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EDİTÖRDEN 

GAMA Ailesi'nin Değerli Mensupları, 

İçinde bulunduğumuz çağda birçok olay büyük bir 
hızla, ya yeniden ortaya çıkıyor veya mevcut olaylar 
ve konular, yine büyük bir hızla nitelik 
değiştiriyorlar. Türkiye 'nin , coğrafya olarak yer 
aldığı Orta Doğu Bölgesi'nin diğer ülkelerindeki 
karışıklıkların bir türlü sonu gelmiyor diye 
düşünürken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
finansal sorunlar dünya ekonomi gündeminin baş 
sıralarında yer alan bir konu oluyor. Bunun yanısıra, 
Yunanistan' ın ekonomik sorunları ve Avrupa 
Birligi'ııin bir üyesine gösterdiği ilgi ile ortaya çıkan 
du rumun , birlik olarak kendisinin geleceği 
konusunda yarattığı kuşkular, dünya siyasal 
gündeminde ilginç konular halinde yerlerini 
alıyorlar. 

Türkiye, uluslararası sorunların devam ettiği bir 
ortamda. Milletvekili Genel Seçimini başarıyla 
gerçekleştiriyor ve yeni Hükümet kurularak 
çalışmalarına başlıyor. Bu durum, ülkemiz 
demokrasisinin gelişmesi bakımından, dünyaya 
olumlu mesajlar veriyor. Ancak, Amerika Birleşik 
Devletleri 'ııden başlayarak, Avrupa üzerinden 
bulunduğumuz bölgeye yeni bir ekonomik kriz 
geleceği konusunda basın ve yayın organlarında yer 
alan haber ve söylentiler, iş aleminde kaygılara neden 
oluyor. 

Dünya ölçeğinde genel olarak gündemde yer alan 
bu sorunlara rağmen, gerek ülkemizde, gerekse 
dünyada, enerji sektöründe talep artışı devam 
etmektedir . Özellikle elektrik enerjisi konusundaki 
gelişmeler dikkat çekicidir. Örneğin, ülkemizdeki 
elektrik tüket im durumu, son yılların en üst 
düzeyine ulaşmış böylece, yeni yatırımlara olan 
ihtiyaç hakkında önemli sinyaller vermektedir. 
Benzer durum diğer ülkelerde de gözlenmektedir. 
İnsanoğlunun daha uygar ve daha yüksek standartlı 
yaşama isteği devam ettiği sürece, enerjiye, özellikle 
de elektriğe olan talep artışının doğal karşılanması 
gerekmektedir . 

Özetle belirttiğimiz bu koşullarda. Holding 
Şirketlerimiz, devam etmekte olan işlerini, ilgili 
sözleşmelerde belirtilen bütçe ve zamanında 
tamamlama ve ayrıca yeni işler alabilmek için teklif 
hazırlama konularında, yoğun ve özenli çalışmalarını 
sürdürmektedirler . Kırklareli ve Karaman'da 
kurulacak yeni elektrik santrallan, İstanbul ve yöresi 
için büyük önem taşıyan Marmaray Projesi 'ndeki 
gelişmeler, Rusya'da tamamladığımız Surgut 
Doğalgaz Çevrim Santralı, Letonya, Suudî Arabistan, 

Elektrik enerjisi 
konusundaki gelişmeler 
dikkat çekicidir. Örneğin, 
ülkemizdeki elektrik 
tüketim durumu, son 
yılların en üst düzeyine 
ulaşmış böylece, yeni 
yatırımlara olan ihtiyaç 
hakkında önemli sinyaller 
vermektedir. Benzer 
durum diğer ülkelerde de 
gözlenmektedir. 
İnsanoğlunun daha uygar 
ve daha yüksek standartlı 
yaşama isteği devam ettiği 
sürece, enerjiye, özellikle 
de elektriğe olan talep 
artışının doğal karşılanması 
gerekmektedir. 

Makedonya, Ürdün ve 
Kazakistan'daki işlerimiz ile 
Ankara'daki Holding Binamız'la 
ilgili LEED Sertifikası çalışmaları ve 
diğer konulardaki haberlerimizi 
ileriki sayfalarımızda bulacaksınız. 

GAMA Holding ve bağlı 
şirketlerindeki tüm kadrolarımız, her 
zaman olduğu gibi, başarıya 
odaklanmış bir şekilde yoğun 
çalışmalarına devam etmektedirler. 
Dünyadaki ve ülkemizdeki 
gelişmeleri yakından izleyen ve 
gerekeni zamanında yapan dinamik 
bir Holding Şirketler topluluğu 
olmaya önem veriyor ve özenle 
yolumuza devam ediyoruz. 

Gelecek sayımızda buluşmak 
umudu ve saygılarımızla, 

GAMA Bülten 
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(LEED - Leadership in 
Energy &Environment&Design) 



HABERLER 

GAMA Holding projelerini 
gerçekleştirdiği bölgelerde 
huzurevi, okul, park, ibadet 
yeri gibi tesislerin yapımını da 
gerçekleştirmektedir. 
Bunların yanı sıra, eğitim, 
kültür ve sanat alanlarında bir 
çok sosyal sorumluluk 
projesinde de yer almaktadır. 

Bu alanlara ek olarak küresel ısınma ve 
iklim değişikliği konusunu da kurumsal sosyal 
sorumluluk kapsamına alan GAMA Holding, 
bir kurumsal vatandaş olarak çevre bilinciyle, 
küresel ısınma konusundaki duyarlılığını 
özellikle karbon salımmının azaltılması 
konusunda daha sistematik hale getirmiştir. 
Sera gazı salınımlannın artmasıyla yaşanan 
küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya 
çıkan iklim değişikliği günümüzde dünyanın 
yüzleştigi en ağır çevre sorunlarından bindir. 
Bilimsel araştırmalar, küresel ısınmadaki artışın 
devam etmesinin sadece doğal yaşam açısından 
değil, sosyal ve ekonomik açıdan da ağır 
sonuçlanılın olacağını göstermektedir. 

Bu konunun bilinci ile GAMA binasında. 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) 
tarafından verilen "mevcut binalarda" LEED 
Sertifikası almak üzere çalışmalara 
başlanmıştır. Bu çalışmalar, sistemlerimizin 
hali hazırda ne kadar eııeıji tükettiğini (priıııer 
enerji tüketimi kvvh/ m 2 yıl), efektif olarak ne 
kadar tüketmesi gerektiğini ve benzer 
binalardaki duruma göre karşılaştırmalan 
gösterecek, sonucunda LEED sertifikası almak 
için nerede olduğumuzu ve neler yapmamız 
gerektiğinin yol haritası çıkacaktır. Amacımız, 
LEED sertifikası alma yanında binamızda 
"Eneıjı İzleme Sistenıi"nitı kurulmasıdır. Bu 
çalışmaların 12 aylık bir süreyi kapsaması 
planlanmaktadır. 

Saha Planlaması, Su Yönet imi , Enerji 
Yönet imi , Kullanılan Malzeme 
Uygunluğu , İç Ortam Kalitesi 
konularındaki kriterlere göre yapılan 
skora göre leed sertifikası, leed silver, leed 
gold, leed platinium almaya hak kazanan 

binalar "yeşil bina" kategorisine 
girmektedir. 

Dünyadaki enerji tüketiminin %40'nı, 
C 0 2 salımmının %39'nu, elektrik 
tüketiminin %72'si, kullanım suyunun 
%14'ü binalar tarafından tüketilmektedir 

YEŞİL BİNA'nın kuruma katkısı nedir? 

^ % 8-9 işletme giderlen düşer (yıllık) (bir 
binanın toplam maliyetinin %35'i 
kurulumda, %65'i ise binanın ömrü 
boyuncaki gerçekleşecek işletme 
giderleridir.) 

t / % 7.5 binanın değeri artar 

^ % 6.6 yatınm gen dönüşü artar (ROI) 

% 3 binanın kira geliri artar (yıllık) 

LEED sertikası ne sağlar? 

Enerji tasarrufunun sistematik olarak 
uygulanmasını sağlar. 

• Çalışanlara ve diğer paydaşlara konforlu 
ve sağlıklı bir iş mekanı sağlar, 
(ör: çalışanlann % 75'nin gün ışığı 
gönnesi gerekiyor.) 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(Karbon salımmının azaltılması) 

Küresel ısınma, dünyanın her yerinde 
yaşayan tüm bireylen ilgilendirmektedir. 
Çözümünde de her bireye ve her kuruma 
düşen görevler vardır. Bu görevlerin 
sahiplenilmesi ve sürekliliği için bu bilincin 
kurumsallaşması gereklidir. Bu da, şirket içi 
kültürün oluşması ile mümkündür . Şirket içi 
enerji kültürü; eııegi tasarrufu, enerjinin 
verimli kullanımı, yenilenebilir eneıji 
kaynaklanılın tercih edilmesi anlayışının 
hakim olması ve uygulamaların gelenekleşmesi 
olarak tanımlanabilir. Küresel ısınma 
sorununun çözümü uzun zaman alacağından, 
bu kültürün şirketlerde yerleşmesi kntık 
öneme sahiptir. 

Bu sertifikayı almak için yapılan eııeıji 
tasarruf toplamının C 0 2 ' e çevrilmesi ile 
küresel ısınmaya karşı ne kadar karbon 
salımmının azaltıldığını hatta kaç agaç 
kurtarıldığını söylemek mümkündür . 
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YENİ PROJELER 

Eurostar ve Dervish 
Kombine Çevrim Santral Projeleri 
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YENİ PROJELER 

GE ve GAMA Güç Sistemleri 
Konsorsiyumu; Metcap - Met Capital 
Enerji Yatınmları'na ait Verbena Enerji 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından 
Kırklareli'nde ve Kornet Enerji Sanayii 
ve Ticaret A.Ş. tarafından Karaman'da 
yapılacak olan enerji santralleri inşası 
için anahtar teslim yüklenici olarak 
seçilmiştir. 

Verbena Eneıji Sanayii ve Ticaret A.Ş. firması ile GE 
ve GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyumu arasında 
6 Mayıs 2011 tarihinde 880 M W gücündeki Eurostar 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı ve Kornet Eııeıji 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. firması ile GE ve GAMA Güç 
Sistemleri Konsorsiyumu arasında 15 Mayıs 2011 
tarihinde 510 M W gücündeki Dervish Entegre Güneş, 
Rüzgar ve Kombine Çevrim Elektrik Santralı anahtar 
teslimi inşası için birer sözleşme imzalanmıştır. 
Projelerin sırasıyla 2014 ve 2015 tarihinde devreye 
alınmaları planlanmaktadır. 

