaalanı ndan bütün çalışanlarımız ve aileleri, 
taşeronlarımız ile olanaklarımızın izin verdiği ölçüde 
Sirte'de mahsur kalan diğer firmalardan katılanlar ile 
birlikte toplam 999 kişinin tahliyesi 25 Şubat 2011 
tarihinde güvenlik içerisinde tamamlanmıştır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

« r 

Kazakistan Kashagan 
Endüstriyel Binalar Projesi 

L ı . - - 5 
Mekanik Atelye ve Elektrik / Enstrüman Ateiyesi 

G A T E İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
Kazakistan Kashagan'da yürütmekte olduğu 
Kashagan Endüstr iyel Binalar Projesi 'nde Mart 2011 
sonu itibariyle proje genel inde %98.8 tamamlanma 
oranına ulaşılmıştır. Kashagan'da yapımı devam 
eden petrol ve gaz zenginleşt i rme tesisine hizmet 
verecek, toplam 11 adet b inanın yeraldığı Trench 
1&2 ve Trench 3 kapsamında, binalara yönelik idare 
ile belirlenen eksiklerin gideri lmesine ve mekanik 
tamamlanma işlerine yoğun bir şekilde devam 
edilmektedir . 

Sahada ağırlıklı olarak Trench 1&2 kapsamında 
olan İtfaiye Binası ve Merkez Kontrol Binası 
mekanik tamamlama işlerine devam edil irken, bu iki 
b inanın da ener j i lendi rme işlemi tamamlanmış olup, 
ağırlıklı olarak klima otomasyon işleri ile devam 
edilmektedir. 

Trench 3 kapsamındaki binalarda, özellikle ambar 
binasında, idarenin tedarik ettiği panellerin monta j 
ve bağlantı işleri, eksiklerin tamamlanması ve 
mekanik işler sürmektedir . 

Projeler kapsamında, indirekt ve direkt olarak 
229 kişi bulunmaktadır . Program dahi l inde 
demobilizasyon sürdürülmektedir . 

2011 Nisan ayı itibariyle 
proje gerçekleşme oranları 

Mühendislik % 97.6 

Satırıalma % 100 

Yapım işleri % 98.9 

Proje Tamamı % 98.8 

Kashagan'da yapımı devam eden 
petrol ve gaz zenginleştirme tesisine 
hizmet verecek, toplam 11 adet 
binanın yeraldığı Trench 1&2 ve 
Trench 3 kapsamında, binalara 
yönelik idare ile belirlenen eksiklerin 
giderilmesine ve mekanik 
tamamlanma işlerine yoğun bir 
şekilde devam edilmektedir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Kazakistan Kashagan Ana İşler 
"Oil Trench 1, 2 ve 3" Projeleri 

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 tamamlanmış olup, 
idarenin saha talepleri olarak verdiği 
ek işler yapılmaktadır. 

Proje kapsamında idareye 
sunulacak kalite dokümanları ile 
Kazakistan kanunları (ROCK) için 
gereken dokümanların hazırlanması 
ise yoğun bir şekilde sürmektedir. 

Bu proje ek bir sözleşme ile alınan 
Oil Trench 3 kapsamında çeşitli 
ünitelerde devam eden işlerin 

bütününde %96.5'hk bir 
ilerleyiş oranına ulaşılmıştır. 
Yoğun bir şekilde devam 
edilen ısı takip kablo ve 
izolasyon işleri, çevre 
düzenleme işleri, klima 
sistem ve otomasyon 

montajının bitirilmesine çalışılmaktadır. Haziran 
2011'de bitirilmesi planlanan proje kapsamında 
bugüne kadar 4.3 milyon çalışma saatlik süreye 
ulaşılmıştır. 

İdareden sözleşme kapsamı dışında alınan 
ekipman iç aksam montajı , kısa sürede 
tamamlanarak projeye ek gelir sağlanmıştır. 



DEVAM EDEN PROJELER 

Kazakistan Kashagan Enerji Santralı 
Trench 3 Projesi 

çeliklerinin montaj ına devam edilmektedir. 

2 bina içinde yer alan tavan vinçlerinin ve Gaz 
Türb in Binası 'nın 2 adet bacasının Kazakistan'a 
sevkiyatı gerçekleşmiştir. 

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

2011 Nisan ayı itibariyla proje gerçekleşme oranları: 
Mühendislik % 64.69 

Kazakistan Kashagan'da 18 Eylül 
2009 ta r ih inde imzalanan sözleşme 
ile mühendis l ik , tedarik, yapım 
(EPC) bazında G A T E (Gama-Tekfen 
Ortakl ığı) taraf ından yapılmakta 
olan 2x35 M W gücündeki Doğal Gaz 
Santralı inşaat işleri yoğun bir 
şekilde devam etmektedir . 

İdare temini gaz türbinler i ile 
tü rb in yardımcı üni te ler inin 
temellerine konulmasın ı takiben, 
tü rb in ekipmanlar ın ın montaj lar ına 
başlanmış ve ekipman içi borulama 
tamamlanmışt ı r . Halihazırda, gaz 
türbin ler ine yönelik bina içinde ve 
dışında yer alan ünitelerin detay 
işlerine devam edilmektedir. 

Gaz T ü r b i n Binası 'nın içinde ve 
dış ındaki temeller tamamlanmış 
olup, çelik üzerlerinde yangından 
ko runma kaplamasının tamirleri 
üzerine çalışılmaktadır. Binaların 
etraf ında yer alan boru köprüler inin 
birincil ve ikincil çelik montaj lar ı 
büyük oranda tamamlanmışt ı r . 
Köprüler üzer inde boru ve kablo 
tavası monta j ına başlanmıştır. 

