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GİRİŞ

Takvim yapraklarındaki dönemini 
tamamlayıp, geçmiş zaman tü-
nelindeki yerini alan 2018 yılının 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait 
GAMA Şirketler Topluluğu çalışma 
ve diğer faaliyetleri konusunda 
sizleri bilgilendirmek için Bülteni-
mizin 95. Sayısını hazırlamış bulu-
nuyoruz. Genel bir değerlendirme 
yapıldığında, 2018 yılının, birçok 
yönlerden zorluklarla dolu bir yıl 
olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır. Dünya açısından bakıldığında, iki kuruluşun 
yaptıkları açıklamalar, olumsuzluğu dile getirmek-
tedir: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kon-
feransı (UNCTAD) ile IMF, yayınladıkları raporlarda, 
küresel ekonominin sallantıda olduğunu, ticaret 
savaşlarının derin kırılganlıkları getirdiğini belir-
terek, dünya genelinde borç stokunun arttığını 
vurgulamaktalar ve korumacı ticaret hamleleri ile 
siyasi belirsizliklerin uluslararası alanda istikrarlı 
büyümeyi engellediğini belirtmektedirler.

Ülkemiz ise, hem dünyanın bu genel durumun-
dan etkilenmekte, hem de Avrupa ve Ortadoğu 
ülkeleri arasında sahip olduğu stratejik konum 
nedeniyle birçok ekonomik ve uluslararası ilişkiler 
yönünden de diplomatik sorunlar yaşamaktadır. 
Bu sorunlara karşılık Hükûmetimiz çeşitli önlem-
leri uygulamaya başlamış bulunmaktadır.

Dünya ve ülkemizdeki ekonomik olaylar, yurt için-
de ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlik 
firmalarının durumlarını da etkilemektedir. Artan 
malzeme ve diğer girdi maliyetleri artışları ile kur-
lardaki yükselişler inşaat sektöründe ciddi sıkıntı-

lara yol açmıştır. Bu genel durum 
GAMA olarak bizleri de etkilemiş, 
ancak, Holding Yönetim Kurulu ge-
rekli çözümleri sağlamak için yurt 
içinde ilgili bankalar ve uluslararası 
alanda uygun firmalarla görüşme-
lere ve çalışmalara başlamıştır.

Şirketlerimiz, GAMA Güç ve GAMA 
Endüstri, yürütmekte oldukları 
yurt içi ve yurt dışı şantiyeleri ile, 
bu şantiyelerinde ve de diğer 

ofislerinde istihdam ettikleri personel sayıları 
açısından önemli göstergeleri oluşturmaktadır. 
Bu iki şirketimizin, Aralık 2018 sonu itibarıyla 
şantiyelerindeki işlerinin bitiş bedelleri yaklaşık 
3,2 milyar $, personel sayıları ise 8500 kişi olarak 
görülmekte olup, müteahhitlik ölçeği açısından 
önemli bir büyüklüğü temsil etmektedirler. Ce-
zayir, Libya, Katar, Tunus, Rusya, Suudi Arabistan, 
Irak, Bahreyn gibi ülkeler yanında, yurt içindeki 
yatırımlarıyla da faaliyetlerini sürdüren GAMA, 
şantiyelerinde ve ofislerinde, büyük duyarlılık ve 
özverilerle çalışan personel kadrosu ile mevcut 
işlerini, başarıyla tamamlayacak ve yeni yeni daha 
büyük işlere imza atacaktır.

Bu inanç ve güvenle, siz okuyucularımızın yeni 
yılını kutluyor, aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir-
likte sizlere ve ülkemize nice mutlu yıllar diliyoruz.
Gelecek sayımızda buluşmak umuduyla saygıla-
rımızı sunuyoruz.
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HABERLER

GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ

TİM 500'DE GAMA ENERJİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NE
GC POWERLIST ÖDÜLÜ

GAMA Güç Sistemleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yönetiminde gerçekleştirilen, 
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre Türkiye ge-
nelinde kendi sektöründe 11., tüm sektörler bazında 82. sırada yer aldı. 21 Aralık 2018 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine GAMA Güç Sistemleri ve GAMA Endüstri’nin 
Genel Müdürü Ahmet Ligvani katıldı.

İhracat işlem hacmi ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak değer yaratan firmalar arasın-
da yer almaktan gurur duyuyoruz. Emekleri geçen bütün GAMA Ailesine teşekkür ediyoruz.

GC POWERLIST Türkiye Sıralaması Uluslararası hukuk firmalarının 30 yıldır analizini gerçekleşti-
ren The Legal 500’ün en etkili kurumsal hukuk takımlarını içeren GC Powerlist ve GC Power-
listTeams 2018 Türkiye sıralamasında Aybars Yağız, Yüksel Sanlıdilek ve Mina Kangal’dan 
oluşan GAMA Enerji A.Ş. Hukuk Müşaviriliği ödüle layık görüldü. Çalışma arkadaşlarımızı başarıla-
rından dolayı kutlarız.

http://www.tim.org.tr/tr/default.html
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAU5X44BWH80LTyNPFcDhMu5QVPyoA_Fsd8/
https://www.linkedin.com/feed/topic/?keywords=%23TheLegal500%E2%80%99%C3%BCn
https://www.linkedin.com/feed/topic/?keywords=%23GCPowerlist
https://www.linkedin.com/feed/topic/?keywords=%23GCPowerlistTeams
https://www.linkedin.com/feed/topic/?keywords=%23GCPowerlistTeams
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAjWFHMBuYRPX_uOR2s1h-8tgAHUhc5yDQs/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABaaFWMBlmnJuvcI7PVTLARFNLYBqtgkr1I/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB_Qgb8BywVohm7-TD8-XZ6FMyfn8XDj7Cw/
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HABERLER

ALBA PS5'TE
İLK ÜNİTE ATEŞLEMESİ
TAMAMLANDI

Bahreyn'de yapımı süren GAMA ALBA 
PS5 1.800 MW Kombine Çevrim Güç 

Santrali Projesinde 1. ünitenin 
ilk ateşlemesi yapıldı.

Videoyu izlemek için tıklayınız.

GAZ TÜRBİNİ
TEMEL ÜZERİNE 
İNDİRİLDİ
GAMA Güç Sistemleri’nin Société 
Tunisienne de l'Electricité et 
du Gaz (STEG) için yapımında 
yer aldığı 450 MW Rades-C Güç 
Santrali Projesinde MHPS Plant 
Services Pty Ltd 300 MW Gaz 
Türbini 26 Ekim 2018 tarihinde 
başarıyla temel üzerine indirildi. 
İlk ateşleme tarihi Nisan 2019 
olarak hedefleniyor. 
Videoyu izlemek için tıklayınız.

KHURAIS TESİSİ
TAM KAPASİTEYE 

ÇIKTI
GAMA Endüstri tarafından Suudi 

Arabistan'da yapımı yürütülen 
Khurais Gaz ve Petrol Ayrıştırma 

Tesisinin mekanik işleri 
tamamlandı ve Saudi Aramco 

tesisi devraldı. Tesisin rafineriye  
pompaladığı petrol varili sayısı 

bir ay içerisinde 90.000'den 
200.000'e çıktı

*Proje detaylarına 52. sayfadan 
ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/I85NrFDdDYY
https://www.linkedin.com/company/4796487/
https://www.linkedin.com/company/4796487/
https://youtu.be/QfjU_6Gxar4
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HABERLER

GAMA Endüstri’nin iş ortaklığı REGA JV’nin de yapımında yer aldığı, Kutup Bölgesinde 
bulunan her biri 5,5 milyon ton kapasiteli Yamal LNG tesisinin 3. hattının 11 Aralık 
2018’de tamamlanmasıyla gaz üretimine geçen tesis, yıllık 16,5 milyon ton LNG (sı-
vılaştırılmış doğal gaz) üretecek şekilde tam kapasite ile çalışmaya başladı. Tesisin 3. 
hattı, projede planlanan tarihten bir yıl önce devreye alınarak gaz üretimine başladı.

YAMAL LNG
TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayrak-
lı'da yapımı GAMA Endüstri ve Türker-
ler ortaklığıyla üstlenilen İzmir Bayraklı 
Entegre Sağlık Kampüsünün inşaatında 
incelemelerde bulunup, yetkililerden 
bilgi aldı. Haberin devamı için tıklayınız.

İZMİR BAYRAKLI ESK 
ZİYARETİ

Kamu-Özel Ortaklığı ile inşa edilen 
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kaba 
inşaatı bitirildi; yapım işlerinin yüzde 
36'sı tamamlandı. Haberin devamı 
için tıklayınız.

TÜRKİYE'Yİ 
KISKANDIRACAK 

ŞEHİR HASTANESİ

ŞEHİR HASTANESİNİ 
YEŞİLOVALILARA 
ANLATTILAR

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yöneticileri ile hasta-
nenin yapımını üstlenen GAMA-Türkerler yetkilile-
ri, inşaatın yapıldığı Yeşilova Mahallesi’nin sakinle-
riyle bir araya gelerek yapmakta oldukları projeyi 
anlattılar. Haberin devamı için tıklayınız.

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/bayrakli/ak-partili-dagdan-sehir-hastanesi-insaatinda-41014290
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/iste-turkiyeyi-kiskandiracak-sehir-hastanesi-360775h.htm
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/sehir-hastanesini-yesilovalilara-anlattilar-360924h.htm
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HABERLER

5

12

MİLYON
KAZASIZ
ADAM-SAAT

MİLYON
KAZASIZ
ADAM-SAAT

GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy kapalı 
konsorsiyumu tarafından yapımı devam 
eden 1.800 MW elektrik üretim kapasite-
sindeki ALBA Kombine Çevrim Güç Sant-
rali Projesinde önemli bir kilometre taşı 
olan 5.000.000 adam-saat zaman kayıplı 
kaza olmadan geçirilen süreye ulaşıldı. 
Önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği.

GAMA Endüstri’nin Yamal LNG Tesisi 
Projesinde önemli bir kilometre taşı 
olan 12.000.000 adam-saat zaman 
kayıplı kaza olmadan geçirilen süreye 
ulaşıldı. 

RADES'TE YERLİ HİDROLİK 
YATAY BORU İTME MAKİNASI

PP13 GÜÇ SANTRALİ

GAMA Güç Sistemleri Mühendislik 
Taahhüt A.Ş. tarafından Tunus’ta sür-
dürülen 450 MW’lık Rades C Kombi-
ne Çevrim Doğal Gaz Santrali yapım 
işleri kapsamında, su alma yapısı ve 
çevrim suyu pompa istasyonunu bir-
birine bağlamak üzere, E-BERK Tünel 
ve Zemin Teknolojileri firması tara-
fından Φ2000 çapında hidrolik yatay 

boru itme makinasi montaj işleri ve kabul testleri başarıyla tamamlandı. Yerli ve milli mühendislik 
ile ürün geliştirme amacıyla Ankara’da üretilen makina, bölgede bulunan kara ve tren yolunun 
altından yaklaşık 120 m’lik tünel açarak beton boruları hidrolik iticiler yardımıyla yerlerine yerleşti-
rilecektir. Videoyu izlemek için tıklayınız.

GAMA Güç Sistemleri’nin Saudi Electricity Com-
pany (SEC) için yapımında yer aldığı 1.800 MW 
PP13 Güç Santrali Projesinde başarılı bir test ve 
devreye alma sürecinin ardından, 380/132/13.8 

KV GIS trafo merkezini enerjilendirmiştir. 

https://www.linkedin.com/company/e-berk-tunnelling-&-foundation-technologies/
https://www.linkedin.com/company/e-berk-tunnelling-&-foundation-technologies/
https://www.linkedin.com/company/e-berk-tunnelling-&-foundation-technologies/
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HABERLER

Alba’nın CEO'su Tim Murray, GAMA Şantiye 
Müdürü Mehmet Oğuz'a yoğun ve başarılı 
çalışmaları sebebiyle Line 6 CEO Safe Start-
Up ödülü verdi.

BAŞARILI 
ÇALIŞMALAR 

ÖDÜLLENDİRİLDİ

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN 
İŞ FORUMU

GAMA,
SELİN VURDUĞU 

TUNUS'UN 
YARDIMINA KOŞTU

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kırgızistan’a resmi ziyareti kapsamında Ey-
lül ayında düzenlenen Türkiye-Kırgızistan “İş 
Forumu”nda GAYES Genel Müdür Yardımcısı 
Zafer Kara, GAMA olarak Kırgızistan’da ge-
liştirdiğimiz iş sunumunu T.C. Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın ve T.C. Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın da içinde bulunduğu bir 
gruba yaptı. 

Tunus RADES projesinde faaliyet gösteren 
GAMA Güç Sistemleri'ne ait iş makinaları sel 
felaketinden etkilenen Nabil vilayetindeki 
çalışmalara üç gün boyunca gönüllü katıldı. 
Haberin devamı için tıklayınız.

İŞ ORTAKLIĞINDA 10. YIL

GAMA Ticaret, 10 yıldır iş ortağı olduğu Zoomlion Heavy 

Industry NA, Inc. & Cifa spa - Italy - Concrete machinery iş 

makinaları ile Türk müteahhitlerimizin yurt içi ve yurt dışı 

projelerine sağladığı satış ve satış sonrası hizmetleriyle 

güvenilir çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-oguz-8716b336/
https://www.linkedin.com/in/zafer-kara-940ba513/
https://www.haberler.com/turk-sirketleri-selin-vurdugu-tunus-un-yardimina-11305448-haberi/
https://www.linkedin.com/company/4790376/
https://www.linkedin.com/company/4790376/
https://www.linkedin.com/company/38504/
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HABERLER

"PPP IN TURKEY" 
KONFERANSI

28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara, Sheraton Convention Center’da 7.’si yapılan “PPP in Tur-
key” konferansında, Ulaştırma, Enerji ve Sağlık yatırımlarına ilave olarak çevre sektöründeki su, 
atıksu ve atık konularındaki altyapı yatırım ve hizmetlerinin de Kamu-Özel İşbirliği modeli ile hayata 
geçirilmesi konusunun ele alındığı panelde konuşmacı olarak GAMA Holding İş Geliştirme Direktö-
rü Yalçın Eligüzeloğlu temsil etti.

16 Ekim tarihinde İstanbul'da 
düzenlenen Canada - Turkey 
Infrastructure & Energy Fo-
rum kapsamında gerçekleşen 
''Konvansiyonel Enerji: Türkiye 
ve Kanada'nın ortak gücü'' pa-
neline GAMA Enerji Uygulama 
ve Operasyonlar Genel Müdür 
Yardımcısı Graham Traynor 
konuşmacı olarak katıldı. Enerji 
sektörünün geleceği ve yatırım 
planları üzerine konuşuldu.

KANADA VE TÜRKİYE ORTAK GÜCÜ

11. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ

8-9 Kasım tarihlerinde Anka-
ra’da düzenlenen EIF 11. Ulus-
lararası Enerji Kongresi ve Fuarı 
kapsamında gerçekleşen ‘‘Ener-
jide Dijitalleşme ve Endüstri 
4.0’’ oturumunda GAMA Enerji 
Genel Müdürü Tamer Çalışır 
konuşmacı olarak yer alırken, 
‘’Depolama Alanında Gelecek 
Teknolojiler’’ oturumunun mo-
deratörlüğünü GAMA Enerji 
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Burak Kadıoğlu üstlendi.

https://www.linkedin.com/in/yalcin-eliguzeloglu-539aaa17/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAoCTVwBjx-llZn3P6PemY9OkU4i0dcvHJ8/
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HABERLER

GAMA ENERJİ
9. TÜRKİYE ENERJİ

ZİRVESİNDE

9-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zir-
vesi kapsamında gerçekleşen 
"Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaların-
da Dağıtım ve Perakende’’ pane-
linde GAMA Enerji Genel Müdürü 
Tamer Çalışır gündemdeki konu-
larla ilgili görüşlerini bildirdi. 

GAMA TİCARET
AFRİKA'DA

GAMA Ticaret, uluslararası projelerde yer 
alan Türk müteahhitlerimizin Afrika bölgesin-
deki yatırımlarına çözüm ortağı olmak için ça-
lışmalarına devam ediyor. GAMA Ticaret Satış 
Müdürü Mustafa Kandaş Cezayir Büyükelçi-
miz Mehmet Poroy ile beraber, çözüm orta-
ğı olduğu Sarl Dekinsan Grup’un şantiyesini 
ziyaret etti. Sayın Poroy’a Cezayir bölgesinde 
GAMA Ticaret’in satış ve satış sonrası hizmet-
ler ile ilgili bilgi verildikten sonra yeni iş fırsatla-
rı hakkında konuşuldu.

GAMA Holding İcra Kurulu
Başkan Vekili Arif Özozan, 7
Kasım 2018'de TOBB ETÜ
Üniversitesinde "Girişimcilik
ve Liderlik Seminerleri"
kapsamında öğrencilerle
buluşarak deneyimlerini
aktardı.

GİRİŞİMCİLİK 
VE LİDERLİK 
SEMİNERİ

GAMA Holding İnsan Kay-
nakları Koordinatörümüz 
Ebru Ural Özkan, 28 Ka-
sım Çarşamba günü TED 
Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nin 
düzenlediği “İş Yaşamına 
Hazırlık” etkinlikleri kap-
samında 4. sınıf öğren-
cileriyle bir araya geldi.

İŞ YAŞAMINA
HAZIRLIK
SEMİNERİ

https://www.linkedin.com/in/ACoAAADdnj4BW-gmx1QZ47qgk4e6g-_IgA8T_CI/
https://www.linkedin.com/company/gamaticaret/
https://www.linkedin.com/in/mustafa-kanda%C5%9F-449085b5/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFzksgBoykNH4MCbay6HvuAAMRuMVFvwcQ/
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HABERLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey 
Kutup bölgesindeki Yamal-Nenetsk Özerk 
Bölgesi'nde kurulan sıvılaştırılmış doğalgaz 
(LNG) üretim tesisinde gerçekleştirilen 'ilk 
parti yükleme' törenine katıldı. Söz konusu 
tesisi Türk Rönesans ve GAMA şirketleri or-
taklaşa inşa etti.

