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Giriş

Bültenimizin bu sayısının hazırlıklarını 

yaparken, Yayın Kurulu olarak mutlulukla 

karışık bir heyecan duyduğumuzu belirt-

mek isterim. Yayın hayatına 1993 yılında 

başlamış olan GAMA Bülten’in 100. sayı-

sının hazırlığını yapmak, aradan geçen 27 

yılın anılarını yaşamak, o geçmişin olay-

larını yeniden gözden geçirmek ve hem 

yurt içinde hem de uluslararası alanda 

bir marka olmuş GAMA’nın tarihine yeni 

bir ışık tutmak anlamını taşıyacağı için 

bizleri heyecanlandırdı. 

1959 yılında ilk olarak bir limited şirket şeklinde yaşa-

mına başlayan GAMA’da son 27 yılda büyük değişim ve 

gelişmeler olmuş, Bültenimiz bu oluşumları yakından 

izleyerek tarihimizin arşiv sayfalarına kaydetmiştir. İşte 

şimdi  siz değerli okuyucularımıza 100. sayımızda bu ta-

rih sayfalarından özetler sunarak anılarımızı tazelemek 

istedik.

Biz hazırlıklarımızı yaparken, “Koronavirus” salgını dün-

yayı etkisi altına almaya, ülkelerden can kaybı haberleri 

gelmeye başladı. Günler geçtikçe kayıplar artmaya de-

vam etti ve bu virusun artık dünyada birçok değişiklik-

ler yapacağı, siyasal, sosyal ve ekonomik sistemlerdeki 

bilinen birçok kavramın değişmek zorunda kalacağı, 

önceliğin insanların sağlığı ile gıda tedarikine ve çevre 

korunmasına verilmesi gerektiği gibi konulardaki görüş 

ve düşünceler yaygınlaştı. Ülkelerin 

yönetimleri, acil önlemler için harake-

te geçtiler, kişilerin izolasyonu, sokağa 

çıkma yasakları ve maske kullanımları, 

hastalananların tedavi çalışmalarıyla 

birlikte yapılan uygulamalar oldu. 

Ancak, dünya çapındaki ekonomik 

sarsıntının daha ne kadar süreceği, 

toparlanmanın olup olmayacağı, 

olacaksa nasıl olacağı konularındaki 

belirsizlik çok endişe verici bir şekilde 

varlığını sürdürmektedir.

Bu gibi kriz durumlarında, gerekli uyumu sağlamak için 

daima hazırlıklı olan GAMA Yönetimi ve çalışanları, işlerini 

evlerinden de yürütebilmek amacıyla ilgili personelinin 

düzenlemelerini yapmış, çalışmalarda herhangi bir aksak-

lığa meydan vermemiştir. Her zaman olduğu gibi,  GAMA 

çalışanlarının, sorumluluk, dayanışma, karşılıklı sevgi ve 

saygı anlayışının, kriz dönemlerinde de bizleri başarıya 

ulaştıracağına inancımız tamdır. 

Bu duygularla ülkemize ve siz okuyucularımıza sağlıklı 

günler, Bültenimize de daha nice başarılı yayın dönemleri 

diliyoruz. 

       Saygılarımızla.

S. Yücel ÖZDEN
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Editörden

GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

GAMA BÜLTEN
OCAK-ŞUBAT-MART 2020 

SAYI: 100
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GAMA Holding

YAYIN KURULU
S. Yücel Özden

Ayşen Bektaş
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Ayşen Bektaş
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Tel: 0 (312) 248 42 00
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GAMA Bülten 100.Sayı

İlk sayısı Aralık 1993'de 
yayınlanan GAMA Bülten
bugüne kadar kesintisiz 
yayınlandı.

Emeği geçen tüm 
büyüklerimizi saygıyla 
anıyoruz.