Satınalma % 63.90 

Dizel Jeneratör Binası 'nda 
y a r d ı m a üni te ekipman ve boru 
köprüsü temelleri t amamlanmış 
olup, binaya a|t kiriş, makas ve kgjon 

% 37.68 Yapım İşleri 

Proje Tamamı % 55.62 



DEVAM EDEN PROJELER 

Katar Pearl GTL 
Hava Ayrıştırma Üniteleri Projesi 

Katar'ın Ras Laffan endüstriyel 
şehrinde yapılmakta olan Pearl GTL 
projesinde Mart 2011 sonu itibariyle 
%99.89 genel iş ilerleme oranına 
ulaşılmıştır. Mart 2011 sonu itibari 
ile projemizde çalışan personel sayısı 
toplam 695 kişiye düşmüştür. 

Yapımı tamamlanan F F (LIN 
Tank), FD, FC, FB, FA Üniteleri 
(tüm Faz-1 üniteleri) Müşteri'ye 
teslim edilmiştir. 

Proje kapsamında yer alan bütün 
inşaat işleri başarıyla bitirilmiş olup, 
eksik tamamlama ("punch") işleri 
devam etmektedir. 

Çelik montaj işleri tüm ünitelerde 
tamamlanmıştır. Eksik tamamlama 

Mart 2011 sonu itibariyle disiplinler bazında ilerleme yüzdeleri: 
İnşaat İşleri % 99.99 

Çelik Montaj işleri % 99.87 

Statik & Döner Ekipman Montaj İşleri % 99.27 

Boru Montaj ve İmalat İşleri % 99.96 

Boya işleri % 99.93 

işleri Faz-1 ünitelerinde bitirilmiş olup, Faz-2'de 
devam etmektedir. Kalan "punch"ların tamamı 
yıkama / temizlik ile alakalıdır. Makine daireleri 
kaplama işleri tüm ünitelerde başarıyla bitirilmiştir. 

Proje kapsamında yer alan bütün statik ve döner 
ekipman montajları başarıyla tamamlanmış olup, 
sadece Faz-2'de DCAC (Direct Contact Air Cooler) 
ve Molsieve'lerin (Molecular Sieve Adsorber) 
"fılling" aktiviteleri ve "punch" kapama işleri devam 
etmektedir. 
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"Air Cooller Condenser" (ACC) montaj işleri tüm 
ünitelerde başarıyla bitirilmiştir. Eksik tamamlama 
işleri Faz-1 ünitelerinde tamamlanmış olup, Faz-2 
ünitelerinde commissioning işlerinden dolayı 
beklemektedir. 

Boru kaynak işlerinde toplam 494,532 WDI 'dan 
289,563 W D I atölye, 204,969 W D I saha kaynağı 
bulunmaktadır . Mart 2011 sonu itibariyle saha 
kaynağı kalmamıştır. 1696 adet test paketinden 1694 
adedinin basınç testi, 1,682 adedinin ise 
reinstatement işleri bitmiştir. 

Kumlama ve Boya İşlerinde; genel boya işleri 
bitirilmiş olup, renk kodlama & markalama işleri ve 

eksik tamamlama işleri devam 
etmektedir. 

Şubat 2011'de imzalanan 
Amendment No.2'ye göre 31 Mart 
2011 itibariyle GAMA kontrat 
kapsamında kendi sorumluluğunu 
yerine getirmiş olup, geçici kabul 
belgesi almaya hak kazanmıştır. 1 
Nisan 2011 - 31 Mart 2012 arası 
dönemde GAMA Müşteri 'ye 
precommissioning ve commissioning 
işleri için gider + %10 kar 
karşılığında destek vermeyi kabul 
etmiştir. 

Bu dönemde de Kamp içi ve 
"Pearl Village" sosyal etkinlikleri 
çerçevesinde farklı kültürel ve sportif 
aktivitelere GAMA'nın katılımı 
devam etmiştir. Düzenlenen futbol 
turnuvalarında GAMA yarı finale 
kalmaya hak kazanmıştır, basketbol 
turnuvaları ise devam etmektedir. 
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Ûatargas 3 ve U LNG Tesisi Prosesi 

Qatar Petroleum tarafından 1990 
yılında kurulmasına başlanan ve 
toplamda 295 km2 'lik bir alana sahip 
RLIC'de (Ras Laffan Sanayi Bölgesi) 
bulunan tesis kısmen 13 Aralık 
tarihinde devreye alınmıştır. Proje 
ile ilgili GAMA'nın üstlenmiş 
olduğu işler 2010 yılında alınan 
sertifikalarla tamamlanmış, Ocak 
2011 tarihi itibari ile yalnızca 
demobilizasyon işleri üzerine 
çalışılmıştır. 

Ekim 2010 itibarı ile alınmış olan 
kabul sertifikaları ile garanti 
sürecine girilmiş olup, garanti süresi 
2 yıldır ve Ekim 2012 tarihinde sona 
erecektir. 

CTJV ile yapılan anlaşma ile Ocak 
2006'da başlanan proje işleri yaklaşık 
60 aylık bir sürenin sonunda ve 60 
milyon adamsaat harcanarak 
tamamlanmıştır. Ocak 2011'den 
sonra ortalama yaklaşık 100 kişilik 
direkt-indirekt ekipler ile 
toplamında 9,160 kişilik 2 kamp, 
3,000 m2 'lik ofis binaları ve 
180,000'm2 'den büyük bir alana 
kurulan geçici tesislerin sökümleri 
tamamlanma aşamasına gelinmiştir. 

Atölye, ambar, kamp ve ofis binalarının tamamı 
sökülüp paketlenirken bir kısmı satılmış, bir kısmı 
Suudi Arabistan'a gönderilmiş, kalanların bir kısmı 
Katar'da kiralanan arsalara ilerde satılmak üzere 
taşınmış olup, taşıma işleri Nisan 2011 tarihi itibarı 
ile henüz tamamlanmamıştır. Mayıs 2011 başında 
demobilizasyonun tamamlanması hedeflenmektedir. 