2015 yılında GAMA Endüstri Tesisleri İmalat 
ve Montaj AŞ ile Rönesans Endüstri Tesisleri 
İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin oluşturduğu 

iş ortaklığı REGA JV, Yamal Yarımadası'nda 
söz konusu tesisin CWP3B kısmının yapım 
projesini imzalamıştı.Putin Türk firmalarının 
imşa ettiği tesiste üretilen ilk parti LNG'nin 
Christophe de Margere adlı tankere yüklen-
mesi vesilesiyle düzenlenen törene katıldı. 
Törende konuşan Putin, "Bu, Rusya için son 
derece önemli bir olay. Sadece enerji, gaz 
üretimi ve LNG üretimi açısından önemli 
değil, aynı zamanda da Arktik'in ve Kuzey 
Deniz Yolu'nun geliştirilmesi bakımından da 

önümüze büyük görevler koyan önemli bir 
proje."

Putin, Rusya'nın LNG üretim hacmini artır-
ması gerektiğini de önemle vurgulayarak 
yetkililere bu yönde talimat verdi.Putin, "Bu 
proje Rusya'nın dünyanın en önemli enerji 
devlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Ya-
mal'daki tesis, gaz endüstrisini, ulusal eko-
nomiyi geliştirmek için yeni ufuklar açıyor ve 
ileri teknoloji alanında istihdam oluşturuyor. 

Bu tür projelerin sayısını artırmak önem ta-
şımakta." dedi.

Hava sıcaklığının eksi 50 derecelere düştü-
ğü Yamal Yarımadası'nda bulunan Sabetta 
kasabasında inşa edilen Yamal LNG" projesi, 
kutup bölgesine yapılan ilk LNG tesisi olma 
özelliği taşıyor. Tesis inşaatında yüksek per-
formans teknoloji kullanılarak montaj yapıl-
dı.  •Turkrus.com

PUTIN'DEN REGA'NIN
İNŞA ETTİĞİ TESİSE ÖVGÜ
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HABERLER

GAMA MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİ
SANTRALLERİMİZİ GEZDİ

FABRİKAMIZDA
İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ

DEVAM EDİYOR

GAMA Ticaret'in Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında siparişleri alınan beton 
pompalarımızın hafif imalat ve montaj işlemleri yapılmaya devam ediyor. Ayrıca makinalarına re-
vizyon veya onarım yaptırmak isteyenlere fabrikada servis ve işçilik hizmetleri veriliyor.

KARACAÖREN I-II HES
Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksek Okulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencileri 27 Ekim 
2018 tarihinde teknik gezileri kapsamında Karacaören 1 ve 2 HES’lerimizi ziyaret etti. Santral Mü-
dürümüz Aydın Serbes ve İşletme Şefimiz Zübeyir Özalp, öğrencilere santralimiz hakkında teknik 
bilgi vererek, sahayı gezdirdi.

İÇ ANADOLU DGKÇS
Öğrencilerin teknik gezileri kapsamında ikinci durağı Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santralimiz oldu. 6 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen gezide Türkiye’nin ilk dijital 
santralini yerinde görme şansını yakalayan GAMA MYO öğrencilerine saha gezilerinin ardından 
Santral yönetimi ve teknik özellikler ile ilgili kapsamlı bilgi verildi. AÜ Öğretim görevlisi Kenan Özel 
işbaşı eğitimleri kapsamında saha ziyaretlerinin önemini belirterek, öğrencilerin sahada aldıkları 
pratik eğitimlerin faydalı olduğunu söyledi.



ŞANTİYE GÖZÜNDEN

ALBA İlk Ateşme günü
GAMA Güç Sistemleri İdari İşler Personeli Mehmet Kılıç

30.10.2018

GAMA Güç Sistemleri’nin Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) için 
yapımında yer aldığı 450 MW Rades-C Güç Santrali Projesinden bir kare. 

MHPS Plant Services Pty Ltd 300MW Gaz Türbininin geliş anı.

Fotoğraflarınızı
bekliyoruz!

Şantiyelerimizde çektiğiniz ve yayınlanmasını istediğiniz fotoğraflarınızı  
Kurumsal İletişim Direktörlüğüne gönderebilirsiniz.
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https://www.linkedin.com/in/mehmet-kili%C3%A7-3b8a3013a/
https://www.linkedin.com/company/4796487/
mailto:deniz.erbil@gama.com.tr
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BLOGLAR VE MAKALELER

BAHREYN’İN EN BÜYÜK ve BU BÖLGEDEKİ
EN VERİMLİ GÜÇ SANTRALİ: ALBA 

GAMA Güç Sistemleri ve GAMA Endüstri Ge-
nel Müdürü Ahmet Ligvani, Kasım 2018'de 
yayınlanan Dünya Gazetesi'nin Bahreyn eki-
ne "GAMA, Bahreyn’deki santral projesini 
üçüncü çeyrekte tamamlamayı hedefliyor" 
başlıklı bir röportaj verdi.

Kurulduğu yıldan bu yana batıda İrlanda’dan, do-
ğuda Rusya’nın Sakhalin Adası’na kadar uzanan 
coğrafyada 25 ülkede, 400’ün üzerinde büyük öl-
çekli projenin yapımını gerçekleştiren GAMA Hol-
ding, Bahrey’nin en önemli projelerinden birini 
yürütüyor. Yapımını üstlendikleri Kombine Çev-
rim Doğal Gaz Santrali’nin Bahreyn’de ve bölgede 
en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirten 
GAMA Güç Sistemleri ve GAMA Endüstri Genel 

Müdürü Ahmet Ligvani, “Toplam üç üniteden olu-
şan santralin ilk ünitesinin ateşlemesini 2018 yılı 
Ekim ayında başarıyla gerçekleştirdik. Projemi-
zi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlamayı 
hedefliyoruz” dedi.
 
GAMA Güç Sistemleri’nin, enerji santralleri konu-
sunda globalde önde gelen Mühendislik, Tedarik 
ve Kurulum (EPC) şirketleri arasında yer aldığını 
anlatan Ahmet Ligvani, GAMA’nın diğer taahhüt 
şirketi GAMA Endüstri’nin ise endüstriyel tesisler 
ve altyapı inşasında globalde en büyük firmalar-
dan biri olduğuna işaret etti. GAMA’nın Türkiye 
dahil sekiz ülkede 10 bin kişilik iş gücü ile toplam 
bedeli 3.2 milyar dolara ulaşan projeler yürüttü-
ğünü kaydeden Ligvani, bu ülkeler arasında Bah-

reyn’in de bulunduğunu 
hatırlattı.

“Ortadoğu’da kurulan ilk 
H-Class teknolojisine sa-
hip güç santrali olacak”

Ahmet Ligvani, Bah-
reyn’deki bin 800 MW 
ALBA PS5 Kombine Çevrim Santrali’nin ihalesini 
kazanan konsorsiyumda yer alarak Ortadoğu’da-
ki projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirt-
ti. Söz konusu santralin globalde bir alüminyum 
tesisi içinde kullanılan ve Ortadoğu’da kurulan ilk 
H-Class teknolojisine sahip güç santrali olacağına 
dikkat çeken Ligvani, “ALBA PS5 Kombine Çevrim 
Doğal Gaz Santrali, ALBA’nın yapımı devam eden 
altıncı alüminyum döküm hattının elektrik ihtiya-
cını sağlamak için inşaa ediliyor. Bu döküm hattı 
tamamlandığında ALBA globaldeki en büyük alü-
minyum döküm tesisi olacak” diye konuştu.
 

Toplam üç üniteden oluşan santralin ilk ünitesi-
nin ateşlemesini 2018 yılı Ekim ayında başarıyla 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ahmet Ligvani, 
“Projemizi 2019 yılının Ağustos ayında tamam-
lamayı hedefliyoruz. Ülkedeki ilk işimizde Bah-
reyn’in en büyük ve bu bölgedeki en verimli güç 
santralinin yapımını üstlendik. GAMA’nın bu pro-
jedeki başarısının hem Bahreyn hem de Orta-
doğu pazarında yerli firmaların önünü açacağını 

düşünüyoruz” yorumunda 
bulundu.

GAMA Endüstri ile de 
Bahreyn pazarına giriş 
yapmayı planlıyor

Bahreyn’in finans merkezi 
olma ve ekonomiyi çeşit-

lendirme yönündeki girişimlerinin devam ettiği 
dönemde, petrol sahalarından daha büyük hafif 
kaya petrolü ve derin gaz rezervinin keşfedilme-
sinin de ülkeye ilave bir ekonomik etki yarattığını 
dile getiren Ligvani, “Bahreyn’in kalkınma girişim-
lerine ve projelerinin yürütülmesinde büyük katkı 
sağlayacak olan bu keşfin ülke ekonomisini kay-
da değer oranda canlandıracağını düşünüyoruz” 
dedi. Ligvani, bu gelişmelerle birlikte ülkede yeni 
iş imkanlarının doğacağını belirterek, “Bu durum, 
bizim Bahreyn pazarına olan ilgimizi artırıyor. Ül-
kedeki yeni güç santrali yatırımlarını da yakından 
takip ediyoruz. Diğer taraftan, Ortadoğu’da 44 
yıldır varlığını sürdüren ve bu bölgede 75 büyük 
ölçekli projenin yapımını gerçekleştiren GAMA 
Endüstri ile de Bahreyn pazarına girmek için cid-
di girişimlerde bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.
 
Türk firmalarının başarılı işlerle kendilerini kanıt-
lamaları halinde Bahreyn’de kendilerine rahat-
lıkla yer bulabileceğini belirten Ahmet Ligvani, 
pazarda devamlılığın önem taşıdığını vurguladı. 
Ligvani, Türkiye menşeli firmaların danışman ve 
yerel ortaklık gerekliliği olmadan, serbest ticaret 
yapabilecek statüye sahip olması halinde başarı-
nın artacağına işaret etti.

https://www.linkedin.com/in/ahmet-ligvani-15242925/
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   TİCARET SAVAŞLARI VE ENERJİ   

GAMA Holding Sosyal Sorumluluk Komitesi 
Başkanı S. Yücel Özden, Kasım - Aralık 2018 
sayılı ENERGYWORLD dergisine "Ticaret Sa-
vaşları ve Enerji" başlıklı bir yazı yazdı.

Takvimler yıl sonunun yaklaşmakta olduğunu 
gösterirken, insanın iç dünyasında özel bir duyar-
lılık oluşumu, duygu ve düşüncelerde özel bir to-
parlanma gayreti kendini gösteriyor. Eğer bir de 
o insan, kişisel yaşam olaylarının ötesinde ülke 
sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir alışkanlık edin-
mişse, iç dünyasındaki duyarlılık daha da artıyor, 
ülke sorunlarını düşünmeye daha çok zaman 
ayırıyor... İşte, teknik ve sosyo-ekonomik yönleri 
çok olan enerji konusu kendisiyle ilgilenenlerini 
böylesine bir düşünce ortamına götürüyor, çün-
kü içinde bulunduğumuz çağda, uygarlığın teme-
lini enerji oluşturuyor. 2018 yılının sonuna yak-
laşırken yeni bir döneme girdiğimizi düşünüyor, 
bu nedenle de enerji konusunda geçmiş dönem 
hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmayı 
faydalı görüyorum. Genel olarak enerjiden söz 

edildiğinde, konunun evrensel bir nitelikte oluşu 
hemen görülmektedir. Bir başka deyimle, enerji, 
sadece bir ülkenin kendine özgü konusu olma-
nın çok ötesinde, tüm dünya için geçerliliği olan 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, 
uluslararası bir “hub” olma isteğimiz dikkate alın-
dığında, bizim ülkemiz açısından konunun evren-
sel olması daha da belirgin bir durumdadır. Ay-
rıca birincil enerji kaynakları ihtiyacımızın büyük 
bir bölümünü ithalat yoluyla karşılamaktayız, bu 
nedenle de dünyadaki gelişmeler, uluslararası 
ilişkilerdeki olaylar bizim için yakından izlenmesi 
gereken konular olmaktadır.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

Son dönemlerde dünyadaki gelişmelere hızla bir 
göz atacak olursak şunları belirtmenin yanlış ol-
mayacağını düşünüyorum:

Ticaret savaşları, özellikle ABD ile Çin arasındaki 
çekişme, küresel ekonominin önemli bir sorunu 
olma niteliğini korumaktadır. ABD’nin korumacı 
ticaret eylemlerini sürdürme eğilimi, bu konuda 
uluslararası alanda korumacılık yaklaşımlarını 
arttırmaktadır. Aslında ABD ile Çin arasındaki du-
ruma yakından bakıldığında ve son günlerde Çin 
teknoloji devi Huawei’nin bir üst düzey yönetici-
sinin Kanada’da göz altına alınmasını değerlen-
dirdiğimizde, bu savaşın sadece bir ticaret veya 
ekonomi savaşı değil, bir teknoloji savaşı oldu-
ğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim Çin 
2017’den sonra dünya ticaretinde ABD’yi geçmiş 
durumda... Orta Doğu Bölgesinde Suriye’den 
kaynaklanan sorunlar, dünyada yeni krizlerin olu-
şacağı yönündeki kaygılara ve belirsizliklere yol 
açmaktadır. Petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin 

süreceği, ABD’nin çağrısına rağmen, OPEC’in üre-
tim artışına sıcak bakmaması, İran ambargosu ile 
belki de yakın zamanda Suudi Arabistan’a uygu-
lanacak yaptırımlar, İngiltere’nin AB’den ayrılmak 
için sürdürdüğü “Brexit” serüveni, uluslararası pi-
yasada faiz oranlarının artışı ve borsalardaki ka-
rışıklıklar, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin kar-
maşıklığı da dünyada risk ortamı hakkında bilgi 
veren bazı göstergeler olmaktadır. Bu konuları ve 
diğer siyasal ve ekonomik ayrıntıları dikkate alan 
çevreler bir enerji savaşının olasılığını da günde-
me getirmektedirler. 

Çok özetle belirttiğim bu genel durum yanında, 
günümüzde dünyada 1,1 milyar insan elektrikten 
yoksun olarak yaşamını sürdürüyor ve gelişmele-
re rağmen bu sayı giderek artıyor. 2016 yılı veri-
lerine göre dünya toplam enerji tüketimi 13,270 
milyar TEP düzeyinde bulunuyor. Bu tüketimin 
yaklaşık %85’i fosil yakıtlarla sağlanıyor. Fosil ya-
kıtlar nedeniyle artmakta olan CO2 salımları, yı-
kııcı etkileri olan iklim değişikliği olaylarına yol açı-
yor. Paris İklim Değişikliği Konferansı hedefi olan 
20 C’nin aşılması halinde ciddi sorunların yaşa-
nacağı, bunları önlemek için enerji arz ve tüketi-
minde önlemler alınması gerektiği tartışılıyor. Bu 
konuda önümüzdeki 20 yılın çok önemli bir fırsat 
süreci olduğu, bu fırsatın kaçırılması durumunda 
dünyadaki sorunların daha da artacağı uyarıları 
yapıldı.

(Küresel yıllık emisyon artışı 40 Gton, azami top-
lam miktar 800 Gton olmalı, fazlası çok büyük 
tehlike!) Uluslararası Enerji Ajansı, IEA, dünyada 
sürdürülebilir bir enerji sistemi için, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının küresel tüketimde %21 
oranına çıkması gerektiğini belirtiyor, bu oran 

2015’te %10’a ulaştı. Dünyadaki güncel durum 
hakkında daha çok ayrıntı yazılabilir, ancak, bu 
yazının içeriği bakımından bir özet bilgi ile yetin-
mek uygun olacaktır.

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Uygarlığın temeli enerjidir diyor ve enerjinin te-
mel bir insan hakkı olduğunu vurguluyor, üretim, 
iletim dağıtım gibi işlevlerin tüm tüketicilere ye-
terli, kaliteli, sürekli, ucuz ve güvenilir olarak arz 
edilmesi gerektiğini savunuyorum. Bu görüşle, 
ülkemizdeki enerji konusunu incelerken, arz gü-
venliği, talep artış durumu, yatırım ihtiyacı, dışa 
bağımlılık, enerjinin kullanımındaki verimlilik kav-
ramı ve ülkemizin jeo-stratejik konumu gibi para-
metlere bakılmasında fayda olacağını düşünüyo-
rum.

Ülkemizde birincil enerji tüketim değeri 136,2 
milyon TEP (2016), dünyanın yaklaşık %1 oranı. 
Kişibaşı değer ise 1,69 TEP, UEA üyeleri ülkeler 
ortalaması 4,5 TEP. Bir başka deyimle o ülkeler 
insanlarına bizden yaklaşık 4 kat daha fazla ener-
ji kullanma imkanı sunuluyor! Tüketimimiz %85 
oranında fosil yakıtlara dayalı, tüketim oranları 
ise yaklaşık olarak şöyle görünüyor : %30 doğal 
gaz, %30 petrol, %27 kömür ve %13 diğerleri. Bu 
tüketim değerlerinin ifade ettiği anlam da şudur: 
Doğal gaz, petrol ve kömür ithalatımız nedeniy-
le yaklaşık olarak %74 oranında enerjide dışa 
bağımlı bir ülkeyiz! Enerji tüketimimizin, çevrim 
sektörü hariç, ayrıntıları ise şöyle : %31 sanayi, 
%25,6 ulaştırma, %18,8 konut, %13,1 ticaret ve 
hizmetler, %3,9 tarım ve hayvancılık, %6,7 enerji 
dışı tüketim.

BLOGLAR VE MAKALELER
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Yukarıda da belirttiğim gibi birincil enerji kaynak-
ları temininde %74 oranında dışa bağımlı bir ülke 
olduğumuz dikkate alınınca, yapılan ithalatın du-
rumu da merak konusu oluyor. 2017 yılında, ham 
petrol ve doğal gaz ithalatına 20.697 milyar $, ha-
fif yağ ve uçak benzini ithalatına 8.304 milyar $, 
bitümlü taş kömürü ithalatına ise 3.786 milyar $ 
olmak üzere, diğer bazı kalemlerin de eklenme-
siyle toplam ithalatımız 36.311 $ olmuştur. Bu 
değer 2012 yılında 60 milyar $ idi, Son yıllarda 
petrol fiyatlarının da düşmesi sonucu bu değer-
lere gerilemiştir. İthalatımıza miktar olarak bak-
tığmızda şu durumu görmekteyiz : Doğal gaz 46 
milyar m3, ham petrol 40 milyon ton, kömür 36 
milyon ton. Bu ithalatı da şu ülkelerden yapmak-
tayız : Rusya, Irak, İran, Nijerya, Cezayir, Kolombi-
ya, Azerbaycan ve Hindistan.