880 M W Eurostar Kombine Çevrim Elektrik 
Santralı projesinde Konsorsiyum ortağı GE; Power 
Island (GTG, HRSG, STG, DCS, CEMS) ve Su 
Arıtma Üniteleri Temini, Santral Genel Tasannu, Test 
ve Devreye Alma, Süpervizyoıı Hizmetleri sağlayacak 
olup, GAMA Güç Sistemleri ise Genel ve Detay 
Mühendislik, BOP Sistemleri Malzeme Temini, 380kV 
Şalt Merkezi, İnşaat, Montaj, Test ve Devreye Alma 
işlerinden sorumlu olacaktır. Eurostar projesi için 
Haziran sonu itibarı ile İşveren tarafından LNTP 
verilmiş olup, mühendislik çalışmaları ve kritik ekipman 
siparişleri için gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 

510 M W Dervish Entegre Güneş, Rüzgar ve 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı projesinde 
Konsorsiyum ortağı GE; Power Island (GTG, HRSG, 
STG, DCS, CEMS) ve Su Arıtma Üniteleri Temini, 
Santral Genel Tasarımı, Test ve Devreye Alma, 
Süpervizyoıı Hizmetleri sağlayacak olup, GAMA Güç 
Sistemleri ise Genel ve Detay Mühendislik, BOP 

Sistemleri Malzeme Temini, 380kV & 
154 kV Şalt Merkezi, Güneş ve Rüzgar 
Santrali Bağlantı Provizyonları, inşaat, 
Montaj, Test ve Devreye Alma 
işlerinden sorumlu olacaktır. 

510 M W Dervish Entegre Güneş, 
Rüzgar ve Kombine Çevrim Elektrik 
Santralı projesinde, GE'nin Yeni Gaz 
Türbini teknolojisi 9FB.05 
kullanılacaktır. Start-Up Anında 
Operasyon Esnekliği - SSS Clutch in 
Shaft Line, Riipıd Response Özelliği, 
28 dakikada GT turning gear'dan baz 
yüke ("510MW) ulaşma (Hot Start 
koşullarında - ki benzer 
konfigürasyonlar için bu değer 65 
dakikadır), Single Push Button Start, 
18MW Future Wind Power 
Integration ile santral iç ihtiyacının 
rüzgar türbinlerinde üretilen elektrik 
eneıjisi ile karşılanarak toplam 
verimliliğin yükseltilmesi gibi santral 
teknolojilerindeki ilkler uygulanacaktır. 

Ayrıca, Zero Liquid Disharge / 
Tesis dışına sıfir atık su, proses 
atıklarının gen kazanılarak sisteme 
tekrar dahil edilmesi, proses dışı su 
atıklanııın tannısal sulamada 
kullanılması, yağmur suyunun hanı su 
olarak kullanılabilme esnekliği ve 
minimum hanı su gereksinimi yine 
projeden sağlanacak önemli faydalardan 
olacaktır. 

Bunun yanında, GE tarafından 
Güneş Santrali kapsamında toplanı 100 
hektarlık alana 300,000 yansıtıcı ayna, 
12 adet buhar üretici kule sağlanacaktır. 
Güneş kulelerinde buharlaştırılıp 
kızdınlan besi suyu atık ısı kazaıımdaki 
cold reheat hattına bağlanıp toplanı 
elektrik üretim kapasitesini 50 M W 

m 

kadar arttırarak santral verimliliğine 
yaklaşık %5 kadar katkı sağlayacaktır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Marmaray Projesi - BC1 Sözleşmesi 

Ayrıl ıkçeşme Ventilasyon Binası Genel Görünüm 

1. Ayrılıkçeşme: Havalandırma Binası T2 
tarafi yan ve orta perdeleri büyük oranda 
tamamlanmıştır. Yol 1-2 kazıklanılın batı 
bölgelen temel hazırlıktan, Yol 5 kazıklan 
başlık kirişlen ile Demiryolu Köprüsü çelik 
yapı montaj öncesi yapılacak hazırlıklar 

tamamlanmıştır. Havalandırma Binası 1. kat 
döşeme hazırlıklan. Yol 1-2 temelleri güney 
ve dogu bölgeleri işleri. Demiryolu Köprüsü 
fabrika imalatı devam etmektedir. Toplanı 
fiziksel gerçekleşme oranı %29.45'e 
ulaşmıştır. 

Ayrıl ıkçeşme Demiryolu Köprüsü ve Yol 5 Bölgesi Genel Görünüm 
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DEVAM EDEN PROJELER 

2. Üsküdar: Batı ve 
D o ğ u d a (-17.2m) ve 
(-17m) kotu döşemesi, 
Dogu Orta bölge (-5,8m) 
döşemesi işleri 
tamamlanmıştır. (+0,4m) 
kotu döşemesine yönelik 
işler Orta kısmın 
doğusunda, (-11.2m) kotu 
döşemesine yönelik işler 
Dogu kısımda, (-11.2m) 
kotu döşemesine yönelik 
işler Batı kısımda devam 
etmektedir. Toplam fiziksel 
gerçekleşme oranı 
%87.97'ye ulaşmıştır. 

Üsküdar İstasyonu Doğu Orta Bölge -5 .8 mt Kotu Döşeme Çal ışmaları 

3. Yedikule-Kazl ıçeşme: Mevcut 
T C D D istasyonları olan Kazlıçeşme ve 
Yedikule İstasyonları arasında güney hat iptal 
edilerek tek hat işletmeciliğine geçilmiştir. 
Km: 0+663-0+672 arası geçici kazık başlık 
kirişleri, Kazlıçeşme istasyonu Batı Peron 
tarafı kazı işleri tamamlanmıştır. Km: 0+663-
0+672 arası kazı ve dolgu işleri, İstasyon 
inşaatına yönelik zemin işleri, Kazlıçeşme 

hemzemin bölgede palplaııj, kazı ve kazık 
işleri, Demiryolu Köprüsü fabrika imalatı 
devam etmektedir. Yedikule bölgesinde 
geçici kazık başlık kirişleri tamamlanmış, kazı 
işlerine başlanılmıştır. Toplam fiziksel 
gerçekleşme oranı Yedikule bölgesinde 
%28.73, Kazlıçeşme bölgesinde %28.2'ye 
ulaşmıştır. 

Tek Hat iş letmeci l iğine Yönelik Makas Yerleşt ir i lmesi 
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DEVAM EDEN PROJELER 

K K 7 

Yenikapı Tüp İstasyonu 

4. Yenikapı Tüp: İstasyonu 17 
aksından batıya doğru betonarme 
imalat tamamlanmaktadır. 
Ventilasyoıı binası Batı Orta bölge 
kazısı ve bu bölgedeki biitiin temel 
dökümleri tamamlanmıştır. T ü p 
İstasyon betonarme imalatı ve 
Havalandırma Binası 7 -3 aksları arası 
betonarme imalatı devam etmektedir. 
Toplanı fiziksel gerçekleşme oranı 
Yenikapı T ü p İstasyonu nda %68.43, 
Yenikapı Ventilasyoıı Binası'nda 
%42.49'a ulaşmıştır. Yenikapı Ventilasyon Binası 
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PROJELER 

Makedonya - Usküp 
220 MW Kombine Isı 

ve Elektrik Santralı 



DEVAM EDEN PROJELER 

G A M A Güç Sistemleri liderliğinde Alstoııı İsviçre 
ile üstlenilen Alstoııı GT13E2 gaz türbini ve bölgesel 
ısıtmalı 8CK76 buhar türbininin multishaft 
konfıgürasyoııu ile 256 M W elektrik veya 220 M W 
elektrik + 160 M W ısı üretecek Kombine Çevrim 
Kojenerasyoıı Santralı Projesi ıçııı Haziran 2011 sonu 
itibariyle proje kapsamındaki işlerin ilerleme 
yüzdeleri şöyledir: 

Genel % 99.4 

Mühendislik % 100 

Satmalına % 100 

İnşaat ve montaj % 100 

Devreye Alma % 94 
(kalan kısım güvenilirlik testleri 
ve santralın işverene teslimidir) 

Mühendislik işleri, t üm ekipmanların ve devreye 
alma işlen içııı gereken malzemelerin satınalması ve 
nakliyeleri tamamlanmıştır. T ü m B O P sistemler 
devreye alınmış ve saha genelinde işverenin yeni 
bildirdiği montaj ve devreye alma punch' lannın 
kapatılmasına devam edilmektedir. 

Performans testleri 
başarı ile tamamlanarak 
santral 19 Nisan 2011 
tarihi itibariyle 
güvenilirlik testlerine 
hazır hale gelmiştir. 
Ancak güvenilirlik 
testlerinin garanti 
döneminde yapılması 
talep edilmiştir. 
İşverenden "Santralın 
Geçici Kabulü" 
beklenmektedir. Saha 
ekipleri ve şantiye 
ekipmanın 
demobilizasyon 
işlemleri başlatılmıştır. 
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Rusya - Surgut 
2x400 MW Doğalgaz Kombine 

Çevrim Santralı Projesi 
Sibirya bölgesinde yapılan Surgut 2x400 MW Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santralı Projesinde mühendislik, satınalma, inşaat ve 
montaj işleri tamamlanmış, devreye alma ve test işlerine devam • • 
edilmektedir. Ünitelerin Reliability Run testleri sırası ile 25 Nisan 
2011 ve 7 Haziran 2011 tarihlerinde başarı ile tamamlanmıştır. 
Böylece ünitelerin her ikisi de ulusal şebekeye, grid 
operatöründen gelen talebe göre enerji sağlamaya başlamıştır. 

| r 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Haziran sonu itibarı ile ilerleme yüzdeleri: 

Genel % 99 

Mühendislik % 100 

Satmalına % 100 

İnşaat-Montaj Genel % 99 

İnşaat % 99 

Elektnk % 99 

Mekanik Montaj % 100 

Devreye Alma % 97 

Ünitelerde sözleşme şartlan gereğince yapılması 
gereken diğer testlere devam edilmektedir. Tican 
işletme başlangıcı tarihlerine Ünite-7 için Haziran ayı 
sonunda ulaşılmış, Üıııte-8 için ise Temmuz ayı 
ortasında ulaşılması planlanmaktadır. Aynı zamanda 
hava şartlanılın uygun olması ile birlikte bina dışı 
işlerin tamamlanmasına hız venlnıış ve GAMA 
kapsamında bulunan bina çevresi araç yollan, kaldırım 
ve yürüme yollan Haziran ayı içinde tamamlanmıştır. 

İşveren tarafından verilen bilgiye göre T e m m u z 
ayının son haftası içerisinde Rusya Federasyonu 
yüksek düzey bürokratlannııı da katılacağı bir açılış 
töreni planlanmaktadır. Tören için gerekli hazırlıklara 
ve çalışmalara İşveren ile birlikte başlanmıştır. 
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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 
koııdensen bulundurmaktadır. Bu kondenserler 
Riga şehri ısınma ihtiyaçları doğrultusunda 
ayarlanarak, ya tam elektrik güç üretimi ya da 
kojenerasyon modlannda çalışabilme imkanı 
sunmaktadır. Bu tip bir buhar türbini dünyada 
sadece sayılı ünitelerde bulunmaktadır. 
Tamamlandığında Riga T P P - 2 ünitesi 350-420 
M W elektrik gücü ve maksimum 270 M W 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 T e m m u z 2013'te bitirilmesi 
planlanmaktadır. 

