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Günlük uğraşılarımız yoğunlaştık-
ça, zamanın nasıl geçtiğine ilişkin 
düşünme payımız azalıyor, bu ne-
denle de bir an için geriye dönüp 
baktığımızda, saatlerin, günlerin, 
ayların ve hatta yılların ne kadar hızlı 
geçtiklerine inanmakta zorluk çeki-
yoruz. Değerlendirmesini iyi bilenler 
için zamanın geçiş hızı o kişilerde 
olumlu duygulara neden oluyor, 
ama zamanı iyi kullanmayanlarda 
ise yakınmaların çok olduğunu gö-
rüyoruz. Kişisel yaşamdaki bu izlenimleri, kurumlar 
açısından değerlendirdiğimizde, benzer sonuçlarla 
karşılaşmak olasılığının yüksek olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Aslında zamanın hızlı geçtiğini söylemek göreceli 
bir ifadedir. Çünkü günler 24 saat, yıllar 365 gün 
olarak takvimlerde, ölçülerde, iş programlarında, 
sözleşmelerde ve diğer düşünülebilecek her konu-
da, tarihten bu yana, yerlerini almış bulunmaktadır. 
Önemli olan bu bilinen ve sabit olan zaman dilim-
lerinde, çok çalışarak, iyi değerlendirmeler yaparak 
olumu sonuçları elde etmektir.

1950’li yıllarda biraraya gelen ve ülkelerine hizmet 
vizyonu ile haraket eden, girişimci ruhuna sahip 
dört vatansever GAMA ismi üzerinde görüş birliğine 
vararak, günümüzdeki GAMA Ailesi’nin temellerini 
atmışlar... 1959 yılında ilk şirketleşmeyi yapan bu 
dört ortak, daha sonra yeni şirketleri de kurararak, 
yapının bünyesini genişletmişler ve sonuçta bugün-
kü GAMA Holding ve bağlı şirketlerinden oluşan bü-
yük aile ortaya çıkmıştır. Bu dört ortağı minnet ve 
saygı ile anıyoruz : Raif MUMCU, Erol ÜÇER, Uğurhan 

TUNÇATA ve Yüksel ERİMTAN.
Bu büyük ailenin oluşması, zamanla 
gelişerek mevcut büyüklüğe ulaşma-
sı kolay olmamıştır. Aradan geçen 60 
yıllık dönemde, gerek Türkiyemiz’de-
ki, gerekse de dünyadaki, sosyal, 
siyasal, kültürel ve ekonomik koşul-
lar, birçok değişikliğe uğramışlar, bu 
değişiklikler iş hayatına farklı farklı 
sorunlar getirmişler, çalışanların kar-
şısına çeşitli zorluklar çıkarmışlardır.

Değişik dönemlerde ortaya çıkan zorluk ve güçlük-
lere rağmen, GAMA Ailesi, yöneticileri ve çalışanları 
ile birlikte tüm güçleriyle çalışmışlar, bugün ulus-
lararası tanınmışlık düzeyi yüksek bir Türk Grubu 
olan GAMA Holding ve bağlı şirketlerini yaşatmayı, 
yurtiçinde ve yurt dışında birçok büyük projeyi ta-
mamlamayı  gerçekleştirmişlerdir. Geçmiş 60 yılın 
başarılarından güç alan GAMA, geleceğe de güçlü 
adımlarla ilerlemekte olup, başarı listesine yeni yeni 
işler katmayı sürdürmektedir.

Çalışanların daima başarılı olacağına inanan GAMA 
Ailesi, yöneticileri ve şantiye ve işletmelerde her dü-
zeydeki üyeleri ile 60. yılı bu duygu ve düşüncelerle 
kutlayacaklardır.
Gelecek sayımızda buluşmak umudu ve saygıları-
mızla.
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ONURSAL BAŞKANIMIZ EROL ÜÇER ANILDI

Değerli Büyüğümüz ve Onursal Başkanımız Erol Üçer vefatının birinci yılında Ankara Atatürk 
Lisesinde 1 Mart 2019 tarihinde Dr. Erol Üçer Konferans salonunda okul idaresi, öğretmenler, 
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (ALEV) Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul Aile Birliği temsilcileri, 
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve GAMA ailesinin katıldığı bir 
törenle anıldı. 

Şirketimiz Ortaklarından 
Makina Yüksek Mühendisi 
Ali Gürhan Türeli 
17.02.2019 Pazar günü 
aramızdan ayrıldı. 

Ali Gürhan Türeli'yi kaybetmenin 
derin üzüntüsü içindeyiz. 

Hepimizin başı sağolsun.

ALİ GÜRHAN TÜRELİ'Yİ KAYBETTİK
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GÜRHAN TÜRELİ'NİN 
ARDINDAN

1997'nin Ocak ayında, adını bile söylemekte 
zorlandığım BWG Kazan Teknoloji AŞ’de çalışmaya 
başladığımda tanıştığım ilk yöneticilerden biri idi. 

Beni cesaretlendirip heyecanımı yenmemde destek 
olan ve  kazan teknolojileri konusunda tecrübe 
etmemi sağlayan Gürhan Abimiz idi.

Çalışırken her zaman onun arkamda olduğunu 
ve beni desteklediğini bilirdim. Tabii bu her BWG 
çalışanı için geçerliydi.

Bana verdiğin emek ve değerli desteklerin için 
teşekkür ederim. Seninle çalışmak benim için bir 
onurdu. Rahat uyu Gürhan Abi, mekanın cennet 
olsun.

Erhan DEMİREL

Sayın Gürhan Türeli Bey ile 1997 yılında GAMA’da 
işe başladığımda tanıştım.  Hem GAMA’da hem de 
Gürhan Bey ile birlikte çalışma fırsatı bulduğum 
için çok şanslı olduğumu düşünürüm. İstanbul 
Beyefendisi tabiri onu anlatmak için yeterli olur mu 
bilmiyorum. Bu kıymetli yöneticimiz için benim  en 
kısa tarifim bu olabilir. 

Gürhan Bey, İstanbul Beyefendilerinin sadece 
İstanbul’da olmadığının gerçek kanıtıdır. Bilgisine 
ve tecrübesine güvenebildiğimiz, her zaman yol 
gösterici, centilmen, yüce gönüllü, içi iyilik ve 
erdemle dolu örnek insan. 

Ulviye COŞKUN

Gürhan Bey ile aynı binada 5-6 yıl çalıştık. 
Karşılaştığımız her yerde nezaket ve güler yüzü 
ile dikkatimizi çekerdi. Bazı insanların yüreğinin 
güzelliğini görebilmek için onu tanımanıza gerek 
yoktur. Gürhan Bey tıpkı böyle bir insandı. O tavır, 
bakış, gülümseme, davranış ile de özel bir kişiliğinin 
olduğunu hissettirirdi. Uzun yıllar her gün aynı 
saatlerde simit dağıttırdı. Bu ufak jesti ile GAMA 
çatısı altında birlikte çalıştığı herkesin yerine kendini 
koyduğunu, günün o saatlerinde insanda oluşan 
açlık hissini bildiğini ve bu simitle herkesin yüzünün 
güleceğini hissettiğini anlatmaktaydı. Gürhan beyi 
çok yakından tanımadığım halde yıllardır bu jesti 
ile aklımda kalması azımsanacak bir hatıra değil!... 
İyi ki o zamanlara denk gelebilmişim, iyi ki onun o 
babacan kimliğini tanımışım...

Duygu CAN  

1993 yılında BWG de işe başladığımda sayın Jeffrey 
Green Genel müdür, sevgili büyüğümüz sayın 
Gürhan Türeli’de Genel müdür yardımcımızdı. 
Mevki sahibi olmasına ragmen çok mütevazi bir 
kişiydi ve davranışları hep doğal ve içtendi Gürhan 
abimizin. Kişiliği, çalışkanlığı, işine verdiği önem ve 
yaptıkları ile bizlere hep örnek olmuştur. 

Açıkcası Gürhan Beyi tanıma şerefine nail olmuş 
biri olarak, kendimi çok şanslı hissediyorum. 

Memduh YELOK

Gürhan Türeli ile 20 yıl bir fiil çalıştım, onu 
patrondan ziyade bir baba gibi bilirim, uzun yollar 
gittik geldik, GAMA’nın şantiyelerinde dolaştık, çok 
sevdiğim değerli bir abimizdi. Bir gün ona dedim 
ki; “Eğer başka bir patron olsaydı çalışamazdım, 
sen bir babasın abicim” dedim. O da “biz de seni 
çok seviyoruz onun için seninle çalıştık” dedi. Gurur 
duydum. 

Yaşar TAĞRAP

Gürhan Abi bizim güven kaynağımızdı. Bizim için bir 
baba gibiydi. Başımız sıkışsa hemen gider derdimizi 
anlatırdık. İyi ki tanımışız....

Nevzat AKÇA

Şirketimizin gelişiminde önemli roller üstlenmiş 
değerli ortağımız, sevgili arkadaşımız ve bir 
çok çalışma arkadaşımızın “Gürhan Abi”sini 
kaybetmenin derin hüznü içindeyiz.

Benim onunla arkadaşlığım 60, GAMA’da kader 
birliğim de tam 55 yıllık bir süreç. Kaybının ardından, 
kendisini tanıyanların anılarını tazelemeyi, tanıma 
fırsatını bulamayanlara da tanıtmayı görev 
biliyorum.

Sevgili Gürhan, Tarsus Kolejini bitirdikten sonra 
1957 yılında ODTÜ’ye girmişti. Ben de iki yıl sonra 
ODTÜ’ye katıldım. İkimiz de Makina Mühendisliği 
Bölümündeydik. Üniversite 1956 yılında kurulmuş 
ve çok az öğrencisi olan, kampüs bir yana kendi 
binası bile olmayan, inşaat halindeki Büyük Millet 
Meclisi’nin bir kenarına sıkışmış durumdaydı. 
Ama bu sayede aynı sınıf veya fakültede olmasak 
bile herkes birbirini tanıyordu. Gürhan da okulun 
populer tiplerinden biriydi. Adını bilen çok azdı, 
herkes onu lakabıyla tanırdı: ”Fish”. Bu lakap ona 
Tarsus Kolejinde takılmış, ODTÜ’de de sürüyordu. 
Kısa boyu ve toplu kilosuna rağmen atletik 
yapıdaydı ve çok güzel basketbol oynardı. O, ben ve 
Ercan Davudoğlu yüksek lisans yaptığımız 1964 yılı 
Fenni ve GAMA ile tanıştık. Kurucu ortaklarımızdan 
rahmetli Uğurhan Tunçata hocalarımızdan aldığı 
referansla bizimle temas kurdu. Babcock and 
Wilcox’ın temsilciliğini aldıklarını söyleyip İngilizce 
bilen makina Mühendislerine ihtiyaç duyduğunu 
söyledi. Takip eden dönemde o yıl önce Ercan, 
bir süre sonra yüksek lisansı tamamlayınca ben, 
hemen arkamdan da Gürhan GAMA’ya girdik. 
Gürhan ile arkadaşlığın ötesinde kader birliğimiz 
de böyle başladı. İkimiz de bir sene Amerika’da 
Babcock ve alt şirketi Bailey’de çalıştıktan sonra 
1965 yılında Ankara’da göreve başladık. Ercan 
ve ben Babcock ile başladığımız Mersin Termik 
Santrali şantiyesine giderken Gürhan Ankara’da 
kalıp Babcock ile birlikte iş geliştirmede görev aldı.

O yıllarda Türkiye’de küçük kalorifer kazanları 
dışında kazan imal edilmiyordu ve ihtiyaç yabancı 
firmalar tarafından karşılanıyordu. Bu işi Türkiye’de 
ilk yapan biz olduk. Gürhan’ın Amerikada edindiği 
bilgiler sayesinde ve onun yönetiminde Paket 
tipi FM kazanlarını Ankara’da çok zor şartlarda, 
tabi Babcock’ın lisansı ve desteğiyle 1967 yılından 

itibaren imal etmeyi başardık. Bu kazanlar yüksek 
buhar üretme kapasitelerinin yanında çok kompakt 
oldukları için komple Ankara’da imal edilip trailer 
ile başka yerlere yollanabiliyordu ve bu yüzden 
‘Paket Kazan’ deniyordu. Buhar kazanları ile 
başlayan bu mütevazı imalat girişimi Etimesut’daki 
arazinin genişletilmesine, 1975 ve sonrası yıllarda 
üzerine kazan imalatı dışında büyük çaplı çelik 
konstrüksüyon ve basınçlı kap imalat fabrikası 
kurulmasına yol açtı.