Dışa bağımlılık konusu bu denli gündeme getiri-
lince, Enerji Bakanlığımız yetkililerinin bazı açık-
lamaları, özellikle, 100 milyar dolarlık yeni yeraltı 
kaynağı bulunması, yerli ve yenilenebilir kaynak-
ların kullanılmasına önem verileceği, ayrıca, ener-
jinin verimli kullanılması hususunda gerekli ön-
lemlerin alınacağı gibi haberler kaygılarımızı bir 
nebze olsun azaltmaktadır. Elektrik enerjisi konu-
sunda önemli gelişmeler sağlandı. Örneğin, 1988 
yılında yaklaşık 13.000 MW olan kurulu gücümüz 
2017 yılında 85.200 MW’a ulaştı... (31 Mart 2018 
itibariyle 86.867 MW). Yine 1988’de 50.000 Gwh 
olan üretim 2017 yılında 295.511 Gwh, tüketim 
ise 294.940 Gwh oldu. Yıllık tüketim artışı ortala-
ma olarak %5 oranına yerleşmiş gibi görünüyor.

Kurulu gücün kaynaklara dağılımı ise şöyle bir gö-
rünümde:

%44,92 yenilenebilir, barajlı HES’ler, akarsular, 
rüzgar, güneş ve jeotermal, %27,24 doğal gaz, 
%10,67 linyit, %10,32 ithal kömür... Elektrik üre-
timimizdeki duruma da bakacak olursak, 2017 yı-

lında, üretim 295.511 Gwh olmuş, bunun 47.033 
Gwh’ini kamu (EÜAŞ), 248.417 Gwh’ini de özel 
santraller gerçekleştirmiş. Aynı yılda elektrik üre-
timinin kaynak dağılımı şöyle olmuş : %28,77 ye-
nilenebilir, %33,2 kömür, %36,6 doğal gaz... Yine 
elektrik üretimine baktığımızda, 2017 yılında, yer-
li kaynak oranının %45,4, ithal kaynak oranının ise 
%54,6 olduğunu görmekteyiz.

SONUÇ:

Yukarıdaki bölümlerde biraz rakamsal ağırlıklı gö-
rüşler sunduktan sonra ne gibi bir sonuç metni 
yazabilirim diye düşündüğümde şu noktalar zih-
nimde yoğunlaştı: 
-Uluslararasındaki savaşların (ekonomi, ticaret, 
teknoloji v.b.) ne yönde gelişmekte olduklarını ya-
kından izlemeli ve konumumuzu ve tutumumuzu 
iyi tayin etmeliyiz. 
-Ülkemiz enerjide dışa bağımlılık konusundaki 
oranını azaltmak için daha ciddi önlemler alma-
lıdır. 
-Uluslararası alanda bir enerji merkezi (hub) olma 
iddiamızın uygulamaya nasıl konulacağına dikkat-
le bakmalıyız.
-Sanayicimiz ve genelde ihracatçımız ile konutlar-
da yaşayan vatandaşımız ucuz elektrik istemekte, 
buna karşılık elektrik üretimi yapan yatırımcı ise 
yüksek fiyat beklemektedir... Bu ikileme bir çö-
züm bulunmalıdır. 
-Tüketicimizin enerji kullanımında verimlilik bilin-
cini kazanabilmesi veya arttırabilmesi için, toplu-
mumuzun her kesiminde eğitim konusuna gere-
ken önem verilmelidir. Değerli okuyucularımın 
yaklaşmakta olan 2019 yılını kutluyor, aileleri ve 
tüm sevdikleriyle birlikte onlar ve ülkemize nice 
mutlu yıllar diliyorum.

S. Yücel Özden
GAMA Holding KSS Komitesi Başkanı

BLOGLAR VE MAKALELER
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GAMA Güç Sistemleri'nde Şantiye Müdürü olarak 
görev yapan Mehmet Oğuz ile ALBA projesi ve 
şantiye hayatı hakkında konuştuk.

ŞANTİYE
GÜNLÜKLERİ

ALBA
Mehmet Şef, kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar. 1971 Şanlıurfa doğumluyum. 1998 
yılında Gaziantep Üniversitesi Makina Mühen-
disiliğinden mezun oldum, akabinde iş hayatına 
Ataş rafinerisi ve İzocam fabrikalarının revizyon 
ve kapasite artırımı ile devam ettim. Bu sırada 
Mersin Üniversitesinde Korozyon ve Advance 
NDT konularında mastır çalışmamı da sürdür-
düm. 20 yıl boyunca birçok yerel ve uluslarara-
sı firma/projelerde bulundum. Samsung C&T ile 
bitirmiş olduğum 954 MW Kırıkkale CCPP proje-
sinden sonra, Mart 2017’de GAMA’nın Bahreyn 
projesinde çalışmaya başladım.

GAMA’da çalışmanın farklılıkları, avantajla-
rın, zorlukları nelerdir biraz anlatabilir misi-
niz?

GAMA ailesini ALBA şantiyesinde tanıdım ve bir 

üyesi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyo-
rum. Tüm GAMA çalışanlarının gönülden paylaş-
tığı GAMA değerlerinin GAMA’yı işveren, taşeron 
ve çalışanlar açısından “bir daha bu firmada ya 
da bu firmayla çalışırım” cevabını tereddütsüzce 
verdirdiğini düşünüyorum. GAMA’da artı değer 
üretmek için her türlü ortamın sağlandığı kana-
atindeyim. Türkiye’nin güzide firmalarından olan 
firmamda zoru başarmak ve bu başarıyı sürdürü-
lebilir kılmak isteyenler için her zaman yer oldu-
ğunu kanaatindeyim.

ALBA projemiz hakkında bize kısaca bilgi ve-
rebilir misiniz?

ALBA 1 Ocak 2019’dan itibaren dünyanın en bü-
yük alüminyum fabrikasına sahip olacak. Bu de-
vasa fabrikanın enerji ihtiyacı için GAMA-GE ka-
palı konsorsiyomu olarak 1800 MW Doğal Gaz 
Çevrim Santralini anahtar teslimi olarak yapmak-

tayız. Benzerleri arasında büyük ve son teknoloji 
GE Gaz türbinlerinin kullanıldığı bir proje olması 
Santrali sadece ALBA için değil, Bahreyn ve diğer 
körfez ülkeleri için de kritik kılmakta ve yakından 
takip edilmektedir. Ayrıca projemiz GAMA’nın 
Arap yarımadasındaki uzun vadeli planlamaları 
için de son derece referanslı ve anahtar bir pro-
jedir, bu yüzden projemiz diğer projelerin takip 
edildiği gibi titizlikle takip edilmektedir.

Görevleriniz nelerdir?

Şantiye müdürü olarak proje hedeflerimize ulaş-
mak için tüm süreçlerin yönetilmesine ilaveten, 
diğer tüm arkadaşlarımla birlikte ülkemizi ve GA-
MA’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu 
proje için belkide en iyi yaptığımız şeylerden bir 
tanesi ALBA, GE ve diğer proje paydaşlarımızın iş 
konusunda beğeni ve takdirlerini toplamış olma-
mızdır. Aynı şekilde projenin bitirilmesini kendi-
mize görev addediyoruz.

Şantiyedeki yaşantınızdan bahsedebilir misi-
niz?

ALBA şantiyemizde konsorsiyum ortağımız Ge-
neral Electric, müşterimiz Bahreyn Alüminyum 
Fabrikası ve 70 civarında farklı ülkeden 4000 ci-
varında taşeron çalışanı ile GAMA personeli ola-
rak gece, gündüz 7/24 aynı hedefimize odaklan-
mış olarak çalışmaktayız. 
Sürekli koordinasyon, 
devamlı çözüm üretme 
ile tüm planlı/plansız 
zorlukları bir bir aşarak 
hedeflenen kilometre 
taşlarını yakalama konu-
sunda tüm çalışanların 
gayreti beni ziyadesiyle 
mutlu etmektedir. Zor 
iklim şartlarında çalışan 
şantiye personeli için 
konaklama, ofis, yemek, 
ulaşım ve sağlık konu-

larında sağlanan imkânların personelin çalışma 
motivasyonuna olumlu katkı yaptığını görmek de 
ayrı bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Ekip ruhu ile 
her işin bitiş tarihlerini yakalayarak birlik beraber-
lik, arkadaşlık ve bağlılık duygularımız artarken en 
büyük mutluluğumuz ise sorumluluklarımızı ve 
görevlerimizi yerine getirmenin bir neticesi olan 
1800 MW elektriğin tamamını ürettiğimiz gün 
olacaktır.

Son olarak Bahreyn’deki özel yaşantınızdan 
bahseder misiniz

Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu, % 45’i yabancı, kişi 
başına milli geliri ortalama 24.000 dolar, ismi iki 
deniz arası anlamına gelen 33 adacıktan oluşan 
(10 ada insan yapımı) Basra Körfezi’nin batısın-
da bulunan Bahreyn Krallığı meşruti monarşi ile 
yönetilmektedir. Her yıl 6 milyon civarında turis-
tin ziyaret ettiği, çok sayıda gökdelenin olduğu, 
17 üniversitesi bulunan, Arapça İngilizce ve Far-
sçanın konuşulduğu ülkede nüfusun neredeyse 
tamamı İngilizce bilmektedir. Yatırım ve iş potan-
siyeli bulunan ülke, enerji ve inşaat firmalarının 
yakın takibindedir. Ailelerimizden ayrı olmamıza 
rağmen Türkiye’ye 4 saat uçuş mesafesindeki bu 
ada ülkesine eşimi ve biri üniversite sınavlarına 
hazırlanan oğullarımı sık sık davet ediyorum. En 
çok Formula 1 pistindeki Karting ilgi alanları için-
de yer alıyor. Projede çalışan arkadaşlarımızın 
bazıları da eşleri ile birlikte Bahreyn’de yaşamak-
ta ve çalışmaktadırlar, özetle biz ailece Bahreyn’i 
seviyoruz.

https://www.linkedin.com/in/mehmet-oguz-8716b336/
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GAMA Holding'de Bilgi İşlem Direktörü olarak 
görev yapan Erkin Başyiğit ile İç Anadolu 
Kombine Çevrim Santralimizin dijitalizasyon 
süreci ile ilgili konuştuk. 

SANTRAL GÜNLÜKLERİ

İÇ ANADOLU
DGKÇS

Erkin Şef, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1976 yılında Mersin’de doğdum. Evli ve 1 çocuk 
babasıyım. 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversite-
si Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun ol-
dum. 2012 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İş-
letme Yönetimi yüksek lisans programını bitirdim. 
Çalışma hayatıma, kamu ve özel sektöre bilişim 
teknolojileri alanında hizmet veren ve bir sistem 
entegratorü firması olan Simet Teknoloji’de Sis-
tem Mühendisi olarak başladım. Firmanın sahip 
olduğu kamu ve özel sektör müşterilerinin bilişim 
teknolojileri ihtiyaçlarına yönelik satış öncesi ve 
sonrası Microsoft ve ağ teknolojileri danışmanlığı, 
kurulum, devreye alma ve teknik destek görevle-
rinde bulundum.

2004 yılında ise İller Bankası Genel Müdürlüğü 
bilgi işlem departmanında Microsoft Sistemleri ve 
ağlardan sorumlu mühendis olarak göreve baş-
ladım. Bankanın, Genel Müdürlükte bulunan ve 
13 daire başkanlığını kapsayan yazılım projesinin 
süreç analizi ve tasarımını gerçekleştiren ekibin-
de yer aldım. 2004 senesi içinde Microsoft Sistem 
Mühendisliği, Microsoft Veri Tabanı Yönetici ve 
Microsoft Profesyonel sertifikalarına sahip oldum.
2005 yılında dünyanın önde gelen çok uluslu 
enerji şirketlerinden birisi olan Fransız GDF SU-

EZ-Baymina’da Bilgi Teknolojileri Koordinatörü 
olarak göreve başladım. Enerji sektörüne adım 
attığım bu şirkette 10 sene çalıştım. 2008 yılında 
kurumun, kurumsal kaynak planlamaya (Oracle 
E-Business Suite) geçiş, 2012 senesinde ise ERP 
upgrade projelerinde proje yöneticisi olarak yer 
aldım. Kurumun iş sürekliliği ve bilgi güvenliğine 
ilişkin altyapının kurulması ve işletilmesi faaliyet-
lerinde bulundum. Aynı zamanda diğer grup şir-
ketlerinin bilgi güvenliği altyapısına ilişkin denetici 
olarak görevlendirildim.

2015 yılında GAMA Enerji’nin en büyük yatırımı 
olan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Sant-
rali’nde Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak göreve 
başladım. Santralin proje aşamasında ve işletmeye 
geçiş sürecindeki tüm bilişim teknolojilerine ilişkin 
projelerinde görev aldım. Santralde yürüttüğüm 
bu projeler; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi standardının kurulması ve belgelendirilmesi, 
santralin ağ ve iletişim alt yapısının kurgulanma-
sı ve IBM Maximo Varlık Yönetimi uygulamasının 
hayata geçirilmesidir. Santralin işletmeye geçişi ile 
birlikte 2017 Şubat ayında GAMA Enerji merkez 
Ankara ofisinde göreve başladım. Ağustos 2018 
itibarıyla GAMA Holding Bilgi Teknolojileri Direktö-
rü görevine getirildim.

GAMA’nın İç Anadolu DGKÇS projesi ve sizin 
katkılarınızdan biraz bahseder misiniz?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Endüst-
ri 4.0, geleneksel üretim ve endüstriyel pratiklerin 

dijital teknoloji ile buluşmasıdır. Dijital Teknoloji 
ise içinde, makine öğrenmesi (machine learning), 
büyük veri (big data) ve ileri düzey analitik gibi kav-
ramlar barındırır. Bu çerçevede, GAMA Enerji’nin 
Kırıkkale’de bulunan 840 MW güce sahip İç Ana-
dolu Doğal Gaz santrali, sahip olduğu operasyo-
nel ve bilişim teknolojisi ile Türkiye’deki ilk dijital 
santral olma özelliği taşır ve dijital dönüşüme tam 
anlamıyla örnek bir santraldir.

GE’nin bulut temelli Predix platformu üstünde 
koşan dijital çözümleri APM(Asset Performance 
Management), OE (Operational Excellence) ve 
EO(Efficiency Optimizer); sahada bulunan yaklaşık 
22.000 ekipmana ait veri tabanından beslenerek; 
operasyon ve bakım açısından ikinci bir göz olarak 
santrali izler, gerekli analizleri yapar ve olası arıza-
ları önceden haber vererek santral işletmecisini 
uyarır. Aynı zamanda üretim süreçlerinin verimli-
liğini artırmak için; performans kayıplarını göste-
rerek gerekli iyileştirilmelerin yapılması için tavsi-
yelerde bulunur. Sonuç olarak santralin optimum 
performansta çalıştırılması ve bu sayede üretim 
maliyetlerinde iyileştirmeler hedeflenir. Santral-
deki kritik ekipmanlara ilişkin planlı bakım (duruş 
planlama), arıza tahminleme, kestirimci bakım ve 
iş izni süreçlerinin yürütüldüğü IBM Maximo varlık 
yönetimi uygulaması ile de paralel çalışarak bakım 
süreçlerinin yönetilmesine katkıda bulunur.

Tabii, dijital dönüşümün sonucu bilgi teknolojile-
ri altyapı ve uygulamalarında da ciddi bir büyüme 
meydana geliyor ve bunun sonucunda da güven-
liğini sağlamanız gereken bilgi varlıklarının alanı 
genişliyor. Bilgi güvenliğine ilişkin gerçekleştiri-
len tehdit analizlerinde, siber saldırıların yaklaşık 
%53’ünün stratejik bir sektör olan enerjiyi hedef 
aldığı görülüyor. Bu kapsamda, santralin bilgi var-
lıklarına ilişkin risklerini belirlemek ve sistematik 
bir şekilde bu riskleri yönetmek için EPDK’nın ku-
rulu gücü 100 MW ve üstü santrallerde zorunlu 

kıldığı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
standardını uyguluyoruz.

Bu projede çalışmanın farklılıkları, avantajları, 
zorlukları nelerdir, biraz anlatabilir misiniz?

Günümüzün ticari rekabet koşullarına göre pro-
jelendirilmiş Türkiye’nin ilk dijital santralinin ku-
rulumundan işletmeye geçiş sürecine kadar her 
aşamasında yer almak onur verici. Tabii ki her 
projede olduğu gibi bu projenin de zor tarafları 
vardı. Tam otomasyona sahip bir santralin güven-
lik gereksinimleri ile birlikte teknolojik altyapısının 
oluşturulması gerekiyordu. Ayrıca, projenin her 
aşamasında desteklerini daima hissettiğim Tanju 
Şef, Graham Şef ve Ahmet Şef ile çalışmaktan ayrı-
ca çok keyif aldığımı belirtmek isterim.

Santralin devreye alınması ve sonrasında ya-
şadıklarınız ve ulaştığınız başarılar nelerdi?

Santralin proje ve işletmeye geçiş sürecinde be-
lirlediğimiz tüm hedefleri iyi bir takım çalışması 
ile neticelendirmiş olmamızdan dolayı çok mutlu-
yum.

Son olarak, siz 3,5 yıldır GAMA ailesinin bir 
parçasısınız. GAMA’yı ve GAMA’lı olmak hissi-
yatının dününü bugunünü ve geleceğini nasıl 
gördüğünüzü paylaşabilir misiniz?

Yaklaşık 3,5 senedir GAMA’da çalışıyorum. GA-
MA’yı keyifle çalıştığım, emeğin takdir gördüğü ve 
oturmuş bir çalışma kültürüne sahip bir kurum 
olarak tanımlıyorum ve geçmişi uzun yıllara daya-
nan bu ailenin parçası olduğum için kendimi şanslı 
hissediyorum.