GAMA Bülten'in Nisan ayında yayınlanan 100. sayısı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl kutlamalarına denk geldi.  
Bu onur verici tesadüf vesilesi ile Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 
ve Türk halkının egemenliğini ilan edişinin 100. yılını en içten 
duygularımızla kutlarız.
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GAMA Güç Sistemleri ve General Electric 
konsorsiyumu tarafından yapımı tamamlanan 
1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projemiz MEED Project Awards kapsamında 

GAMA Bülten 100.Sayı

“YÜZÜNCÜ SAYI”

GAMA Bültenleri, 1993 yılı birinci 
sayısından bugün geldiğimiz 100. Sayısına 
kadar GAMA tarihinin çok değerli ve önemli 
yazılı belgelerini oluşturmuştur. Bültenler 
birbiri ardından çıkartılırken GAMA’nın 
yıllar içinde kazandığı değerleri, başarıları 
ile öncü olmuş ve en önemlisi GAMA 
kültürünü yalnız çalışanlara değil, iletişim 
içinde olduğu çevreye de yansıtarak GAMA 
Ailesini birbirine bağlayan güçlü bir iletişim 
aracı haline gelmiştir.

GAMA’nın cesaretle üstlenerek hızla ve 
başarı ile ilerlettiği büyük ölçekli projeleri; 

ülkemizde ve dünyada GAMA’nın imza attığı “ilkler” GAMA Bülten sayfalarında 
gurur kaynağımız olarak yer almıştır. GAMA Bülten yalnızca bir iletişim aracı 
değil aynı zamanda 61 yıllık GAMA tarihinin bir “başarı” arşivi olmuştur.

GAMA Bültenlerini birinci sayısından yüzünce sayısına kadar büyük bir emek, 
heyecan, sorumluluk ve en önemlisi GAMA kültürü ile hazırlayan bütün 
arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum.

Bu güçlü iletişim zincirimizin daha nice yıllarda başarı ile devam edeceği 
inancıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hakan Özman
GAMA Holding 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

GAMA Ailesinin Değerli Mensupları,

GAMA bülteninin yüzüncü sayısının hazırlandığını öğrendiğimde, zamanın ne 
kadar hızlı aktığını bir defa daha hissettim.  GAMA’nın kurucularından, rahmetli 
babam Uğurhan Tunçata, GAMA bülteninin ilk sayısını bana, GAMA’dan 
anılarıyla dolu bir  mektubuyla beraber göndermişti...sene 1993.
 
Görüşüm, hayatta en kıymetli değerin itibar, en tatmin edici duygunun da 
bir işi doğru yapmak olduğudur.  GAMA Bülteni, doğru ve GAMA’nın itibarını 
koruyarak hazırlanmış bir iletişim kaynağıdır.  GAMA Bülteni'nin bu yüzüncü ve 
de bundan evvelki bütün sayılarının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşları 
tebrik eder, GAMA Ailesi adına onlara teşekkür ederim.
 
GAMA Bülteni'ni, ulaştığı toplumun her kesimine, resmi makamlara, 
işverenlerimize, müşterilerimize, iş birliği yaptığımız firmalara GAMA kültürü 
hakkında bilgi veren önemli bir iletişim kaynağı olarak görüyorum.  
 
GAMA Bülteni'nin yüzüncü sayısını kutluyorum, nice nice seneler devam 
etmesini temenni ediyorum.
 
Saygılarımla,

Ömer Tunçata
GAMA Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
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100. Sayı

Yıl 1993, 27 yıl öncesi. GAMA’nın Orta 
Doğu ülkelerinden sonra Rusya ve 
orta Asya pazarında da ciddi biçimde 
yer almaya başladığı yıllar.4 ekim 
1993’te çıkan çatışmalarda tahrip olan 
Parlamento Binası (Beyaz Ev) 2 ay gibi 
inanılmaz bir sürede onarılarak yıl 
sonundan evvel hizmete açılmış, ve 
GAMA Rus hukumetinin takdirlerini 
alarak uluslararası büyük prestij 
kazanmış durumda. Bir yandan da 
o yıllarda Moskova’nın en önemli 
inşaat projesi olan Gazprom Merkez 
Kompleksi yapımı devam ediyor.