Takip eden yıllarda bu aktivite GAMA Endüstri 
bünyesinde Kazan Bölümü adı altında ve Gürhan’ın 
yönetiminde devam ettikten sonra 1990 yılında 
Babcock and Wilcox- GAMA Kazan Teknolojileri 
A.Ş. olarak yeni bir ortak şirkete dönüştü; Gürhan 
da burada Genel Müdür Yardımcılığını üstlendi. 
Daha sonra 1999 yılında Babcwock’ın ortaklıktan 
ayrılması ile başlayan süreçte şirket 2002 yılında 
GAMA Güç Sistemleri adını aldı. Gürhan aktif görevi 
bırakarak danışman olarak çalışmaya devam etti ve 
2017’ye kadar GAMA’ya verdiği değerli katkılarını 
sürdürdü.

Birlikte geçirdiğimiz uzun yıllar boyunca benim 
de, peşpeşe GAMA’ya katılan diğer ortaklarımız, 
Ercan Davudoğlu, Uğur Yurdakul, Celasin Egel, 
Engin İnanç, Yücel Özden, Mehmet Artun ve 
birlikte çalıştığı  herkesin de Gürhan ile nice anımız, 
maceramız, güzel hikayelerimiz var. Kimimiz 
ustalıkla çaldığı sazı dinledik, kimimiz briç’te baş 
etmeye çalıştık, kimimiz de yaşımıza başımıza 
bakmadan birlikte voleybol oynadık, servislerini 
karşılamakta zorlandık. O, en sıkıntılı günlerinde 
bile espri yapmaktan geri kalmadı. “Nasılsın?” diye 
her soruşumuzda “Bomba!”, “Fişenk!”, “Zımba!” 
veya “Zıpkın!” gibi cevaplar aldık. Geçirdiği uzun 
hastalık döneminde de hayata hep pozitif baktı, 
yaşam kalitesini korumaya gayret gösterdi. Gerek 
iş hayatında gerekse özel hayatında herkesle iyi 
geçindi, kimseyi kırmadı, üzmedi… 

Sevgili arkadaşımızı bir kere daha rahmet ile anıyor 
ve aziz hatırasının hep yaşayacağına inanıyorum. 

Ergil ERSÜ
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ALBA'DA İKİ ANA KİLOMETRE TAŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bahreyn’de GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy kapalı konsorsiyumu tara-
fından yapımı devam eden 1.800 MW elektrik üretim kapasitesindeki ALBA 
Kombine Çevrim Güç Santrali Projesinde, 30 Mart 2019'da, iki ana kilomet-
re taşı olan ST72 İlk Senkronizasyon ve GT81 İlk Ateşleme gerçekleştirildi. 
ALBA ekibini tebrik ediyoruz.

Proje detaylarına 46. sayfadan ulaşabilirsiniz.

ALBA PS5 1. Blok ilk buhar kilometre taşına 5 Mart 2019 tarihinde ulaşıldı. Çalışmalarından ötürü 
ALBA ekibini tebrik ediyoruz. Videosunu linkten izleyebilirsiniz.

1. BLOK İLK BUHAR KİLOMETRE TAŞI

İLK ENERJİLENDİRME 
TAM ZAMANINDA 

YAPILDI

GAMA Güç Sistemlerinin yapımında yer aldığı 
450 MW Rades C Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projesinin en önemli kilometre taşlarından biri 
olan geri-besleme trafosunun ilk enerjilendirilmesi 
planlandığı gibi 16 Mart 2019 tarihinde tamamlandı. 
RADES ekibini tebrik ediyoruz.
Proje detaylarına 54. sayfadan ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/tlD-gUq-O04
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GAMA Endüstri tarafından Suudi 
Arabistan’da yapımı üstlenilen 
Khurais Gaz ve Petrol Ayrıştır-
ma Tesisinin başarıyla tamam-
lanmasından ötürü 18 Mart 
2019’da işverenimiz Saudi 
Aramco tarafından GAMA En-
düstri’ye verilen takdir ödülü-
nü Proje Müdürü Cem Yıldız 
kabul etti. Proje detaylarına 
42. sayfadan ulaşabilirsiniz.

KHURAIS PROJESİNE 
TAKDİR

RADES PROJE 
EKİBİNİN 
YATAY DELME 
İŞLERİNDEKİ 
BÜYÜK 
BAŞARISI
GAMA Güç Sistemlerinin 
yapımında yer aldığı 450 MW 
Rades C Kombine Çevrim Güç 
Santrali Projesinin denizden su 
alma yapısına giden ilk tünel 
hattında yatay delme ve boru 
çekme işi başarıyla tamamlandı. 

‘ASYA’ MTBM makinası:
•  Tunus’a enerji veren iki ana 

elektrik hattını
• Tunus’un gaz boru hattını
• Tunus’un merkezine giden 

otobanı
• Limanın tek ulaşım olanağı 

olan tren yolunu başarıyla 
geçmiş ve günyüzüne 
ulaşmıştır.

SURGUT KÇGS'İNDE 
KESİN KABUL 
İMZALANDI

GAMA Güç Sistemleri ile General 
Electric International Inc. tarafından 
Rusya’da 2007-2011 yılları arasında 
EPC olarak inşa edilen 800 MW 
Surgut Kombine Çevrim Güç Santrali 
projesinin "Kesin Kabulü" 19 Aralık 
2018 tarihinde imzalandı.
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GAMA Endüstri’nin iş ortaklığı REGA JV’nin de yapımında yer aldığı, Kutup Bölgesindeki 
Yamal LNG tesisinin yapımına 2015 yılınının Ekim ayında olağanüstü koşullar altında baş-
lanmıştı. 2019 yılında Yamal LNG CW3P paketi kapsamındaki yapım ile ilgili yükümlülükle-
rimiz, işverenin beklentilerini karşılayacak şekilde zamanında, eksiksiz ve yüksek kaliteyle 
tamamlanmış olup, tesis tam kapasiteli çalışarak üretim yapmaktadır. Nisan 2019 sonu 
itibarıyla şantiyenin demobilizasyonun tamamlanması ve gelecek aylar içinde diğer yü-
kümlülüklerin de tamamlanması ile “Work Completion” sertifikasının alınması bekleniyor.
Proje detaylarına 44. sayfadan ulaşabilirsiniz.

YAMAL LNG
İŞ BİTİRME BELGESİ BEKLİYOR

Teknik Elemanlar Derneği’nin (TEKDER) düzenlediği “Enerjinin Geleceği” paneline konuşmacı 
olarak katılan GAMA Enerji Genel Müdürü ve Enerji Ticareti Derneği - Energy Traders Association 
Başkanı Tamer Çalışır sektör ile ilgili görüşlerini paylaştı.

TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu’nun 
13-14-15 Mart tarihlerinde bu yıl 9.sunu dü-
zenlediği "Liderlik Kampı" etkinliği kapsamında 
gerçekleşen "Enerji Sektörü Paneli"nde GAMA 
Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır konuşmacı 

ENERJİNİN 
GELECEĞİ

olarak yer aldı. Moderatörlüğünü EPDK Grup 
Başkanı Dr. Hakkı Özata’nın yaptığı panelde 
enerji sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Çalışır, öğrencilerle profesyonel hayat 
ve liderlik hakkındaki tecrübelerini paylaştı. 

LİDERLİK KAMPI
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GAMA ENERJİ 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Anadolu Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün, 2-3 Mart 2019 tarihlerinde, Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde 13.’sünü düzenlediği 
‘Mühendislik ve Yönetim Akademisi’ne (MÜYAK) GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır 
konuşmacı olarak katıldı. 

Türkiye’nin birçok şehir ve üniversitelerden katılım gösteren öğrencilerle gerçekleşen bu 
buluşmada ‘Enerji’de Dijitalleşme’ konusunda sunum yapan Çalışır, daha sonra enerji sek-
törünün ve iş hayatının geleceği hakkında konuştu.

Çeşitli başarı bursları, özgürlüğü kısıtlanmış 
gençlerin sosyal hayata adaptasyonu, genç 
kızlara meslek edindirme kursları, doğal fe-
laketlerde yardım kampanyaları düzenleme 
faaliyetlerini gerçekleştirmiş olan Vakfımız, 
2011 yılından itibaren faaliyetlerini, Anka-
ra Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan 
GAMA Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve 
okulun ihtiyaçlarına yönlendirdi. 

Bugüne kadar yapılmış maddi desteklerin 
yanında öğrencilerin sosyal gelişimlerini 
desteklemek amacıyla insan kaynakları ve 
enerji sektörü seminerleri organize edilmiş, 
santrallere teknik geziler düzenlenmiş ve 
öğrencilere santrallerimizde yaz staj prog-
ramları ayarlanmıştır.

 
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK  
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ SAYISI 500'E 
ULAŞTI

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yükseko-
kulu’nda okuyan öğrencilerimiz 2018-2019 
eğitim ve öğretim yılına Ekim ayında  başla-
dı. Kontenjanları tam dolan Alternatif Enerji 
Kaynakları Teknolojisi ve Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi bölümlerimize bu sene 206 yeni 
öğrenci kayıt yaptırdı. Yeni gelen öğrenciler 
ile okulumuzda bu sene okuyan öğrenci sa-
yısı 500 oldu. 

GAMA Meslek Yüksekokulumuz ile ilgili daha 
fazla bilgi almak için: 
http://gamamyo.ankara.edu.tr/
Siz de eğitime katkı sağlamak isterseniz:
GAMA Eğitim Vakfı, İş Bankası, 
Kavaklıdere Şubesi
TR 44 0006 4000 0014 2090 8606 48

GAMA EĞİTİM VAKFI  
1997 YILINDAN BERİ FAALİYETTE

http://gamamyo.ankara.edu.tr/ 
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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.

AFRİKA BÖLGESİNE SATIŞ
Afrika Bölgesinde yapımı devam eden endüstriyel tesis için iki adet 6 bomlu, en yüksek erişi-
me sahip GAMA-Zoomlion-CIFA 56X-6RZ marka beton pompalarının satışı ve sevkiyatı yapıldı. 

ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 
18001 & ISO 
50001
YÖNETİM 
SİSTEMLERİ  
ARA DENETİMİ

GAMA Holding ve GAMA Endüstri’nin ISO 9001, ISO 14001 ve 
OHSAS 18001 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi standartları kapsamındaki ara denetimleri 5-7 Şubat 
2019 tarihleri arasında belgelendirme firması Bureau Veritas 
tarafından yapılmıştır. Denetim kapsamında, merkez 
faaliyetlerinin yanı sıra GAMA Endüstri’nin İzmir Bayraklı 
Entegre Sağlık Kampüsü Şantiyesi de denetlenmiştir.

GAMA Merkez Ofis Binası kapsamında, GAMA 
Holding, GAMA Endüstri ve GAMA Güç Sistemleri’nin 
uygulamalarını ortak yürüttüğü ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi standardı ara denetimi 22 Şubat 2019 
tarihinde belgelendirme firması TÜV NORD tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Denetimler başarılı bir şekilde 
tamamlanmış, denetim firmaları tarafından herhangi 
bir uygunsuzluk raporlanmamıştır.

https://www.linkedin.com/company/4790376/
https://www.linkedin.com/company/4790376/
https://www.linkedin.com/company/38504/
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NİHAİ SEÇİM KOMİTESİ'NDE TÜRK AVUKAT

GAMA Hukuk Müşavirimiz Bora Kaya 28 Mart 2019 tarihinde Budapeşte’de gerçekleştirilen 
“Merkez ve Doğu Avrupa’da (CEE) Yılın Ticari İşlemi” ödül törenine, 13 kişiden oluşan Nihai 
Seçim Komitesinin bir üyesi olarak katılmış, seçim ve oy kullanma süreçlerinde kendisi-
ne destek olan Avukatımız Esra Berktaş ile birlikte “Türkiye’de Yılın Ticari İşlemi” ödülünü,  
kazanan hukuk bürosuna takdim etmişlerdir. Bora Kaya, bu organizasyonda, Nihai Seçim 
Komitesinde görev yapmış tek dahili hukuk müşaviri ve tek Türk avukattır. 

İSTANBUL PPP WEEK'DE MODERATÖRLÜK

T.C Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul 
PPPCoE (İstanbul Kamu - Özel işbirliği Mü-
kemmeliyet Merkezi) işbirliği, IFC, EBRD, İs-
lam Kalkınma Bankası katkılarıyla Türkiye’de 
3.sü gerçekleştirilen “İstanbul PPP Week” 
programına 05 - 09 Kasım 2018 tarihleri ara-
sında GAMA Holding İş Geliştirme Direktörü 
Yalçın Eligüzeloğlu moderatör olarak katıla-
rak GAMA'yı temsil etti. 