BLOGLAR VE MAKALELER

https://www.linkedin.com/in/erkinbasyigit/
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Ulviye Şef, biraz sizi tanıyabilir miyiz?

1994 ODTÜ Fizik mezunuyum. Mezun olduktan 
sonra, ilk işim özel bir kuruluşta rehber öğretmen-
likti. 1997 yılında yolum GAMA ile kesişti ve Bab-
cock&Wilcox GAMA ortaklığında Kalite Birimi’nde 
asistan olarak göreve başladım. 2000 yılında GA-
MA’dan ayrılarak çevre ve doğalgaz konularında 
danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yürüten bir 
firmaya geçtim. 2005 yılında tekrar GAMA Güç 
Sistemleri A.Ş.’de çalışma fırsatına sahip oldum 
ve o yıldan beri GAMA Grubu içinde kalite, çevre, 
iş güvenliği ve enerji yönetim sistemlerinin yürü-
tülmesi ile ilgili görevimi sürdürüyorum.

GAMA’da sorumlu olduğunuz görevlerden ve 
zorluklarından bahsedebilir misiniz?

Temel olarak sorumluluğumuz şirketimizde ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği Yö-
netim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sis-
temi’nin kurulması ve sürdürülmesi. Bu kapsa-
mın içinde, kurulan sistemin üçüncü parti firma 
tarafından denetlenerek belgelendirilmesi, şirket 
içi denetimlerle sistemin kontrolünün yapılması, 
sistem iyileştirme süreçlerinin takip edilmesi, ku-
rum içi bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmala-
rının yürütülmesi de var.

GAMA Holding'de Kalite Yönetim ve Sertifikasyon 
Müdürü olarak görev yapan Ulviye Çoşkun ile kalite, 
çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim sistemlerinin 
yürütülmesi ile ilgili konuştuk. 

KALİTE YÖNETİMİ
VE SERTİFİKASYONU

GAMA

Sektörümüz gereği oldukça dinamik bir yapıya 
sahibiz. Projelerimizin taahhüt edilen sürelerde 
tamamlanması gerekiyor. Dolayısı ile sistemin 
kurulmasını, işletilmesini, kontrol edilmesini ve 
iyileştirilmesini, özellikle şantiye tarafında, kısıtlı 
bir takvimde tamamlamamız gerekiyor. Standart 
üretim yapan firmalar gibi tek bir sistem kuramı-
yoruz. Sözleşme koşulları ve bölge şartları dikka-
te alınarak her projeye özgü farklı uygulamaların 
sisteme dahil edilmesi gerekebiliyor.

Sektördeki diğer firmalar ile karşılaştırdığı-
nızda GAMA’yı kalite yönetimi ve sertifikas-
yon konusunda nasıl görüyorsunuz? Ya da 
atmamız gereken daha çok adım var mıdır?

Piyasada maalesef sadece kalite belgelerimiz 
olsun diyen firmalar da var. Biz GAMA’da her 
zaman sistemimizi nasıl geliştirebiliriz diye bakı-
yoruz. Belgelendirme standartlarını sistemimizi 
iyileştirme amacıyla takip ediyoruz ve bunun ku-
rumsallaşmanın temel taşı olduğuna inanıyoruz. 
Bu inançla, en üst kadrodan en alta kadar tüm 
GAMA çalışanları yönetim sistemi çalışmalarına 
dahil oluyor. Tüm GAMA ekibinden her zaman 
bu desteği alabildiğim için şanslı olduğumu söy-
leyebilirim. Kurduğumuz sistemin üçüncü taraf 
firmalar tarafından denetlenmesinin bize ayrı bir 
katkı sağladığının, farklı bir bakış açısı getirdiğinin 
ve bizi daha iyiye götürdüğünün de bilincindeyiz. 
Ayrıca Ankara merkez ofisimizde uyguladığımız 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi de bizi diğer 
firmalardan ayırıyor diye düşünüyorum. Çevre 
konusunda her zaman duyarlı olduk, hem mer-
kez ofisimiz hem de şantiyelerimizde çevre ko-
rumaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürürken bir 
taraftan da merkez binamız için Mart 2011’de 
Lead Gold sertifikamızı aldık. Akabinde binamız-
da Enerji Yönetim Sistemini kurarak 2014 yılında 
ISO 50001 belgemizi aldık. Enerji verimliliği ko-
nusunda bir disiplin sağlamayı, çalışmaları siste-

matik hale getirmeyi, çalışanları bilinçlendirerek 
enerji kültürü oluşturmayı amaçladık. Her zaman 
daha ilerisi için yapılacak birşeyler var. İlerleyen 
dönemde EFQM Mükemmellik Modeline geçmeyi 
hedefliyoruz. Ancak adımlarımızı biraz daha sağ-
lam basıp ardından bir sonraki aşamaya geçmeyi 
tercih ediyoruz. Bir süre daha mevcut uygulama-
larımızı takip edip altyapımızı güçlendireceğiz.

Kalite yönetimi ve sertifikasyon neden önem-
li bizim için?

Kalite yönetim sistemi kurmak şirketimizin ku-
rumsal yapısını sürdürmek, sertifikalandırmak 
ise bizi tanımak isteyen firmalar için önemli. Takip 
edilen yönetim sistemlerinin, kendi içinde kontrol 
ve iyileştirme mekanizmaları var. Dolayısı ile her 
zaman şirketleri sistematik çalışmaya ve gelişme-
ye yönlendiriyor. Örneğin kontrol mekanizmala-
rından biri iç denetimlerimiz. Bu denetimlerde, 
bir birim çalışanı diğer birimi denetlerken yapılan 
çalışmaları kontrol etmenin yanında o birimde 
yürütülen işlerin detayları hakkında bilgi sahibi 
oluyor, kendi çalıştığı birim ile bağlantıları daha 
net kurabiliyor ve geliştirme ihtiyacı olan noktalar 
birlikte değerlendirilebiliyor. Bu değerlendirme 
aynı zamanda ekip çalışmasını da beraberinde 
getiriyor ve Şirket Değer Zincirini güçlendiriyor.

Sistemlerin, tarafsız firmalarca denetlenerek ser-
tifikalandırılması, sertifika alan firmalara güven 
duyulmasını sağlıyor. Aslında sertifika ile ulusla-
rarası standartlar çerçevesinde çalışıldığı onay-
lanmış oluyor. GAMA’nın çok uluslu ve çok taraflı 
projeler yürüttüğü göz önüne alındığında hem 
proje ortaklarımız, hem müşterilerimiz, hem de 
tedarikçilerimiz için bu sertifikalar çok önemli 
hale geliyor. Tüm proje taraflarının benzer sistem 
prensiplerini uyguluyor olması tam bir bütünlük 
sağlıyor.

BLOGLAR VE MAKALELER

https://www.linkedin.com/in/ulviye-coskun-3923a74/
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Şu anda özellikle almaya çalıştığınız bir serti-
fika var mıdır? Ya da ne üzerinde çalışıyorsu-
nuz?

Gündemimizde, uyguladığımız OHSAS 18001 
sisteminin yeni standarda göre güncellenmesi 
var. Herşey değiştiği gibi zaman zaman yönetim 
sistemi standartları da değişiyor. 2018 yılı içinde 
OHSAS 18001 Standardının yerini alacak olan 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Siste-
mi Standardı yayınlandı. ISO 45001, Uluslararası 
Standardizasyon Kurumu’nun kalite sistemleri 
için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak ha-
zırlandı ve böylece diğer yönetim sistemlerine 
uyumlu hale getirilmiş oldu. Önümüzdeki dö-

nemde yeni standart gerekliliklerini değerlen-
direrek değişiklikleri sistemimize yansıtacağız. 
Son olarak, siz yaklaşık 16 yıldır GAMA ailesinin 
bir parçasısınız. GAMA’yı ve GAMA’lı olmak his-
siyatının dününü bugunünü ve geleceğini nasıl 
gördüğünüzü paylaşabilir misiniz? Çalıştığım ilk 
yıllardan itibaren kendimi hep GAMA’nın bir par-
çası olarak gördüm. Yaptığım işin şirketime değer 
kattığını hissettim. Böyle hissetmemin temel ne-
deni tabiki yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarım. 
Bu anlamda GAMA değerlerinin çok kıymetli ol-
duğunu düşünüyorum. Çalıştığım süre boyunca 
GAMA değerlerinin, ilişkilerin ve çalışmaların te-
melinde olduğunu gördüm, bunun gelecekte de 
aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum.

BLOGLAR VE MAKALELER
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RÖPORTAJ

- Yazma serüveniniz nasıl başladı?

Yazmaya 2004 yılında başladım. İnsanların bir-
birlerini yargılamaya, sınıflandırmaya, birbirleri 
üzerinde tahakküm kurmaya, birbirlerini ve ken-
dilerini aptallıkla ve zalimlikle hırpalamaya ne 
kadar yatkın olduğunu düşünürken ilk romanım 
‘Konuşmayan Tavus Kuşu Camio’ nun hikayesi 
ortaya çıktı. Camio’da anlattığım olay kısaca şöy-
le: Bir sabah dünyadaki tüm insanlar alınlarında 
birer sayıyla uyanıyorlar. Tüm insanların bir sayısı 
var, hiç kimsenin sayısı bir başkasıyla aynı değil 
ve sayıların dağılımı hiçbir mantığa dayanmıyor. 
Mesela aynı evde oturan kişilerden biri ‘42’ gibi 
küçük bir sayıya sahipken, diğerinin alnında mil-
yarlı bir sayı olabiliyor. Sayılar katiyen silinmiyor, 
dövme gibi kalıcılar. 
Başlarına geleni anlayamadıkları için süratle kao-
sa ve kargaşaya sürüklenen insanlar kısa bir süre 
içinde tanrının onları sayıp, sınıflandırdığı netice-
sine varıyorlar. Bu fenomen tüm dünyanın düze-

nini altüst ediyor. Sayıları küçük olanlar yüksek 
pozisyonlara gelirken, büyük sayılıları eşleri terk 
ediyor, işlerinden atılıyorlar. Irkçılık tüm şidde-
tiyle baş gösteriyor. Tabii bir de en küçük sayıya 
sahip olan kişiyi aramaya başlıyorlar, çünkü onun 
mesih olduğu inancı ortaya çıkıyor.

Camio’nun hikayesini anlatmayı çok istedim, çün-
kü bence önemli olan kendi karmaşamızı, kendi 
gaddarlığımızı, tüm karanlık yönleriyle kendi ha-
yatımızı -sığ, dar, sefil ve gösterişten ibaret olan 
hayatımızı- yani olanı anlamaktır. İnsanın hayal 
kurmayı bırakması ve kendi gerçek doğasını gör-
mesi lazım. Eğer değişmek istiyorsak –ki buna 
mecburuz- olması gerekeni hayal etmemeli, olan-
la yüzleşmeliyiz. Değişimin sınırlanmış, şartlanmış 
ve karışık zihinlerimizle yarattığımız ideolojilerle 
gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum, çünkü ka-
rışıklıktan ancak karışıklık doğar. Değişimin bizzat 
insan zihninde başlaması gerekiyor. Camio’da ve 
diğer romanlarımda hep bu konuya değindim. 

-Sosyal Medya hesabınızdan 2019 Uyanık Kal-
ma Challenge başlattınız. Bu akımdan bek-
lentiniz nedir?

İnsan, yaşamının büyük bölümünü zihninin oluş-
turduğu alışkanlıkların hapishanesinde geçirir. 
Kendini, kafasının içinde konuşan sesle özdeş-
leştiren ve bütün dikkatini onun söylediklerine 
yönelten insan, uykudadır. Böyle bir kişi, kafası-
nın içindeki sesi dinlemeye ve onun talimatları-
na itaat etmeye mahkumdur. Zihninde ‘Bir siga-
ra daha yak!’, ‘Rejime yarın başlarsın!’, veya ‘Spor 
yapmasan da olur, boşver!’ düşünceleri oluşur ve 
kişi hemen bu düşüncelere kapılıp, gider. Düşün-
celerinin eline geçmiş bir insan, ömrünü bir uyur-
gezer gibi geçirir ve gerçekten istediği hiçbir şeyi 
yapamaz. Çoğu zaman gerçekten ne istediğini de 
bulamaz çünkü dağınık düşünceleriyle beraber 
oradan oraya savrulup durur.
Uyanan ve ‘Ben zihnim değilim, zihnimin içindeki 

düşünceler değilim, kafamın içinde konuşan ses 
değilim!’ diyebilen insanın düşünceleriyle arasına 
bir mesafe koyma, onların her söylediğine itaat 
etmek zorunda kalmama ve kök salmış alışkanlık-
larından kurtulma ihtimali doğar. 
Uyanık kalmak zorlu bir iştir çünkü alışkanlık 
enerjisi çok güçlüdür. Öte yandan insan tüm gü-
cünü toplayıp uyanmaya çalışmalıdır yoksa ya-
şamının yönetimini kendisi zannettiği bir sahte 
benliğe teslim eder. Challenge’dan beklentim, bu 
zorlu işe kalkışırken birbirimize destek olmak ve 
pes etmemek için birbirimizden güç almak.

-Kendinizi ’uyanık’ hissettiğiniz ve faydasını 
gördüğünüz en güçlü anınız nedir?

Belirgin bir an olmasa da birçok an var, çünkü ben 
bu çalışmayı tüm gün yapmaya gayret ediyorum. 
Uyanık kalmayı öğrenmenin ve kendi yaşantıma 
bu bilgiyi adapte etmenin sayısız faydalarını gör-
düm. Sigarayı bıraktım, düzenli bir şekilde spor 
yapmaya devam edebildim. En önemlisi endişe-
lerim ve korkularım azaldı. Çoğu zaman kendimi 
son derece mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ya-
şama sevincim ve enerjim geçmişe göre çok arttı. 
Ayrıca hayatın getirdiği birçok büyük üzüntüyü 
uyanık kaldığım için eskiye göre çok daha farklı 
bir şekilde karşıladım. 
Fakat bütün bunlar kişinin kendisi denemeden 
anlayabileceği şeyler değil. Yemek tarifi kitabı 
okumak gibi oluyor biraz. Mutfağa girip yemeği 
pişirmeniz ve tadına bakmanız lazım.

-Uyanık kalmayı bir kez öğrenirsek, zihin 
bunu tekrarlar mı?

Hayır, tekrarlamaz. Öğrenmek katiyen yeterli de-
ğildir, çünkü eski alışkanlıkların gücü çok fazladır. 
Yeniyi hemen kovalayıp, dışarı atarlar. Bu yüzden 
muhakkak çok sıkı çalışmak gerekir. 

‘Uyanık kalmak’ anlaşılması çok kolay, uygulaması 

çok zor bir iştir. Zordur, çünkü ömür boyu devam 
edilmesi gereken bir çalışmadır. Bitti deyip kena-
ra kaldıramazsınız.

-Güncel hayatımızda, dünyevi problemlere 
de uyanık kalarak yaklaşmanın faydası olaca-
ğını düşünüyor musunuz?

Dünyevi problemlerin –hastalık ve ölüm hariç- 
tümünün insanın uykuda olmasından kaynaklan-
dığını düşünüyorum. Bu yüzden insan uyanırsa 
problemleri çözmesine gerek kalmaz. Problem-
leri yaratan zihin yapısı ortadan kalktığı için prob-
lemler de ortadan kalkar. 

-Siz de köklerinizde bir GAMA’lısınız. Okuyu-
cularımız için neler söylemek istersiniz?

Evet, ben de 4 sene boyunca GAMA’da çalıştım 
ve monoton bir iş hayatının bazen insanı ne ka-
dar kasvetli bir ruh haline sürükleyebileceğini 
biliyorum. Umarım şu anda bunu okuyan sevgili 
GAMA’lılar günlük hayatlarından memnundurlar 
ve kurumsal yaşamın rutini tarafından fazlaca 
hırpalanmıyorlardır. İnsanın iş hayatında ve özel 
yaşamında sıkıntıları varsa, bu onun içsel çalış-
malar yapmasına ve bazı özgürlükler kazanması-
na engel teşkil edebilir. 

Bu durumda olan kişiler varsa, bir an evvel ‘uya-
nık kalma’nın ne demek olduğunu öğrenme-
ye vakit ayırmalarını ve derhal kolları sıvayıp bu 
uğurda çalışmaya başlamalarını tavsiye ederim. 
Yapılacak işler ve öncelikler listesinde en altlara 
değil, en üste yerleşmesi gereken madde budur. 
İnsan uyanırsa diğer tüm sıkıntıların üstesinden 
kolayca gelir. Uyanmak hayati bir önem taşır; di-
ğer her şey detaydır.

berrakyurdakul

2018 yılı Aralık ayında "Senin Hakkında Yedi 
Şey Düşündüm" adlı son kitabı yayınlanan 

Berrak Yurdakul ile "Uyanık Kalma" 
hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

https://www.instagram.com/berrakyurdakul
http://www.instagram.com/berrakyurdakul
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Önümüzde bizi bekle-
yen 365 günün yeni adı 
2019. Ya da Dünya’nın 
güneşin etrafında dön-
meye başladığı 1 tam 
turun yeni adı. Aslında 
ne üzüntülerimiz için 
suçlu ne de mutluluk-
larımız için paylı ama 
onun adının içinde her 

ne yaşarsak bundan 2019 sorumlu! Bu da aslın-
da bizim anlam arayışımızın kısmi bir sonucu. 

İnsanın anlam arayışı aslında varoluş ile başladı. 
Tarihte eski yunan filozoflarından önce yaşadık-
ları bilinen 7 bilgeden söz edilir. Onlardan biri 
olan Spartalı Khilon’un meşhur sözü “Kendini Bil”, 
daha sonra Sokrates’in felsefeye kazandırdığı bir 
öğreti olmuştur. O dönem filozoflarının çoğunun 
baktığı yer ‘kendi’leridir! Tüm sorunların çözümü, 
yaşayışlarının anlam bulması için gözledikleri ve 
eylemlerinden bir sonuç bekledikleri yer kendi-
leri... Kendini bilmek, sadece iki sözcüğün bir-
leşmesi değil üzerinde sayılarca kitap yazılacak 
derinlikte bir gerçeği barındırır. Kendini bilmek, 
insan olmanın sırrına erebileceğimiz, insanın de-
ğerlerini, erdemlerini, sınırlarını bulabileceğimiz 
bir araç, iç dünyamızın keşfi için bir gerekliliktir. 
Onca yıl büyük düşünürler kendileri üzerine dü-
şündükçe kendilerini öyle geliştirdiler ki, tarih 
hala onlardan bahsediyor. Peki biz hayatımızın 
denk geldiği şu zaman diliminde neler yapıyoruz? 
Geçtiğimiz yılda neler yaptık?