T S F alanının 31 Mart 2011 tarihinden önce 
boşaltılarak işverene zamanında ve herhangi bir kaza 
yaşanmadan teslim edilmesi ile ilgili ödül ve 
çalışanlara bununla ilgili sertifikaları CTJV 
kampında 24 Mart 2011 tarihinde düzenlenen 
törenle CTJV ve Qatargas yetkililerince verilmiştir. 

CTJV'nin alt yüklenicisi olarak üstlenmiş 
olduğumuz işlerin bulunduğu tesis, tam olarak 
devreye girdiğinde toplamda 15.6 milyon ton yıllık 
kapasitesi ile dünyanın en büyük kapasiteli L N G 
tesisi olacaktır. 

Proje GAMA'nın tarihindeki en çok boru kaynağı 
yapılan proje olmanın yanısıra (toplam 1,436,124 
WDI) gerek direkt-indirekt eleman toplamında 
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13,319 adam sayısı ile şantiye mevcudu ile, gerekse 
boru işlerinin yanı sıra kapsamındaki çelik, ekipman 
montajı , izolasyon, boya, elektrik enstrümantasyon 
ve inşaat işlerinin miktarları, hem de proje sahasının 
büyüklüğü ile geçmişte gerçekleştirilen diğer 
projeler ile kıyaslanmasını zor kılmaktadır. Proje 
ömrü boyunca Qatargas ve CTJV'nin giriş 
eğitimlerinden geçerek GAMA kapsamındaki işlerde 
çalışan eleman sayısı taşeronlar dahil 25,000 kişi 
civarında gerçekleşmiştir. İşveren ile proje ömrünce 
yapılan toplam 7 adet zeyilname ile proje, orijinal 
imzalanan hali ile kıyaslandığında; gerek işin 
kapsamı, gerek süresi ve gerek maddi yönüyle çok 
farklı bir yapıya bürünmüştür . 

Tesisin amacı olan doğal gazın hacmini altıyüzde 
birine indirerek, sıvı hale getirilmesi atmosfer 
basıncında -160°C ısısında sağlanabilmektedir. Boru 
hattı yerine gazın sıvı hale getirilmesinin temel 
nedeni, uzak mesafelere nakliyesinin kolaylığı olup, 
dünyadaki en büyük tedarikçileri Cezayir, Nijerya, 
Mısır, Trinidad, Endonezya, Malezya, Brunei, 
Avustralya, Rusya, Abu Dhabi, Oman ve Katar'dır. 

İşlenmemiş gaz tesise sahilin yaklaşık 60 km 
açığındaki doğal gaz kuyularından gelmektedir. 
Denizden gelen boru hattının tesise ilk girişi GAMA 
kapsamında da yer almış olan "Slug-Catcher" olarak 
adlandırılan üniteye yapılmaktadır. Burada gerek 
dikey gerek yatay separatörler sayesinde basınç 
düşürülmesi ve soğutma neticesinde gelen doğal gaz, 
diğer sıvı ve katı cisimlerden ayrıştırılarak yine 
kapsamdaki " inlet" alanına aktarılır. Bu aşamadan 
itibaren tesisdeki proses alttaki şemada görülebilir. 

Simple LNC Production Scheme 
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Proje ömrü boyunca ûatargas ve 

CTJV'nin giriş eğitimlerinden geçerek 

GAMA kapsamındaki işlerde çalışan 

eleman sayısı taşeronlar dahil 25.000 

kişi civarında gerçekleşmiştir. 

İşveren ile yapılan toplam 7 adet 

zeyilname ile proje, orijinal imzalanan 

hali ile kıyaslandığında: gerek işin 

kapsamı, gerek süresi ve gerek 

maddi yönüyle çok farklı bir yapıya 

bürünmüştür. 

Slug-catcher ünitesinden çıkan 
işlenmemiş gazda bulunan H2S ve 
C 0 2 " inlet" kısmında ayrıştırılarak 
kükürt elde etme bölümüne 
yönlendirilmekte ve burada elde 
edilen kükürt dünya piyasalarına 
çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere 
pazarlanırken, karbondioksit 
atmosfere verilmektedir. Bu 
aşamadan sonra halen gazın 
içersinde bulunan eser miktarda su, 
hidrokarbonlar ve cıva da yine bu 
ünitede ayrıştırılıp soğutma ve 
sıvılaştırma ünitelerinde L N G elde 
edilmesi işlemi tamamlanır. Proses 
için gerekli enerjiyi 30 MW 
kapasiteli 4 gaz t irbünü sağlarken, 
sıvılaştırmada kullanılan yöntem 
dünyadaki LNG tesislerinin % 
90'ında kullanılan APCI ya da 
C3MR diye bilinen patenti 
Amerikan Air Products and 
Chemicals firmasına ait metoddur. 
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Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi 

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, Mart 2011 sonu 
itibariyle %49.24 fiziksel 
ilerleme seviyelerine 
ulaşılmıştır. 

Halihazırda çalışmalar; 
Dökümhane, Haddehane, 
Kütük Stok, Malzeme 
Hazırlama, Toz Toplama, Baca 
ve Su ünitelerinin bulunduğu 
bölgelerde devam etmektedir. 

Dökümhane binasında 260 
ton ve 100 ton kapasiteli tavan 
vinçlerinin montajı elektrik 
işleri dahil tamamlanarak 
Işveren'e teslim edilmiştir. 
Ayrıca, İşveren tarafından 
temin edilen ekipmanların 
Aralık 2010 itibariyle sahaya 
ulaşmaya başlaması ile "Electric 
Arc Furnace" ve "Caster" 
ekipmanlarının montaj işleri, 
geç teslimatlara rağmen, iş 
programına uygun olarak 
devam etmektedir. Özellikle 
Haddehane ve diğer yardımcı 
ünitelerde geciken inşaat 
projelerine rağmen çakma 
kazık, temel betonu ve çelik 
montaj işleri yoğun şekilde 
devam etmektedir. 
Önümüzdeki dönemde kış 

Projede ana iş kalemleri itibariyle ilerleme yüzdeleri şöyledir: 
Kazı İşleri 196 158 m 3 (% 89.16) 

Beton İşleri 48 782 m 3 (% 60 98) 

Çelik Montaj İşleri 29 739 ton (% 85.11) 

Çatı ve Cephe Kaplama 46 016 m 2 (% 77.09) 

Ekipman Montaj işleri 850 ton (% 4.90) 

Elektrik işleri (% 4.53) 

şartlarının hafiflemesi ile altyapı işlerinin hızlı bir 
şekilde tamamlanması beklenmektedir . 