“Kamu - Özel Sektör İşbirliği” alanında toplam 
25 ülkeden 40 bürokratın katıldığı program-
da Eligüzeloğlu, Nijerya, Tunus ve Bosna res-
mi heyetlerinin PPP yatırımları sunumlarında 
görev aldı. 25 ülkenin resmi heyetleriyle ta-
nışarak PPP yatırım programlarını ve devam 
etmekte olan projeleri hakkında bilgi alan Eli-
güzeloğlu, ileriye dönük proje fırsatları hak-
kında konuştu.
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GAMA WEB SİTEMİZ YENİLENDİ

GAMA yeni web sitemiz 15 Mart 2019 tarihinde 
yayına girdi. Tamamen GAMA bünyesinde 
tasarlanan, kodu yazılan ve uygulanan web 
sitemiz son teknolojiler gözetilerek ve güvenlik 
ayarları test edilerek yayına alındı. 

Kolay menü kullanımı ile şirketler arası hızlı 
geçiş ve bilgiye hızlı erişim sağlandı. Görselliği 
kuvvetlendirilerek daha modern ve dinamik hava 
katılan web sitesinde kullanıcı alışkanlıkları takip 
edilecek ve sürekli güncellemeler yapılacaktır. 

Şirket sayfamızı gezmek için: www.gama.com.tr

KARİYER YÖNETİMİ

TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi "İş Yaşamına Hazırlık Aktiviteleri" 
kapsamında, İK Koordinatörümüz Ebru 
Ural Özkan 13 Mart 2019 tarihinde TED 
Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.  

15 Mart tarihinde ise Hacettepe Üniversi-
tesi İşletme Bölümü öğrencileri ile Kariyer 
Yönetimi dersinde iş yaşamına ilişkin dene-
yimlerini paylaştı.

http://www.gama.com.tr
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GAMA KADINLARI 
8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla GAMA'da çalışan kadınlar 'Emekçi Ka-
dınlar Günü Paneli'nde bir araya geldi. Panelin açılış konuşmasını GAMA Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Tunçata yaptı. Panel konuşmacıları olan Hilal Yiğitbaşı, Yeşim 
Aşti, Ebru Özkan ve Nurhayat Palamutoğlu iş yaşamında, GAMA'da çalışan kadın olmayı 
ve yaşadıkları tecrübeleri anlattılar.

GAMA Ailesi olarak bütün kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü tekrar kutluyoruz. 

Toplumların ilerlemesinin kadınların, her alanda erkeklerle eşit koşullarda, birbirlerini 
destekleyerek sevgi ve saygı ile beraber çalışmaları ile mümkün olduğuna inanıyoruz. 

ŞANTİYE GÖZÜNDEN

Hartha Termik Santrali, Ağustos 2017
Fotoğraf için GAMA Güç Sistemleri Bilgi İşlem Uzmanı Deniz Arslan'a teşekkür ederiz.
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GAMA Güç Sistemleri Proje Müdürü olarak 
görev yapan Oben Miçooğulları ile Hartha 
Projesi ve şantiye hayatı hakkında konuştuk. 

ŞANTİYE
GÜNLÜKLERİ

HARTHA

Oben Şef, biraz sizi tanıyabilir miyiz? 
1981 İskenderun doğumluyum. 2003 yılında iş 
hayatıma deniz üstü boru hatları yapımı kalite 
kontrol aktiviteleri ile başlayıp, devamında Pet-
rol & Gaz ve Savunma Sanayi projelerinde Or-
tadoğu’da, Kuzey Afrika’da ve Avrupa’da görev 
aldım. 2014 yılında GAMA ailesine katılmamla 
birlikte sırasıyla Boufarik, Hartha (Faz-1), Kha-
bat Projeleri ile Khurais SAT GOSP rafineri pro-
jelerinde görev alma fırsatları buldum. Şu anda  
saha aktivitelerine Eylül ayında başlayacağımız 
Hartha Faz-2 Rehabilitasyon Projesi’nde göre-
vime devam etmekteyim. 

Hartha projemiz hakkında bize kısaca bil-
gi verebilir misiniz? Görevleriniz nelerdir? 
Projenin devamı var mıdır?
Hartha Faz-2 Termik Santral Rehabilitasyon 
projesi 2017 yılı sonunda GAMA ailesi olarak 
başarılı bir şekilde tamamladığımız birinci faz 
Proje’nin devamı niteliğindedir. Projenin amacı, 
faal olarak yarım kapasite çalışan bir ünitenin 

güç üretimini 2 katına çıkarak bölgede özellikle 
55 derece sıcaklığa ulaşan yaz aylarında günlük 
10 saate ulaşan elektrik kesintilerini gidermeye 
yöneliktir.

Hartha Termik Santrali’nin başarı ile tamamla-
dığımız ilk fazında Kalite Kontrol Müdürü ola-
rak başladığım görevime yeni projemizde Proje 
Müdürü olarak devam etmekteyim. Basra böl-
gesinin giderek artan enerji ihtiyaçlarını karşı-
lamak için hali hazırda 4 ünite olan santrale 2 
yeni ünite inşaası Basra elektrik idaresinin gün-
deminde olup kapasite artırımı ile ilgili fizibilite 
çalışmaları devam etmektedir. 

GAMA’nın yurt dışı projesinde çalışmanın 
farklılıkları, avantajların, zorlukları neler-
dir biraz anlatabilir misiniz?
Çalışma hayatımın neredeyse tamamını proje 
bazlı yerli ve yabancı firmaların yurt dışı şantiye-
lerinde geçirmiş biri olarak GAMA’nın çalışanla-
rına sunduğu imkânların coğrafya gözetmeksi-
zin hep ülke standartlarının üstünde olduğunu 
söyleyebilirim. GAMA’nın sektördeki geçmişi ve 
başarıları, çalışma fırsatı yakaladığım yurtdışı 
projelerinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve 
tedarikçilerimiz nezdinde farklı bir pozisyonda 
olmamızı sağlamış ve çalışmalarımızda önemli 
kolaylıklar sağlamıştır. 

Yurtdışı projelerinin zorluklarına gelirsek, pro-
jelerin lokasyonları gereği zor iklim koşullarına 
maruz kalınması, çalıştığımız bazı bölgelerdeki 
güvenlik zafiyetleri ve elbette ki dönemsel ola-
rak sevdiklerinizden uzakta olmak fiziksel ve 
psikolojik anlamda başlıca zorlayıcı etkenlerdir 
diyebilirim.   

Şantiyedeki hayat ve çalışma ekibinin öne-
minden bahseder misiniz?
Şantiyedeki hayat sürekli bir devinim ve koşuş-
turma halinde geçen zor bir hayat aslında. Her 
gün tüm ekiplerin sabahın erken saatlerinde, 
yerine göre zor iklim şartlarında yoğun bir tem-
poda çalışıp gece gündüz bir arada bulunduğu 
bir yaşayış hali. Bu yaşam şeklini çekilir kılan 
şey ise ekipteki herkesin ortak bir payda etra-
fında toplanması ile ortaya çıkan arkadaşlık.  
En nihayetinde projeleri başarılı kılan şey insan 
olgusu bence. Ekip içerisinde doğru bir sinerji 
yaratmayı başarıp takım olma duygusunu pro-
jenin her kademesindeki arkadaşlarımıza his-
settirebiliyorsak önümüzdeki engellerin teker 
teker kalktığını ve ortak hedefimize doğru yol 
aldığımızı görüyoruz. 

Son olarak, siz 5 yıldır GAMA ailesinin bir 
parçasısınız. GAMA’yı ve GAMA’lı olmak his-
siyatının dününü bugunünü ve geleceğini 
nasıl gördüğünüzü paylaşabilir misiniz?
Ben 5 yılı aşkın bir süredir GAMA’da çeşitli pro-
jelerde farklı görevlerde bulundum. Her görev 
ve proje ayrı bir tecrübe kattı bana. 
Benim için GAMA’da çalışmak ayrıcalık. Bu dün-
de böyleydi yarında böyle olacak. Bunu bera-
ber çalıştığınız kaliteli insanlardan, özgür ça-
lışma ortamından, en önemlisi de size verilen 
görevleri özveriyle yerine getirdiğinizde kariyer 
hedeflerinize ulaşmanızda hiçbir engel olmadı-
ğının örnekleriyle dolu bir kurum kültürünün 
içinde olmanızdan hissedebiliyorsunuz.  

GAMA ailesi olarak hepimiz elimizden gelenin 
en iyisini yapmaya devam ettiğimiz sürece ge-
lecekte daha iyi şeyler yapacağımızdan hiç şüp-
hem yok. 
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2012 yılında, Türkiye’de enerji sektöründe 
akıllı sistemlerin (smart systems) uygulamaya 
konulmasının gündeme alınması tartışmaları 
başlatılmış idi. O dönemde, hem GAMA’daki 
durumum, hem de Dünya Enerji Konseyi Türk 
Millî Komitesi Başkanlığım nedeniyle konunun 
açılmasına, ben de katkılarda bulunmuştum. 
Sonuçta, Enerji Bakanlığı, EPDK, diğer ilgili Ba-
kanlıklar, üniversiteler ve özel sektörün katılı-
mıyla bu konuda bir “yıllık kongreler serisi”  dü-
zenlenmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme için 
oluşturulan “Yürütme Kuruluna” ben de davet 
edildim ve o kurulda GAMA Temsilcisi olarak 
görev yapmaya başladım. Geçmiş altı yılda 
yaptığım bu göreve bu yıl tekrar çağrıldım.

İlk Kongre 2013 yılında İstanbul’da yapıldı. O 
yıldan beri, her yıl, bu Kongre ve Fuar, uluslara-
rası nitelikte İstanbul’da yapılmaya devam edi-
yor. Son üç yıldır, Kongrenin ismine “Şehirler” 
kavramı da eklendi ve içeriği ona göre düzen-
lendi.

Kongreye, Türkiye’den yüksek düzeyli katılım 
oluyor. Cumhurbaşkanı, Bakanlar, üst düzeyli 
bürokratlar, belediyeler, özel sektör ve üniver-
siteler temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, 
basın-yayın organları katılıyorlar, ayrıca, yurt 
dışından da nitelikli konuşmacılar geliyor. İki 
gün süren Kongrenin yanında, enerji sektörü 
imalatçılarının katıldıkları bir fuar da organize 
ediliyor.

Bu yıl, 25 – 26 Nisan tarihlerinde, İstanbul’da 
Kongrenin 7. Si Haliç Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenecek. Bu konudaki nihai düzenlemeyi 
yapmak üzere Yürütme Kurulu dün İstanbul’da 
toplandı, ben de katıldım.

Bu yılki Kongre ve Fuara, Katar, İran, Bos-
na Hersek, Estonya, Fransa, ABD, Hindistan, 
Hollanda katılacaklarını bildirmiş durum-
dalar. Yeni ilave katılımlar da bekleniyor. 
 

Açılış bölümündeki konuşmalar dahil birçok 
konuşmacının sunacağı bildirler ile diğer su-
numların yer aldığı oturumların yapılacağı 
Kongrenin bu yılki programı, ana hatları itiba-
rıyle, şöyle olacak :

Birinci gün : 

• Açış Konuşmaları,

• Akıllı Şebekeler ve Şehirler İçin Stratejik Tek-
noloji Trendleri,

• Akıllı Şebekeler ve Şehirlerde Ölçüm Altya-
pısı ve Veri Güvenliği,

• Almanya – Türkiye İşbirliği Paneli,

 
 
 
 
 
 

İkinci gün :

• Açış Konuşmaları ve Eşzamanlı Oturumlar :

• Enerji Politikaları ve Regülasyon,

• Gelecek Nesil Şebekeler ve İletişim Altyapısı,

• Akıllı ve Verimli Enerji,

• Akıllı Kentsel Devinim,

• Akıllı Şehirlerin Yönetimi,

• Akıllı Dağıtık Enerji,

• Akıllı Gaz Sistemleri

• “Nasıl Bir Büyüme İle Geleceğe Yürümeliyiz” 
sunumu,

• Sonuç Konuşmaları.

Konuyu bilgilerinize sunarım.