Geride bıraktığımız yılda, teknolojinin yeni ürün-

leri ile tanışırken, onun gücünü ve hayatımızdaki 
akışı nasıl değiştirebileceğini güçlü bir şekilde an-
ladık. “Uçtu gidiyor, biz nasıl yakalayacağız, yeni 
teknolojilere odaklanalım, dijitalleşmeyen kalma-
sın...” söylemleri bir bir gözümüzün önünden ge-
çerken, teknolojiyi kaçırma kaygısını da bize yer-
leştirdi. Kimsenin an’ı yaşayası kalmadı, an’dan 
keyif alması mümkün olmadı. Zaten haksız bir 
değer kazanan, eğitici bi laf sanılan sahte ünlü-
lerden “carpe diem” de maziye karıştı. Gelecekte 
bizi ne bekliyor, ne yaratabiliriz, neye dönüşelim, 
nasıl derinleşelim derken 2018’in arkasından ba-
kakaldı insanlık! 

2018, iş yaşamı ve sosyal yaşamımızda başarı-
mızın ölçütü sandığımız IQ’nun yanında EQ’nun 
(Duygusal Zeka) da başarıya ciddi oranda katkısı 
olduğunu bize anlatan bir yıl oldu.  Artık insanlar 
bulunduğu hiçbir ortamda tek başına IQ ile ayak-
ta duramıyorlardı. İlişki yönetimi, stresle müca-
dele, belirsizliklere uyum sağlayabilme, çeviklik, 
liderlik, karmaşık durumlarda çözüm yolları bula-
bilme gibi fark yaratan özelliklere sahip olmamız 
duygusal zekamızın gücüne atıfta bulunuyordu. 
Bu kadar yıldır zekamızı sadece IQ testleri ile öl-
çerken şimdi kendimizi duygusal zeka anlamında 
eğitmemiz gerektiğini anladık. 

Bu yıl aynı zamanda duygu-
sal zeka ile bağlantılı gördü-
ğüm farkındalık kavramını 
da bize hediye etti. ‘Farkın-
dalık’ kavramını derinleş-
tiren düşünceler, sözler, 
makaleler, kitaplar bolluğu 

Duygu Can
GAMA Enerji A.Ş.
İdari İşler Uzmanı

2019'DA KENDİNİ BİL!

yaşadık. Kişinin bilincini kendine yöneltmesi ola-
rak tanımlanan ‘öz farkındalık’ da bu sayede ha-
yatımıza girdi. 

Bir yanda teknolojinin hızının yeni değişkenler 
yaratması, dünya gündeminin ilkelce savaş ile 
dolması gibi yaşananlar, bir yandan da insanların 
farklı hitaplarla da olsa yeniden ‘kendi’ne yönel-
mesi!... Bir tür sanal gerçeklik yaşadığımız 2018, 
aslında kaçırdığımız, önümüzden kaçıp giden, 
bizim kovaladığımız şeyin ‘kendi’miz olduğunu 
bize ıspatlar gibiydi! Çünkü kendini bilen insan, 
değerlerinin, erdemlerinin, ahlak ve etik kural-
larının, davranışlarının nedenlerinin ve sonuçla-
rının farkında olan, öz farkındalığı olan, bilge bir 
insandır. İnsan, kendini bilirse yarattığı teknolojiyi 
de, çalıştığı şirketi de, mensubu olduğu kurulu-
şu da, üyesi olduğu aileyi de insanca yaşanacak 
bir geleceğe vardırabilir. Bu vesile ile de ‘öze 
dönüş’ başlamış bulundu. Ancak öze dönüp, öz 
disiplinlerimizi sağlamlaştırırsak, kendimizi tanı-
yıp, öz değerimizin farkında olursak gelişebiliriz. 
Ülkemizin büyük değerlerinden Aziz Nesin’in bir 
konuşmasında dinlemiştim. Kendini bilmenin, öz 
değerlere sahip insan olmanın, sınır ve kuralları 
insanın kendisine olan öz saygısına göre belirle-
mesinin öneminden bahsediyordu. 

“İnsan, bir şeyin karşılığı olarak iyi bir şey yapma-
yacak! Ben insanım, bunu yapmam gerekiyor di-
yerek yapacak! Biz insanları yaşamları boyunca 
kendi mantıkları ile ne yapmaları gerektiğini bula-
cakları yönde eğitirsek, ancak o zaman o ülkenin 
insanları mutlak iyi olabilirler...”

Eksiksiz katıldığım bu düşüncelerle eski yunan fi-
lozoflarının anlam arayışına, insan olmanın özü-
ne, kendi olmanın şartlarına, değerlerimize, etik 
yardımı ile erdemlerimize bakmanın, orada uzun 
süre farkındalıkla dolaşmanın elimizde bulunan 
en güçlü silah olduğunu düşünüyorum. 

2019, kendi bilinç ve değeri ile insan olmanın tüm 
güzelliklerini bize sunacak bir yıl olur umuyorum. 
Yeni bir yıldan ne bekliyorsanız, ona ulaşmanız 
dileğiyle... 

Saygılarımla,
Duygu CAN

ŞEF - LOG
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OFİS YAŞAMINDA
ÖNEMLİ UYARILAR

İşyeri Hekimimiz Dr. Ömür Hiçdönmez’den 
ofis yaşamında beden sağlığımız hakkında 
uyarılar ve öneriler aldık.  

Oturur oturmaz vücudunuz rahatlama moduna 
geçer. Bacak kaslarınızdaki elektrik aktivitesini ta-
mamen kapatır. 1 dakikada vücut temel ihtiyaçla-
rı için gereken kalori (solunum, hazım, boşaltım 
vb) 1 cal kadar düşer. Yağların parçalanması için 
gereken enzimlerin salınımı %90 oranında azalır. 
2 saatlik oturmanızın ardından iyi kolestrol oranı 

%20 dolaylarında azalır. Gün sonunda ise insü-
lin yararlanımı %24 kadar azalmış olacaktır. Gün 
boyu oturmanın kan dolaşımı ve damar fonksi-
yonlarını bozduğu Missouri Üniversitesi tarafın-
dan açıklanmıştır. 

Bu basit birkaç bilimsel gerçeğin ışığında, ofis ya-
şamını planlamak adına yapacağım olumlu katkı-
lar için şunları önerebilirim;
-Gün içinde yürüyün. Asansör yerine merdiven 
kullanın. Aracınızı işyerinize biraz daha uzağa 

park edin, 10 – 15 dk yürümek size iyi gelecektir.
 
-Sık sık ayağa kalkın. 30 dk oturup 5 dk ayağa 
kalkmak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. 
Gün içinde kendinize düzenli molalar verin. Ör-
neğin telefonla konuşurken ayağa kalkın. Mesai 
arkadaşlarınızla iletişimde email yazmak yerine 
yanına giderek sorularınızı ve paylaşımlarınızı ya-
pın.  Uzun süre ayakta kalmak da sizi yoracağın-
dan dengeyi doğru kurun. 

-Sabahları mutlaka doğru besinlerle kahvaltı ya-
pın. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu-
nu unutmayın. Evde zamanınız yoksa bile ofiste 
mutlaka kahvaltı yapın. Açma, poğaça, simit gibi 
yüksek yağ içerikli besinleri tüketmek yerine tahıl 
ekmeği ile hazırlanan sadviç veya tost daha fay-
dalıdır.
 
-Günlük tükettiğiniz çay ve kahve miktarını sınırla-
yın. Kahve için 2-3 fincan/gün; çay içinse 3-4 çay 
bardağı/gün uygun olacaktır. Kahvenizi süt tozu 
yerine doğal süt ile, çayınızı da açık içmenizi ve 
her ikisinde de şeker kullanmamanızı öneririm. 
Gün içinde sık tüketilen bitki çayları, ayran gibi 
içecekler uykunuzu getirebilir, performans kaybı-
na uğrayabilirsiniz. Asitli içecekler (kola) gibi mide 
zararlısıdır. Paketlenmiş meyve suları ise yoğun 
şeker içerir, tüketmeyin. 

-Çekmecelerinizde abur cubur yiyecekler yerine 
kuru veya taze meyve ile kuruyemişler bulundu-

runuz. Bu besinlerle kendinize bir ara öğün oluş-
turun. Ara öğün yokluğunda çok acıkılacağından 
ana öğünlerde fazla kaçırma olasılığı yüksektir. 
-Masanızda su şişesi bulundurun. Uzun saatler 
hareketsiz kalmaktan dolayı bağırsaklar ve sin-
dirim sistemi olumsuz etkilenir. Su, bu durumu 
minimize edecektir. 

-Gözlerinizin yorulmasını engellemek için sık sık 
ekran üzerinden uzaklara bakmak faydalı olacak-
tır. Ofislerde göz kuruluğu yaşanması olasıdır. 
-Camdan nefes almayı ihmal etmeyiniz. Çalışma 
hayatınızda, stresin de nedeniyle kısa nefesler ile 
solunum yapmaktayız. Oturduğumuz yerde sık 
sık derin nefesler almayı ihmal etmeyin. Bir süre 
nefesinizi tutarak, göğsünüzü gerin. Böylece hem 
ciğerlerinize daha fazla hava alabilirsiniz hem de 
vücut gerginliğiniz ve stresiniz azalır. 

Sağlıklı günler dilerim. 
Dr. Ömür Hiçdönmez

SAĞLIK
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KHURAIS
GAZ ve PETROL
AYRIŞTIRMA 
TESİSİ

Ham petrol üretiminde dünya devi olan Suudi 
Aramco, işleme ve dağıtım konusunda endüstri-
de öncü olduğu kadar, Petrol ve Gaz sektöründe 
uluslararası alt kuruluşlar ile faaliyetler yürütü-
yor. Aramco projelerinin, enerji sektörünü dünya 
çapında ilgilendirdiği biliniyor. Riyad’ın doğusun-
da, karayolu ile yaklaşık 240 km mesafede bulu-
nan Khurais Projesi, 3 bölgenin (Khurais, Mazalij 
ve Abu Jifan) petrol yataklarını ve petrol işletme-
lerini adı altında topluyor. Bölgede yüzlerce kuyu 
ve 4 adet gaz/su ve petrolü birbirinden ayıran ön 
rafinasyon tesisi (GOSP) mevcut. Ham petrol, ikisi 
Khurais’te bulunan bu (GOSP) tesislerden geçe-
rek son işlemler için Abqaiq’te bulunan tesislere 
pompalanacak.

Suudi Aramco’nun Khurais, Mazalij ve Abu Jifan 
petrol sahalarında üretim kapasitesi mevcut du-
rumda 300.000 varil. Üretim kapasitesinin arttı-
rılması amacıyla başlanan Khurais Satellite GOSP 
projesi ile bu kapasitenin Mazalij’de 90 MBCD 
(milyon varil ham petrol/gün) ve Abu Jifan’da 110 
MBCD olmak üzere toplam 200 MBCD mertebe-
sine çıkarılması hedefleniyor.

Aramco’nun bu projedeki üç ana taşeronundan 
biri olan Snamprogetti Saudi Arabia Ltd. Co. 
(SAIPEM İtalya iştirakı) tesis inşası ve gaz/petrol 

ayrıştırma kapsamında olan tüm tesislerin yük-
lenicisidir. Khurais Satellite GOSP Projesi’nin ya-
pım işlerini yürütmek üzere GAMA, 30 Eylül 2015 
tarihinde, GAMA Al Moushegah Arabia Ltd. ola-
rak, Snamprogetti Saudi Arabia Ltd. ile sözleşme 
imzaladı. Proje kapsamında montaj işleri, kısmi 
malzeme tedarikleri ve kısmi devreye alma işleri 
bulunuyor.

Sistem detayları:
• İki fazlı yüksek basınçlı ayrıştırıcı (HPPT) 
• Tri-ethylene Glycol (TEG) gaz su giderici
• Baca, kapalı tahliye ve yardımcı sistemleri
• Proses otomasyonu 
• Ses ve veri transferi için iletişim sistemleri
• Patlamaya dayanıklı binalar ve diğer gerekli tüm 
alt yapı işleri

Projede Bina ve HVAC detayları haricinde mü-
hendislik işleri SAIPEM kapsamında yer alıyor. 
Proje’nin GAMA taahüdünde olan 2 ana bina 
(Trafo ve Kontrol binasi) ve tüm yardımcı ünite bi-
nalarının (Telekom, Tesis Ana Giriş Binası, Güven-
lik Destek, X-Ray Binası) üst yapı ve mimari işleri 
tamamlandı. 

Tesise bağlı 2 su kuyusunun tüm kazı dolgu ve 
inşaat işleri, ana tesisin tüm altyapı ve üst yapı 

proses boru montajları, çelik konstrüksiyon mon-
tajı, mesnet imalatları ve montajı, Aralık 2018 iti-
barıyla tamamlandı. Elektrik ve enstrüman işle-
rinde ise 30 Aralık 2018 itibarıyla yaklaşık  4.983 
m elektrik kablo tavası montajı,  155.069 m elekt-
rik kablo serimi  9.286 m enstrüman kablo tavası 
montajı ve 113.553 m enstrüman kablo serimi 
tamamlandı.

Projenin devreye alma öncesi testleri (GAMA), 
devreye alma isleri çalışmalarının (SAIPEM) so-
runsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından 1 
Kasım 2018 tarihi itibarıyla tüm proses sistemle-
ri Suudi Aramco’ya devredilip günde 90.00 varil 
ham petrol üretilmeye başlandı. 
Abu Jifan petrol sahası hazır hale geldikten sonra 
günlük ham petrol üretimi 200.000 varil seviyesi-
ne çıkacak. 

2018 Aralık sonu itibarıyla proje ilerlemesi:
Saha İnşaat İşleri İlerlemesi  % 97,83 
Bina İnşaat İşleri İlerlemesi   %94,02 
Mekanik İşleri İlerlemesi   %99,75 
Elektrik İşleri İlerlemesi   %98,92 
Enstürüman İşleri İlerlemesi   %100 
Telekom Isleri Ilerlemesi    %90,55
Genel Proje İlerlemesi   %96,84  
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YAMAL 
LNG TESİSİ

CWP3B Paketi Utility ve Offsite için Modül Montaj ve 
Bağlantı İşleri, Mekanik İşler, Borulama İşleri, Anahtar 
Teslimi (Mühendislik-Satın alma-Montaj) Tanklar ve 
Binalar, Elektrik ve Enstrümantasyon işleri.

Kuzey Kutup Dairesinde işletmeye alınmış ilk tesis ol-
masının yanısıra dünyanın en büyük endüstriyel te-
sislerinden birisi olma özelliğini de taşıyan Yamal LNG 
Projesinde Eylül 2018 itibariyle 1.ci Etap kapsamında 
tamamlanan üniteler normal kapasitede çalışmaya 
devam ederken, 2.ci Etap kapsamında bulunan üni-
telerden BOG 3/4 binası da devreye alınmış ve EDG 
700/800 binalarında devreye alma işleri devam edi-
yor.

GAMA Endüstri A.Ş’nin iş ortaklığı REGA JV tarafından 
yapımı üstlenilen Yamal LNG Projesinde sert hava 
koşulları ve lojistik zorluklarına rağmen geçtiğimiz dö-
nemde önemli ilerlemeler sağlanıp, Aralık 2018 sonu 
itibarıyla genel olarak %99,30 ilerleme seviyelerine 
ulaşıldı. 

Bu dönem içerisinde 1. Etapla ilgili eksik tamamlama 
işlerine ve İşveren tarafından talep edilen ilave işle-
rin yapılmasına devam edildi. 2. Etap kapsamındaki 
bölgelerden BOG-2 binasında işveren tarafından yü-
rütülmekte olan devreye alma işlerine destek verildi, 
EDG 700/800 yapılarının montajı tamamlandı. EDG 
700/800 binalarında ilave işler ve devreye almaya 
destek işlerine devam ediliyor.  
Ana iş kalemleri olarak yaklaş
ık 210.400 WDI boru imalat, 193.800 WDI boru saha 
montaj olmak üzere toplam 404.200 WDI boru kay-
nak, 34.150 ton çelik montaj, 3.960 km kablo çekimi 

ve 114.900 m2 izolasyon işleri tamamlandı. 
2018 Aralık ayı sonu itibarıyla şantiyede 534 REGA JV 
personeli ve 264 taşeron personeli olmak üzere top-
lam 798 personel çalışmıştı.

Utility, Flare, Refrigerant ve Fractionation bölgelerin-
de işverenin devreye alma ekiplerine destek verildi ve 
ilgili işler işletme gruplarına aktarıldı. Bu kapsamda, 
söz konusu bölgelerde İşveren tarafından devreye 
alma ve işletme sırasında tespit edilen saha değişik-
likleri ve ilave talepler yapıldı. 

EPC olarak yapımı üstlenilen bütün binalarda devreye 
alma çalışmaları tamamlandı, işletme ekiplerinin kul-
lanımına teslim edildi. Bunun yanında işletme ekipleri 
tarafından kullanıma başlanılan binalardan özellikle 
Kimyasal Depolama Binasında tespit edilen eksikler 
bu dönemde tamamlandı. 

Acil Durum Jeneratörlerinden (EDG) 100 / 200 nolu 
üniteler, 300 / 400 nolu üniteler ve 500 /600 no.lu 
üniteler devreye alındı. EDG 700 ve 800 no.lu ünitele-
rin inşaat işleri bitirildi, bu ünitelerde işverenin devre-
ye alma ekiplerine destek verildi. 