İşveren tarafından ekipman stok sahası olarak 
kullanılacak olan Hurda Binası montaj ı t amamlanmış 
ve tavan vinçleri montaj ı bitirilerek İşverene teslim 
edilmiştir. 

Mart 2011 itibariyle şantiyemizde yapım 
faaliyetlerinde, 5'i inşaat, 2'si çelik montaj , l ' i cephe 
kaplama, l ' i çelik boya, 2'si elektrik işleri, 2'si 
ekipman monta j işleri, l ' i yemek ve l ' i güvenlik 
olmak üzere toplam 15 adet taşeron faaliyet 
göstermektedir. 

Mart 2011 sonu itibariyle şantiyede 215 Türk (123 
Gama, 92 Taşeron), 864 Yerel (180 Gama, 684 Taşeron) 
olmak üzere toplam 1,079 personel olup, mobilizasyon 
dahil 3,088,864 direkt-adam saat kullanılmıştır. 
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Shoaiba Faz 3 Projesi 
Cidde ve Mekke 'n in enerji 

ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
Cidde 'n in yaklaşık 120 km 
güneyindeki Shoaiba Bölgesinde 
1999 yıl ından it ibaren başlatılan 
Termik Santral yatırımları 
kapsamında, Saudi Electric 
Company (SEC) şu ana kadar 
toplam 380 M W kapasiteli 11 
Üni te tesis etmiş olup, bu 
ünitelerin hepsinde Kazan ve ESP 
kısımları GAMA tarafından inşa 
edilmiştir. Bahsedilen ünitelere ek 
olarak yine 380 M W kapasiteli 3 
Üni te 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 
tar ihinde imzalanmıştır. 

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

Mart 2011 sonu itibariyle Şantiye mevcudu 
444'tür. 

Saha işlerinde fiziksel ilerleme Mart 2011 sonu 
itibariyle Ünite 14'te %100, Ünite 13'te %100 ve 
Üni te 12'de %94 olarak gerçekleşmiş ve proje 
genelinde fiziksel ilerleme %97.78'e ulaşmıştır. İlk 
Ateşleme (First Firing) kilometre taşı (milestone) 
Ünite 14'te 20 Aralık 2010 tarihinde, Ünite 13'te ise 
06 Mart 2011 tar ihinde başarı ile gerçekleştirilmiş 
olup, bütün mevcut ekipler Ünite 12'nin Turnover 
paketlerinin İdare'ye teslimatı ve akabinde bu 
üni tenin ilk ateşlemesi aktivitelerine konsantre 
olmuş durumdadırlar . Yaklaşık olarak Nisan 2011 
sonunda, bütün sistemlerin İdare'ye teslimatı ve 

Mayıs 2011 ortasında da İlk 
Ateşleme yapılması 
planlanmaktadır. 

Her hakedişte garanti 
kapsamında yapılan %5'lik 
kesintilerin Ünite 14 ve 13 için olan 
kısımları montaj lar ının 
tamamlanması ve "Substantial 
Completion" Sertifikalarının 
alınmış olması nedeniyle GAMA'ya 
geri ödenmiştir. 

Projenin önemli kilometre 
taşlarından olup, önceki iki üni tede 
(Ünite 14 ve 13) başarıyla 
tamamlanıp bonus kazanılan 
Superheater Hidrotesti , Üni te 12'de 
25 Aralık 2010 tar ihinde kontrat 
tarihinden 50 gün daha önde 
gerçekleştirilmiş ve maksimum 
bonus kazanılmıştır. 

Eylül 2010'da başlamış olan 
demobilizasyon aktiviteleri, hızla 
devam etmektedir. 
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Ürdün - DİSİ Mudawarra - Amman 

9* 

Ürdün'ün başkenti Amman'ın su 
ihtiyacını karşılamak üzere, 7 
Temmuz 2009 tarihinde DIWACO ve 
Gama Güç Sistemleri Müh. ve Taah. 
A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile 
hayata geçirilen DİSİ Mudavvarra-
Amman Su İletim Sistemi Projesi 
mühendislik, satın alma ve inşaat 
işleri ile devam etmektedir. 

Ana mühendislik aktivitelerinde 
sona yaklaşılmıştır. Proses 
diyagramları, kontrol fılozofısi, 

Projede ana iş kalemleri itibariyle ilerleme yüzdeleri: 
Genel % 50,32 

Mühendislik % 98,84 

Satınalma % 86,81 

inşaat işleri % 21,28 

Devreye Alma % 0 

hidrolik çalışma konularında bakanlıkla anlaşmaya 
varılmıştır. Klorlama sistemi, Motor Starting Study 
ve Single Line Diagram çalışmaları devam etmekte 
olup mühendislik firması ve işveren ile görüşülerek 
çözüme kavuşturulmaktadır. 

Kalan detay mühendislik konularında ise 
değerlendirme ve çalışmalar hızla yapılmaktadır. 