Süreyya Yücel ÖZDEN

7. ULUSLARARASI İSTANBUL 
AKILLI ŞEBEKELER VE ŞEHİRLER 
KONGRESİ VE FUARI

(ICSG – İSTANBUL INTERNATIONAL 
CONGRESS ON SMART GRID)
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GAMA Enerji’de Varlık Ticareti ve Optimizasyo-
nu departmanında Enerji Ticareti Uzmanı ola-
rak çalışmaktayım. Sektörde jeotermal sahalar-
da teknik nezaretçilik, enerji satışı ve pazarlama 
uzmanı gibi deneyimlerimden sonra yaklaşık 2 
yıl önce GAMA Ailesine katıldım. GAMA Ener-
ji’de Satış departmanında göreve başlayıp 
sonrasında Varlık Ticareti ve Optimizasyonu 
departmanına geçiş yaptım. Sektörün en ba-
şarılılarından olduğunu düşündüğüm, GAMA 
Enerji Varlık Ticareti ve Optimizasyonu ekibinin 
bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Son zamanlarda ismini birçok platformda duy-
duğumuz Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü 
Türk Kadınları (TWRE ) platformunun üyesi ve 
ilk günden beri en büyük destekçilerinden biri-
yim. Bu platformu ekip arkadaşım Vedat Bolak  
sayesinde  öğrendim.  Kendisi linkedin üzerin-
den yapılan TWRE tanışma toplantısının dave-
tini şirketimizdeki kadın çalışanlara iletmişti. 
Enerji sektörünün  her alanında yer alan ka-
dınların bir arada olması fikri beni çok heycan-
landırdı ve  böylece  ilk  toplantılarına  katılım  
isteğimi  ilettim.
Sedef Budak’ın kurmuş olduğu TWRE Platfor-
mu’nun ilk toplantısı 18.01.2019 akşamı İstan-
bul’da Richmond Otel’de 65 kadın ile gerçek-
leşti. Toplantıya gittiğimde birçok firmadan ve 
farklı departmanlardan sektörün her kademe-
sinde yer alan kadınlar ile tanıştım.

Enerji sektörünün gelişiminde aktif rol oynayan 
ve oynayacak olan kadın profesyonellerin ileti-
şimini sağlamayı amaçlayan ve sektöre daha 
fazla yeşil yakalı kadın profesyonelin kazandı-
rılmasını hedefleyen toplantıda bir dizi karar 
alınarak TWRE Grubu'nun yılda 5 kez bir araya 
gelmesi kararlaştırılırken, bu toplantıların or-
ganize edilmesi için bir "Networking Komitesi" 
oluşturuldu. Toplantıda sektördeki kadınların 
kariyer planlamasına yardımcı olmak amacıy-
la bir CV bankası oluşturulması ve mentörlük 
programı hazırlanması kararlaştırıldı. Kurum-
sal iletişimin sağlanması ve kongre-fuar katılım-
larının organize edilmesi için İletişim Komitesi 
teşkil edildi. Grup üyeleri ve sektördeki kadın 
çalışanlar için istihdam, staj ve burs imkânla-
rının araştırılması için İstihdam Komitesi oluş-
turulurken, eğitim ve teknik gezi programları 

organize etmek üzere Eğitim Komitesi kuruldu. 
Diğer yerli ve yabancı dernekler, üniversiteler 
ve platformlarla iş birliği yapılarak sürdürüle-
bilir projeler üretmek amacı ile Sürdürülebilir 
Projeler Komitesi kuruldu. Ben de bu oluşum 
içerisinde sosyal yönümü ve sektörel bilgimi 
en çok kullanabileceğim networking komitesi, 
iletişim komitesi ve eğitim komitesinde yer alı-
yorum.

Özellikle networking komitesinde aktif olarak 
çalışmaktayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel yapılan oturuma GATES Varlık Ticareti Yö-
netim Müdürümüz ve aynı zamanda yöneticim 
Aslıhan DALGIN’ı konuşmacı olarak davet ede-
rek işe koyuldum. 

Bu platform toplantılara gelen tüm kadınların 
ufkunu açmaya ve sektörde yenilikçi yaklaşım-

ları ile kadınları sektörde kalmaya teşvik etmek-
tedir. Toplantılara katılım gösteren öğrenciler, 
sektörün her kademesindeki kadınlara ulaşma 
şansı ve kendilerini tanıtma olanağı sunmakta-
dır. 

Bu platforma inanan bütün kadınlar ile birlik-
te daha  güçlü olduğumuzu ve birlikte sektöre 
değer katacağımıza inanmaktayım. Enerji sek-
töründe daha fazla kadın istihdam edilmesi ve 
üst düzey pozisyonlarda çalışan kadınların sa-
yısının artması en büyük temennim. 

Bu yazıdan sonra umarım TWRE platformunun 
linkedin üzerinde 829 olan kadın takipçi sayısı 
sizlerin de katılımıyla hızla artacaktır. 

Bu platforma inanan ve destekleyen GAMA 
Enerji Genel Müdürü Tamer ÇALIŞIR’a da ayrıca 
çok teşekkür ederim. Kadınlara değer veren ve 
sürekli destekleyen GAMA Ailesi’nin bir parçası 
olduğum için çok mutluyum.

Fatma SEDEFÇİ

SEKTÖRE ENERJİ VEREN KADINLAR

Aslıhan DALGIN



Ocak - Şubat - Mart 2019 33

BLOGLAR ve 
MAKALELER

Sayı 9632

Buket Altınçelep TOBB Ekonomi ve Teknolo-
ji Üniversitesi’nde 4. Sınıf Uluslararası İlişkiler 
Bölümü öğrencisidir. Aynı zamanda Ocak- Ni-
san 2018 Bahar Dönemi Stajını GAMA Ener-
ji A.Ş’de tamamlamıştır. Uluslararası İlişkiler 
bölümünün sağladığı literatür ve güncel çalış-
malar sayesinde Buket Altınçelep, uluslararası 
hukuk, uluslararası örgütler, anayasa hukuku, 
insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma konu-
larında kendisini geliştirme fırsatı bulmuştur. 
Bu kapsamda, 2015'ten beri Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı - Genç-

lik (UNSDSN-Gençlik) 'de Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri (SDG'ler) Koordinatörü ola-
rak çalışmaktadır. SDG'ler hakkında çalışmak 
Altınçelep için bir ilham kaynağı olduğundan, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde-
ki UNSDSN-Youth'taki ilk üniversite okul mer-
kezi fikrini bulmuştur. Tüm UNSDSN-Youth 
Network’ünde ilk ve öncü kulübü kurmuştur. 
Güncel olarak 172 aktif üyesi olan ve üst düzey 
seminerleri, konferansları, atölyeleri, panelleri 
ve projeleriyle tanınan SDSN-Academy (Güncel 
adı SDG Student Hub) olarak bilinen bu kulüp 
85 ülkede study case model olarak seçilmiştir. 
Aynı zamanda Altınçelep, Sürdürülebilir Kalkın-
ma çalışmalarının katkısıyla ülkemizi bir çok 
kez uluslararası platformlarda temsil etmiştir.
Türkiye Temsilcisi olarak en son temsilcilikleri 

GAMA Enerji A.Ş.’nin  
dönem stajyerlerinden  
Buket Altınçelep’in takdirle 
karşıladığımız girişimi.

Şubat 2019 Cenevre’deki İnsan Hakları Konse-
yi’nde ve Ekim 2018’de Vatikan Gençlik Sem-
pozyumu’nda olmuştur. Buket Altınçelep, Bir-
leşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 40. 
Oturumunda sivil toplum konuşmacısı olarak 
yer aldı. “Gençlik, Demokrasi ve Hukukun Üs-
tünlüğü'' konulu konuşmasını yapmak üzere 
Cenevre’de bulunan Altınçelep, burada Dışiş-
leri Bakanımız, Büyükelçimiz ve diplomatları-
mızla da bir araya gelme fırsatı buldu. Buket 
Altınçelep, 27 Şubat 2019 tarihinde BM İnsan 
Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunda yaptığı 
konuşmada insan hakları ve çevrenin korun-
masının önemine değinerek, iklim değişikliği-
nin insanlık ve gelecek adına büyük bir tehdit 
oluşturduğunu ifade etti. Genç neslin bu teh-
didi ortadan kaldırma şansına sahip son nesil 
olduğunu söyleyen Altınçelep, 2030 Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın, demok-
rasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin uygula-
nabilirliğini sağlamak açısından büyük öneme 
sahip olduğunu belirtti. Altınçelep ayrıca, de-
mokrasinin korunması için yalnızca yasal dü-
zenlemelerin yeterli olmadığının, demokratik 
değerlerin sivil toplumda yerleşik hale gelmesi 
gerektiğinin de altını çizerek bu değerlerin kağıt 
üzerinde kalmayıp uygulanır durumda olması-
na duyulan ihtiyacı dile getirdi. Gençlerin, sa-
hip oldukları haklardan haberdar olmasının bir 
zorunluluk olduğunu söylediği konuşmasında, 
bu hakları ciddiye almanın toplumda dönüştü-
rücü bir değişimin önünü açacağına; bu deği-
şim içinse, insan hakları ve temel özgürlüklere 
duyulan saygıyı güçlendirecek en önemli araç 
olarak eğitimin önemine vurgu yaptı. 
Vatikan Gençlik Sempozyumunda ise dünyanın 
her yerinden temsilcilerle yapılan oturumlarda 
savunuculuk, insan ticareti, modern kölelik, ah-
laki angajman ve liderlik konularını ele alınmış-

tır. Buradaki konuşmasında ise, daha hoşgö-
rülü, eşit ve barışçıl bir dünyada yaşamak için, 
özellikle gençleri demokrasiyi ve insan hakları-
nı teşvik etmenin önündeki bütün engelleri aş-
maya teşvik etmemiz gerektiğini vurgulamıştır. 
Ek olarak Altınçelep bitirme tezini Afrika'daki 
çatışma ve terörün çevre güvenliği ve yeşil teo-
ri ile açıklanmasına yönelik yazmıştır. 
Buket Altınçelep’in gönüllü çalışmalarını sür-
dürdüğü SDSN-Youth 2015’de Birleşmiş Mil-
letler Eski Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un giri-
şimleriyle kurulmuş bir sosyal ağdır. Columbia 
Üniversitesi, Yer Bilimleri Enstitüsü Direktörü 
Prof. Jeffrey Sachs'ın da desteği alınarak SDSN 
Youth resmi kuruluş hazırlıklarına ise Ekim 
2014 itibariyle başlanmıştır. UNSDSN'in tüm 
dünyadaki üniversitelerle olan güçlü bağı, eği-
time ve öğrenciye verdiği önemle, Türkiye'deki 
öğrencilerin de sürece dahil olması ve yeni pro-
jelerin gelişiminde aktivitelerin yaratılmasında 
önemli bir fırsattır. Türkiye'deki genç nüfus 
oranın fazlalığı da dikkate alındığında bu ko-
nuya dikkat çekmek ve gençliğin istek ve coş-
kusunu sermaye olarak kullanarak uluslararası 
platformlarda öncü olabilecek girişimleri yarat-
mak için olanak sağlamaktadır. SDSN Gençlik, 
gençlerin SDG'lerin uygulanması için fikirleri-
ni ve bakış açılarını ulusal ve bölgesel yollara 
bağlaması, işbirliği yapması ve bütünleştirmesi 
için platformlar oluşturur. Bu sayede gençler, 
bu gezegenin mirasçıları olarak dönüşümün 
hareketine öncülük etme fırsatı bulmaktadır. 
Böyelelikle gençler tutkulu, yaratıcı, enerji ve 
idealizm ile donatılmış olarak, nesiller boyu 
değişim sağlayabilir, statükoya meydan okuya-
bilir ve daha müreffeh ve huzurlu bir geleceği 
güvence altına alabilirler.
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1. Ahmet Şef, biraz sizi tanıyabilir miyiz? 
1984 yılında devlet memuru bir çiftin tek 
çocuğu olarak Erzurum’da doğudum.  
Babamın görevi nedeniyle sırasıyla İzmir, 
Ankara ve Adana illerinde bulundum. Bil-
kent Üniversitesi Endüstri Mühendisli-
ğinden mezun oldum. Mezun olduktan 
sonra kariyerime Ankara’da Deloitte Da-
nışmanlık bünyesinde başladım. Üç sene 
Deloitte’da çalıştıktan sonra 2010 yılın-
da iş değiştirerek İstanbul’da RWE firma-
sına girdim. RWE’de çalışırken 2012-14  
yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’n-
de Finans Mühendisliği yüksek lisansımı  
tamamladım.  2015 yılında GAMA Ener-
ji Ailesi’ne katıldım. 2017 yılında evlendim 
ve şu anda evli ve bir kız çocuk babasıyım. 
 