Haziran 2011 itibariyle ilerleme aşağıdaki gibidir: 

Genel % 37.50 

Mühendislik % 79.55 

Satmalına % 49.59 

İnşaat ve Montaj % 14.31 

Devreye Alma % 0 
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Satmalına: 

• gaz türbini - j enera tör paketi, 

• buhar türbini — jenera tör paketi, 

• atık ısı kazanı, 

• j enera tör yükseltici trafolar, iç ihtiyaç trafoları, 
j enera tör devre kesiciler ve izole faz baraları, 

• gaz kompresörleri ve meter ing station 

• besi suyu pompalan , kondeıısat pompalan, 
yöresel ısıtma suyu pompaları, sirkülasyon suyu 
pompaları 

• Soğutma kulesi, 

• D C S , 

• türbin binası tavan vinci, 

• fabrika imalatı tanklar, 

• su an tma tesisi, atık su arıtma tesisi 

gibi ana ekipmanlanı ım kontratları imzalanmış, B O P 
ekipmanları vana, boru ve kablo satınalmalan devam 
etmektedir . Aynı zamanda Empresarios Agrupados 
(EA) ile ana mühendis l ik , SEP ile lokal mühendislik, 
Eııdeco ile detay donatı ve yapı çeliği detay tasanın ve 
çizim, Pol imex ile yapı çeliği fabrikasyon, M a m m o e t 
ile ağır taşıma ve kaldırma, SPIG ile soğutma kulesi 
monta j ve devreye alma kontratları imzalanmıştır. 
Saha imalatı tanklar için SKH firması ile, inşaat işlen 
için Skoııto Buve ile sözleşme imzalanmıştır. Güç 
merkezi monta j ı , boru fabrikasyon ve saha montaj ı , 
atık ısı kazanı ve muhte l i f ek ipman montaj ı 
taşeronlarının belirlenmesi için de çalışmalar devam 
etmektedir . 

Alınan ekipmanların bir kısmının imalatları 
tamamlanmış olup, sahaya sevkiyatlan başlamıştır. 
Gaz türbin paketinin ilk sevkıyatı Riga limanına 
vanıııştır. Başta jenera tör olmak üzere bu teslimat 
bünyesindeki ekipmanlar Riga l imanında geçici 
olarak depolanmışlardır. Ağır taşıma için gerekli olan 
izin alınıncaya kadar jeneratör ve gelecek olan dıger 
ağır ekipmanlar (gaz türbini , jeneratör yükseltici 
trafolar) l imanda uygun bir şekilde muhafaza 
edilecekler ve iznin alınması sonrası sahaya sevk 
edileceklerdir. Siemens kapsamındaki buhar 
türbini / jeneratörü paketi ve Vogt kapsamındaki atık 

ısı kazanı imalatlan da plana uygun 
devam etmektedirler. 

D ö n e m içinde inşaat izin sürecinin 
son aşaması olan "Technical Project" 
alınmış ve inşaat işlerinin önü 
açılmıştır. Türbin binası temeli, besi 
suyu pompa binası temeli, gaz türbini 
tahliyesi, atık ısı kazanı ve bacası 
temeli, besi suyu pompaları temellen, 
accessory module temeli, idari, 
elektrik ve kontrol binası temeli, saha 
montaj tanklan temelleri ve gaz 
kompresörleri temelleri inşaat işleri 
dönem içerisinde tamamlanmıştır. 
Türbin binası zemin döşemesi, 
soğutma kulesi kanal ve havuzu, gaz 
türbini drain tank ve water wash skid 
temeli, yeraltı hatlan, gömülü drenaj 
borulan, türbin binası çeliği, ıdan, 
elektnk ve kontrol binası çeliği, 
buhar türbini tahliyesi inşaat işlenne 
devam edilmektedir 

Ağır taşıma izni alınıp ekipmanlar 
sahaya getirilinceye kadar, binalann 
da montaja uygun hale getirilmesi ve 
akabinde mekanik montaja 
başlanması planlanmaktadır. 

Saha işleri ilerlemesi aşağıdaki 
gibidir: 

Dökülen Beton 8,600 m 3 

Donatı Demir i 2,025 ton 

Yapısal Çelik 1,350 ton 

Dolgu 2,300 m 3 

Kazı 6,300 m 3 

Altyapı borusu 600 m 

Kablo Kanalları 1,200 m 

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011 1 9 



DEVAM EDEN PROJELER 

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 
Projesi'nde, Haziran 2011 
sonu itibariyle % 55.89 
fiziksel ilerleme 
seviyelerine ulaşılmıştır. 

Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk şehrinde 
KSIEMP firması için yapımına devam edilen ve 
tamamlandığında 944,000 ton/yıllık üretim 
kapasitesine sahip olacak olan Kaluga Çelik D ö k ü m 
ve Haddehane Kompleksi Projesi'nde, Haziran 2011 
sonu itibariyle % 55.89 fiziksel ilerleme seviyelerine 
ulaşılmıştır. 

Projede ana iş kalemleri itibariyle kümülatif 
miktarlar ve ilerleme yüzdeleri şöyledir; 

Kazı İşlen 429,974 m 3 % 70.65 

Beton İşlen 89,923 m 3 % 70.66 

Çelik Montaj İşlen 36,585 ton % 88.83 

Çatı ve Cephe Kaplama 84,515 m? % 62.78 

Ekipman Montaj İşlen 10,049 ton % 19.16 
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Son dönemde Haddehane ve Su ünitesinde iş 
programına göre özellikle inşaat işlerine ağırlık 
verilmiş olup, hava şartlan yönünden elverişli olan 
dönemde bu işlerin tamamlanması planlanmaktadır. 
Dökümhane ve Fırın ünitelerinde de ekipman 
montajı , yardımcı çelik montajı , elektrik ve 
enstrümantasyon işlen hızlı bir şekilde devam 
etmektedir. Ekipman teslim tarihlenndeki 
gecikmelere rağmen bu iinitelerdeki montaj işlen 
programa uygun şekilde ilerlemektedir. Aynca, ana 
binaların kaplama işleri tavan vinci montajı için 
gerekli olan bölgeler haricinde tamalanmıştır. 

Bunun yanında, Dökümhane ile şalt sahası arası 
kablo köprüsü montajı ve kablo çekim işlen 
tamamlanmak üzeredir. Yardımcı üniteler 
kapsamında "Malzeme Hazırlama, Toz Toplama ve 
Baca, Yüzey Sulan Toplama ve A n t m a " iiııitelennde 
de inşaat ve mekanik montaj işlen devam etmektedir. 

Haziran 2011 itibanyle şantiyemizde yapım 
faaliyetlennde, 5'i inşaat, 2'si çelik montaj, l'i cephe 
kaplama, l ' i çelik boya, 2'si elektrik işleri, 2'si 

ekipman montaj işlen, l ' i yemek ve 
1 'i güvenlik olmak üzere toplam 15 
adet taşeron faaliyet göstermektedir. 

Haziran 2011 sonu itibariyle 
şantiyede 327 Türk (128 GAMA, 
199 Taşeron), 1041 Yerel (201 
GAMA, 840 Taşeron) olmak üzere 
toplam 1,368 personel çalışmaktadır. 
Haziran ayı sonu itibariyle 
mobilizasyon dahil 3,840,446 direkt 
adam-saat kullanılmıştır. 

Türk, Rus ve SNG (Özbek, 
Türkmen, Kırgız vb) kökenli 
çalışanlan kaynaştınııak, tüm 
çalışanlann GAMA'lı olduğunu 
hissetmelerini sağlamak amacıyla, 
tüm idari personelin bir arada 
olabileceği yemek ve piknik 
organizasyonlan yapılmaktadır. 



Ürdün'ün başkenti Amman'ın su ihtiyacını karşılamak üzere. 
07 Temmuz 2009 tarihinde DIWACO ve GAMA Güç 
Sistemleri Müh. ve Taah. A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 
ile hayata geçirilen DİSİ Mudawarra-Amman Su îletim 
Sistemi Projesinde mühendislik, satın alma ve inşaat işleri ile 
devam etmektedir. 
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25 Haziran 2011 itibari ile Proje gerçekleşme 
yüzdeleri 

Mühendislik % 98.91 

Satmalına % 92.79 

İnşaat İşlen % 34.28 

G E N E L T O P L A M % 58.45 

Ana mühendislik aktıvitelerınde sona 
yaklaşılmıştır. Proses diyagramları, kontrol fılozofı, 
hidrolik tasarım konularında Bakanlıkla anlaşmaya 
varılmıştır. Klorlama sistemi, Motor Starting Study ve 
Single Line Diagram çalışmaları bitirilme aşamasına 
gelmiştir. Kalan detay mühendislik konularında ise 
çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Projenin satın alma kalemleri büyük oranda 
tamamlanmıştır. Bugüne kadar toplanı 183,732 ton 
(341,681 m.) (99%) boru nakliyesi 
gerçekleştirilmiştir. Dukti l boru ve fıttıııgler, fiber 
optik kablolar, flow kontrol vanaları, blok vanaları, 
surge tankları, katodik koruma malzemeleri sahaya 
ulaşmıştır. Kuyu pompalan ve transfer pompalanılın 
üretimi ve kabul testleri devam etmektedir. SCADA 
kontrol sistemi, güç kabloları, LV/MV şalt tesisi ve 
trafolar için siparişler verilmiş, üretimler devam 
etmektedir. Klorlama sistemi, jeneratör, UPS 
sistemleri, flowmetre, kontrol kabloları ve haberleşme 
sistemleri satın almaları için çalışmalar devanı 
etmektedir. 

Boru hattı aktivitelen hızla devam 
etmektedir. Toplamda 129 km (%38) 
kazı yapılmış, 81 km (%24) boru 
kanala indirilmiş ve 33 km (%10) 
geri dolgu işlemi tamamlanmıştır. 
Bonı hattı ilerlemesi toplamda %33 
seviyesindedir. Kuyu delme işlerinde 
34 kuyuda çalışma başlamış ve ilk 
üretim kuyusu testleri tamamlanarak, 
kuyu geliştinrıe süreci 
tamamlanmıştır. Kuyularda toplamda 
%20 ilerleme sağlanmış ve üretimin 
artınlmasına dönük teknik çalışmalar 
tamamlanmıştır. O & M bıııalan, 
pompa istasyonları ve tank 
inşaatlanna devam edilmekte olup 
toplam 41,445 m 3 (%71) beton 
dökümü tamamlanmıştır. Yapılarda 
genel ilerleme % 46 seviyesindedir. 
Kuzey ve Güney elektromekanik 
işleri ile ilgili ihale çalışmalan devam 
etmektedir. Kuyu başlan imalat ve 
inşaat paketlen ihalesi Haziran ayı 
içerisinde tamamlanmış olup, saha 
aktiviteleri Eylül 2011 içerisinde 
başlayacaktır. Haziran sonu itibari ile 
Ürdün elektrik idareleri E D C O , 
N E P C O ve J E P C O , projenin 
elektrik teminine yönelik 
faaliyetlerine devam etmekte olup, 
ilerleme yüzdesi %35 seviyesindedir. 