Proje kapsamımızda bulunan BOG-1, LNG Tank 1-2, 
LNG Tank 3-4 ve BOG-2 bölgelerinde devreye alma 
işleri tamamlandı, BOG-2 binasında ve EDG 700/800 
bölgelerinde devreye alma işlerine devam edildi.  
Aralık 2018 içerisinde Rusya Federasyonu Başbakanı 
ve diğer yetkililerinin, sponsor firma üst düzey yöneti-
cilerinin katılımıyla Train-3 ünitesinin devreye alınma-
sı ve tesisin tam kapasite ile üretim yapmasına dair 
bir tören düzenlendi.

Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 50 dere-
celere düştüğü ve yılın 7 ile 9 ayının kış mevsiminin 

yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan Yamal LNG 
Projesi yatırım, yapım ve işletme aşamalarında çok 
uluslu bir ekibe ev sahipliği yapıyor. 08 Aralık 2017 ta-
rihinde gerçekleştirilen ilk kargonun dağıtımı ile Rusya 
ve yatırımcı kuruluşlar için stratejik bir gelişme sağlan-
mış oldu ve Aralık 2018 itibarı ile 100. LNG kargosuna 
1 yıldan daha az bir sürede ulaşılmış oldu. 

200’den fazla doğal gaz kuyusunun açıldığı bölgede, 
üretilen LNG özel olarak tasarlanan kendinden buz 
kırıcılı tankerlerle taşınmaya devam edilmekte olup, 
kesintisiz olarak her dönem Kuzey Deniz Yolu kulla-
nılarak Asya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.  Yamal 
LNG tesisinde 3. Trainin de devreya alınması ile yıl-
lık 16.5 milyon ton LNG üretim kapasitesine ulaşmış 
olup,  Aralık 2018 sonu itibarı ile proje fiziksel ilerle-
mes, 99.24 olarak kaydedildi.

DEVAM EDEN PROJELER
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1.800 MW ALBA 
PS5 KOMBİNE 
ÇEVRİM GÜÇ 
SANTRALİ

1 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve 37 aylık 
süresi olan 1800 MW elektrik üretim kapasitesin-
deki ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali Projesi, 
GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy kapalı kon-
sorsiyumu tarafından yürütülüyor.

Konsorsiyum, projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman satın alma ve saha montaj, yapım işleri, 
elektro mekanik işler, kurulum, test ve devreye 
alma işleri ile santralde çalışacak personelin eği-
timinden sorumludur.

Aliminium Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı olarak 
gerçekleştirilen projenin 2019 yılı Ağustos ayında 
tamamlanması planlanıyor.
Ünite-1 basit Çevrim ilk ateşleme 24 Kasım 2018, 
Ünite-2 ilk ateşleme 24 Aralık 2018 tarihlerinde 
başarıyla gerçekleşti. Ünite-3 ilk ateşleme ise 
03 Mart 2019 olarak planlanmakta olup, ticari 
işletme kabulü tarihleri ise Ünite-1 için 01 Mayıs 
2019, Ünite-2 için 27 Temmuz 2019, Ünite-3 için 
25 Ağustos 2019 olarak öngörülüyor.

Projede ana ekipman ve malzemelere ait detay 
tasarım ile satın alma işleri minör satın alma ka-

lemleri haricinde tamamlandı. İnşaat, mekanik ve 
elektrik tasarımları tamamlandı.

Ünite 1’de, gaz türbini, gaz türbin jeneratörü ile 
buhar türbini ve buhar türbin jeneratörü inşaat 
işleri tamamlandı. İlk ateşleme gerçekleşti. Kom-
bine çevrim için devreye alma ve elektrik işleri 
devam ediyor. Türbin Binasında çelik montajı 
işleri tamamlandı, cephe kaplama ve duvar, sıva 
işleri ve kablo tava montaj işleri devam ediyor. 
HRSG ve ACC de Ünite 1 de montaj işlerinin bü-
yük çoğunluğu tamamlandı. 

Ünite 2’de gaz türbini, gaz türbin jeneratörü ile 
buhar türbini ve buhar türbin jeneratörü inşa-
at işleri tamamlandı. İlk ateşleme gerçekleşti, 
kombine çevrim için devreye alma ve elektrik 

işleri devam ediyor.  Türbin binasında ise çelik 
montajı tamamlandı, cephe kaplama, kablo tava 
montaj işleri devam ediyor. HRSG’de montaj işle-
ri tamamlandı, ACC’de boru kaynak işleri devam 
ediyor.

HRSG’de ise Ünite 3’te gaz türbini, gaz türbin 
jeneratörü ile buhar türbini ve buhar türbin 
jeneratörü inşaat işleri tamamlandı ve elektrik- 
mekanik işleri devam ediyor. Türbin binasında 
ise çelik montajı tamamlandı, cephe kaplama ve 
kablo tava montaj işleri devam ediyor. HRSG’de 
ise boru kaynak işleri, ACC’de ise çelik montajı 
devam ediyor.

Bunların yanında tanklarda imalat tamamlandı.  
Boru köprülerinde boru ve kablo tava montaj 

işleri, Elektrik Kontrol Binasında yangın hattı 
borulaması & HVAC montajı ve I&C tüm sahada 
devam ediyor.

GAMA merkez ofis toplam tam zamanlı personeli 
15 kişi, GAMA merkez ofis toplam yarı zamanlı 
personeli 1 kişi, GAMA saha ofisi 153 kişi, GE 
saha ofisi 60 kişi, GAMA, GE ve taşeronlar toplam 
saha personeli 3.891 kişi olarak kaydedildi.

Aralık 2018 sonu itibarı ile proje fiziksel ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi   %83,10
Mühendislik ilerlemesi   %99,10
Satın alma ilerlemesi   %98,86
Test ve devreye alma ilerlemesi  % 37,76
Yapım ilerlemesi     %74,79

DEVAM EDEN PROJELER
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750 MW BOUFARİK 
BASİT ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ

GAMA Güç Sistemleri, doğal gaz ve sıvı yakıt ile ça-
lışacak toplam kapasitesi 704,129 MW olan, 3 adet 
GE 9 FA.03 gaz türbiniyle ve 3 adet 324 H model 
Jeneratörle işletmeye alınacak Cezayir-Boufarik 
Basit Çevrim Güç Santralinin yapım işlerini, Cezayir 
Elektrik Üretim Şirketi (Sonelgaz) ile 20 Ekim 2013 
tarihinde imzaladı.

GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satın alma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işleri 
ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri ta-
mamlandı.

Ünitelerin performans testleri Nisan ayı içerisinde 
tamamlandı. Kilit personelin Cezayir merkez ofise 
mobilizasyonu sağlanarak diğer tüm şantiye per-
soneli demobilizasyonu tamamlandı.

İşveren ile anlaşıldığı üzere 28 Mayıs 2016 tarihi 
baz alınarak Ünite-2’nin 26 Ekim 2016 tarihinde Ti-
cari İşletme Kabulü İşveren tarafından imzalanarak 
tarafımıza gönderildi.

24 Mayıs 2016 tarihinde Ünite-3’ün, 28 Ağustos 
2016 tarihinde de Ünite1’in güvenilirlik testleri ta-
mamlandı.

Her iki ünitenin de Ticari İşletme Kabulü için baş-
vuruldu ve İşverenden imzalı protokollerin teslim 
edilmesi bekleniyor.

Santralin Geçici Kabul tarihinin 2019 başlarında 
gerçekleşmesi öngörülüyor.

DEVAM EDEN PROJELER
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2x150 MW 
KHABAT TERMİK 
SANTRALİ  
ÜNİTE 1&2

KHABAT Projesi, 2 adet BHI marka konvansiyonel 
tip Fuel Oil Kazan ve 2 buhar türbini ve jeneratörü 
(Siemens SST900) ile soğutma sistemi ıslak tip fanlı 
soğutma kulesinden oluşan, soğutma suyunun Bü-
yük Zap Nehri'nden temin edileceği termik elektrik 
santralinin anahtar teslimi yapımı işidir. 

POSCO E&C yüklenici, GAMA Güç Sistemleri ise 
ana müteahhit olarak Projede yer almaktadır. 
Projenin en önemli kilometre taşlarından olan 
ünitelerin İlk Ateşlenme aktiviteleri, Ünite-1 için 
23 Ekim 2017 ve Ünite-2 için 17 Ocak 2018 tarih-
lerinde gerçekleştirildi. Ardından yine Ünite-1 ka-
zanı buhar blöfü işlemi 10 Aralık 2017’de, Ünite-2 
kazanı buhar blöfü ise 22 Şubat 2018 tarihinde 
tamamlandı. 

Santral için diğer bir önemli adım olan, türbine 
buhar verilmesi aktivitesi her iki Ünite için de ta-
mamlandı. 1 no’lu Ünite, senkronizasyon aktivitesi 
kapsamında ilk enerji üretimini 12 Haziran 2018 
tarihinde, 2 no’lu Ünite, 01 Temmuz 2018 tarihin-
de gerçekleştirdi.
Diğer yandan FGD bölgesine ait sistemlerde pro-
ses bazlı tüm sistemlerin devreye alma çalışmaları 
tamamlandı. Projede, mobilizasyon haricinde top-
lam 14.500 m3 grobeton, beton yollar dâhil toplam 

79.286 m3 yapısal betonun tamamının dökümü 
gerçekleşti. Ayrıca proje kapsamında toplam 8.396 
ton yapısal çelik montajı yapıldı.

Prefabrikasyonu Türkiye’de tamamlanan yaklaşık 
83.000 WDI boru imalatının tamamının sahaya 
nakliyesi tamamlandı, sahada ise toplam 160.410 
WDI kaynak yapıldı. Proje kapsamındaki tüm boru 
montaj, kaynak ve hydro test aktiviteleri tamam-
landı.

Orta/alçak gerilim güç kablosu ve enstrüman data 
iletim kablosu olarak toplam 2.489.440 metre 
kablo çekimi işleri, terminasyon dahil olmak üzere 
tamamlanmıştır.

Toplamda 584 adet devreye alma paketinin tama-
mı devreye alma ekiplerine teslim edildi ve GAMA 

DEVAM EDEN PROJELER

kapsamındaki devreye alma faaliyetleri başarıyla 
tamamlandı. 23 Ekim 2018 tarihinde GAMA so-
rumluluğundaki sistemlerin POSCO E&C’ye devri 
tamamlandı. Sahada çevre düzenleme ve eksik ka-
patma işleri devam ediyor. Bundan sonraki süreçte 
kalan devreye alma ve test faaliyetleri POSCO E&C 
sorumluluğu ve liderliğinde devam etmekte olan 
santralin baz yüke çıkmasını takiben performans 
ve güvenilirlik testleri yapılarak müşteriye teslim 
edilecek. POSCO E&C kapsamında yer alan bu-
har türbinleri ve besi suyu sistemlerinde yaşanan 
muhtelif sorunlara bağlı olarak santralin müşteriye 
devir tarihi ile ilgili öngörü Ünite-1 için Mayıs 2019, 
Ünite-2 için ise Temmuz 2019 şeklinde revize edil-
di.  

Projede demobilizasyon sürecine devam etmekte 
olup, bu doğrultuda güncel saha personel sayısı 21 

endirekt, 26 direkt olmak üzere toplamda 57’dir. 
Khabat Termal Enerji Projesi sürekli olarak isten-
meyen elektrik kesintileri yaşayan bölge için önem-
li bir güç kaynağı olacak.

Aralık 2018 sonu itibarı ile proje fiziksel ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi  % 99,98
Mühendislik ilerlemesi  % 100,0
Satın alma ve Lojistik ilerlemesi % 100,0
Genel inşaat-montaj ilerlemesi %100
Devreye alma ilerlemesi  % 99,99
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1.800 MW PP13 
GÜÇ SANTRALİ 
ELEKTRO-MEKANİK 
MONTAJI

İşvereni, bir devlet kurumu olan Saudi Electri-
city Company (SEC) olan Proje, Suudi Arabistan 
Devleti’nin 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda 
planlanan altyapı ve enerji yatırımları içerisinde 
yer alıyor. Ülkenin artan enerji tüketim ihtiyacının 
karşılanması ve mevcut elektrik altyapısının iyileş-
tirilmesi kapsamında geliştirilen SEC Güç Santrali 
13’ün, 1800 MW kurulu güç üretim kapasitesi ile 
çalışması planlanıyor. 

02 Temmuz 2015 tarihinde sözleşmesi imzalan-
mış olan Projenin Kasım 2019 itibariyle devreye 
alınması hedefleniyor. WorleyParsons, projede 
mühendislik ve sözleşme yönetimi için İşveren da-
nışmanı olarak hizmet veriyor.

PP13 Projesi sözleşme kapsamı: (i) Güç adası Me-
kanik, Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemleri (I&C) 
ve Elektrik İşleri ve Pre-Commissioning İşleri; (ii) 
GIS Ekipmanları Montaj (Tasarım, Yapım ve Devre-
ye Alma) İşleridir. İki adet enerji üretim bloğundan 
(bir blok 3 GTG+1 STG’) oluşan santralde; 6 adet 
GE 7FA Gaz Türbini ve Jeneratörü, 6 adet HRSG, 2 
adet GE Reheat Double Flow D11 Buhar Türbini, 
5 adet GSU Trafo, 3 adet SGT trafo ve 2 adet ACC 
bulunuyor. GAMA kapsamı içerisinde, güç adası 
elektro-mekanik montajı, 10 adet muhtelif ha-
cimlerde depolama tankı yapımı, 17 adet proses 

binası, boru imalatı ve montajı, üçüncül çelikler de 
dahil olmak üzere türbin binası ve boru köprüleri 
birincil ve ikincil çelik yapı montajları, BOP elekt-
ro-mekanik ekipman montaj işleri ve çeşitli proje 
malzemelerinin temini bulunuyor.

Ayrıca, PP13 ile üretilecek enerjinin SEC dağıtım 
sistemine aktarılmasını sağlamak için 1 adet 380KV 
ve 1 adet 132KV şalt trafo merkezi yapım işleri 
GAMA kapsamındadır. 

Gaz türbini ve jeneratörlerinin mekanik montajı ta-
mamlandı. Gaz Türbinlerinin ventilasyon kanalları 
montaj işleri tamamlandı. Güç Üretim Binasında 
ve ilgili boru hatlarında ana ve yardımcı çelik yapı 
elemanları montajı tamamlandı. Ünite 23, 22, 21, 
13, 12, 11’de lube oil flushing ve nihai yerleşim 
ayarlamaları tamamlandı. Ünite 23, 22 ve 21 GTG 
kontrol paneli (Mark VIe) enerjilendirildi.

Ana Kontrol Binası’nda DCS panelleri enerjilendi-
rildi. Hava Soğutmalı Yoğuşma (ACC) Üniteleri 28 
ve 18’de mekanik montaj işleri tamamlandı. Elekt-
rik İşleri tamamlandı. 6 adet atık ısı kazanlarında 
(HRSG) modül, drum gibi ana ekipman montaj 
işleri büyük ölçüde tamamlandı, dahili boru mon-
tajı işleri için işverenin malzeme temini bekleniyor. 
Ana ve by-pass baca montajları tamamlandı.

WetSAC ünitesinde bulunan 12 adet fan bacası, 
fan deck montajı, yürüme yolları, korkuluk mon-
tajı, damla tutucu montajı, grouting işleri, sprey 
pompası ve sprey boruları montaj işleri tamam-
landı. Buhar Türbini Ünite 28’de ön ayar işlemleri 
tamamlanmıştır. BOP borulama prefabrikasyon 
işleri ve Basit Çevrim için gerekli sistemlerin boru 
montaj işleri büyük oranda tamamlandı. 

Proses Binaları için çelik yapı imalat işleri ve mon-

taj işleri tamamlandı, mimari işler büyük oranda 
tamamlandı. Cephe ve çatı panel malzemeleri sa-
haya teslim edilmiş olup, montajı %98,18 oranında 
tamamlandı.

Gaz izolasyonlu şalt sahasının enerjilendirilmesi 13 
Eylül 2018’de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şalt 
sahası bölgesi İşveren’e devredildi. 

10 adet muhtelif hacimlerdeki depolama tankları 
montajı, çevrelerindeki yangın söndürme sistem-
leri montajı ve boyaları tamamlandı. 

Aralık 2018 sonu itibarı ile proje fiziksel ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi     %87.14
Mühendislik ilerlemesi     %99.94
Satın alma ilerlemesi     %97.08
Elektromekanik montaj işleri ilerlemesi   %81.00

DEVAM EDEN PROJELER
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450 MW RADES-C 
DOĞAL GAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ

Sahibi La Société Tunisienne de l'Electricité et du 
Gaz (STEG) olan, RADES-C Kombine Çevrim Sant-
rali Projesi kapsamındaki anahtar teslimi yapım 
işleri; Sumitomo Corporation (SC) - Mitsubishi 
Hitachi Power Systems (MHPS) konsorsiyumu ta-
rafından yürütülmektedir. GAMA Güç Sistemleri, 
SC’nin alt yüklenicisi olarak; Santral Destek/Yar-
dımcı (BoP) Sistemleri ekipmanlarının tasarımı ve 
satın alması ile tüm saha yapım/montaj işleri ve 
kapsamı dahilindeki ekipmanların devreye alma 
işlerinden sorumludur. MHPS ise; Gaz Türbi-
ni, Buhar Türbini ve jeneratörleri, Atık Isı Kazanı 
(HRSG), buhar çevrimi borulaması ve bypass sis-
temi, kondenser, DCS sistemleri tasarım ve satın 
alması ile kapsamı dahilindeki devreye alma işle-
rinden sorumludur. 

22.08.2017 tarihinde resmi kontrat süresi baş-

DEVAM EDEN PROJELER

layan Proje’nin, basit çevrim için ilk ateşleme 
tarihi 05.04.2019, ticari işletmeye kabul tarihi 
22.10.2019; kombine çevrim için ilk ateşleme ta-
rihi 08.01.2020, ticari işletmeye kabul tarihi ise 
21.09.2020 olarak planlanıyor. 

Proje kapsamındaki ana tasarım ve satın alma 
aktiviteleri tamamlandı, detay tasarım ve satın 
alma aktivitelerine devam ediliyor. Ekim 2018 - 
Aralık 2018 döneminde; I&C kabloları ve tubing 
malzemleri, HRSG asansör, yağ temizleme ünite-
si, aydınlatma kesicileri ve panoları, çeşitli boru, 
HVAC ve yangınla mücadele ekipmanları sipariş-
leri verildi.