 
 
 
 

2. Yaptığınız iş ve ekibiniz ile ilgili bize kı-
saca bilgi verebilir misiniz? Görevleriniz 
nelerdir?

Bildiğiniz üzere GAMA Enerji olarak bir 
enerji yatırım şirketiyiz ve şirketimiz bünye-
sinde yatırımı ve inşaatı tamamlanmış farklı 
teknolojilere sahip 9 adet santral var. Ekip 
olarak yaptığımız iş öncelikle bu santralle-
rin üretecekleri elektriğin piyasa koşullarına 
göre en karlı şekilde planlanmasını ve satıl-
masını sağlamak. Bunun yanında ve ötesin-
de varlıkların yönetilmesi için gereken tüm 
analiz ve modelleme çalışmalarını yaparak 
hem toptan satış tarafında çeşitli piyasalar-
da al/sat işlemleri ile kar yaratmak hem de 
değer zincirinin son ve en önemli halkası 
olan serbest tüketicilere satış yapmak. Eki-
bimiz tüm bu işlemleri/görevleri yerine ge-
tirmek için kurulmuş genel anlamda görev 
tanımlarına en uygun altyapıyı almış arka-
daşlarımız. Benim en önemli görevim ise bu 
altyapıya sahip değerli insan kaynağı ile üst 
yapıyı  kurup sağlamlaştırmak.

3. Sektörün durumu hakkında kısa bilgi ve-
rebilir misiniz? Sektörde GAMA’nın duru-
mu nasıl? Neleri geliştirebiliriz?

Enerji Sektörü birçok alt sektörün bir araya 
gelerek oluşturduğu bir bütün. Biz bu bü-
tünün Türkiye için elektrik alt katmanında, 
üretim ve ticaret alanında faaliyet gösteri-
yoruz. Üretim olarak ilk 15’te ticaret hacmi 
olarak da ilk 10’da yer alıyoruz. Bu büyüklük 
açısından iyi bir noktada olduğumuzun bir 
ispatı. Elektrik sektörü için son 3-4 yıldır işle-
rin iyi gittiğini söylemek zor ve burada yapı-
lan finansmanların geri dönüşünün garanti 
edilmesi için herkesin yapması gerekenler 
var. Biz bir yandan kendi gelişim yanlarımı-
zı tespit edip sürekli iyileştirmeler yapıyor 
olsak da sektörün genel durumu bizim du-
rumumuz için oldukça belirleyici. Herşeyi 
mükemmel yaptığımızı söyleyemeyiz ama 
operasyonel yetenekler açısından sektörün 
öncü firmalarından olduğumuz artık iyice 
benimsenmiş durumda. Biz buradan hare-
ketle daha iyi yapabileceğimiz tüm konuları 
düzenli olarak ele alıp kendimizi hızla deği-
şen teknolojiye adapte etmeye uğraşıyoruz. 

4. GAMA’daki göreviniz dışında bir üniver-
sitede ders veriyormuşsunuz, bahsede-
bilir misiniz lütfen?

Evet, bu benim için de çok yeni bir tecrübe. 
Bu yılın (ders yılı) başından bu yana Bah-
çeşehir Üniversitesi’nde ders veriyorum. 
Aslında bu hikayenin başlangıcı ekibimizin 
bir parçası olan 2 Bahçeşehir Üniversitesi 
mezunu arkadaşımızın beni Mühendislik 
Fakültesi Dekan yardımcıları ile tanıştırma-
sı oldu. Okuldaki Coop programı (üniversite 
sanayi işbirliğine dayanan çok faydalı oldu-
ğunu düşündüğümü bir Bahçeşehir Üniver-
sitesi programı) kapsamında geçtiğimiz güz 

döneminde “Enerji Ticareti ve Yatırım” isimli 
bir ders vermeye başladık. Bu ders lisans 
öğrencilerine açıldı ve toplam 26 kişilik bir 
sınıfta çok güzel bir dönem geçirme şansı-
mız oldu. Öğrenciler ve okul memnun kal-
mış olacak ki bu dönem de aynını master 
öğrencileri için tekrarlamamızı istediler, şu 
anda da bu dersi veriyorum. Benim için an-
latılmaz bir tecrübe ve son derece faydalı, 
şirketimiz açısından da geçen dönemki sı-
nıfımızdan iki arkadaşımız sağolsunlar ilgi 
duydular ve şu anda bizimle birlikte uzun 
dönemli stajlarını yapıyorlar. İnsan kayna-
ğımızı böyle çekirdekten yetiştirme şansımı-
zın olması bence şirketimiz için önemli bir 
kazanım.

5. Son olarak, siz 4 yıldır GAMA ailesinin bir 
parçasısınız. GAMA’yı ve GAMA’lı olmak 
hissiyatının dününü bugününü ve ge-
leceğini nasıl gördüğünüzü paylaşabilir 
misiniz?

Ben 4 yıllık bir GAMA çalışanı olmakla birlik-
te Ankara’da hayatımın ciddi bir kısmını ge-
çirdim, GAMA’ya son derece aşina bir insa-
nım. GAMA’lı olmak bence çalışma kültürü 
açısından hepimiz için kesinlikle çok büyük 
bir kazanım. “GAMA Ailesi” tabirinin kesin-
likle içinin dolu olduğunu ve çalışırken bir 
aile ortamında hissetmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. 

GAMA Enerji, Enerji Ticareti Genel Müdür Yardımcısı  
Ahmet Kadıoğlu ile enerji sektörü hakkında konuştuk.
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Sürdürülebilirlik kelime 
anlamı olarak; üretken-
lik ve çeşitliliğin devam-
lılığı sağlanırken, daimi 
olabilme yeteneğini ko-
rumak olarak tanımlanı-
yor. Bu kavram aslında 
sadece çevre sorunla-
rıyla ilgili değil yaşadığı-
mız günlük meselelerde 

de dikkat çekici anlamlar bulabiliyor. 

Geçenlerde sürdürülebilirlik kavramına dikkat 
çekmeye çalışan bir ortaokul öğretmeni Julia Mo-
oney, 100 gün boyunca aynı elbiseyi giyerek bir 
farkındalık yaratmaya çalıştı. 100 farklı gün ve 
100 aynı elbise... Sosyal medyanın gücü ile de 
tüm dünyanın bu hareketten haberdar olması 
sağlandı. 

Günümüzde teknoloji sürekli gelişerek beğenile-
rimizi hızla değiştiriyor ve biz daha yeni bir tekno-
lojiye adapte olmaya çalışırken yerini başka ürün-
lere bırakarak bizi sürekli bir üst sürüme yolluyor. 
Bu nedenle teknoloji insan zihni için hem çok 
ciddi bir çözüm evi hem de bir kaos, savaş ala-
nı yaratıyor. Teknoloji ile birlikte değişen hayat-
lar, sosyal medya trendleri, tüketim alışkanlıkları, 
ürün ve marka çeşitliliği gibi nedenlere dayanan 
fenomenlerin içerisindeyiz. Yetişkinlerin verdiği 
mücadelenin yanında çocuk ve gençlerin bu hızlı 
değişen hayat stiline ayak uydurmaya çalışmala-
rının epey karmaşık çıktıları oluyor. Julia Mooney 
de gençlerin kendilerini tanımlarken eşyaları kul-
lanmaya başladıklarını, ya aldıkları markalar ya 

da sosyal medyadaki görünümleri ile varlıklarını 
ispatlar hale geldiklerini gözlemleyip bu eylemi 
gerçekleştirmiş. Çocuklar, gençler ve hatta bizler 
oyuncak, giysi, teknolojik ürün, eşya, kırtasiye mal-
zemeleri vb. gibi her konuda gördüğümüz çeşitli-
lik ve fazlalık nedeniyle adeta doymak bilmiyoruz. 
Kendimize ve yakın çevremize verdiğimiz zarar-
dan daha fazlasını da doğaya veriyoruz. İşte bu 
nedenle çok hızlı değişen moda ve bu modanın 
hemen bir akım haline gelmesi ile mücadele et-
mek, sürdürülebilirlik kavramının anlaşılması için 
de temel olabilir. Bize ait olan eşyaların fazla’dan 
‘aşırı’ ya evrilmiş olması çevre sorunları ile müca-
delenin kendimizden başladığını kabul etmemizi 
gerektiriyor. Alıp attığımız her şey doğada bir yer 
kaplıyor. Evimizin içine yığdıklarımız, dolaplarımı-
zın içine hapsettiğimiz eşyalarımız, hevesimizin 
geçtiği ve kaldırıp attıklarımız ile tüketim artık bir 
alışkanlığımız oldu. Tüketmeden yaşayamıyoruz. 
Gençler dilediğince seçim yapabilecekleri ürün, 
eşya ve marka ile karşı karşıyalar. Satın almak için 
bizim zamanımızda olduğu gibi çarşıya, pazara 
gitmelerine gerek yok, ellerindeki cihazlar onlara 
hizmet ediyor. 

Julia Mooney, yaptığı bu eylem ile hitap ettiği 
gençliğe; “100 gün boyunca beni sevenler giy-
diklerim, taktıklarım, kullandığım ürünler için 
değil, Julia olduğum için sevdiler ve her gün 
farklı giyinmemiz gerektiğini söyleyen hiçbir ku-
ral yok” dedi. Oldukça etkili bulduğum bu far-
kındalık eylemi bana Nietzche’nin şu sözünü 
hatırlattı. “Ne kadar az şeye sahip olursanız, 
size o kadar az sahip olurlar!...” Yaşadığımız ça-
ğın modası bunu gerektiriyor diye, bilinçsizce 

Duygu Can
GAMA Enerji A.Ş.
İdari İşler Uzmanı

Sürdürülebilir Hayatlar

yaptığımız her şey yani bizim sahip oldukları-
mız bir süre sonra bize sahip olmaya başlıyor! 

Sonuç olarak, çevre problemleri, sürdürülebilirlik 
deyince aklımıza hemen büyük firmalar, şirketler, 
yapılar, şehirler, ülkeler geliyor.  Tabii ki büyük so-
runları büyük yapılar doğuruyor ancak bu prob-
lem için bizim de birey olarak kendi hayatımızın 
düzeninde yapabileceğimiz şeyler mevcut. 

Hızlı değişen, hızlı kirlenen, hızlı tükenen dünya-
mıza ‘yavaşlama’ ile karşılık verebilirsek, sürdürü-
lebilirlik için de katkımız mümkün olabilir. Bunun 
somut göstergeleri olarak çocuk ve gençlere rol 
model olmak için bizim de yapmamız gerekenle-
rin bazıları;  bir kıyafeti defalarca giyebilmek, bir 
kalemi bitene kadar kullanabilmek, bir kağıdın 
bile her tarafını kullanmaya teşvik etmek, yıpra-
nan ürünlerimizi yeniden kullanılabilir yapmak, 

bozulan, yırtılan, kırılan her ürünü atmak yerine 
tamir edebilmek ya da başka bir şeye dönüştür-
mek için uğraşmak, satın aldıklarımızı beğenile-
rimiz değişti diye değil ihtiyacımız olduğu için 
almak, her gün pet şişe alıp çöpe atmak yerine 
matara, suluk kullanmak, bulunduğumuz her 
yerde iş, ev ya da okulda kimseye bir faydası ol-
mayan enerji tüketimlerini fark edip, kapatmak 
gibi ufacık bireysel hareketler ciddi güzel sonuç-
lar doğurabilir. 

Sürdürülebilir hayatlar için sürdürülebilir kararlar 
almak ve karbon ayak izimizi azaltmak gerekiyor.  
Bu konu ve her konuda umudumuzun canlı kala-
bilmesi için pes etmemek, azimle geleceğin güzel 
geleceğine inanmak da gerekiyor!...

Saygı ve sevgilerimle,
Duygu CAN

ŞEF-LOG
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PLAZA YAŞAMI VE RİSKLERİ

Plazalar  günümüz iş dünyasının soğuk ve ya-
pay sığınakları olarak anılıyorlar. Beyaz yakalı 
olarak adlandırılan çalışan grubunun hayatının 
büyük bir kısmını geçirdiği bu yüksek katlı, pen-
ceresiz, klimalı ortamların insan sağlığı üzerin-
deki olumsuz etkileri uzun zamandır araştırıl-
maktadır. 

Hareketsizlik, doğal hava yerine klimalardan 
gelen işlenmiş hava soluması, günboyu bilgisa-
yar ekranlarına bakarak çalışmak ve kapalı or-

tam nedeni ile mevcut hastalıkların yayılımının 
kolaylaşması sağlık açısından olumsuz koşullar 
oluşturmaktır. Bu sebepler ile solunum yolu 
hastalıklarının, alerjik hastalıkların ve enfektif 
hastalıkların dışında hareketsizliğin neden ol-
duğu bazı kalp damar hastalarının plaza çalış-
malarından oluşması sürpriz sayılmamaktadır. 