25 Haziran 2011 itiban ile İnşaat 
İlerleme Yüzdeleri 

Boru Hattı İnşaatı İşlen % 33 

Kuyu Delme İşleri % 20 

Yapı İnşaatı İşleri % 46 

GENEL T O P L A M % 34 
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Kazakistan - Kashagan 
Endüstriyel Binalar Projesi 

Mekanik Atölye ve Elektrik & Enstrüman Atölyesi 

Kazakistan'ın Atrau şehri, 
Kashagan mevkisinde 
yapımı süren Petrol ve 
Gaz Zenginleştirme Tesisi 
içersinde 11 adet yardımcı 
binadan oluşan proje 
kapsamında İtfaiye ile 
Kontrol binasında devreye 
alma işleri sürmektedir. 

İdarenin verdiği plan dahilinde 
sürdürülen mekanik tamamlama 
işlerinde, Giriş Kontrol ve Giyinme 
Binası ile Geçici Sıgınak'ta yapım 
işlen bitirilmiş, mekanik tamamlama 
sertifıkalannın alınması için 
çalışılmaktadır. Diğer binalarda ise 
çalışmalar sünnektedir. 

GATE ve alt yüklenici 
personelinin çalışması sonucunda 
ulaşılan toplam çalışma süresi 6.5 
milyon saattir. Mevcut durumda 
toplam 132 kişinin çalıştığı poje 
kapsamında demobilizasyona devam 
edilmektedir. 

Ambar Binası 

Projelerin uzamasına neden olan ve idare ile 
sonuçlandırılacak konular arasında bulunan, proje 
degişiklıklen ve ek işler için, görüşmelere devam 
edilmektedir. Bu konular, süre ve para taleplerimiz 
açısından önem taşımaktadır. 

"As built" ve dar kapsamlı inşaat tasanın 
çalışmalan ile kalan binalarda mekanik, elektrik ve 
enstrüman yapım işlenne devam edildiği proje 
kapsamında ulaşılan ilerleme oranlan; 

Mühendislik % 97.8 

Satınalma % 100 

Yapım İşlen % 99.1 

Proje Tamamı % 99.05 
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Kazakistan - Kashagan 
Enerji Santralı Trench 3 Projesi 

110 kV Şalt Sahası Genişletme ve Revizyon İşleri 

Kazakistan Kashagan'da bulunan, Petrol ve Gaz 
İyileştirme Tesisi içinde yer alan ve Eylül 2009 
tarihinde imzalanan sözleşme ile yapım işi anahtar 
teslimi alınan 2x35 M W gücündeki tek fazlı Doğal 
Gaz santral işlerine programa uygun olarak devam 
edilmektedir. 

Sahada, gaz türbin binasında, gaz türbinlerine 
yönelik bina içinde ve dışında yer alan ünitelerin 
detay işlerine devam edilmektedir. Gaz türbinlerinin 
akustik kaplama montajı , bina çelikleri üzerlerindeki 
yangından korunma kaplamasının tamir işlerine, bina 
içi ve bina dışı borulama ve kablo tavası montajı 
sürmektedir. 

Gaz türbin binası ile Dizel jeneratör binasında yer 
alan tavan vinçleri ile türbin binası dışındaki 2 adet 
bacanın montajları tamamlanmıştır. Dizel jeneratör 
binası dış kaplamasına başlanmıştır. 

Klima santrallarmııı imalatları tamamlanmış olup, 
fabrika testlerine hazırlanılmaktadır. Diğer yandan ise 
alev borulu yardımcı kazan imalatı devam etmektedir. 

Proje kapsamında bulunan bü tün bu işler için 
devreye verme ve işletmeye alma işlerinde planlama 
ve koordinasyon çalışmalarına başlanmıştır. 

Elektrik şalt sahasında, 2 adet 
11/1 lOkV 65 MVA trafo ve 2 adet 20 
MVA trafo yerine konulmuş olup, 
110 kV şalt tesisinin yem enetjı 
santralına yönelik genişletme 
çalışmalarına başlanmıştır. 

2011 Temmuz ayı itibarıyla proje 
gerçekleşme oranlan; 

Mühendislik % 71.2 

Satınalma % 75 

Yapım İşleri % 49.4 

Proje Tamamı % 64.1 

Toplam olarak 1.2 milyon saatlik 
bir çalışma süresine ulaşılmıştır. 
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Kashagan'da yapımı 
süren Petrol ve Gaz 
Zenginleştirme Tesisi 
yapım çalışmalannda, 
30 Haziran 2011 tarihi 
ile Trench 1, 2 ve 3 ana 
kapsam işleri 
bitirilmiştir. İdare'nin 
ilave olarak verdiği işler 
devam etmektedir. 

Oıl Trench 3 kapsamında sürdürülen işlere bağlı 

olarak ilerleme oranı %99.8 olmuştur. 

İdare tarafından ilave olarak verilen Civa 

Ayrıştırma Ünitesi ile yeni Methanol Hattı borulama 

işlerinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam 

etmektedir. 4 aylık bir ekipman ve çelik montaj ı ile 

borulama işlen öngörülen Civa ünitesinde %35.7' l ik 

bir ilerleme oranına ulaşılmıştır. 

Trench 1, 2 ve 3 projeleri kapsamında hazırlanan 

kalite dokümanları ile Kazakistan kanunları ( R O C K ) 

için gereken dokümanlar %99.4 oranında 

tamamlanmış olup, dökümaıılann İdareye teslimine 

devam edilmektedir. 
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Hatay - Erzin Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı 
GE ve GAMA Güç Sistemleri 
konsorsiyumu ile Egemer firması 
arasında 15 Aralık 2010 tarihinde 900 
MW gücündeki Kombine Çevrim 
Güç Santralının anahtar teslimi inşası 
için imzalanan sözleşme ile limitli işe 
başlama bildirimi alınan Santralin 
2014 yılı içerisinde devreye alınması 
planlanmaktadır. 

Projede Konsorsiyum ortağı GE ana eneıji üretim 
ekipmanlarını (Gaz ve Buhar Türbinleri ile 
jeneratörlerini ve atık ısı kazanlarını) sağlayacak olup, 
GAMA Güç Sistemleri ise genel ve detay mühendislik 
hizmetlerinden, tüm inşaat ve elektromekanik montaj, 
devreye alma işlerinden ve aynı zamanda GE kapsamı 
dışında kalan ilgili ekipman ve sistemlerin tedarigindeıı 
sorumlu olacaktır. 

Sözleşme gereği 15 Ekim 2011 tarihine kadar 
konsorsiyum tarafından inşaat ve bazı diğer izinlerin 
alınması için gerekli mühendislik dokümanlarının 
üretilmesi ile birlikte santralın dizaynına yönelik zemin 
etüdü çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların 
yapılabilmesi için Konsorsiyum, yerli ve yabancı 
mühendislik firmaları ile sözleşme imzalamış ve bu 
izinler için yasalarda tanımlanmış olan gerekli 
dokümanların oluşturulmasına başlanmıştır. Sözleşmede 
tanımlanan hem Işveren'in hem de Konsorsiyumun 
alması gerekli izinler projenin başlaması (NTP) için bir 
ön şart olup, 15 Ekim 2011 tarihine kadar 
tamamlanması planlanmaktadır. 

Projenin zemin etiid işlen tamamlanmış ve 30 
Haziran 2011 tarihinde zemin raporu ve topografık 
harita işverene yayınlanmıştır. 

Proje teşvik listesi İşveren tarafından Hazine 
Müsteşarhgı'na sunularak onay alınacaktır. 

İnşaata başlanması için gereken 
"Proje Ön Onayı" için Eııerçı 
Bakanhgı'na 9 Haziranda başvuru 
yapılmış olup, onayın Ağustos ayı 
ortalannda alınması planlanmaktadır. 

24 Haziran itibariyle tüm binaların 
yapı mhsatı için gerekli dokümanlar 
tamamlanarak İşverene bildirilmiştir. 
Işveren'in inşaat ve kıyı yapılan ile ilgili 
izinlere yönelik çalışmalan devam 
etmektedir. 

İşveren kapsamındaki izinlerin 
tamamlanması, Oda Onaylanılın 
alınması ve ilgili ödemenin 
gerçekleşmesi sonrası N T P koşulları 
sağlanarak, projenin 15 Ekim tarihinde 
başlaması beklenmektedir. 
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TAMAMLANAN PROJELER 

Shoaiba 
Faz 3 Projesi 



TAMAMLANAN PROJELER 

Cidde ve Mekke'nin enerj'i 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 
Cidde'nin yaklaşık 120 km 
güneyinde, Shoaiba Bölgesi'nde, 
1999 yılından itibaren başlatılan 
Termik Santral yatırımları 
kapsamında, 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 Alstotıı Power 
INC. firmasına sipariş edilmiş ve Alstoııı da Kazan, ESP 
ve Kül Boşaltını Sistemlerini GAMA'ya sipariş etmiştir. 
Sipariş Emri 10 Nisan 2009 tarihinde imzalanmıştır. 

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

İdare'nin çelik malzemelerini erken getirmesi ve 
GAMA'mn IWPP Projesi'ııde çalışan ekiplerinin 
mevcut olması nedeniyle proje 10 Haziran 2009 
tarihinde Ünite 14 çelik ıııontajıyla başlamıştır. 
İdare'nin malzeme akışını çok iyi sağlaması ve 
GAMA'ııın montaj aktivitelerindeki başarısı ile proje 
boyunca her kilometre taşı kontrat tarihlerinden önde 
tamamlanmış ve maksimum koııtratsal bonuslar 
hakedılııııştır. Haziran 2011 sonu itibariyle, saha 
işlerinde fiziksel ilerleme Ünite 14'te %100, Ünite 
13'te %100 ve Ünite 12'de %100 olarak gerçekleşmiş 
ve proje punch temizleme işlen dahil olmak üzere 
%100 tamamlanıp başarıyla İdareye teslim edilmiştir. 