Satın alma faaliyetleri açısından Projenin ana 
satın alma kalemleri büyük oranda tamamlanmıştır. 
Bugüne kadar toplam 176.010 ton (328.083 mt) 
(% 96) boru nakliyesi gerçekleştirilmiş ve duktil 
borular ile fiber optik kablolar sahaya ulaşmıştır, 
imalat ve şevki devam eden fıttingler haricinde 
pompalar ve vanaların üretimi devam etmektedir. 
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Kontrol sistemi, LV trafolar, katodik koruma, ince 
işler, HVAC, servisler, kablolar, svvitchgear, klorlama 
sistemi ve diğer kalemlerin satın almaları için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Boru hattı inşaat işlerinde ilk 5 km.lik kısmın 
hidrotesti tamamlanmıştır. 112 km (% 33) kazı 
yapılmış, 32 km (% 9) boru kanala indirilmiş ve 
13 km (% 4) dolgu işlemi tamamlanmıştır. Boru 
hattı ilerlemesi toplamda % 18 seviyesindedir. Kuyu 
delme işlerinde 26 kuyuda çalışma başlamış olup 
toplamda % 14 ilerleme sağlanmış ve üretimin 
arttırılmasına dönük teknik çalışmalar 
tamamlanmıştır. O&M binaları, pompa istasyonları 
ve tank inşaatlarına devam edilmekte olup toplam 
22.800m3 (% 41) beton dökülmüştür. Yapı inşaat 
ilerlemesi % 32 seviyesindedir. Kuzey ve Güney 
Elektromekanik işleri ile Kuyu başları imalat ve 
inşaat paketleri ihale çalışmaları devam etmektedir. 
Mart sonu itibari ile Ürdün elektrik idareleri EDCO, 
NEPCO ve JEPCO, projenin elektrik teminine 
yönelik faaliyetlerine devam etmekte olup, ilerleme 
yüzdesi % 22 seviyesindedir. 

Ana mühendislik aktivilelerinde sona 
yaklaşılmıştır. Proses diyagramları, 
kontrol filozofisi. hidrolik çalışma 
konularında bakanlıkla anlaşmaya 
varılmıştır. Klorlama sistemi. Motor 
Starting Study ve Single Line Diagram 
çalışmaları devam etmekte olup 
mühendislik firması ve işveren ile 
görüşülerek çözüme 
kavuşturulmaktadır. 
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Hatay - Erzin 900 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı 

GE ve GAMA Güç Sistemleri 
Konsorsiyumu; Egemer firması 
tarafından Hatay'ın Erzin ilçesinde 
yapılacak olan kombine çevrim 
elektrik santrali inşası için anahtar 
teslim yüklenici olarak seçildi. 

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak Egemer 
firmasının sözleşme gereği yapması gerekenlerden 
olan KDV konusunda Konsorsiyum; Egemer 
firmasına gerekli dokümanların hazırlanması 
konusunda destek vermektedir. 

Egemer firması ile GE ve GAMA Güç Sistemleri 

Konsorsiyumu arasında 15 Aralık 2010 tarihinde 

900 MW gücündeki Kombine Çevrim Güç Santralının 

anahtar teslimi inşası için bir sözleşme imzalandı. 

Egemer firması ile GE ve GAMA 
Güç Sistemleri Konsorsiyumu 
arasında 15 Aralık 2010 tarihinde 
900 MW gücündeki Kombine 
Çevrim Güç Santralının anahtar 
teslimi inşası için bir sözleşme 
imzalandı. Santralin 2014 tarihinde 
devreye alınması planlanmaktadır. 

Konsorsiyum ortağı GE, ana 
enerji üretim ekipmanlarının (Gaz ve 
Buhar Türbinleri ile jeneratörler ve 
kazanlar) teminini sağlayacak olup, 
Gama Güç Sistemleri ise genel ve 
detay mühendislik hizmetlerinden, 
tüm inşaat ve elektromekanik montaj 
işlerinden ve aynı zamanda bu 
kapsam dışında kalan ilgili ekipman 
ve sistemlerinin sağlanmasından 
sorumlu olacaktır. 

Sözleşme gereği 15 Ekim 2011 tarihine kadar 
Konsorsiyum tarafından yapım ve bazı diğer 
izinlerin alınması için gerekli mühendislik 
dokümanlarının üretilme çalışmaları ile birlikte 
santralın dizaynına yönelik zemin etüdü çalışmaları 
yapılacaktır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için 
Konsorsiyum, yerli ve yabancı mühendislik firması 
ile sözleşme imzalamış ve bu izinler için yasalarda 
tanımlanmış olan gerekli dokümanların 
oluşturulmasına başlamıştır. Sözleşmede tanımlanan 
hem Egemer'in hem de Konsorsiyumun alması 
gerekli olan izinler N T P (İşe Başlama Emri) için bir 
ön şart olup, bu işlemlerin 15 Ekim 2011 tarihine 
kadar bitirilmesi gerekmektedir. Bu arada zemin etüt 
çalışmaları 25 Mart 2011 tarihinde başlamıştır. 
Zemin etüdüne yönelik saha çalışmaları 30 Nisan 
2011 tarihinde bitirilmiş olacaktır. 

Santralin 2 0 U tarihinde devreye alınması 

planlanmaktadır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Gama Güç Sistemleri liderliğinde Alstom İsviçre 
ile üstlenilen Alstom GT13E2 gaz türbini ve bölgesel 
ısıtmalı 8CK76 buhar türbininin multishaft 
konfıgürasyonu ile 256 MW elektrik veya 220 MW 
elektrik + 160 MW ısı üretecek Kombine Çevrim 
Kojenerasyon Santrali Projesi için Mart 2011 sonu 
itibariyle proje kapsamındaki işlerin ilerleme 
yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 99,1 

Mühendislik % 100 

Satınalma % 100 

İnşaat ve montaj % 100 

Devreye Alma % 91 

Makedonya - Üsküp 220 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı 

1 lOkV geri besleme enerjisinin 
temini 23 Eylül 2010 tarihinde 
işveren tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Doğal gazın 
işveren tarafından temini ise 22 
Ekim 2010 tarihinde gerçekleşmiş ve 
doğal gazın temini sonrasında gaz 
kompresörü ve gaz ölçümleme 
istasyonlarının sıcak devreye alma 
çalışmaları tamamlanmıştır. İlk 
ateşleme, 25 Kasım 2010 tarihinde ve 
Gaz Türbini senkronizasyonu 29 
Kasım 2010 tarihinde 
gerçekleşmiştir ancak, Santral 
Makedonya elektrik şebekesindeki 
sorunlar nedeniyle 6 Aralık 2010 
tarihinde şebekeye elektrik ihracına 
başlamıştır. Buhar blöfü 30 Aralık 