Bununla birlikte günlük çalışma dinamiklerinin 
getirdiği stres de tüm anılan olumsuz fiziksel 
faktörlere kattığı ruhsal yükler ile kalp ve damar 

hastalıklarına ek riskler getirmektedir. Atarda-
marların bulunduğu her vücut bölgesinde da-
mar sertliği (steroskleroz) gelişmesi olasıdır. 
Kalp damarlarında oluşan darlık ve tıkanmalar 
hayatsal riskler bakımından tabii ki önemlidir. 
Ancak örneğin sağ damarlarında (A.Coratis) 
oluşan AS ler kalıcı/geçici felçlere sebep olabi-
lirler ayrıca bacaklarda oluştuğunda yaşam ka-
litesini bozabilir hatta uzuv kaybına kadar uza-
yan olaylar silsilesine kapı aralayabilir. 

Peki bu riskleri göz önünde bulundurduğumuz-
da ne yapmalıyız?

• Düzenli spor yapmalıyız.

• Sağlıklı ve düzenli beslenmeli, diyet oluştur-
malıyız.

• Sigara ve diğer bağımlılıklardan kurtulmalı-
yız. 

• Mümkün olduğunca stresle mücadele et-
meliyiz.

İlk alınacak önlem nedir?

D VİTAMİNİ SORUNU

Kişilerin kapalı ofis ortamlarında haraketsiz 
çalışmak, karanlık saatlerde ve özel otomo-
billeriyle işe gidip gelmek, güneş görememek 
kas-iskelet sistemi ağrılarını ve D vitamini ek-
sikliğini arttırıyor. Araştırmalarda yaygın kas-is-
kelet sistemi ağrılarına neden olan fibromyalji 
hastalarının D vitamini düzeylerinin sağlıklı ki-

şilere oranla düşük seviyelerde olduğu saptan-
mıştır. Eksik vitamin dışarıdan alındığında ağrı-
ların şiddetinde azalma saptanmıştır. 

Bilindiği gibi D vitamini eksikliğinin etkileri özel-
likle kemik ve iskelet sisteminde görülür. Ayrı-
ca kaslar ve kas gelişimi için de elzemdir. Kas 
gücünün oluşumunda görev alır. Düşük kuv-
vetteki kaslar ile hareket etmek düşmeler açı-
sından risk oluşturur. Yine yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki D vitamini eksikliği zihinsel perfor-
mansı da olumsuz etkilemektedir, günlük stres 
artımına sebep olmaktadır. Eğer beslenme ve 
güneşlenme yöntemleriyle yeterli D vitamini 
alınmaz ise dışarıdan takviye etmek gerekebi-
lir. Özellikle yetişkinlerde 1000 İU. Vitamin D3 
takviyesi zorunlu olabilir. Şikayetler de vitamin 
D3 seviyesi artımıyla dramatik bir şekilde düş-
me izlenir. D vitamini için farklı formlar bulun-
makla birlikte önerilen spreyformu doz ayarı 
ve basit kullanımıyla daha pratik bir yöntem 
olabilir. 

Sağlıklı günler dilerim. 

Dr. Ömür HİÇDÖNMEZ

GAMA Holding İşyeri Hekimi

SAĞLIK
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Ham petrol üretiminde dünya devi olan Suudi 
Aramco, işleme ve dağıtım konusunda endüst-
ride öncü olduğu kadar, Petrol ve Gaz sektö-
ründe uluslararası alt kuruluşlar ile faaliyetler 
yürütüyor. Aramco projelerinin, enerji sektö-
rünü dünya çapında ilgilendirdiği biliniyor. Ri-
yad’ın doğusunda, karayolu ile yaklaşık 240 km 
mesafede bulunan Khurais Projesi, 3 bölgenin 
(Khurais, Mazalij ve Abu Jifan) petrol yataklarını 
ve petrol işletmelerini adı altında topluyor. Böl-
gede 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 geçerek son işlemler için 
Abqaiq’te bulunan tesislere pompalanacak.

Suudi Aramco’nun Khurais, Mazalij ve Abu Jifan 
petrol sahalarında üretim kapasitesi mevcut 
durumda 300.000 varil. Üretim kapasitesinin 
arttırılması amacıyla başlanan Khurais Satel-
lite 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 mertebesine çıkarılması hedefleniyor.

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

petrol ayrıştırma kapsamında olan tüm tesis-
lerin yüklenicisidir. Khurais Satellite GOSP Pro-
jesi’nin yapım işlerini yürütmek üzere GAMA, 
30 Eylül 2015 tarihinde, GAMA Al Moushegah 
Arabia Ltd. olarak, Snamprogetti Saudi Arabia 
Ltd. ile sözleşme imzaladı. Proje kapsamında 
montaj işleri, kısmi malzeme tedarikleri ve kıs-
mi 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 
binalarının (Telekom, Tesis Ana Giriş Binası, Gü-
venlik 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, çe-

DEVAM EDEN 
PROJELER

lik konstrüksiyon montajı, mesnet imalatları 
ve montajı, Aralık 2018 itibarıyla tamamlandı. 
Elektrik ve enstrüman işlerinde ise Mart 2019 
tarihi itibarıyla tamamlandı. Projenin devreye 
alma öncesi testleri (GAMA), devreye alma işle-
ri çalışmalarının (SAIPEM) sorunsuz bir şekilde 
tamamlanmasının ardından 1 Kasım 2018 tari-
hi itibarıyla tüm proses sistemleri Suudi Aram-
co’ya devredilip günde 90,000 varil ham petrol 
üretilmeye başlandı. 

Abu Jifan Petrol Sahası’nın Şubat 2019 tarihi iti-
barıyla hazır hale gelmesiyle de günlük 200,000 
varil ham petrol işlenmeye başlandı. 

2019 Mart sonu itibarıyla  genel proje ilerleme-
si %99,44 olarak gerçekleşti.

GAMA Endüstri tarafından Suudi Arabistan’da yapımı üstlenilen Khurais Gaz 
ve Petrol Ayrıştırma Tesisinin başarıyla tamamlanmasından ötürü 18 Mart 
2019’da işverenimiz Saudi Aramco tarafından GAMA Endüstri’ye verilen 
takdir ödülünü Proje Müdürü Cem Yıldız kabul etti.

KHURAIS
GAZ ve PETROL
AYRIŞTIRMA 
TESİSİ
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YAMAL 
LNG TESİSİ

DEVAM EDEN 
PROJELER

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

Kuzey Kutup Dairesinde işletmeye alınmış ilk tesis 
olmasının yanı sıra dünyanın en büyük endüstriyel 
tesislerinden birisi olma özelliğini de taşıyan Yamal 
LNG Projesinde, Mart 2019 itibarıyla 1. ve 2. Etap 
kapsamında tamamlanan üniteler normal kapasi-
tede çalışmaya devam ediyor.  

GAMA Endüstri’nin iş   ortaklığı REGA JV tarafından 
yapımı üstlenilen Yamal LNG Projesinde sert hava 
koşulları ve lojistik zorluklarına rağmen geçtiğimiz 
dönemde önemli ilerlemeler sağlanıp Mart 2019 
sonu itibarıyla yapım işleri %100 ilerlemeye ulaştı.

Bu dönem içerisinde eksik tamamlama işlerine ve 
demobilizasyon faaliyetlerine devam edildi.  

Ana iş kalemleri olarak yaklaşık 210.400 WDI boru 
imalat, 193.800 WDI boru saha montaj olmak üzere 
toplam 404.200 WDI boru kaynak, 34.150 ton çelik 
montaj, 3.960 km kablo çekimi ve 114.900 m2 izo-
lasyon işleri tamamlandı. 

2019 Mart ayı sonu itibarıyla şantiyede 127 REGA 
JV personeli ve 51 taşeron personeli olmak üzere 
toplam 178 personel çalıştı.

EPC olarak yapımı üstlenilen bütün binalarda dev-
reye alma çalışmaları tamamlanmış olup, işletme 
ekiplerinin kullanımına teslim edildi. Bunun yanın-
da, işletme ekipleri tarafından kullanıma başlanılan 
binalardan özellikle Kimyasal Depolama Binasında 
tespit edilen eksikler bu dönemde tamamlandı. 2. 
Etap garanti kapsamı Aralık 2018 sonu itibarıyla 
başlamış olup, İşverenle sözleşmenin kapatılması 
kapsamında görüşmeler sürdürülüyor.

Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 50 de-
recelere düştüğü ve yılın 7 ile 9 ayının kış mevsimi-
nin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan Yamal 
LNG Projesi yatırım, yapım ve işletme aşamalarında 
çok uluslu bir ekibe ev sahipliği yapıyor. 

08 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ilk kargo-
nun dağıtımı ile Rusya ve yatırımcı kuruluşlar için 
stratejik bir gelişme sağlanmış oldu. 

200’den fazla doğal gaz kuyusunun açıldığı bölgede 
üretilen LNG, özel olarak tasarlanan kendinden buz 
kırıcılı tankerlerle kesintisiz olarak Kuzey Deniz Yolu 
kullanılarak Asya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor. 

Şubat 2019 dönemi içerisinde tesisin devreye alın-
masından itibaren 136. LNG tankerinin yüklemesi 
tamamlandı ve 10 milyon ton LNG hedefine yine bu 
dönemde ulaşıldı. 

Yamal LNG tesisinde 3. Train’in de devreye alınması 
ile yıllık 16.5 milyon ton LNG üretim kapasitesine  
ulaşıldı.
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1.800 MW ALBA 
PS5 KOMBİNE 
ÇEVRİM GÜÇ 
SANTRALİ

1 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve 38 aylık 
süresi olan 1800 MW elektrik üretim kapasi-
tesindeki ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projesi, GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy 
kapalı konsorsiyumu 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 per-
sonelin eğitiminden sorumludur.

Aliminium Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı 
olarak gerçekleştirilen projenin 2019 yılı Ekim 
ayında tamamlanması planlanıyor.

Ünite-1 basit Çevrim ilk ateşleme 28 Ekim 2018, 
Ünite-2 ilk ateşleme 24 Aralık 2018, Ünite 3 ilk 
ateşleme ile Ünite 1 Buhar Türbinine ilk buhar 
verilmesi 30 Mart 2019 tarihlerinde başarıyla 
gerçekleşti. Ticari işletme kabulü tarihleri ise 
Ünite-1 için 28 Haziran 2019, Ünite-2 için 15 
Ağustos 2019, Ünite-3 için 01 Ekim 2019 olarak 
öngörülüyor.

Projede İnşaat, mekanik ve elektrik tasarımları 
ile satın alma işleri tamamlandı.

GAMA merkez ofis toplam tam zamanlı per-
soneli 10 kişi, GAMA merkez ofis toplam yarı 
zamanlı personeli 1 kişi, GAMA saha ofisi 143 
kişi, GE saha ofisi 50 kişi, GAMA, GE ve taşe-
ronlar toplam saha personeli 3.329 kişi olarak 
kaydedildi.

Mart 2019 sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi  % 89,77
Mühendislik ilerlemesi  % 99,40
Satın alma ilerlemesi  % 99,06
Test ve devreye alma ilerlemesi % 54,64
Yapım ilerlemesi    % 86,11

DEVAM EDEN 
PROJELER



Ocak - Şubat - Mart 2019 49Sayı 9648

750 MW BOUFARİK 
BASİT ÇEVRİM 
ELEKTRİK 
SANTRALİ

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

DEVAM EDEN 
PROJELER

GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satın alma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işle-
ri ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri 
tamamlandı. Ünitelerin performans testleri Ni-
san ayı içerisinde tamamlandı. Kilit personelin 
Cezayir merkez ofise mobilizasyonu sağlanarak 
diğer tüm şantiye personeli demobilizasyonu 
tamamlandı.

İşveren ile anlaşıldığı üzere 28 Mayıs 2016 tarihi 
baz alınarak Ünite-2’nin 26 Ekim 2016 tarihinde  

Ticari İşletme Kabulü İşveren tarafından im-
zalanarak tarafımıza gönderildi. 24 Mayıs 
2016 tarihinde Ünite-3’ün, 28 Ağustos 2016 
tarihinde de Ünite1’in güvenilirlik testleri  
tamamlandı. 

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

Santralin Geçici Kabul tarihinin 2019 yılı içinde  
gerçekleşmesi öngörülüyor.
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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 jenera-
törü (Siemens SST900) ile soğutma sistemi ıslak 
tip fanlı soğutma kulesinden oluşan, soğutma 
suyunun Büyük 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 alıyor. 