Ünitelere ait tamamlanma tarihlen 
şu şekilde özetlenebilir, tik Ateşleme 
kilometre taşı Ünite 14'te 20 Aralık 
2010 tarihinde, Ünite 13'te ise 06 
Mart 2011 tarihinde ve Ünite 12'de 15 
Mayıs 2011 tanhinde başarı ile 
gerçekleştirilmiştir. Aynca Ünite 14 
için 08 Ocak 2011, Ünite 13 için 08 
Şubat 2011 ve Ünite 12 için 07 
Temmuz 2011 olmak üzere her üç 
Ünite'nin Substantial Completion 
Sertifikalan alınmıştır. Kontrat işlerinin 
tamamlanması ile birlikte 
demobilizasyon işleri başlatılmış olup, 
plan dahilinde devam etmektedir. 
Ağustos 2011 sonu yada Eylül 2011 
ortası gibi GAMA'nın kullanımındaki, 
malzeme ve kanıp sahalannın Idare'ye 
teslimi ve bütün şantiyenin boşaltılması 
hedeflenmektedir. 

11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 
toplam şantiye mevcudu, 34'ii Suud'lu 
olmak üzere 138 kişidir ve bütün 
ekipler demobilizasyon işlerine 
yoğunlaşmıştır. 

Başanyla tamamlanmış olan bu 
projemize emeği geçen tüm 
çalışanlarımıza emniyetli, bilinçli ve 
özvenli çalışnıalanndan dolayı teşekkür 
ederiz. 
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GAMA Ticaret ve Turizm 
A.Ş., savunma sanayii 
projeleri ile ilgili 
faaliyetlerinin ilki olan 
Seyyar Cerrahi Hastane ve 
Mobil tik Yardım İstasyonu 
çözümlerini artık 
uluslararası platformlarda 
tanıtmaya başladı. 

"Seyyar Cerrahı Hastane 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. 

GAMA BÜLTEN • 65 

IDEF 2011 - lO'uııcu Uluslararası 
Savunma Sanayi Fuarı, Milli Savunma 
Bakanlığının himaye ve desteğinde, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfi'nın 
yönetim ve sorumluluğunda 10-13 Mayıs 
2011 tarihleri arasında İstanbul T U Y A P Fuar 
ve Kongre Merkezi'ııde düzenlenmiştir. 

IDEF 2011 Fuarında, Savunma Sanayii 
sektöründe söz sahibi 104 ülkeden 633 Firma 
ve Firma temsilcisi, ayrıca 70 ülkeden 90 
Yabancı Delegasyon fuarı ziyaret etmiştir. 
Söz konusu yabancı delegasyonda 28 Bakan, 
10 Bakan Yardımcısı, 4 Genelkurmay 
Başkanı, 7 Genelkurmay Başkan Yardımcısı, 
2 Kuvvet Komutanı ve 11 müsteşar yer 
almıştır. 

52.502 profesyonel zıyaretçisiyle 
Avrasyanın en büyük, yine bu alanda 
dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan 
IDEF Fuarı dünyanın en önemli savunma 

IDEF Fuarı - İstanbul 
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sanayii organizasyonları arasında olduğunu 
bir kez daha kanıtlamıştır. 

IDEF 2011 10'uncu Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuan'na katılan G A M A Ticaret ve 
Turizm A.Ş., Seyyar Hastane ve Seyyar İlk 
Yardım İstasyonu çözümlerini yerli ve 
yabancı askeri ve sivil heyetlere tanıtma 
imkanı bulmuştur. Standımızı Azerbaycan 
Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Lojistik 
Başkanı, Pakistan Askeri Heyeti, Ürdün 
Asken Heyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın 
çeşitli birimlerinden asken personel, Aselsan, 
Roketsan gibi savunma sanayiinde faaliyet 
gösteren fırmalann temsilcileri ile özel sektör 
temsilcileri ziyaret etmiştir. 

G A M A Ticaret ve Tur izm A.Ş., Birleşmiş 
Millet lere bağlı kuruluşlar, N A T O gibi 
önemli projelere imza atan organizasyonlar 
ile benzer sistemlerin yerli ve yabancı sivil ve 
askeri potansiyel alıcılarının satmalına 
süreçlerini takip etmekte ve ihalelerine 
katılmaktadır. 
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17. Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuarı ve Konferansı 

Bu yıl onyediııcısi düzenlenen ICCI Fuar ve 
Konferansı yalnızca ülkemiz içinde değil, 
uluslararası alanda da önemli bir etkinlik haline 
gelmiştir. Dünya eneıji sektörü ile ülkemiz 
eneıji sektörüne genel bakış çerçevesinde, 
eneıjide liberalleşme ve yeniden yapılanma, 
talep ve arz projeksiyonları, AB eneıji 
politikaları gibi konuların yanı sıra; 
Kojenerasyon, Yüksek Verimli Eneıji üretim 
Teknolojileri. Enerji Tesis İşletmeciliği, 
Yenilenebilir Eneıji, Atık Yönetimi, Geri 
Dönüşüm Sistemleri, Çevre Teknolojileri gibi 
teknik konular hakkında bilgi ve tecrübe 
paylaşımına olanak sağlaması bakımından, bu 
konferans sektör temsilcilerini biraraya getiren 
ciddi bir platform olmuştur. 

Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 15-17 
Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Fuar ve 
konferans hem çok önemli bildirilerin 
yapıldığı, hem de sektör şirketleri 

temsilcilerinin görüş ve fıkır paylaşımında 
bulunmuş olduğu önemli bir etkinlik 
olmuştur. 

Bu anlamda GAMA Giiç Sistemleri 
Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.'nin ve GAMA 
Endüstri Tesisleri İnşaat ve Montaj A.Ş.'nin 
sektör içinde önemli bir yere sahip ve eneıji 
tesislerinin kurulması anlamında çok önemli 
projeler gerçekleştirmiş olmaları, yeni 
geliştirilecek projeler ıçiıı gerekli bilgi ve 
tecrübeyi bünyelerinde bulundu rinaları, yeni 
uygulamaların her zaman takipçisi olmaları, 
sektördeki diğer şirketlere örnek bir konumda 
olmaları ve bu sektördeki bilgi ve tecrübelerini 
hem paylaşmak, hem hatırlatmak hem de 
yinelemek açısından bu fuara katılmış 
olmalarının büyük faydası olmuştur. 

Konferansın Hidrolik Santrallan konu alan 
ve ilgiyle izlenen oturumunu Holding 
Başdanışmanımız Süreyya Yücel Özden 
yönetmiştir. 
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summary 

English summary 

MARMARA Y 1ST PHASE, 
BOSPORUS RAILWAY TUBE 
CROSSING, TUNNELS AND 
STATIONS I TURKEY 
Turkish Ministry of Transportation General 
Directorate of Railways, Harbors and Airports 
Construction (DLH) awarded the contract for the 
construction of the 1st phase ofMarmaray Project, 
Bosporus Railway Tube Crossing, Tunnels and 
Stations to Taisei-GAMA-Nurol Joint Venture on 
25 May 2004. GAMA has a share of 12.5% within 
the Joint Venture. Supplementary Agreement 5 that 
has been prepared based on Government Decree 
dated 04 December 2009 was undersigned on 11 
January 2010 and has taken into effect, so the price 
adjustment formula has been implemented and new 
project completion date was determined as 28 
October 2013. Physical progress reached to 57.84% 
in total as July 2011. 

SHOAIBA POWER PLANT, 
STAGE 3 PROJECT 
Saudi Electricity Company (SEC) has been investing 
in power plants since 1999 on the southern part of 
Jeddah which is called Shoaiba. This place is around 
120 km away from the Jeddah. Up to 2009, SEC 
facilitated 11 pieces of 400 M W oil fired power 
plants thereof. GAMA has also participated in all 
these Units as an erection subcontractor and 
executed the erection of Boilers, ESPs and ASH 
Handling Systems in all these 11 Units. In addition 
to the previous Units, SEC ordered 3 more identical 
Units to Alstom Power Inc. and Alstom Power chose 
GAMA as a main boiler erection subcontractor in 
April 2009. This project has been called as Stage 3 
Project. 

The scope of GAMA in this project has been the 
mechanical erection of 3 Boilers, 3 ESPs and 3 Ash 
Systems. Within this scope of work GAMA has 
completed the erection of 22,438 tons of Boiler 
package and 3,425 tons of ESP and Ash System 
packages in total. 

Even though the contractual commencement was 01 
August 2009, C.AMA was able to do so on 10 June 
2009 with the opportunity of allocating readily 
available erection crews in Shuaibah IWPP Project 
which was a neighboring project at the same region. 
Further to this advantage at the beginning, Alstom 
Power achieved the timely material supply to the site 
and GAMA spent his utmost effort in order to 

achieve early completion of the project. At the end, 3 
Units have been completed and turned over to 
Alstom including all punch clearance works by end of 
June 2011. First fire of first unit was achieved in 
December 2010 and last unit's first fire was achieved 
in May 2011. The Substantial Completion 
Certificates for all Units have been issued for all Units 
as well. 

As of the date, GAMA is performing the 
demobilization activities with 56 peoples including 5 
Saudi personnel. GAMA plans to complete 
demobilization by the end of September 2011. 

KALUGA ELECTRO STEEL 
MELTING COMPLEX PROJECT 
"Kaluga Electro Steel Melting Complex Project" is 
the constniction of steel profile and steel rebar 
factory near Obninsk City of Russian Federation. 
The complex is designed to produce 944,000 Tons 
steel profile and rebar per year. Scrap steel shall be 
used as row material. 

Main Contract of the project has been signed on July 
18th, 2008. All civil works, structural steel and 
cladding works, equipment erection, electrical and 
instrumentation works are in the scope of the 
contract. 

By the end o f j u n e 2011, the average progress is 
56%. 70% of excavation works, 70% of concrete 
works, 89% steel structure works, 63% of cladding 
works and 19% of equipment erection works have 
been completed. 

In this period, the civil works of Rolling Mill 
equipment foundations and Water Treatment units 
were started and are in rapid progress. The 
mechanical erection works and electrical works, in 
Meltshop and Furnace units started in January 2011 
and planned to be completed in time in spite of the 
delayed delivery of the Client. The project is planned 
to be completed in June 2012. 