2010 tarihinde tamamlanmış, 9 
Şubat 2011 tarihinde Buhar 
Türbinine ilk buhar alımı, 11 Şubat 
2011 tarihinde Buhar Türbini 
senkronizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
16 Şubat 2011 tarihinde santral "base 
load"a çıkarılmıştır. 25 Mart 2011 
tarihinde bölgesel ısıtma sistemi 
sıcak devreye alma çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

12 Nisan 2011 tarihinde santral 
performans testine, 16 Nisan 2011 
tarihinde santral güvenilirlik 
testlerine başlanılması 
planlanmaktadır. Santralin Geçici 
Kabul hazırlıklarına başlanılmış 
olup, ticari işletmeye alınma tarihi 
4 Mayıs 2011 olarak 
öngörülmektedir. 

Mühendislik işleri, tüm ekipmanların ve devreye 
alma işleri için gereken malzemelerin satınalması ve 
nakliyeleri tamamlanmıştır. Tüm BOP sistemler 
devreye alınmış ve saha genelinde montaj 
punchlarının kapatılmasına devam edilmektedir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Letonya - Riga TPP-2 Reconstruction 
Second Unit Projesi 

Riga TPP-2 Reconstruction 
Second Unit projesi, GAMA Güç 
Sistemleri'nin ortaksız aldığı bir 
EPC projesi olup, bu çerçevede tüm 
sorumluluk ve kapsam GAMA Güç 
Sistemleri'ne aittir. Kapsam anahtar 
teslim kombine çevrim kojenerasyon 
ünitesidir. Bu ünite 1-1 çoklu şaft 
düzeninde bir gaz türbin jeneratörü, 
bir atık ısı kazanı ve bir buhar 
türbin jeneratöründen oluşmaktadır. 
Buhar türbin jeneratörü 3 adet 
yöresel ısıtma kondenseri 
bulundurmaktadır. Bu kondenserler 
Riga şehri ısınma ihtiyaçları 
doğrultusunda ayarlanarak, ya tam 
elektrik güç üretimi ya da 
kojenerasyon modlarında çalışabilme 
imkânı sunmaktadır. Bu tip bir 
buhar türbini dünyada sadece sayılı 
ünitelerde bulunmaktadır. 
Tamamlandığında Riga TPP-2 
ünitesi 350-420 MW elektrik gücü ve 
maksimum 270 MW termal güç 
üretecektir. Üretilen bu termal güç, 
yöresel ısıtıcılar vasıtasıyla şehir ısı 
hattına aktarılacaktır. Proje 6 Nisan 
2010 tarihinde başlamış 39 aylık bir 
projedir. Projenin Temmuz 2013'te 
bitirilmesi planlanmaktadır. 

Şu an itibarı ile gaz türbini -
jeneratör paketi, buhar türbini -
jeneratör paketi, atık ısı kazanı, 
jeneratör yükseltici trafolar, gaz 
kompresörleri, jeneratör devre 
kesiciler, besi suyu pompaları, 
kondensat pompaları, izole faz 
baraları, soğutma kulesi, kritik 
alaşım boru, nötral topraklama 

1 
I a . 
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direnci, DCS, türbin binası tavan vinci, fabrika 
imalatı tanklar satın alma kontratları imzalanmış 
bulunmaktadır. Aynı zamanda Empresarios 
Agrupados (EA) ile ana mühendislik, SEP ile lokal 
mühendislik, Endeco ile detay donatı ve yapı çeliği 
detay tasarım ve çizim, Polimex ile yapı çeliği 
fabrikasyon kontratları imzalanmıştır. Saha imalatı 
tanklar için SKH firması ile sözleşme imzalanmış 
olup; inşaat işleri ana taşeronu olarak Skonto Buve 
seçilmiştir. Bu firma sözleşme kapsamındaki işleri 
için hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 

Alınan ekipmanların bir kısmının imalatlarının 
sonlarına yaklaşılmış olup, yakında sahaya 
sevkiyatlar başlayacaktır. İlk sevkiyat olarak gaz 
türbini - jeneratör paketi gömülü temel elemanları 
sahaya teslim edilmiş durumdadır. Yine gaz türbini 
- jeneratör paketi fıksatörleri ve taban plakaları ile 
atık ısı kazanı baca şablonu da sevk halinde olup 
kısa zaman içinde sahaya varacaklardır. 

Mart 2011 itibariyle ilerleme aşağıdaki gibidir.-
Genel % 24,49 

Mühendislik % 60,65 

Satınalma % 32,76 

İnşaat ve Montaj % 5,73 

Devreye Alma % 0 
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Her türlü inşaat işlerine başlamak için gereken 
izin sürecinin ilk üç aşaması olan, avan proje, 
mobilizasyon proje ve "zero cycle" proje onayı 
alınmıştır. Dördüncü ve son aşama olan "Technical 
Project" için ise tüm çalışmalar tamamlanmış ve 
paket onay için resmi makamlara sunulmuştur. 
Nisan ayı içerisinde onay alınması için çalışmalar 
devam etmektedir. 

Mobilizasyon ve kazık işleri dönem içerisinde 
tamamlanmıştır . Türb in binası, atık ısı kazanı ve 
besi suyu pompa binaları kazık başı ve bağ kiriş 
inşaat işlerine başlanmış ve yoğun bir çalışma ile bu 
işler tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Yine bina 
içlerinde, temel altında gömülü bulunan elektrik 
kanalları inşaat işleri de tamamlanma aşamasındadır. 
Gaz Türb in i tabiiye temeli için grobeton dökülmüş 
olup, demir bağlama işlerine başlanmıştır. İdari, 
elektrik ve kontrol binasının da grobetonu dökülmüş 
olup, radye temel için hazırlık çalışmalarına 
başlanmıştır. İnşaat işleri ana taşeronunun 
mobilizasyonunun tamamlanması ve "Technical 
Project" onayı alınması akabinde inşaat işlerinde 
daha büyük ilerlemeler kaydedilecektir. 