Projenin en önemli kilometre taşlarından olan 
ünitelerin İlk Ateşlenme aktiviteleri, Ünite-1 için 
23 Ekim 2017 ve Ünite-2 için 17 Ocak 2018 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. Ardından yine Ünite-1 
kazanı 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 
tamamlanmıştır. 1 no’lu Ünite, senkronizasyon 
aktivitesi kapsamında ilk enerji üretimini 12 Ha-
ziran 2018 tarihinde, 2 no’lu Ünite, 01 Temmuz 
2018 tarihinde gerçekleştirdi.

Diğer yandan FGD bölgesine ait sistemlerde pro-
ses bazlı tüm sistemlerin devreye alma çalışmala-
rı tamamlandı. Projede, mobilizasyon haricinde 
toplam 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 yak-
laşık 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 aktivite-
leri tamamlandı.

Orta/alçak gerilim güç kablosu ve enstrüman 
data iletim kablosu olarak toplam 2.489.440 
metre kablo çekimi işleri, terminasyon dahil ol-
mak üzere tamamlandı.

Toplamda 584 adet devreye alma paketinin ta-
mamı devreye alma ekiplerine teslim edildi ve 
GAMA kapsamındaki devreye alma faaliyetleri 
başarıyla tamamlanmıştır. 
 

DEVAM EDEN 
PROJELER

23 Ekim 2018 tarihinde GAMA sorumluluğunda-
ki sistemlerin POSCO E&C’ye devri tamamlandı. 
Sahada çevre düzenleme ve eksik kapatma işleri 
devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte ka-
lan 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 Buhar Türbin-
leri ve Besi Suyu Sistemlerinde yaşanan muhtelif 
sorunlara bağlı olarak santralin müşteriye devir 
tarihi ile ilgili öngörü Unite #1 için  Mayıs 2019, 
Unite #2 için ise Temmuz 2019 şeklinde revize 
edildi.  
 
 

Projede demobilizasyon sürecine devam ediyor 
ve bu doğrultuda güncel saha personel sayısı 11 
endirekt, 3 direkt olmak üzere toplamda 14’dür. 

Khabat Termal Enerji Projesi sürekli olarak is-
tenmeyen elektrik kesintileri yaşayan bölge için 
önemli bir güç kaynağı olacaktır.

Mart 2019 sonu itibarı ile proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi  % 99,99
Mühendislik ilerlemesi  % 100
Satın alma ve Lojistik ilerlemesi % 100
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 ihtiyacı-
nın karşılanması ve mevcut elektrik altyapısının 
iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen SEC Güç 
Santrali 13’ün, 1800 MW kurulu güç üretim ka-
pasitesi 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 
danışmanı olarak hizmet veriyor.

PP13 Projesi sözleşme kapsamı: (i) Güç adası 
Mekanik, Enstrümantasyon ve Kontrol Sistem-
leri (I&C) ve Elektrik İşleri ve Pre-Commissioning 
İşleri; (ii) GIS Ekipmanları Montaj (Tasarım, Yapım 
ve Devreye Alma) İşleridir. İki adet enerji üretim 
bloğundan (bir blok 3 GTG+1 STG’) oluşan sant-
ralde; 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 hacimlerde 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 elektro-mekanik ekip-
man 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 
tamamlandı. Gaz Türbinlerinin ventilasyon ka-
nalları montaj işleri tamamlandı. Güç Üretim Bi-
nasında 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) enerjilendi-
rildi.

Ana Kontrol Binası’nda DCS panelleri enerjilen-
dirildi. Hava Soğutmalı Yoğuşma (ACC) Üniteleri 
28 ve 18’de mekanik montaj işleri tamamlandı. 
Elektrik İşleri tamamlandı. 6 adet atık ısı kazan-
larında (HRSG) modül, drum gibi ana ekipman 
montaj işleri büyük ölçüde tamamlandı, dahili 
boru montajı işleri için işverenin malzeme temi-
ni bekleniyor. Ana ve by-pass baca montajları 
tamamlandı.

WetSAC ünitesinde bulunan 12 adet fan baca-
sı, fan deck montajı, yürüme yolları, korkuluk 
montajı, damla tutucu montajı, grouting işleri, 
sprey pompası ve sprey boruları montaj işleri 
tamamlandı. Buhar Türbini Ünite 28’de ön ayar 
işlemleri tamamlanmıştır.BOP borulama pre-
fabrikasyon işleri ve Basit Çevrim için gerekli 
sistemlerin boru montaj işleri büyük oranda ta-
mamlandı. Proses Binaları için çelik yapı imalat 
işleri ve montaj işleri tamamlandı, mimari işler 
büyük oranda tamamlandı. Cephe ve çatı panel 
malzemeleri sahaya teslim edilmiş olup, montajı 
%98.18 oranında tamamlandı.

Gas İzolasyonlu Şalt sahasının enerjilendirilmesi  
13 Eylül 2018’de başarılı bir şekilde gerçekleşti. 
Şalt sahası bölgesi İşveren’e devredildi. 10 adet 
muhtelif hacimlerdeki depolama tankları mon-
tajı, çevrelerindeki yangın söndürme sistemleri 
montajı ve boyaları tamamlandı. 

Mart 2019 sonu itibarı ile proje 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 
Santrali Projesi kapsamındaki anahtar teslimi 
yapım işleri; Sumitomo Corporation (SC) - Mit-
subishi Hitachi Power Systems (MHPS) konsor-
siyumu tarafından yürütülmektedir. 

GAMA Güç Sistemleri, SC’nin alt yüklenicisi ola-
rak; Santral Destek/Yardımcı (BoP) Sistemleri 
ekipmanlarının tasarımı ve satın alması ile tüm 
saha yapım/montaj işleri ve kapsamı dahilin-
deki ekipmanların devreye alma işlerinden so-
rumludur. 

MHPS ise; Gaz Türbini, Buhar Türbini ve jene-
ratörleri, Atık Isı Kazanı (HRSG), buhar çevrimi 
borulaması ve bypass sistemi, kondenser, DCS 
sistemleri tasarım ve satın alması ile kapsamı 
dahilindeki devreye alma işlerinden sorumlu-
dur. 

22.08.2017 tarihinde resmi kontrat süresi baş-
layan projenin, basit çevrim için ilk ateşleme 
tarihi 07.06.2019, ticari işletmeye kabul tarihi 
22.10.2019; kombine çevrim için ilk ateşleme 
tarihi 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 edildi. Ocak 2019- 
Mart 2019 döneminde; CCTV sistemi, aydın-
latma ekipmanları, devreye alma ekipmanları, 
çeşitli boru ve vana siparişleri verildi.

İnşaat mühendislik işleri kapsamında ağırlıklı 
olarak; HRSG asansör temeli, sığ temel tasa-
rımları, platform ve sundurma çelikleri tasarım 
işleri ile mimari işler ve çevre düzenleme işleri 
üzerinde çalışıldı.

Mekanik mühendislik işleri kapsamında ağır-
lıklı olarak; borulama işleri ve yangın koruma 
sistemi tasarımının tamamlanması üzerinde 
çalışıldı.

Elektrik ve enstrümantasyon-kontrol mühen-
dislik işleri kapsamında ağırlıklı olarak; aydın-
latma sistemi ile çeşitli kablo bağlantı diyag-
ramları üzerinde çalışıldı.

16.03.2019 tarihinde TAR trafosu enerjilendiril-
miş ve geri besleme aktivitesi başarı ile tamam-
landı. Akabinde MV ve LV panoların devreye 
alma işlerine başlandı. 

27.03.2019 tarihinde yol altı beton boru geçişi 
aktivitesi 2 tünel için başarı ile tamamlandı. GT 
ve GTG montajına devam edildi. HRSG bölgesi 
zemin iyileştirme işleri bitirildi, temel işlerine 
devam edildi.

Türbin Binası ve WTP Binası’nda çelik monta-
jına devam edildi, elektroklor binası ve yangın 
koruma binası çelik işleri tamamlandı. 

Elektrik Kontrol Binası’nda cephe ve çatı kapla-
ma işleri tamamlandı, türbin ve yangın koruma 
binası kaplama işlerine devam edildi. Admin ve 
Teknik bina üst yapı işlerine devam edildi. Bir 
adet Servis/Yangın tankı montajı ile sıvı yakıt 
tankı montajına devam edildi.
 
Yangın pompaları, soğutma suyu pompa ve 
eşanjörü tamamlandı, RMS ve WTP bölgesi 
ekipman montaj işlerine başlandı. Basit çevrim 
için gerekli boru prefabrikasyon işleri büyük öl-
çüde tamamlandı, montaj işlerine başlandı. 

HVAC ve yangın koruma işleri ihale süreci ta-
mamlandı, montaj işlerine başlandı.

Basit çevrim izolasyon işleri ve kimyasal temiz-
lik buhar blöfü için ihale işleri başlatıldı.

DEVAM EDEN 
PROJELER

Mart 2019 sonu itibariyle GAMA personeli; 
merkez ofiste 18, sahada ise 110 kişidir. Alt 
yükleniciler, MHPS ve Sumitomo saha perso-
neli toplamı ise 1,136 kişidir.

Mart 2019 sonu itibariyle pvroje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi % 75,5
Mühendislik ilerlemesi % 98,3
Satın alma ilerlemesi % 87,6
Yapım ilerlemesi  % 63,1
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İZMİR BAYRAKLI 
ENTEGRE
SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEVAM EDEN 
PROJELER

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Or-
taklığı (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 Hizmetleri 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 
Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından 
oluşuyor. Yapılan değişiklik emirleri sonrasın-
da proje kapalı alanı 628.183 m²’ye çıktı ve bu 
artış Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. 

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hiz-
metleri A.Ş. (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Or-
taklığı arasında, Aralık 2016’da EPC sözleşme 
imzalandı. Proje yer teslimi 31 Mayıs 2017’de 
yapılmış olup, 36 aylık sözleşme süresi içerisin-
de tamamlanması planlanıyor.

Projenin başından itibaren patlatmalı kazı yön-
temi ile kapsamdaki 4,7 milyon m³ hafriyatın, 
4,05 milyon m³’ü gerçekleştirildi. 

FTR, TSB1, TSB2, Atık ve Servis Galerisi Binaları 
betonarme imalatları tamamlandı. Ana Hasta-
ne, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi bi-
nalarında betonarme imalatlara devam edildi.

Betonarme imalatları takiben, temel ve perde 
su yalıtımı imalatları, beton içi topraklama ve 
mekanik borulama ve drenaj imalatları, bims 
duvar, yüzey sertleştiricili şap, şap, sıva, bölme 
duvar, elektrik, mekanik ve çatı imalatları de-
vam ediyor.

Altyapı imalatlarına devam ediliyor. 

Çevre istinat yapıları imalatlarına başlandı.

Mekanik ve Elektrik ekipman sevkiyatları ve 
montajlarına başlandı.

Bu güne kadar toplam 459.000 m³ yapısal be-
ton dökümü gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
toplam 79.000 ton demir, 490.000 m³ yapısal 
beton kullanılacak.

2019 Mart sonu itibarı ile toplam 2.658 kişi is-
tihdam edildi.

Mart 2019 sonu itibarı ile proje ilerlemesi:

Proje Genel İlerlemesi  % 52,2
Tasarım İlerlemesi   % 98,2
Satınalma İlerlemesi  % 45,9
Yapım - İş Gücü İlerlemesi % 56,6
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KOCAELİ
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

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

Proje, 368.668 m² arsa alanı üzerine inşa edi-
lecek olup, toplam inşaat alanı 387,314 m² ve 
yatak kapasitesi 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 
383,897 m²’ye çıktı.

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

Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hasta-
nesi ve Teknik Servis Binalarında mimari işlere 
devam ediliyor. 

Tüm binalarda duvar, sıva işleri tamamlanmak 
üzere olup, alçıpan bölme duvar, saten alçı, se-
ramik, cephe mantolama imalatları projelerine 
uygun olarak sürdürülüyor. Alüminyum cephe 
profil ve cam montajları ve cephe fibercement 
kaplama işlerine başlandı. 

Tüm binalarda elektrik, mekanik ve asansör iş-
leri iş programına uygun olarak devam ediyor. 

Ana Hastane’de yürüyen merdivenlerin monta-
jı tamamlandı. Ayrıca medikal gaz sistemi işle-
rine Ana Hastane ve Fizik Tedavi Hastanesi’nde 
başlandı.

Trijenerasyon sistemi, soğutma grubu, so-
ğutma kuleleri, kazan ve brülörler, pompalar, 
asansör ve orta gerilim hücreleri gibi elektrik 
ve mekanik ekipmanların üretim süreçleri ve 
saha nakliyeleri devam ediyor. 