KASHAGAN "OIL TRENCH- 3" 
POWER PLANT / KAZAKHSTAN 
GATE Inc. (a subsidiary of GAMA with 50% share) 
was awarded the contract for the turn-key 
engineering, procurement and constniction of 
Trench-3 Combined Cycle Power Plant in 
Kazakhstan's Kashagan Oil Fields on 18.09.2009 by 
AC.IP K C O . The construction of plant is ongoing 
and a progress of 64.01% is achieved at the end of 
July 2011. The completion date of the project is 
18.04.2012. 
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0 6 3 0 P nPOEKTOB HA PVCCKOM fl3blKE 

CTPOMTEJlbCTBO 1 3TAÎ1A nPOEKTA 
" M APMAPAİÎ", >KEnE3HOflOPO)KHOrO 
TOHHEJlfl M CTAHUMÎÎ nOA 
EOCOOPCKMM nPO/IMBOM / TYPUMfl 

T/ıaBHoe y n p a B/ ıeHne CTpome/ibCTBa 

xe/ıe3HOflopo>KHbix n y r e P i , mopckmx n o p T O B m 
aaponopîOB MuHncıepcTBa TpaHcnopıa 
T y p u n u 2 5 M a n 2 0 0 4 r o f l a 3aK/ıi0HU/i0 florosop 
c c o B M e c î H b i M n p e A n p M H T M e M " T a i s e i - G A M A -
Nurol" Ha CTpome/ibCTBO 1 - o r o 3Tana n p o e K T a 
" M a p M a p a i i " , xene3HOAopo>KHoro T O H H e / i a m 
C T a H u n i i n o f l B o c < t > o p c K M M n p o / i M B O M . " G A M A " 
o 6 / i a f l a e ï 1 2 . 5 % n a K e T O M a K u n i î 3 T o r o 
coBMecTHoro n p e f l n p u f l T u n . 11 «HBapfl 2 0 1 0 r . 
6 b i / ı o n o f l n u c a H O m B C T y n ı / m o b A e ü C T B M e 
flono/iHMTe/ibHoe cor/iaweHne-5, 
noflroTOB/ıeHHoe Ha 0CH0Be nocTaHOB/ıeHMH 
n p a B M T e / i b C T B a o t 4 a e K a ö p a 2 0 0 9 r . T e M 
c a M b i M 6 b i / ı a p e a n ı i 3 0 B a H a c f c o p M y / ı a 
u e H H O B o r o p e r y / ı n p o B a H M f l , a T a i o x e 6 b i / ı a 
onpeae/ıeHa HOBaa flaıa 3aBepıueHi/m npoeKTa 
Ha 2 8 OKTfl6pfl 2 0 1 3 r . H a m o / ib 2 0 1 1 r . 
C{)aKTMMeCKHpt O Ö b e M BbinO/lHeHHblX paöOT 
cocTaBM/ı 5 7 . 8 4 % ot oömero o ö b e M a paöOT. 

riPOEKT CTPOMTE/lbCTBA 
3/IEKTPOCTAHUMfl LUOAM5A, 3 STAİl 

CayflOBCKan a/ıeıcrpHHecKafl KOMnaHna (SEC) c 
1999 r. ocymecTB / i f l e T nHBecTnunn b 
â eKTpocTaHUMM liloanöa, KOTopbie 
pacno/ıaraKDTcn b io>khom Hac™ r.flxn,aaa. 3to 
MecTo HaxoflMTcn Ha paccTOHHiiM 
npn6/ın3MTe/ibH0 120 km ot r.A*nAAa. Ao 2009 

rofla, KOMnaHMfl "SEC" B03Be/ıa TaM 11 
3/ieKTpOCTaHUMÎÎ MOLUHOCTblO 400 MBt, 
pa6oTaK)LUMx Ha hscJJTM. "GAMA" TaiOKe 
ynacTBOBana b CTponTe/ibCTBe Bcex stmx 
3Hepr0Ö/i0K0B, b KanecTBe moht8>khom 
cyönoflpnflHoPi opraHU3aunw m Bbino/iHH/ıa 
MOHTcDK KOT/IOB, nSHOB M CMCT6M 
3o/ıoyAa/ıeHHH bo Bcex sthx 11 3Hepro6noKax. 
B floöae/ıeHne k paHee nocTpoeHHbiM 
3Hepro6noKaM, KOMnaHcm "SEC" 3aKa3a/ıa 
eme 3 MHfleHTMHHbie 3Hepr06/i0Ka KOMnaHnn 
"Alstom Power Inc.", m "Alstom Power Bbi6pa/ıa b 
anpe/ıe 2009 r. KOMnaHHK) "GAMA" b KanecTBe 
cy6noApflflMMKa Ha moht3>k r/ıaBHoro KOT/ıa. 
3tot npoeKT 6un H33BaH npoeKTOM 3 3Tana. 
B xofle Bbino/iHeHMfl 3Toro npoeKTa b o ö t e M 
paöOT KOMnaHMM "GAMA" bxoau/i 
Ten/ıoMexaHMsecKMii mohtbjk 3 kot/iob, 3 
n3HoB m 3 cncTeM 30/i0yfla/ıeHMfl. B paMKax 
3Toro o ö t e M a paöOT "GAMA" 3aBepı±ın/ıa 

MOHTa>K 22,438 TOHHbl OÖOpyAOBaHMfl KOT/13 l/l 
3,425 TOHHbl OÖOpyflOBaHMfl nSHOB M 
cncTeMbi 30Ji0yaaıeHMfl B L /̂İOM. 

HecMOTpfl Ha TO, HTO Hanano pa6oT no 
AoroBOpy 6bi.no 3an/ıaHMp0BaHH0 Ha 1 
aBrycTa 2009 r., "GAMA" CMor/ıa HanaTb paöoTbi 
10 moHfl 2009 r., no/ib3yflCb B03M0XH0CTbK) 
nepeöpoca ccJ)opMnpoBaHHbix MOHTa>KHbix 
öpurafl, paôOTaKDLunx Ha npoeKTe 
CTpOMTe/lbCTBa CTaHUMM C He3aBMCMMblM 
npOH3BOflCTBOM 3/ıeKTpo3Heprm/ı n 
BOAOCHa6>KeHMeM B ÜJyanöa, KOTopbiii 6bi/ı 
coceflHUM npoeKTOM b STOM >Ke pernoHe. 
C/ıeAya TaKOMy npewMymecTBy B Hana/ıe 
paöoT, KOMnaHMfl "Alstom Power" ocymecTBM/ıa 
CBoeBpeMeHHyıo AOCTaBKy oöopyflOBaHHfl Ha 
CTpoMn/ıouuaAKy, m "GAMA" co CBOM CTopoHbi 
npmıo>KM/ıa B c e yen/in« fl/m flOCTUxeHUfl 
paHHero 3aBepLueHMfl npoeKTa. B pe3y/ibTaTe, 
K KOHuy moHfl 2011 r. 3 3Hepro6noKa 6bi/ın 
3aBepıueHbi v\ CflaHbi KOMnaHnn "Alstom", 
BK/ıtOMaa BbinoriHeHne Bcex p a ö O T no 
ycTpaHeHMK) HeflOflenoK. riepBbiii 3anycK 
nepBoro 3Hepr06/i0Ka 6bi/ı ocymecTB/ıeH B 
fleKaöpe 2010 r., m nepBbiti 3anycK noc/ıeflHero 
6/iOKa 6bi/ı npon3BefleH B Mae 2011 rofla. 
CBuaeTe/ibCTBO o eflake nocTpoeHHoro 
oöbeKTa B 3KcnnyaTai4mo f\r\n Bcex 
3Hepr0Ön0K0B 6bi/ıo BbiflaHO flna Bcex 
6/IOKOB. 

Ha ceroflHflujHMii MOMCHT "GAMA" Bbino/iHneT 
paöoTbi no fleMo6n^n3auMM CBoero 
nepcoHana B KO/ınnecTBe 56 nenoBeK, 
BioııoMan 5 se/iOBeK M3 CayflOBCKOM Apaenn. 
"GAMA" nnaHupyeT 3aBepıunTb 
fleMo6n/iM3aunıo K KOHLty ceHTflöpfl 2011 r. 

riPOEKT CTPOMTE/lbCTBA KAJlY)KCKOrO 
3/lEKTPOMETA/l/iyprHHECKOrO 3ABOAA 
npoeKT Ka^y>KCKoro 
3/ıeKTpoMeTarınyprnHecKoro 3aBOfla 
npeflCTaB^qeT coöoii CTponTe/ibCTBO 3aBOfla 
no np0M3B0flCTBy cTa/ibHbix npoKaTHbix 
npocJ)M^eii m CTa^bHoii apMaTypbi, KOTopbiui 
HaXOflMTCfl OKO/IO TOpOAa OÖHMHCKa B POCCMM. 
3TOT 3aBOfl cnpoeKTupoBaH aha np0M3B0ACTBa 
944,000 TOHHbl CTa/ibHbix npoct>nneii m 
apMaTypbi B rofl. B KanecTBe ncxoAHoro 
MaTepna/ıa öyaeT Mcn0/ib30BaTbc« 
MeTa/ı/i0/i0M. 

OCHOBHOM AoroBop no ripoeKTy 6bi/ı no^nucaH 
18 mo/ifl 2008 r. B oöteM AoroBopa bxoaat ece 
CTponTe/ibHbie paöoTbi, MOHT3>K 
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Q53QP nPOEKTOB HA PYCCKOM H3b lKE 

MeTa/lJIOKOHCTpyKUMM M Hapy>KHblX 

orpaxAeHMii, moht3>k o6opyqoBaHMfl, 
3/ieKTpOTeXHMHeCKMG pa6oTb i M KMnuA. 

Ha KOHeu 2011 r. cpeAHMü npoueHT 
Bbino/iHeHM« paßoT cocTaBJiaeT 56%. 
3aBepiueHbi pa6oTbi no BbieMKe rpyHTa b 
o6beMe 70%, 6eTOHHbie pa6oTbi- b oöteMe 
70%, MeTa/i/iOKOHCTpyKUMM - B o6beMe 89%, 
paöoTbi no Hapy)KHoii o6LUMBKe 3flaHn« - 63% 
m pa6oTbi no MOHTa>Ky oöopyqoBaHMH - b 
o 6 t e M e 19%. 

B HacTOHinuii nepnofl BpeMem/i 6bmn HanaTbi 
n öbiCTpo npoflBuraKDTC« paöoTbi no 
CTpoMTe/ibCTBy cjDyHflaMeHTOB noA npoKaTHoe 
oöopyflOBaHne m BOflOOHMCTHbie ycTaHOBKM. 
Ten/iOMexaHMHecKne MomaxcHbie pa6oTbi m 
3/ieKTpoTexHMHecKne pa6oTbi b 
3/ieKTp0CTa/ien/iaBnnbH0M uexe m uexe c 
3/ieKTponesbio Hana/iMCb b HHBape 2011 r , m 
n^aHMpyiOTcn 3aBepuiMTb CBoeBpeMeHHO, 
HecMOTpfl Ha 3aflepxKM c nocTaBKaMM co 
C T O p O H b i 3 a K a 3 H M K a . H a c T O f l i n M i i n p o e K T 

n/iaHnpyeTca 3aBepwMTb b woHe 2012 r. 