Riga TPP-2 Reconstruction Second 

Unit projesi. GAMA Güç Sistemleri nin 

odaksız aldığı bir EPC projesi olup. bu 

çerçevede tüm sorumluluk ve kapsam 

GAMA Güç Sistemleri ne aittir. Kapsam 

anahtar teslim kombine çevrim 

kojenerasyon ünitesidir. Bu ünite 1-1 

çoklu şaft düzeninde bir gaz türbin 

jeneratörü, bir atık ısı kazanı ve bir 

buhar türbin jeneratöründen 

oluşmaktadır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Rusya - Su rg ut 2x400 M W 
Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santralı Projesi 



Genel % 98 

Mühendislik % 100 

Satınalma % 100 

İnşaat - Montaj Genel % 99 

inşaat % 99 

Elektrik % 98 

Mekanik Montaj % 99 

Devreye Alma % 80 

Sibirya bölgesinde yapdan Surgut 2x400MW 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi 'nde 
Ünite-7 ve Ünite-8 ' in ilk ateşlemeleri 17 Şubat 2011 
ve 8 Mart 2011 tar ihler inde gerçekleştirilmiştir. Şu 
andaki iş programı hedefler ine göre Reliability Run 
test lerinin Ünite-7 için Nisan, Ünite-8 için ise Mayıs 
ayları içerisinde tamamlanması planlanmıştır . 

Mühendis l ik , sat ınalma ve monta j işleri 
t amamlanmış , as-built projeler ve kalite dokümanlar ı 
üzer inde çalışmalar devam etmektedir . Satın alınan 
proje ek ipmanlar ın ın t ü m ü n ü n sahaya şevki 
tamamlanmışt ı r . 

Devreye alma çalışmalarında önemli aşama 
sağlanmış olup, Ünite-7 ilk ateşleme 17 Şubat 
tar ihinde, Ünite-8 ilk ateşleme ise 8 Mart 2011 
tar ih inde gerçekleşmiştir. Ünite-7 'de buhar blöfü 
tamamlanmışt ı r . Üni te-8 'de senkronizasyon 
sağlanması ile İşverenin sorumluluğunda olan Grid 
bağlantı izinlerinin alınması hal inde HRSG buharı 
ile yapılacak buhar blöfüne Nisan ayı içinde 
başlanacaktır. 

İşveren ile yapılan süre uzatımı 
görüşmeleri sonucu proje bitiş tarihi 
Ünite-7 için 15 Haziran, Ünite-8 için 
15 Temmuz 2011 olarak belirlenerek 
bu tarihler üzerinde anlaşmaya 
varılmıştır. Ünite-7 ticari işletmeye 
Mayıs 2011 de ve Ünite-8 ticari 
işletmeye Haziran 2011 tar ihinde 
girebildiği takdirde İşveren, 
Konsorsiyuma erken bi t i rme primi 
uygulayacaktır. İşverenin bu ekstra 
talebini yerine getirmek için gerekli 
önlemler planlanmıştır . 

DEVAM EDEN PROJELER 
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HABERLER 

IDEX Fuarı - Abu Dhabi 
"Seyyar Cerrahi Hastanesi ve Mobil İlk Yardım 

İstasyonu'nun" Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
envanterine girmesi ve kullanılmaya başlanması 
diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinin tercihlerinde 
değerlendirmeye alacakları çok önemli bir 
referans olmuştur. 

20-24 Şubat 2011 tarihleri arasında Birleşik 
Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de 
düzenlenen 10. IDEX Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuarı'na Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı'nın tam desteği ile katılan toplam 
41 Türk firması arasında Gama Ticaret ve Turizm 
A.Ş. de yerini almış ve Seyyar Hastane ve Seyyar 
İlk Yardım İstasyonu çözümlerini tanıtma imkanı 
bulmuştur. 

Gama Ticaret ve 
Turizm A.Ş., savunma 
sanayi projeleri ile ilgili 
faaliyetlerinin ilki olan 
Seyyar Cerrahi 
Hastanesi ve 
Mobil İlk Yardım 
İstasyonu çözümlerini 
artık uluslararası 
platformlarda 
tanıtmaya başladı. 
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Ortadoğu ülkelerinden, Hindistan, Pakistan, 
Mısır, Sri Lanka, Kolombiya'dan standımıza sivil 
ve resmi kurumlardan yetkililer ziyaret etmişler 
ve Seyyar Cerrahi Hastane çözümlerimiz 
hakkında detaylı bilgiler almışlardır. Ayrıca, 
Milli Savunma Bakanımız Sn. Vecdi Gönül ile 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Birleşik Arab 
Emirlikleri, Suudi Arabistan'dan üst düzey 
yetkililer de standımızı ziyaret etmişlerdir. 

Orta Doğu pazarının, Seyyar Hastane 
çözümlerimiz için önemli bir pazar olacağını 
düşünüyoruz. Bu paralelde bölgedeki önemli 
fuarlara katılarak, sivil ve askeri potansiyel 
alıcılara tanıtım yaparak ürünlerimizin satışını 
artırmaya çalışacağız. 

Türk firmalarının Savunma Sanayinde her 
geçen gün daha fazla söz sahibi olmasında büyük 
katkısı olan ve sektörü sürekli destekleyen 
T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne çok teşekkür ederiz. 