İnşaat mühendislik işleri kapsamında ağırlıklı ola-
rak; boru köprüsü çelikleri, genel mimari işler ve 
sığ temeller dizayn dokümanları üzerinde çalışıldı.

Mekanik mühendislik işleri kapsamında ağırlıklı 
olarak; izometri ve boru mesnetleri tasarımı üze-
rinde çalışıldı.

Elektrik ve enstrümantasyon-kontrol mühendis-
lik işleri kapsamında ağırlıklı olarak; sistem bazlı 
enstrüman kablolama diyagramları üzerinde ça-
lışıldı.

Gaz Türbini ve Jeneratör temel üstü montajı 
26.10.2018 tarihinde yapıldı, akabinde centerline 
ekipmanları montajına başlandı. 2018 Aralık ayı 
içerisinde GT GSU, UAT ve TAR trafoları yerlerine 
alındı. Jet grout işlerine başlandı, bypass bacası 
montajına devam edildi. Yol altı beton boru ge-
çişi için kullanılacak TBM makinesi sahaya mobi-
lize edildi, şaft içi montajı tamamlandı, tünel içi 
ilk hizalama aktivitesine başlandı. Elektrik Kontrol 
Binası ve Yangın Binası çelik montajı tamamlandı, 
Türbin Binası ve WTP Binası’nda çelik montajına 
devam edildi. Elektrik Kontrol Binası’nda cephe 
ve çatı kaplama işlerine aynı zamanda kablo tava-
sı montaj aktivitelerine başlandı. Teknik bina üst 
yapı işlerine devam edildi. Saha Osmos tankları 
montajı tamamlandı demin, servis/yangın tankla-
rı montajlarına devam edildi. Sıvı yakıt tankı te-
meli tank montajına hazır hale getirildi.

Boru prefabrikasyonu ve montajı ile Elektrik ve 
Enstüman Montaj İşleri alt yüklenici sözleşmeleri 
imzalandı. Mimari İşler, HVAC ve Yangın Koruma 
Montaj işleri ihale sürecinde imza sürecine gelin-
di.

Aralık 2018 sonu itibariyle GAMA personeli; mer-
kez ofiste 20, sahada ise 68 kişidir. Alt yüklenici-
ler, MHPS ve Sumitomo saha personeli toplamı 
ise 708 kişidir.

Aralık 2018 sonu itibariyle Proje’nin fiziksel ilerle-
mesi aşağıdaki gibidir:
Genel proje ilerlemesi % 63,5
Mühendislik ilerlemesi % 94,0
Satın alma ilerlemesi % 82,8
Yapım ilerlemesi  % 40,1
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İZMİR BAYRAKLI 
ENTEGRE
SAĞLIK KAMPÜSÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortak-
lığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen İzmir 
Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım 
İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi, 
İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmet-
leri A.Ş. tarafından 06 Eylül 2014 tarihli sözleşme 
ile üstlenildi. 

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² 
olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık kampüsü 
Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 
ve Teknik Servis Binalarından oluşuyor. Yapılan 
değişiklik emirleri sonrasında proje kapalı alanı 
628,183 m²’ye çıktı ve bu artış Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylandı. 

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmet-
leri A.Ş. (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı 

DEVAM EDEN PROJELER

arasında, Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. 
Proje yer teslimi 31 Mayıs 2017’de yapılmış olup, 
36 aylık sözleşme süresi içerisinde tamamlanma-
sı planlanıyor.

Projenin başından itibaren patlatmalı kazı yönte-
mi ile kapsamdaki 4,17 milyon m³ hafriyatın, 4,05 
milyon m³’ü  gerçekleştirildi. 

FTR ve TSB2 (Teknik Servis 2) Binaları betonar-
me imalatları tamamlandı. Ana Hastane, Yüksek 
Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi, TSB1  (Teknik 
Servis 1) ve Atık Binalarında betonarme imalatla-
ra devam edildi .

Ana Hastanede yer alacak olan toplam 1.302 
adet sismik izolatörün tamamı monte edildi.
Betonarme imalatları takiben, temel ve perde su 
yalıtımı imalatları, beton içi topraklama ve meka-

nik borulama ve drenaj imalatları, bims duvar, 
yüzey sertleştiricili şap, şap, sıva, bölme duvar, 
elektrik, mekanik ve çatı imalatları devam ediyor. 
Altyapı imalatlarına Kasım ayı sonunda başlanıldı.
Bu güne kadar toplam 430.000 m³ yapısal beton 
dökümü gerçekleştirildi. Proje kapsamında top-
lam 78.000 ton demir, 490.000 m³ yapısal beton 
kullanılacak.

2018 Aralık sonu itibarı ile toplam 2.735 kişi istih-
dam edildi.

Aralık 2018 sonu itibari ile proje fiziksel ilerlemesi:

Proje Genel İlerlemesi  %32,6
Tasarım İlerlemesi   %85,7
Satın Alma İlerlemesi  %43,4
Yapım - İş Gücü İlerlemesi  %25,0
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KOCAELİ
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortak-
lığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen Koca-
eli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile 
Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi işi, Kocaeli 
Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafın-
dan 06 Eylül 2014 tarihli sözleşme ile üstlenildi. 

Proje, 368.668 m² arsa alanı üzerine inşa edilecek 
olup, toplam inşaat alanı 335.648 m² ve yatak ka-
pasitesi 1.180’dir. Sağlık kampüsü  Ana Hastane 
Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis 
Binalarından oluşuyor. Yapılan değişiklik emirleri 
sonrasında proje kapalı alanı 383.192 m²’ye çıktı.

DEVAM EDEN PROJELER

Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı arasında, 
Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje yer 
teslimi 13 Şubat 2017’de yapılmış olup, 36 aylık 
sözleşme süresi içerisinde tamamlanması plan-
lanıyor. 

Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Has-
tanesi, Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi ve 
Teknik Servis Binası betonarme işleri tamamlan-
dı. Binalarda duvar, sıva, alçıpan bölme duvar ve 
cephe işlerini kapsayan mimari işler, elektrik ve 
mekanik işler iş programına uygun olarak devam 
ediyor.  Ana Hastane Binası asansör montaj işleri 
ve saha altyapı işleri Aralık ayı içerisinde başladı. 

Asma tavan, saten alçı, boya, seramik, granit ve 
PVC zemin kaplama işlerinin ihaleleri sonuçlan-
dırıldı ve sözleşmeleri imzalandı. Trijenerasyon 
sistemi, soğutma grubu, soğutma kuleleri, jet 
fan, trafolar, jeneratör, asansör ve pompalar gibi 
elektrik ve mekanik ekipmanların üretim süreçleri 
ve saha nakliyeleri devam ediyor. İş programına 
uygun olarak kalan malzeme temini ve mimari 
işler ihale paketleri için altyüklenici ve tedarikçi 
satın alma süreçlerine devam ediliyor.

2018 Aralık sonu itibarıyla; 149 GAMA-Türkerler 
personeli ve 1.660 alt yüklenici personeli olmak 
üzere projede toplam 1.809 kişi istihdam edildi.
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200 MW HARTHA 
U1 GÜÇ SANTRALİ 
REHABİLİTASYON 
PROJESİ

GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi Güç 
Sistemleri (MHPS) Konsorsiyumu 21 Aralık 2017 
tarihinde Irak Elektrik Bakanlığı, Elektrik & Ener-
ji Üretimi Basra Genel Müdürlüğü ile 200MW’lık 
Hartha Termal Güç İstasyonunun 1. Ünitesinin 
yenilenmesi için Basra’da sözleşme imzaladı. 
Proje Aralık 2017’de işverene teslimatını ger-
çekleştirdiğimiz Hartha U4 projesinin ardından  
Irak’da gerçekleştireceğimiz 3. proje olacaktır. 
Sözleşmesel olarak LNTP sürecinde olan projede 
saha işlerinin Mayıs 2019’da başlaması öngörül-
mekte olup, proje süresi işe başlangıç tarihinden 
itibaren 8,5 aydır. JICA finansmanı ile gerçekleş-
tirilecek olan projenin 2020’de tamamlanması 
planlanıyor.

Mevcut Hartha güç istasyonunun; kazan boru-
sunun aşınması, akaryakıt sızıntısı, ocak altından 
GRF’ye anormal gaz akışı, buhar kazanında çek-
me kaybı, vakum sistemine hava sızıntısı, erozyon 
/ ST bıçağının çatlaması, buhar sızıntısı, kontrol 
sistemi arızası, jeneratörün topraklama soru-
nu, sızdırmazlık yağı sisteminin stabilite eksikliği 
ve bunlar gibi bir çok ciddi hasarları bulunuyor. 
Yenileme işlemi; kazan tesisi, türbin tesisi, ens-
trümantasyon ve kontrol, jeneratör ve elektrikli 
ekipmanlar kısımlarını içerecek. Sonuç olarak, şu 
anki Hartha güç istasyonu koşulları, orijinal güç 
verimliliğini büyük ölçüde düşürdüğü için jenera-
tör veriminin 200MW’lik orijinal verimine döndü-
rülmesi ve kazan/türbin/jeneratör ömrünün 10 
yıla kadar uzatılabilmesi hedefleniyor.

DEVAM EDEN PROJELER
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4x350 MW
AL-KHALIJ
ENERJİ SANTRALİ

Şubat 2011’de Libya’da başlayan iç savaş sonra-
sı, Ağustos 2014 sonu itibarıyla Projemiz 3. kez 
Mücbir Sebep nedeniyle durduruldu. Mücbir Se-
bep nedeniyle, GAMA gibi diğer tüm ana müte-
ahhitlerin ve İşveren Mühendisinin de tüm per-
soneli şantiyeden tahliye edildi.

Projemizin bulunduğu Sirte bölgesinde sürege-
len çatışmalar ve Libya genelinde güvenliği sağla-
yabilecek devlete ait kolluk kuvvetlerinin eksikliği, 
işbaşı yapmamıza engel teşkil ediyor.

GECOL’den alınan bilgiye göre, İşveren bu şartla-
ra karşın 1. Ünitenin işletmesine %50 kapasite ile 
devam edebiliyor.
GAMA kapsamı işlerde tahliye öncesi %97 genel 
ilerlemeye ulaşıldı. Ancak, Mücbir Sebep nede-
niyle Projeye ne zaman devam edilebileceğine 
yönelik sağlıklı bir planlama yapılamamakta.

Libya’daki tüm olumsuz gelişmelere karşın, İşve-
renimiz GECOL ile iletişimimiz kesilmedi ve sıcak 
bir şekilde devam ediyor.

DEVAM EDEN PROJELER
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HABERLER

ONGOING PROJECTS
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ONGOING PROJECTS

KHURAIS GAS AND OIL 
SEPARATION PLANT

The world leader in crude oil production, Saudi 
Aramco owns and operates an extensive net-
work of refining and distribution facilities and is 
responsible for gas processing, transportation 
and installation of that fuel through Saudi Ara-
bia's industrial sector. It is well known that Aram-
co Projects span the globe and the industry.

The Khurais project covers three oilfields: Khu-
rais, Abu Jifan and Mazalij. Throughout this re-
gion, there are numerous gas-oil separation 
plants (GOSPs), which provide the initial separa-
tion of water and gas from the oil prior to ship-
ment to Abqaiq for further processing. Crude Oil 
production capacity of Saudi Aramco at above 
said areas is currently 300,000 bpd. This project 
has been started to increase the capacities to 
90 MBPD (Mil-lion Barrel Per Day) at Mazalij and 
110 MBPD at Abu Jifan with total amount of 200 
MBPD.

This project is divided into three lump sum turn-
keys (LSTKs) and Snamprogetti Saudi Arabia Ltd. 
Co. (Subsidiary of Italian SAIPEM) is one of the 
main contractor for utilities and oil separation 
scope.

System Details,
- Dual Phase High Pressure Production Trap 
(HPPT) (Oil-Gas-Water separator) 
- Tri-ethylene Glycol (TEG) Degassing unit
- Flare, Discharge and Support Units 
- Process Automation Units
- Communication systems for Data and VOIP sys-
tems,
- Blast proof buildings and all underground works 

Except building and HVAC details, all engineering 
works is in SAIPEM’s scope of supply.

Under the scope of GAMA, 2 main Building (Sub-
station and Control building) and all other sup-
port building’s (Telecom, Security Support, Gate 
House, X-Ray) civil and architectural works has 
been completed. 
Excavation- backfilling works and concrete works 
(including Pre-Cast) of  2 plant remoted Wasia 
wells, all underground and aboveground  pip-
ing works of main plant, Support manufacturing,  
Steel structure erection works, is %100 complet-
ed as of December 2018 . 4,983 meters of Elec-
trical Cable Trays, 155,069 meters of Electrical 
Cable, 9,286 meters of Instrument Cable Trays, 
and 113,553meters of Instrument Cable have 
been installed as of December 2018 2018.

After the completion of all pre-commissioning 
activities (GAMA), commissioning and start-up 
activities (SAIPEM), as of 1 November 2018, plant 
process sections handover to Saudi Aramco and 
began producing 90,000 bpd Crude Oil. 
The total Crude Oil production will increase to 
200,000 bdp afterward to completion of the 
Abujifan Oil field preparation. 

Progress as of December 2018 is as follows:

Civil Works progress is    97,83%
Building Works progress is   94,02%
Mechanical Works progress is   99,75%
Electrical works progress is  98,92%
Instrumentation works progress is  100%
Telecom Works progress   90,55%
Overall Progress is     96.84%
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YAMAL 
LNG PLANT

CWP3B Package – Utility and Offsite Area 
Module Hook-up, Mechanical Works, 
Piping Works, EPC Tanks and Buildings, 
Electrical and Instrumentation Works. 
 
 

GAMA Industry and Renaissance Heavy Industries 
completed the First Phase of Yamal LNG Project, one 
of the biggest Industrial Projects in the world and 
near the North Pole. By December 2018, commis-
sioning works has been completed in BOG-2 unit and 
continue in EDG 700/800 for Phase 2.

Piping works, mechanical works, electrical and in-
strumentation works and the module hook-up works 
in Utility and offsites areas are in the scope of the 
works. REGA JV is ongoing to close punches for the 
completed works of 1st Phase and 2nd Phase and 
support to commissioning of EDG 700/800. 

By the end of December 2018, 210,400 WDI piping 
fabrication, 193,800 WDI piping erection (in total 
404,200 WDI piping works) works, 34,150 ton steel 
structure installation, 3,960 km cable pulling works 
and 114,900 m2 insulation works have been com-
pleted. 

By the end of September 2018, there are 798 per-
sonnel is working at site (534 REGA JV, 264 Subcon-
tractor).

In this period, the commissioning asistance works 
have been continued in Utility, Refrigerant, Flare, 
Fractionation, BOG-1 and BOG-2 Areas. And the com-
pleted Areas were handed over to Operation Teams.
Commissioning works in all EPC Buildings has been 
completed and the buildings were handed over to 
Client Operetion Teams. In Chemical Warehouse 
Building, punch clearance activities have been com-
pleted.

For EDG 100/200, EDG 300/400 and EDG 500/600 
units, the commissioning activities have been com-
pleted. Generators are working and related punch 
clearance activities in EDG 100-600 units have been 
completed. Construction works in EDG 700/800 have 
been completed on target date. Punch clerance and 
commissioning asistance works have been contin-
ued.

In December 2018, Russian Federation Prime Min-
ister Dmitry Medvedev attended ceremony marking 
the launch of  Train 3 in Sabetta. With  starting of op-
eration Train3, Yamal LNG project reached full capac-
ity of LNG production.

Yamal LNG Project is located above arctic circle, near 
North pole and the territory has extreme weather 
conditions during winter period, especially seven or 
nine months a year. 

With the start of production of LNG in December 
2017 and the transportaion of LNG to European, 
Russia and investors had an important strategic de-
velopment 

More than 200 wells have been drilled  for Yamal LNG 
Project, which will have the capacity to produce 16.5 

million ton LNG per year. Specially designed for the 
project, 15 LNG icebreaker tanker, each of which has 
a capacity of 170,000 cubic meters, will ship the LNG 
to international markets.

The progress of the project is 99.24% by the end of 
December 2018.   

ONGOING PROJECTS
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1,800 MW ALBA 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems and GE Energy Close Con-
sortium undertakes 1800 MW ALBA Combined 
Cycle Power Plant Project, which started on 1 Au-
gust 2016 and has 37 months project duration.
Consortium is responsible for the basic and de-
tail design, equipment supply, installation at site, 
civil works, electro-mechanical works, erection, 
testing, commissioning and training of the per-
sonnel. The project, investment of “Aluminium 
Bahrain B.S.C (ALBA)”, is planned to be complet-
ed by August 2019.

The First Fires of Gas Turbines 1 and 2 have been 
successfully achieved on 24 Nov. 2018 and 24 
Dec. 2018. Gas Turbine-3 first fire is planned to 
be achieved on 03 March 2019 and Commercial 
Operation Dates for Unit-1, Unit-2 and Unit-3 are 
planned on 01 May 2019, 27 July 2019 and 25 
August 2019 respectively. 

Detailed design and procurement of project 
main equipment and material have been com-
pleted except procurement of minor items.
Detailed design works for civil, mechanical and 
electrical are completed. 

For Unit 1; the construction works of Gas Turbine, 
Gas Turbine Generator, Steam Turbine, Steam 
Turbine Generator are completed. Commission-
ing & Electical works  are ongoing  for Combined 
Cycle process.  Steel structure erection works 
are completed in the Turbine Hall Building and 
Cladding, wall - plaster and cable tray works are 
ongoing.  In the HRSG and ACC areas, Erection 
works are completed. 

For Unit 2, the construction works of Gas Turbine, 
Gas Turbine Generator, Steam Turbine, Steam 
Turbine Generator are completed. Commission-
ing & electical works are ongoing for Combined 
Cycle process. Steel structure erection works are 
completed in the Turbine Hall Building. Cladding, 
wall - plaster and cable tray works in Turbine Hall 

Building. For HRSG, erection works are nearly 
completed and pipe erection for ACC are ongo-
ing. 