Trafolar ve jeneratörler şantiyeye geldi ve 
montajları yapıldı. İş programına uygun olarak 
kalan malzeme temini ve mimari işler ihale 

paketleri için altyüklenici ve tedarikçi satınalma 
süreçlerine devam ediliyor.

161 GAMA-Türkerler personeli ve 2.118 alt yük-
lenici personeli olmak üzere projede toplam 
2.279 kişi istihdam edildi.

DEVAM EDEN 
PROJELER
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200 MW HARTHA 
U1 GÜÇ SANTRALİ 
REHABİLİTASYON 
PROJESİ

GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi 
Güç Sistemleri (MHPS) Konsorsiyumu 21 Ara-
lık 2017 tarihinde Irak Elektrik Bakanlığı, Elekt-
rik & Enerji 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 olacak. 

Sözleşmesel olarak LNTP sürecinde olan pro-
jede Mayıs 2019’da başlaması planlanan saha 
işleri Eylül 2019’da başlayacağı İşveren tara-
fından bildirilmiştir.  Proje süresi işe başlangıç 
tarihinden itibaren 8,5 aydır. JICA finansmanı 
ile gerçekleştirilecek olan projenin 2020’de ta-
mamlanması planlanıyor.

Mevcut Hartha güç istasyonunun; kazan boru-
sunun aşınması, akaryakıt sızıntısı, ocak altın-
dan GRF’ye anormal gaz akışı, buhar kazanında 
çekme kaybı, vakum sistemine hava sızıntısı, 
erozyon / ST bıçağının çatlaması, buhar sızıntı-
sı, kontrol sistemi arızası, jeneratörün toprakla-
ma sorunu, sızdırmazlık yağı sisteminin stabili-
te eksikliği ve bunlar gibi bir çok ciddi hasarları 
bulunuyor. Yenileme işlemi; kazan tesisi, türbin 
tesisi, enstrümantasyon ve kontrol, jeneratör 
ve elektrikli ekipmanlar kısımlarını içerecek. 

Sonuç olarak, şu anki Hartha güç istasyonu ko-
şulları, orijinal güç verimliliğini büyük ölçüde 
düşürdüğü için jeneratör veriminin 200MW’lik 
orijinal verimine döndürülmesi ve kazan/tür-
bin/jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabil-
mesi 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 
Sebep nedeniyle, GAMA gibi diğer tüm ana mü-
teahhitlerin ve İşveren Mühendisinin de tüm 
personeli şantiyeden tahliye edildi.

Projemizin bulunduğu Sirte bölgesinde süre-
gelen çatışmalar ve Libya genelinde güvenliği 
sağlayabilecek devlete ait kolluk kuvvetlerinin 
eksikliği, işbaşı yapmamıza engel teşkil ediyor.
GECOL’den alınan bilgiye göre, İşveren bu şart-
lara karşın 1. Ünitenin işletmesine %50 kapasi-
te 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, İş-
verenimiz GECOL ile iletişimimiz kesilmedi ve 
sıcak bir şekilde devam ediyor.

DEVAM EDEN 
PROJELER
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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 com-
pleted as of December 2018. Electrical and In-
strumentation Works has been completed as of 
March 2019.

ONGOING 
PROJECTS

On March 18, 2019, on behalf of GAMA Industry, Project Manag-
er Cem Yıldız received an recognition award by our employer Saudi  
Aramco for the successful completion of the Khurais Gas and Oil  
Separation Plant constructed by GAMA Industry in Saudi Arabia.

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 increased to 
200,000 bdp after the completion of the Abujifan 
Oil field preparation since February 2019.

Progress as of March 2019 is as follows:

Civil Works progress    98.01%
Building Works progress    99.52%
Mechanical Works progress 99.75%
Electrical works progress   100%
Instrumentation works progress   100%
Telecom Works progress  98.79%
Overall Progress     99.44%
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YAMAL 
LNG PLANT

ONGOING 
PROJECTS

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 and Second Phase of Yamal LNG 
Project, one of the biggest Industrial Projects in the 
world and near the North Pole. 

By March 2019, commissioning works has been com-
pleted in BOG-2 unit and construction work progress 
is 100%. Facility reached its full capacity.

Piping works, mechanical works, electrical and                
instrumentation 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. 

By the end of March 2019, 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 complet-
ed. 

By the end of March 2019, there are 178 personnel is 
working at site (127 REGA JV, 51 Subcontractor).

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. Guarantee period for the 2nd phase started 
by end December 2018 and negotiations with client 
for close-out  of agreement is ongoing. 

During past period, the construction progress of the 
project is 100 % by the end of March 2019.

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.

By February 2019, 10 million tons of LNG has been 
offloaded to 136 th cargo since the commencement 
of the project. 
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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 38 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 October 2019.

The First Firing of Gas Turbine 1, Gas Turbine 
2 and Gas Turbine 3 have been successful-
ly achieved on 28.10.2018, 24.12.2018 and 
30.03.2019. Unite 1 Steam Turbine first roll has 
been achieved on 30.03.2019. Commercial Op-
eration Dates for Unit-1, Unit-2 and Unit-3 are 
planned on 28 June 2019, 15 August 2019 and 
01 October 2019 respectively. 

Civil, mechanical and electrical detailed design 
and procurement of project main equipment 
and material have been completed. 

There are 10 personnel working full time, 1 
personnel working part time in Gama HQ office 
and; 143 GAMA, 50 GE personnel are working at 
Bahrain site office for the project. Total site per-
sonnel has been recorded as 3,292 by the end of 
March 2019.

Progress as of  March 2019 is as follows:

General Project Progress    89.77%
Engineering Progress    99.40%
Procurement Progress    99.06%
Test and Commissioning Progress    54.64%
Construction Progress    86.11%

ONGOING 
PROJECTS
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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 Elec-
tricity Generation (Sonelgaz) for Boufarik Simple 
Cycle Power Plant Project, with a total capacity of 
approximately 704,129 MW. The power plant is 
designed to include 3 no’s of GE 9 FA.03 gas tur-
bine and 3 no’s Generator model 324H running 
with Natural Gas and Fuel oil.

ONGOING 
PROJECTS

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 office 
and site personnel demobilisation has been com-
pleted.

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 within 
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 systems within Gama’s re-
sponsibility was achieved on October 23rd, 2018. 
Landscaping and punch closure activities are cur-

ONGOING 
PROJECTS

rently ongoing at site. The remaining commission-
ing activities which are under POSCO E&C respon-
sibility & 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 fore-
sight 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 14,  11 of which is indirect and 3 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 March, 2019 is as follows:

Overall Project Progress  %99.99
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 prior-
ity areas. Steel structure fabrication & erection 
works for Process Buildings are completed. Side 
and roof cladding materials delivery process are 
completed, 98.18 % of erection works is complet-
ed. 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, surround-
ing fire fighting systems, and painting of tanks are 
completed.

Progress as of March, 2019 is as follows:
Project Overall   87.14%
Design and engineering  99.94%
Procurement    97.08%
ME&I, Equipment Installation 81.00%

ONGOING 
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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.

The first fire date of the simple cycle of the project 
with contract started on 22.08.2017, is planned 
as 07.06.2019, the date of commercial operation 
is planned as 22.10.2019; the first firing date for 
the combined cycle is planned as 08.01.2020 
and the commercial operation acceptance date 
is planned as 21.09.2020.

Main design and procurement activities of proj-
ect equipment and materials are completed, 
detailed design and procurement activities are 
ongoing. In January 2019 – March 2019 period, 
purchase orders were given for CCTV system, 
lighting fixtures, starting equipment, and several 
pipes and valves.

Within the scope of civil engineering works, 
mainly; HRSG elevator foundation works, shallow 
foundations design, misc. platforms and shelters 
steel design, and architectural and landscaping 
works, have been studied.

Within the scope of mechanical engineering 
works, mainly; piping and completion of fire pro-
tection system design, have been studied.

Within the scope of electrical engineering works, 
mainly; lighting system and several wiring dia-
grams, have been studied.

On 16.03.2019, the TAR transformer was ener-
gized and the backfeed activity was completed 
successfully. Following this, commissioning of 
MV and LV panels have been commenced. On 
27.03.2019, TBM works for 2 tunnels were com-
pleted successfully. 

GT and GTG installation works are ongoing. Soil 
improvement works for HRSG area have been 
completed, foundation works are ongoing.

Steel erection works are ongoing for Turbine 
Building and WTP Building, and have been com-
pleted for electrochlorination and fire protection 
buildings. Façade and roof cladding works have 
been competed for Electric Control Building, on-
going for Turbine and fire protection buildings. 

Structural works are ongoing for Admin and 
Technical Buildings. Tank installation works are 
ongoing for one Service/Fire Fighting tank and 
Liquid Fuel Tank. 
Installation of Fire Fighting pumps, cooling water 
pumps and heat exchanger have been complet-
ed, and erection works for RMS and WTP area 
have been started. 

A considerable amount of pipe prefabrication 
works required for the simple cycle first fire have 
been completed, and erection works have been 
started. The bidding process for HVAC and fire 
protection works have been completed, and in-
stallation works have been initiated.

Bidding process for simple cycle insulation works 
and chemical cleaning - steam blow have been 
started.

By the end of March 2019, GAMA staff; consists 
of 18 people in headquarters and 110 people at 
site. Site personnel for subcontractors, MHPS 
and Sumitomo consist of 1,136 people in total.

Progress as of March, 2019 is as follows: 

General project progress 75.5%
Engineering progress 98.3%
Procurement progress 87.6%
Construction progress 63.1%

ONGOING 
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

ONGOING 
PROJECTS

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, Technical Service 1, Tech-
nical Service 2, Galery and Waste Buildings R/C 
construction works have been completed. Main 
Hospital and Forensic Hospital R/C construction 
works are ongoing. Following the concrete works; 
earthing and grounding works, mechanical pip-
ing, drainage works, Water isolation works for 
foundation and curtainwall, bims block wall, sur-
face hardened screed, screed, plaster, partition 
wall, electrical & mechanical works and roofing 
works are on going on Main Hospital Building. 
Reinforced earth works are ongoing.

Infrastructural works are ongoing. 

GeoBarrier system retaining wall construction 
works have been started. Mechanical and Elec-
trical equipments delivery and installations have 
been started. 

Up to date, 459,000 m³ structural concrete has 
been cast. A total of 79,000 tons of rebar and 
490,000 m³ of structural concrete will be used in 
the scope of project.

By the end of March 2019, a total of 2,658 people 
are employed.

Project Progress as March, 2019 is as follows:

Overall Progress  52.2%
Engineering Progress 98.2%
Procurement Progress 45.9%
Construction Progress 56.6%
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KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

ONGOING 
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Ministry of Health of Republic of Turkey awar-
ded 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 cons-
truction area of 387,314 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 383,897 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 wit-
hin 36 months. 

The architectural works Main Hospital, Rehabili-
tation Hospital, High Security Forensic Hospital 
and Technical Service Building are in progress. 
Interior wall and plastering works are about to 
be completed in all buildings. Architectural works 
such as partition wall, satin plaster, ceramic tiling 
and façade insulation works have been continu-
ed. 

Moreover, façade aluminium windows and fra-
mes installation and fibercement covering works 
have been commenced. MEP and elevator works 
are in progress in all buildings in accordance with 
schedule. Escalators of Main Hospital Building 
have been installed. Furthermore,  medical gas 
system works  have been commenced in Main 
Hospital and Rehabilitation Hospital.

Manufacturing and delivery of electrical and me-
chanical equipment such as trigeneration plant, 
chiller, cooling towers, pumps, boilers&burners, 
elevators and high current system are in prog-

ress. Delivery of transformers and generators to 
site have been completed and they are installed. 
The procurement of the remaining tender pac-
kages for electrical, mechanical and architectural 
works will be finalized with respect to the sche-
dule. 

Currently, 161 GAMA-Turkerler and 2,118 sub-
contractor personnel with a total of 2,279 per-
sonnel have been employed at the project.



Ocak - Şubat - Mart 2019 85Sayı 9684

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 under 
LNTP phase and site construction works which 
were envisaged to commence in May 2019, 
will be commenced in September 2019 as an-
nounced by the Employer. 

Planned project duration is 8,5 months upon the 
commencement date. Project shall be realized 
with JICA financing and contractual planned com-
pletion 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 Control I&C, Gen-
erator and Electrical Equipment portion. Con-
sequently, 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 orig-
inal output 200MW and that the life of Boiler/
Turbine/Generator will be extended for 10 years.

ONGOING 
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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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