Gama Ticaret ve Turizm A.Ş., 
Milli Savunma Bakanlığı'nın 
himaye ve desteğinde 10-13 Mayıs 
2011 tarihleri arasında TSK 
Güçlendirme Vakfı tarafından 
istanbul Tüyap Fuar merkezinde 
düzenlenecek Savunma Sanayii ve 
Teknolojileri konusunda 
Avrasyanın en büyük, yine bu 
alanda dünyanın en büyük fuarları 
arasında yer alan 10. IDEF 
Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarına katılacak olup Seyyar 
Cerrahı Hastanesi ve Mobil İlk 
Yardım İstasyonu çözümlerini 
tanıtma faaliyetlerine devam 
edecektir. 
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Engl ish s u m m a r y 

HATAY-ERZIN 9 0 0 MW NATURAL GAS 
COMBINED CYCLE POWER PLANT PROJECT 
After the awarding of the turnkey project by 
Eqemer, to the GE and Gama Power Systems 
consortium on 15 December 2010; the engineering 
and soil investigation studies regarding 
construction permits under Gama Power Systems 
scope have been initiated. 

Local and foreign engineering firms have been 
selected. The soil investigation studies will be 
finished until 30 April 2011. The preparations of 
the required documentation for the purpose of 
finalizing the permit procedure of the Project are 
in progress. The completion of the permit 
procedure both by Consortium and Egemer is 
necessary for the Notice of Proceed of the project 
which is planned as 15 October 2011. 

The project is planned to be completed in 2014. 

RUSSIA - SURGUT 2 x 4 0 0 MW NATURAL GAS 
COMBINED CYCLE POWER PLANT PROJECT 
By March 2011,100% of the engineering works 
have been completed. The average progress for 
the general works is about 98%. 

The first fire process for Unit 7 has been realized 
on 17 February 2011 and on 8 March 2011 for 
Unit 8. 

Reliability run tests are planned to be realized in 
April for Unit 7 and in May for Unit 8. 

Steam blow operation in Unit 7 is completed. 
Steam blow operation in Unit 8 will be started in 
April. 

The project completion date is amended as 15 
June 2011 for Unit 7 and as 15 July 2011 for Unit 8. 

MACEDONIA - SKOPJE 2 2 0 MW COMBINED 
HEAT AND POWER PLANT PROJECT 
By March 2011,100% of engineering works, 99.1% 
of general works, 100% of civil and mechanical 
works have been completed. Progress for start-up 
and commissioning works is 91%. 

Hot commissioning works for Gas compressor and 
fuel gas metering systems have been completed 
following the supply of natural gas by the client in 
October 2010. Exportation of power to the 
Macedonian electricity grid has been achieved on 
6 December 2010 following the first fire process 
on 25 November 2010 and synchronization of the 
Gas Turbine Generator on 29 November 2010. 

Steam admission to Steam Turbine and 
synchronization of Steam Turbine has been 
completed respectively on 9 February and 11 
February following the completion of the Steam 
blow operation on 30 December 2010. Base load 
operation was achieved on 16 February. Hot 
commissioning works of the district heating 
system has been initiated on 25 March. 

Performance tests shall be initiated on 12 April 
and reliability run tests shall be init iated on 16 
April. The Commercial Operation Date is planned 
as 4 May 2011. 

JORDAN-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. 98 ,84% of the engineering works, 
86,81% of the procurement works and 21,28% of 
the civil works are completed. 

Settlement has been reached with the 
administration for Process diagrams, control 
philosophy and hydraulic studies. Chlorination 
system studies, motor starting study and single 
line diagram works are in progress. 

Transportation of 176.010 tons (328.083mt) of 
pipe has been completed to date. Ductile pipes 
and fiber optic cables are handed over to site. 

Procurement works for control system, LV 
transformers, cathodic protection, finishing works, 
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HVAC, cables, switchgear and chlorination system 
are in rapid progress. 

Hydrotests for the first 5km of pipeline have been 
completed. 112km (33%) of excavation works, 
32km (32%) of pipe trench placing works and 
13km (4%) of fi l l ing works have been completed. 
Progress in pipeline works is 18%. Drilling works 
of 26 wells are in progress. 

Construct ion&erect ion works for O&M buildings, 
pump stations and tanks are in rapid progress. 
22.800m3(41%) of concrete has been poured to 
date. 

Progress in the activit ies of Jordan electrical 
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for the 
supply of electricity is 22%. 

LATVIA - RIGA TPP-2 RECONSTRUCTION 
SECOND UNIT PROJECT 
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 
flexibil ity in power generation mode and in district 
heating mode of the plant as per reguirements of 
the district heating load of Riga city. This is a 
unigue 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 March 2011; 60 ,65% of the engineering works 
and 32,76% of procurement works have been 
completed. The average progress for the general 
Works is about 24,49%. 

The contracts for the supply of Gas Turbine 
Generator, Steam Turbine Generator and HRSG 
have been signed. 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. 

I 

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 procurement contracts for cooling tower, 
critical alloy pipes, grounding material, DCS, 
turbine building overhead traveling crane, shop 
fabricated tanks have been signed. The contracts 
for architectural engineering and local 
engineering works have also been signed. 

Detailed design works for structural steel and 
rebar has been subcontracted. Subcontractor for 
civil works has been selected. 

Embedded steel elements of Gas Turbine 
Generator have been shipped to site. HRSG stack 
base template will be shipped to site in a very 
short time. 

As-built, mobilization and "zero cycle" project 
approvals which are the first three stages of 
permit procedure have been finalized. The 
"Technical Project" which is the fourth and last 
stage has also been completed and approvals will 
be received within April. 

The mobilization and piling works have been 
completed within the period. The civil works for 
the pile caps and tie beams of the turbine 
building, HRSG and boiler feed water pump 
buildings have been initiated and these works 
were brought to completion stage following an 
intensive activity. The construction of cable 
channels embedded under the buildings are about 
to be at completion level as well. Lean concrete 
for the gas turbine building foundation slab has 
been casted and reinforcement steel are about to 
be placed. The lean concrete for the foundation of 
administrative building and electrical control 
building have been casted and preparations for 
the foundation have been initiated. 
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