For Unit 3, the construction works of Gas Tur-
bine, Gas Turbine Generator, Steam Turbine and 
Steam Turbine Generator are completed and 
electrical & mechanical works are ongoing. Steel 
structure erection works are nearly completed In 
the Turbine Hall Building and cladding, cable tray 
works are ongoing. Pipe welding works for HRSG 
and erection of steel structure for are ongoing.

Field erected tanks erection works are complet-
ed. Pipe erection and installation of cable tray 
works for piperacks, Fire Protection Systems 
pipe erection & HVAC Duct installation works for 

Electrical Control building and I&C works for 3 
units are ongoing. 

In the head office, there are 15 personnel work-
ing full time, 1 personnel working part time for 
the project. In the site office, by the end of Sep-
tember, there are 153 GAMA, 60 GE personnel 
working for the project. Site activities are under-
taken by 3,891 personnel.

Progress as of  December 2018 is as follows:

General Project Progress    83.10%
Engineering Progress    99.10%
Procurement Progress    98.86%
Test and Commissioning Progress  37.76%
Construction Progress    74.79%
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750 MW BOUFARIK 
SIMPLE CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems signed a Contract on 20 
October 2013 with Algerian Company of Electricity 
Generation (Sonelgaz) for Boufarik Simple Cycle 
Power Plant Project, with a total capacity of approx-
imately 704,129 MW. The power plant is designed 
to include 3 no’s of GE 9 FA.03 gas turbine and 3 
no’s Generator model 324H running with Natural 
Gas and Fuel oil.

GAMA is responsible for the full and complete 
execution of the works such as; the design, the 
engineering, the procurement of equipment and 
materials including long term spare parts, civil 
works, construction, installation, assembly, testing, 
training and commissioning of the Power Plant, 
which are completed. Performance tests have 
been completed in April 2018.

Key personnel has been mobilized to Alger head 
office and other site personnel demobilisation has 
been completed.

Unit 2 Commercial Operation Protocol has been 
signed on 26.10.2016. Reliability run tests have 
been completed for Unit-3 on (24.05.2016); Unit- 
1 on 28.08.2016.

Both units are now in Commercial Operation, 
where as signed COD protocols have been sub-
mitted to the Client and waiting for their approval.
Plant PAC date is envisaged to be realized at the 
beginning of 2019. 
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2x150 MW 
KHABAT THERMAL 
POWER PLANT,
UNITS 1&2

KHABAT Project is a turnkey project, which con-
sists of 2 BHI brand conventional fuel oil Boilers, 2 
steam turbines and generators (Siemens SST900) 
and a wet-type cooling tower which consumes 
cooling water from Great Zap River. POSCO E&C 
is the Contractor of the Project and GAMA is the 
Main Subcontractor of POSCO E&C.

‘’Boiler Initial Firing’’ activities which are one of the 
major milestones of the Project have already been 
achieved for both Unit #1 and Unit #2 in October 
23rd, 2017 and January 17th, 2018 respectively. 
Later on Unit #1 Boiler Steam Blow Out activity 
was completed on December 10th, 2017 and Unit 
#2 boiler steam blow out activity was completed 
on February 22nd, 2018. 

The other essential milestones of Unit #1 and Unit 
#2, steam admission to the turbines have been 
accomplished successfully. Initial electricity gen-
eration, during synchronization tests have been 
achieved for both units on June 12th, 2018 and 
July 1st, 2018 respectively.

Meanwhile, commissioning of all process based 
systems associated with FGD area have been 
completed.

Excluding of 14,500 m3 lean concrete for mobili-
zation purpose; 79,286 m3 of structural concrete 
are poured in the Project.

Within the scope of project totally 8.396 tons of 
steel erection was completed.

Approximately 83,000 WDI pipe prefabrication 
welding has been performed in Turkey and trans-
ferred to Site. 160,410 WDI field weld has been 
completed, including small bore piping. All pipe 
erection, welding and hydro test activities in the 
scope of the Project have been completed suc-
cessfully.

Within the scope of electrical works 2,489,440 me-
tres as MV/LV and Instrument cables pulling and 
relevant termination works have been completed. 

Entire turnover packages out of 584 are handed 
over to commissioning team and all commission-
ing activities within the scope of GAMA have been 
successfully finalized. The hand-over of the sys-
tems within GAMA’s responsibility was achieved 
on October 23rd, 2018. Landscaping and punch 
closure activities are currently ongoing at site. 
The remaining commissioning activities which are 
under POSCO E&C responsibility & leadership 
are ongoing and following the base loading of the 
Units; the Project will be handed over to the Owner 
after Performance and Realibility Tests. Due to the 
particular problems observed among the Steam 
Turbines and Feed Water System which are under 
POSCO E&C scope of works, the foresight of the 
hand-over dates of the Plant to the Owner have 
been revised as May 2019 and July 2019 for Unit 
#1 and Unit #2, respectively. 

The demobilization phase of The Project is ongo-
ing. In this respect the current personnel number 
at site is 57, 21 of which is indirect and 26 is direct 
personel. 

Khabat Termal Power Project will be a crucial 
source of power in the region, which has regularly 
unwelcome power cuts.

Progress as of December, 2018 is as follows:
Overall Project Progress   99.98%
Engineering Progress   100%
Procurement & Logistics Progress  100%
Construction Progress   100%
Commissioning Progress   99.99%
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1,800 MW PP13 
POWER PLANT 
ELECTRO-
MECHANICAL 
INSTALLATION 
WORKS

The Client is Saudi Electricity Company (SEC), a 
state owned joint stock company. Project is devel-
oped as part of Infrastructure and Energy Invest-
ment Projects in Saudi National Vision 2030 De-
velopment Program. Power Plant 13 is planned to 
produce 1,800 MW power capacity and purposed 
to meet future energy demands and upgrading 
the electrical distribution networks of the country.
The contract was signed on 2nd of July, 2015 and 
the Plant is expected to be in operation in Novem-
ber 2019. WorleyParsons is the Client’s consultant 
for Engineering and Contract Management Ser-
vices at the Project. Scope of the contract consists 
of i) Power Island Mechnical, I&C works, Electrical 
Works and Precommissioning works; ii) GIS Equip-
ment Installation Works (Design Build and T&C) for 
PP13 Power Plant Project.

Power Plant comprises of 2 no. power generation 
(3 GTG+1 STG each block) blocks covering 6 no. 
GE 7FA gas turbines and generators, 6 no. HRSG 
Units, 2 no. GE Reheat Double Flow D11 stream 
turbines, 5 no. GSU Transformers, 2 no. SGT 
Transformers and 2 no. Air Cooled Condensers.
Power Island Electromechanical erection, 10 no. 
various size storage tank construction, 17 no. 
process buildings, piping fabrication and erection 
works, primary and secondary steel structure 

erections for turbine buildings and pipe racks 
with all associated tertiary steel structures, BOP 
electromechanical equipment erection works 
and supply of various project materials are under 
GAMA scope.

In addition, 2 no. GIS Substations with capacities of 
380 kV and 132 kV respectively will be constructed 
by GAMA to inject the Power produced by PP13 to 
the SEC transmission system. 

Erection of gas turbines and generator sets are 
completed. Ventilation ducts’ erection are com-
pleted.Primary and secondary steel erection have 
been completed at Power Generation Building 
and related piperacks. Lube Oil Flushing & Final 
alignment works at Units 23, 22 ,21, 13, 12 & 11 
are completed. GTG control panel (Mark VIe) for 
unit no.23,22 and 21 were already energized. DCS 
panels at main electrical buildings are already en-
ergized. 

Mechanical erection  of ACC Unit#28 and Unit#18 
is completed. Erection of modules, drums and 
main body of six HRSGs  are almosted completed. 
Interconnecting HRSG Piping works are remained 
since the Client has not yet provided these mate-
rials. Installation of the Main and By-Pass Stacks, 
Modules and Drums  are completed, Insulation 
and aluminum jacketing works are completed. 
Erection of 12 fan stacks, fan decks, walkways, 
grouting activities, drift eliminator installation, 
Spray pump and spray piping installation have 
been completed at WetSac. Overhead Crane 
installations, testing activities and ST Platforms 
installations are completed respectively, and 
erection works are commenced at both ST Units 
28 and ST Units 18 accordingly. Pre-alignment is 
completed at ST Unit 28.
BOP Piping prefabrication works have been com-
pleted. Erection works and piping erection works 
are almost completed at the Simple Cycle priority 
areas. Steel structure fabrication & erection works 

for Process Buildings are completed. Side and roof 
cladding materials delivery process are complet-
ed, 98.18% of erection works is completed. 

Energization of Gas Insulated Switchgear has been 
achieved succesfully on 13th Sep 2018 . GIS Area 
has been handed over to Client.

Erection of 10 storage tank with various volumes, 
surrounding fire fighting systems, and painting of 
tanks are completed.

Progress as of December, 2018 is as follows:
Project Overall    87.14%
Design and engineering   99.94%
Procurement     97.08%
ME&I, Equipment Installation  81.00%
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450 MW RADES-C 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT

Turnkey construction works for the RADES-C 
Combined Cycle Power Plant Project owned by 
La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 
(STEG), are being carried out by Sumitomo Cor-
poration (SC) - Mitsubishi Hitachi Power Systems 
(MHPS) Consortium. GAMA Power Systems, as 
the subcontractor of SC, is responsible for the 
design and procurement of BoP equipment, all 
construction/assembly works at the site and the 
commissioning works of equipment in his scope. 
MHPS scope comprises the design and procure-
ment of Gas Turbine, Steam Turbine and Gen-
erators, Heat Recovery Steam Generator, steam 
cycle piping and bypass system, condenser, Dis-
tributed Control Systems, including the commis-
sioning of these equipment.

First fire date for Simple Cycle is planned as 

05.04.2019, the date of acceptance for com-
mercial operation is 22.10.2019, whereas; first 
fire date for Combined Cycle is planned to be 
08.01.2020, the commercial operation accep-
tance date for the combined cycle is 21.09.2020.

Main design and procurement activities of proj-
ect equipment and materials are completed, 
detailed design and procurement activities are 
ongoing. I&C cables and tubing material, HRSG 
elevator, lube oil flushing equipment, lighting 
switchgears and panels, miscellaneous piping, 
HVAC and Fire Fighting equipment have been or-
dered during the reporting period of September 
2018 – December 2018.

Within the scope of civil engineering works, main-
ly; pipe rack steel structures, general architec-

tural works and shallow foundations have been 
studied.

Within the scope of mechanical engineering 
works, mainly; piping isometrics and support 
drawings, have been studied. 

Within the scope of electrical engineering works, 
mainly; I&C wiring diagrams, have been studied.
 
Gas Turbine and Generator have been placed 
on bolts on 26.10.2018, accordingly centerline 
erection works have been commenced. Within 
December, GT GSU, UAT and TAR transformers 
have been placed on locations. Jet grout works 
have been commenced, bypass stack erection 
works continued. TBM machine, required to 
cross the concrete piping under the road, has 
been mobilized to site, installed within the shaft 
and initial drive has been completed. Structural 
steel erection works have been completed for 
ECB and Fire Fighting Buildings, whereas it con-
tinued for Turbine and WTP buildings. Cladding 
and cable tray erection works have been com-
menced in ECB building. Structural works for 
technical building is ongoing. Erection of Field 
erected osmosis tanks are completed, demin 
and service/fire tanks are continued. Foundation 
of liquid fuel tank is completed.

Subcontract agreements have been signed for 
piping prefabrication and erection works and 
Electrical and I&C erection works. Decision is 
made for and subcontract HVAC and Fire Fight-
ing Erection works agreements will be signed in 
due course.
             
By the end of December 2018, GAMA staff; con-
sists of 20 people in headquarters and 68 people 
at site. Site personnel for subcontractors, MHPS 
and Sumitomo consists of 708 people in total.

Progress as of December, 2018 is as follows: 
General project progress 63.5%
Engineering progress 94.0%
Procurement progress 82.8%
Construction progress 40.1%
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey awarded 
the Contract of the Construction of Izmir Bayrakli 
Integrated Health Campus and Provide Goods 
and Services Project, tendered as part of PPP 
(Public-Private Partnership) projects, to Izmir 
Bayrakli Hospital Investment and Health Care 
Services Inc. on September 06, 2014. 

According to the contract, the total construction 
area is 573,547 m² and the bed capacity is 2,060. 
The health campus is going to include three hos-
pital buildings which are Main Hospital, Physical 
Therapy and Rehabilitation Hospital and High 
Security Forensic Hospital and one Technical 
Service building. After the change orders, total 
enclosed area has reached 629,447 m² and this 
increase has been approved by the Ministry of 
Health.

EPC agreement has been signed between Izmir 
Bayrakli Hastane Yatirim ve Sağlik Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) and Türkerler-GAMA JV on December 2016. 

Site hand over has been signed on 31 May 2017. 
The project construction completion will be in 36 
months.

Up to date, 4.05 M m³ (total 4.17 M m³) excava-
tion has been completed with blasting excava-
tion method.

Rehabilitation Hospital and Technical Service 2 
Building R/C construction works have been com-
pleted. Main Hospital, Forensic Hospital, Techni-
cal Service 1 and Waste Disposal Buildings R/C 
construction works are ongoing.

Up to date 1,302 seismic isolators (total 1,302) 
have been installed in Main Hospital building.
Following the concrete works; earthing and 
grounding works, mechanical piping, drainage 
works, Water isolation works for foundation and 
curtainwall, bims block wall, surface hardened 
screed, screed, plaster, partition wall, electrical & 
mechanical works and roofing works are on go-

ing on Main Hospital Building. Reinforced earth 
works have been started.

Infrastructural works have been started on the 
end of November.

Up to date, 430,000 m³ structural concrete has 
been cast. A total of 78,000 tons of rebar and 
490,000 m³ of structural concrete will be used in 
the scope of project.

By the end of December 2018, a total of 2,735 
people are employed.

Progress as of December, 2018 is as follows:
Overall Progress  32.6%
Engineering Progress 85.7%
Procurement Progress 43.4%
Construction Progress 25.0%
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KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey award-
ed the Contract of the Construction of Kocaeli 
Integrated Health Campus and Provide Goods 
and Services Project, tendered as part of PPP 
(Public-Private Partnership) projects, to Kocaeli 
Hospital Investment and Health Care Services 
Inc. on September 06, 2014. 
 
Project is constructed over a 368,668 m² land 
consisting of several hospitals with a total en-
closed area of 335,648 m² and a bed capacity 
of 1,180. The health campus is going to include 
three hospital buildings which are Main Hospital, 
Physical Therapy and Rehabilitation Hospital and 
High Security Forensic Hospital and one Techni-
cal Service building. 

Total enclosed area of the project increased to 
383,192 m² as a result of variation orders.

Kocaeli Hospital Investment and Health Care 
Services Inc. (SPV) and GAMA-Türkerler Joint Ven-
ture have signed the EPC Contract in December 
2016. The project site has been handed over to 
GAMA-Türkerler Joint Venture on 13th February, 
2017 by Ministry of Health of Republic of Turkey 
and the project is expected to be completed 
within 36 months. 

The reinforced concrete works of the Main Hos-
pital, Rehabilitation Hospital, High Security Foren-
sic Hospital and Technical Service Building have 
been completed. Architectural works such as 
interior wall, plastering, partition wall and façade 
work and MEP works are in progress at all build-
ings in accordance with schedule. Furthermore, 
elevator works of Main Hospital Building and 
infrastructural works have been commenced in 
December. 

Tender packages of suspended ceiling, plaster-
ing, painting, ceramic tiling, granite and PVC cov-
ering works for all buildings have been finalized 
and contracts of these works have been signed. 
Manufacturing and shipping of electrical and 
mechanical equipment such as trigeneration 
plant, chiller, cooling towers, jet fan, transform-
ers, generators, elevators and pumps are in 
progress.  The procurement of the remaining 
tender packages for electrical, mechanical and 
architectural works will be finalized with respect 
to the schedule. 

Currently, 149 GAMA-Turkerler and 1,660 sub-
contractor personnel with a total of 1,809 per-
sonnel have been employed at the project.
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200 MW 
REHABILITATION 
OF HARTHA 
THERMAL POWER 
PLANT

GAMA Power Systems and Mitsubishi Hitachi 
Power Systems (MHPS) signed the contract with 
Ministry of Electricity Republic of Iraq, General 
Directorate of Electricity & Energy Production 
Basrah for Rehabilition of Hartha Unit-1 Thermal 
Power Station on 27 December 2017. 

The Project shall be the 3rd one in Iraq after the 
completion of Hartha U-4 Thermal Power Plant 
in the region. The project is contractually un-
der LNTP phase and site construction works are 
envisaged to commence in May 2019. Planned 
project duration is 8,5 months upon the com-
mencement date. Project shall be realized with 
JICA financing and contractual planned comple-
tion is in 2020.

Current Hartha power station has many serious 
damages such as wear of boiler tubes, fuel oil 
leakage, gas abnormal flow from furnace bottom 
to GRF, draft loss, air leakage into vacuum sys-
tem, erosion / crack for ST blade, steam leakage, 
mal-function of control system, earth fault of 
generator and lack of stability for seal oil system 
and others. Rehabilitation shall include Boiler 
plant, Turbine plant, Instrumentation and Con-
trol I&C, Generator and Electrical Equipment 
portion. Consequently, current Hartha power 
station vastly degrades power output against 
original power output. The aim and expectations 
of rehabilitation are that Generator output will 
be restored to original output 200MW and that 
the life of Boiler/Turbine/Generator will be ex-
tended for 10 years.
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4x350 MW 
AL-KHALİJ
POWER PLANT

After the Libyan Revolution dated February 2011, 
as of end of August 2014 our Project has been 
suspended for the 3rd time due to the Force Ma-
jeure. GAMA, all other Contractors and the Own-
er’s Engineer had evacuated all their personnel 
from the Site. The clashes around work site and 
the general lack of law enforcement agencies 
have been preventing our remobilization.

As per the information received from GECOL, de-
spite the mentioned conditions they have been 
continuing with operation of Unit #1 with 50% 
capacity. GAMA’s cumulative progress prior to 
Force Majeure was 97% for his scope of works. 
However attributable to Force Majeure, it could 
not be efficiently predictable when the Project 
would be resumed again.

Against all the adverse developments in Libya, 
our communication with our Client GECOL is on-
going in a positive manner.
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