"HEOTECBOPHMK- 3" 3J1EKTP0CTAHUM51 
B KALUATAHE / KA3AXCTAH 

"GATE Inc." (AonepHfla cfwpMa KOMnaHMM 
"GAMA" c 50% naKeTOM aKUMii) 6bina BbiöpaHa 
18.09.2009 KOMnaHMePi "AGIP KCO" B KasecTBe 
noflpflA^nKa pslfl Bbino/iHeHMfl npoeKTa "noA 
K/ikdh", BK/itonafl npoeKTwpoBaHne, CHa6>xeHMe 
M CTpOMTe/lbCTBO 3JieKTpOCTaHUMM CÖOpHMKa-
3 Ha KawaraHCKOM HecfmiHOM 
MecTopo»<fleHMn B Ka3axcTaHe. B HacTOHLuee 
BpeMfl npo,qoji>KaeTCfl CTpome/ibCTBO 
3/ieKTpOCTaHUMM, M Ha KOHea MIO/lfl 2011 r. 
floCTurHyTO Bbino/iHeHMe paöoT B o6beMe 
64.01%. AaTa 3aBepiueHMfl npoeKTa -
18.04.2012 r. 

KALUArAHCKMM HEOTECBOPHMK - 3, 
OCHOBHblE PABOTbl / KA3AXCTAH 

floroßop Ha CTpomenbCTBO paciiinpeHUfl 
Hecf)Tec6opHMKa-3 Arm ocHOBHbix paöoT 
Bbino/iHfleMoro npoeKTa KawaraHCKOro 
He4)T9Horo MecTopo>KAeHMfl 6bm 3aicnK)HeH 
14.08.2009 r. KOMnannew "AGIP KCO" c 
KOMnaHneii "North Caspian Constructors (NCC) 
BV", 50%-biii naKeT aKunw kotopom 
npnHaAne)KMT KOMnaHMM "GAMA", B Buße 
Aono/iHUTe/ibHoro cor/iaweHMH k HacToameMy 
KOHTpaKTy, noAnncaHHOMy 1 anperm 2005 r. 

CTponTe^bHbie paöoTbi Bbino/iHHioTCfl 
KOMnaHKieü "GATE Inc", AOHepHeü c^mpmom, 
50% naKeT aKunii KOTOPOM npMHaA/iexMT 
KOMnaHMM "GAMA". npoeKT CTpoMTe/ibCTBa 
cöophmkob 1 m 2 6bm 3aBepiueH b KOHue 2010 
r. Ha KOHeu uio/ih 2011 r. npoueHT Bbino/iHeHum 
pa6oT no npoeKTy cocTaB/ineT 99.8%. 

3flAHMfl B n P 0 M 3 0 H E KALUArAHCKOTO 
HEOTfl HOrO MECTOPO)KflEHM9> / 
KA3AXCTAH 

"GATE Inc." (AOsepHflfl cfwpMa KOMnaHMM 
"GAMA" c 50% naKeTOM aKunii) 6bma Bbi6paHa 
24 AeKaöpfl 2009 roAa KOMnaHMeü "AGIP KCO" 
b KanecTBe noApflA^MKa Ha CTpoMTe/ibCTso 
3AaHMii b np0M30He KauuaraHCKoro HecJrrflHoro 
MecTopo>KAeHM9 b Ka3axcTaHe. OöteM pa6oT 
6bin yBe/inneH nosTM b neTbipe pa3a no 
cpaBHeHMio c nepBOHanâ bHbiMM o6teMaMM. 
Ha KOHeu mio/ih 2011 r. npoueHT Bbino/iHeHMfl 
paöoT no npoeioy cocTaB/iaeT 99.05%. 

nPOEKT CTPOMTEJlbCTBA n r y -900 MBT 
HA nPMPOflHOM TA3E, XATAM-3P3MH, 
TYPUM51 
n o c / i e Toro, KaK KOMnaHM« "Egemer" 15 
AeKaöpn 2010 r. Bbi6pa/ia K0HC0punyM 
KOMnaHMM "GE" m "GAMA Power Systems" b 
KanecTBe noAP^AHMKa no Bbino/iHeHMio 
npoeKTa "noA kjiioh", KoHeopuMyMy TaKxe 
6biJio BpyseHO Heno/iHoe yseAOM/ieHMe o 
Hana/ie pa6oT. 3aBepiueHMe Bbino/iHeHMH 
npoeKTa 3an/iaHMp0BaH0 Ha 2014 toa-

napTHep no KoHeopuMyMy KOMnaHM« "GE" 
qB^neTCfl OTBeTCTBeHHOii 3a nocTaBKy ra30B0ii 
Typ6MHbi, napoBOM Typ6MHbi, reHepaTOpa m KY. 
nocTaBKa ocTa^bHoro o6opyAOBaHMq, a TaioKe 
BCe MH)KeHepHO-KOHCTpyKTOpCKMe, 

CTpoMTe/ibHbie, 3/ieKTpoMexaHMHecKMe 
MOHTa>KHbie pa6oTbi m nycKO-Ha/iaAKa 
o6opyAOBaHMq HaxoA«Tca b 30He 

OTBeTCTBeHHOCTM KOMnaHMM "GAMA Power 
Systems". 

BbicTpo npoABMraeTCfl pa3pa6oTKa Tpe6yeMOM 
AOKyMeHTauMM c uenbio 3aBepiueHMfl 
no/iyseHMH pa3peiiiMTenbHOM AOKyMeHTauMM 
Ann npoeKTa. Ann no/iyneHM« yBeAOM/ieHMfl o 
Hasane pa6oT no npoeKTy, KOTopoe 
3an/iaHMpOBaHO Ha 15 okth6ph 2011 r., 
He06x0AHM0 3aBepujMTb Bbino/iHeHMe 
npoueAypbi nonyneHMn pa3peuuMTe/ibHOM 
AOKyMeHTauMM KaK CO CTOpOHbi KoHeopuMyMa, 
TaK m co CTOpOHbi KOMnaHMM "Egemer". 
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0630P nPOEKTOB HA PVCCKOM fl3blKE 

3aBepweHbi nH*eHepHO-reo/iornMecKne 
M3blCKaHMfl. OïMeT nO 3THM H3blCKaHMflM 6bl/l 
npeflOCTaß/ieH 3aKa3HHKy 30 lhoha 2011 r. 

no/iyneHne npeflBapuTe/ibHoro cor/iacoeaHUfl 
npoeKTa co CTopoHbi MuHUCTepcTBa 
SHepreTHKM u ncn0/ib30BaHMfl npupoflHbix 
pecypcoB 3an/iaHnp0BaH0 Ha cepeflUHy 
aBrycTa. 

nPOEKT CTPOMTEJlbCTBA n r y 2x400 MBT 
cypryTCKOíí rpsc, POCCMA 

Ha MKDHb 2011 rofla öbi/in 3aBeptueHbi 
MHxeHepHO-KOHCTpyKTopcKne paöoTbi B 
oöbeMe 100%. CpeflHMíí npoueHT Bbino/iHennq 
Bcex paöoT cocTaB/iaeT OKOJIO 99%. B 
HacTOflinee speıvm Bbino/iHflioTCH nycKO-
Ha^aflOHHbie paöoTbi m ncnbiTaHM«. 

Kown^eKCHbie onpoöOBaHMsi öbi/in 3aBepweHbi 
25 anpe/ifl 2011 r. fl/ia B/iOKa-7 m 7 moHfl 2011 
r. iyin 5/iOKa-8. Bbi/ıa flocTMmyTa BbipaöoTKa 
3^eKTpo3HeprnM m noflana aneKTpunecTBa OT 
OÖOMX 6/IOKOB B rocyflapcTBeHHyio 
3/ ıeKTpnHecKyıo c e T b . K o M M e p s e c K a n 
3Kcn/iyaTauMii öyqeT HanaTa B KOHue mhdha ann 
5noKa 7, a TaioKe nnaHupyeTcn HanaTb ee 
5noKa 8 B cepeflUHe worm. 

Yxe HanaTa coBMecTHaa c 3aKa3HHKOM 
noAroTOBKa TopxecTBeHHOM uepeMOHnn 
nycxa, KOTopyio n^aHnpyeTcn nposecTM Ha 

noc/ieflHeíí Heae/ıe rnorm. 

n P O E K T CTPOMTEJlbCTBA 
T E n / 1 0 3 J l E K T P 0 C T A H U M M 220 M B T B 
CK0r i )KE, MAKEAOHMf l 

HanioHb2011 r. 3aBepuueHbi MHxeHepHo-
KOHCTpyKTopcKne paöoTbi B oöbeMe 100%, 
oömne paöoTbi - B oöbeMe 99.4%, 
CTpoMTe/ibHbie m Ten/ ıoMexaHHHecKne paöoTb i 

- B o ö b e M e 100%. riycK0-Ha/iafl0HHbie paöoTb i 

Bbino/iHeHbi Ha 9 4 % . 

B c e BcnoMora ie/ ibHb ie onepaunoHHb ie 

CMCTeMbi 6bmn no/iHocTbio caaHbi B 

3Kcn/iyaTaunio. OcymecTB/ iaeTCH Bbino/iHeHne 

noc/ ie f lHux He3aBepiueHHbix paöoT. 

McnbiTaHnq Ha rapaHTMüHbie noKa3aTe/in öbi/iu 
ycneiuHO 3aBepiueHbi 19 anpe/iq 2011 r. 
KoMn/ieKCHbie onpoöoBaHuq ao/ittHbi öbiTb 
HasaTbi BO BpeMfl TapaHTutiHoro nepnoAa. 
0>KMAaeTcn npoMe^yroHHafl npneMKa co 

CTopoHbi 3aKa3HHKa. Yxe Hasa/iacb 

AeM06n/lM3aUMH CO CTpOÍÍn̂ OLUaAKM. 

CTPOMTEJlbCTBO CMCTEMbl 
BOflOnPOBOflA flMCM 
OT MYflABAPPA AO AMMAHA, MOPflAHMfl 

B HacTOflLuee epeMfi ocymecTB/iaeTCH 
npoeKTMpOBaHne, CHaötteHue, CTpome/ibCTBO 
n paöoTbi no MOHTaxy TpyöonpoBOßOB pjih 
npoeKTa cTpoMTenbCTBa CMCTeMbi 
BOflonpoBOfla flwcn ot Myaaßappa flo 
AMMaHa. 3aBepLueHbi nH>KeHepHO-
KOHCTpyKTopcKne paöoTbi b oöbeMe 98.91%, 
3aKynKM - b oöbeMe 92.79% m CTpoMTe/ibHbie 
paöoTbi b oöbeMe 34.28%. 
Bbi/io flocTurHyTO peiueHne no ynpaB/ieHmo 
TexHO/iornnecKux cxeM, ocHOBHbiM npwHunnaM 
cncTeMbi ynpaB/ieHMfl v\ rMflpoflUHaMMHecKMM 
MCC/ieflOBaHMflM. HeflaBHO öbi/iu 3aBepiueHbi 
pacseTbi cncTeMbi xnopupOBaHUfl m CMCTeMbi 
3anyc«a, a TaK*e paöoTbi no pa3paÖ0TKe 
OflHO/lMHePlHblX cxeM. 
K HacTOfliueMy BpeMeHM 3aBepweHa 
nepeB03Ka 183,732 T. (341,681 M) (99%) Tpyö. 
Ha CTpoîin.nouuaflKy AOCTaB/ieHbi nyryHbie 
TpyÖbl M (F>HTMHrH, BOnOKOHHO-OnTMHeCKUe 
Kaöe/ın, K/ianaHbi perynnpoeaHUfl pacxoAa, 
3anopHaq apMaTypa, ypaBHMTe/ibHbie öaKH, 
MaTepua/ibi KaTOflHofi 3amnTbi. 
Bbi/in 3aKa3aHbi CMCTeMbi ynpaB/ieHnq SCADA, 
CM^OBBIE Kaöenn, PACNPEAYCTPOIICTBA M 

TpaHC(í)opMaTopbi HM3Koro m cpeflHero 
HanpflxeHMii. BbiCTpo npoflBuraKDTcn 
3aKynoHHbie paöoTbi fl^a CMCTeMbi 
x/iopupoBaHuq, reHepaTopa, CMCTeMbi MBI1, 
pacxoflOMepoB, KOHTpo/ibHbix Kaöe/ıePi n 
CUCTeMbl CBH3M. 
Bbmn 3aBepiueHbi paöoTbi no BbieMKe rpyHTa B 

oöbeMe 129 KM (38%), paöoTbi no npoicnaflKe 
Tpyö B TpaHweM - B oöbeMe 81 KM (24%) N 

paöoTbi no oöpaTHOii 3acbinKe - B oöbeMe 33 
KM (10%). PaöoTbi no MOHTa>Ky TpyöonpoBOAOB 
Bbino/iHeHbi B oöbeMe 33%. BeflyTcn paöoTy no 
ÖypeHMKD 34 CKB3>KMH. 

BbiCTpo npoflBuraKDTCfi CTponTe/ibHO-
MOHTa>KHbie paöoTbi 3flaHMíí fl^fl 3KcnnyaTai4MM 
m TexHusecKoro oöc/iy>KMBaHMfl, HacocHbix 
CTaHUMíí m pe3epByapoB. K HacTOfluieMy 
BpeMeHn 3a/iuTo 41,445 M3(71%) öeTOHa. B 
moHe 3aBepiueHO npoBefleHue TeHflepoB Ha 
CTp0MTe/ibH0-M0HTa>KHbie paöoTbi Ha ycTbeBoe 
oöopyAOBaHne CKB3>KMH, a paöoTbi Ha 
CTpoiin/ıoınaflKe HanHyTCfl B ceHTfiöpe Mecnue. 
Bbino^HeHue paöoT nopflaHCKHMn 
3/ieKTpMHeCKMMM KOMnaHUflMM EDCO, NEPCO 
m JEPCO no noflase sneKTpoaHepruM 
cocTaB̂ fleT 35%. 
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Q53QP nPOEKTOB HA PYCCKOM H3blKE 

nPOEKT PEKOHCTPyKUMM BTOPOrO 
E/IOKA P I D K C K O Î Î T3LJ-2, J lATBMfl 

(IpOeKT peKOHCTpyKUMM BTOPOrO 6/lOKa 
PI/DKCKOÊÎ T 3 U - 2 Ha y c / i O B M f i x "HOA IOIIOH", B 

OT/IHHMM OT paHee 3aBepuieHHbix npoeKTos, 
BBINO^HFLETCN NO/IHOCTBTO KOMNAHUEFI " G A M A 

Power Systems". 3TOT npoeKT - CTp0MTe/ibCTB0 
3/ieKTpOCTaHUMM C KOMÔMHMpOBaHHblM 
npOM3BOACTBOM sneKTposHeprwn m Ten/ia, 
KOTOpafl COCTOUT M3 1-1 MHoroBaribHoro 
ra3C>Typ6oreHepaTopa, KY n 
napoTypôoreHepaTopa. Y reHepaïopa napOBOii 
TypÔMHbl MMeiOTCfl TpM KOHfleHCaTOpa 
ueHTpa/ibHoro Ten/iocHa6>KeHMfl, KOTOpbie 
AonycKaioT rnÔKOCTb B pe»MMe BbipaôoTKM 
3/ieKTpo3Heprnn M pe>KMMe ueHTpa/ibHoro 
TennocHa6>KeHMfl 3/ieKTpocTaHUMM cor/iacHo 
TpeôoBaHMAM Harpy30K ueHTpa/ibHoro 
TennocHa6>KeHHfl ropofla PMTH. 3TO 
yHMKa/IBHBIII TUN napoTypôoreHepaTopa, M OH 
ncno/ib3yeTCfl B MMpe TO/ibKO B He6ojibiuoM 
K0/1MH6CTB6 yCTaHOBOK. (IpH 3aBepLLI6HMM 
npoeKTa, OH ôyfleT wvieTb MOLUHOCTb 
BbipaôoTKM 3/ieKTp03Heprnn, paBHyio 350-420 
MBt M Ten/lOByK) MOLUHOCTb - 270 MBT. 
BbipaôoTaHHan TermoBaa MOinHOCTb 6yqeT 
HanpaB/iflTbCfl K0HfleHcaT0paMM ueHTpa/ibHoro 
TENNOCHAÔXEHMFL B ROPOFLCKYIO CNCTEMY 

ueHTpa/ibHoro Ten/iocHaôxeHi/m. npoeKT 
n/iaHupyeTCfl 3aBepLUMTb B rno/ie 2013 rofla. 

Ha MKDHb 2011 r. 6bmu 3aBepiueHbi uiH^eHepHO-
KOHCTpyKTOpCKne paôoTbi B oôbeMe 79.55% M 
3aKynosHbie paôOTbi - B oôteMe 49.59%. 
CpeflHMii npoueHT Bbino/iHeHna Bcex paôoT 
cocTaB/meT OKO/IO 37.50%. 

Bbmn noflnucaHbi floroBopbi Ha nocrraBKy 
ra30Typ6oreHepaTopa, napoTypôoreHepaTopa 
n KY, TpaHc4>opMaTopoB (T m nT, 
reHepaTopHoro BbiicniOHaTe/ifl M noc})a3HO-
SKpaHMpOBaHHblX TOKOnpOBOflOB. 

KpoMe Toro, 6bmn noflnucaHbi AoroBOpbi Ha 
nocïaBKy K0Mnpecc0p0B TonriMBHoro ra3a, M 
6eT0HH0-pacTB0pH0r0 y3/ia, HacocoB 
nmaTe/ibHoii KOTJIOBOÎÎ BOflbi M 
KOHfleHCaTOpHblX HaCOCOB, HaCOCOB 
ueHTpa/ibHoro Ten/iocHa6>KeHi/m, HacocoB 
t-tupKynflUMOHHOM BOflbi, rpaanpHn, cncTeMbi 
nOflrOTOBKM BOflbl M OHMCTKM CTOHHblX BOA, ACY 
Tn, MocTOBoro KpaHa MaLU3ana, 6aKOB 
3aBQflCKoro M3r0T0B/ieHMfl. 

Bbmn 3aicn(OHeHbi cyônoAPf lAHb ie «o roBopb i Ha 

pa6oïbi no nepeB03Ke Tf lxe/ iosecHbix rpy30B, 

MOHTax rpaflupeHb M nycKOHa/iaflOHHbie 
paôoTbi, Ha MOHTupyeMbie Ha CTpoÉîn/iomaAKe 

6aKn, a TaK>Ke CTponTe/ibHbie pa6oTbi. Bce 
e m e ocyutecTB/ i f leTca aHa/iM3 no BbiSopy 

cyônoAPflAHbix opraHM3aunii Ha MOHTax 
c u n o B o r o ocTpoBa, u3r0T0BJieHMe Tpy6, 

MOHT3>K KY M pa3nnHHoro 060pyA0BaHnq. 

OcymecTB/ieHa nepBaa AOCTaBKa B nopT Purn 
KOMn/ieKTa ra30B0ii TypÔMHbl, Bicmonafl 
reHepaTop. Bce eme o>KMAaeTCfl 
cor/iacoBaHue OT yno/iHOMOMeHHbix opraHOB 
nepeB03KM 3Toro KOMn/ieKTa oôopyAOBaHua 
BHYTPN cTpaHbi. l~loc/ie nero OH ôyqeT 
AOCTaB/ieH na CTpoÉin/ioLuaAKy. 

"TexHMHecKni i npoeKT", KOTOpbiii HaxoAUTC« Ha 

neTBepTOii M noc/ieAHeiî crraAnn, TaioKe 6bin 
3aBepuueH, m 6buin no/iyneHbi cor/iacoBaHi/m. 

Bbi/ia 3a/iMTa ôeTOHHan noAroTOBKa a/i« 
3AaHMfl ra30B0iî TypônHbi, KY m AbiMOBOii 
Tpy6bi, HacocHoii CTaHunn nuTaTe/ibHoii BOAW, 

BcnoMoraTe/ibHbix MOAyieii, 
aAMMHMCTpaTUBHOrO 3AaHMfl, 3/ieKTpMHeCKOrO 
noMeiAeHMfl ynpaB/ieHMn, MOHTupyeMbix no 
MecTy 6aKOB M ra30Bbix KOMnpeccopoB. 

Bbino/iHflK)Tcn CTponTe^bHbie paôOTbi a^a 
Ha3eMHbix coopy>KeHnii Matu3a/ia, KaHanoB M 
npnflMKOB rpaAnpHn, cfiyHAaMeHTOB 
A p e H a x H o r o 6aKa M 6/ioKa npoMbiBOHHOii boa^I 

ra30B0M TypônHbi, 3eM^flHbix KaHa/iOB, 
3ar/iy6neHHbix ApeHaxHbix Tpy6, a TaioKe nr\n 
MeTan/iOKOHCTpyKunM MaLU3ana, 
aAMMHMCTpaTUBHOrO 3AaHMfl H 
3/ieKTpoTexHMHecKoro noMeiAeHMfl 
ynpaBneHMfl, (JjyHAaMeHTa napOBOBOti 
TypÔHHbl. 

0 6 t e M b i paôoT, Bbino/iHeHHbix Ha 

C T p o i i n / iomaAKe: 

3annBKa ôeTOHa 
K HacToameMy BpeMeHM 

ApMaTypa 

MeTa/i/ioKOHCTpyKunn 

3acbinKa rpyHTa 

BbieMKa rpyHTa 

noA3eMHb i i i T py60np0B0A 

Ka6e/ ibHbie ^OTKM 

2,025 T 

1,350 T 

2,300 M3 

6,300 M3 

600 M 

120 M 
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