Türkiye’de ise ülkenin ilk metro projesi 
olan Ankara Metrosu inşaatı başlamış 
ve hızla devam ediyor. Aynı anda 
geliştirilen üç YİD projesi var: Birecik 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı, İzmit 
Kentsel Su Temin Projesi, ve Trakya 
Elektrik Kombine Çevrim Gaz Santralı.  
Üçü de Türkiye’nin ilk YİD projeleri. 
Bunlardan Birecik Barajı’nın temeli 
bile atılmış ama üç projenin de finansal 

kapanışlarına daha üç sene var. Bir 
başka cephe de Malezya’da açılmış, bu 
yeni ve değişik coğrafyada bir Çimento 
fabrikası yapımı üstlenilmiş.

GAMA Holding henuz kurulmamış. 
Faaliyetler amiral gemimiz GAMA 
Endüstri olarak devam ediyor. İleride 
GAMA Güç Sistemleri’ne dönüşecek 
olan Babcock & Wilcox GAMA Kazan 
Teknolojileri kurulmuş ve yüksek 
basınçlı buhar kazanları yapıyor. Yeni 
ülkeler, yeni projeler şirketimize büyük 
ivme kazandırmış, merkez ve şantiye 
kadrolarımız hızla genişlemiş durumda.

İşte bu şartlarda, genişleyen GAMA 
camiasında şirket içi haberleşme ve 
iletişim önem kazandı. Özellikle yurtdışı 
şantiyelerimizde GAMA’ya yeni katılan 
çalışanlarımızın şirketi tanımalarını ve 
faaliyetlerinden haberdar olmalarını 
istedik. Sektörümüzdeki bir iki firma 
da bu eksiliği hissetmiş ve periyodik 
dergiler çıkarmaya başlamıştı. Biz de bu 
görevi Halkla İlişkiler Müdürümüz Sedef 
Tümer’e verdik. O da bu görevi layıkıyla 

yaptı ve uzun zaman başarı ile sürdürdü. 
Daha sonra da bayrağı devralan 
arkadaşlar bu güzel yayını daha da 
geliştirerek 100. sayıya ulaştırdılar. Bir 
süre sonra şirketten ayrılarak Istanbul’a 
yerleşen, çok sevdiğimiz arkadaşımız 
Sedef’i beş yıl önce kaybettik. Kendisini 
rahmet ve sevgiyle anıyorum.

Bugün GAMA Bülten’in 100. sayısında, 
bir yandan yayın hayatına başladığı 
günlerin anılarını tazelerken ilerleyen 
yıllarda rahmetli büyüğümüz, Onursal 
Başkanımız Erol Üçer’in eksilmeyen 
ilgisi ve desteğini hatırlatmak 
istiyorum. Sonraki yıllarda bu yayının 
içeriğine katkıları ve önsöz yazıları için 
ortağımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Yücel Özden’e, bugün bu yayının 
hazırlanmasında görev alan Deniz Erbil, 
Ayşen Bektaş, Emre Sümer, Duygu 
Can ve diğer arkadaşlara, daha önce 
uzun süre bu görevi sürdüren Reyhan 
Saygın’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Ergil Ersü
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi

GAMA Bülten 100.Sayı



12 13

Sa
yı

 10
0

O
ca

k-
Şu

ba
t-

M
ar

t 2
02

0

Değerli GAMA Ailesi;

Bu satırları yazarken hatırlıyorum 
ki GAMA Ailesi ile tanışmam 22 yıl 
öncesinde İzmir Aliağa TÜRPAŞ 
CCR/ Isomerization projesinde stajer 
olarak işe başlamam ile gerçekleşti. 
Hiçbir iş hayatı tecrübesi bulunmayan 
bir üniversite öğrencisi olan benim 
için GAMA şantiyesi çalışanları ve 
sağladıkları ortam ile tarifsizdi. Yapılan 
projenin büyüklüğü, karmaşıklığı, 
çalışan bir rafirenin arka planda 
sürekli homurdanması unutulmaz ve 
eşsiz deneyimlerdi. Çalıştığım 3 aylık 
süreç içerisinde hem GAMA hem de 
sektör hakkında çok değerli tecrübeler 
kazanırken GAMA Bülten ile tanışmıştım. 
Elime geçen bülteni bir solukta hiç 
ara vermeden okuyuvermiştim. 
Gerçekleştirilen projelerin bulunduğu 
ülkelerin çeşitliliği, yapılan işlerin 
kompleks yapıları beni çok etkilemişti. 
İtiraf ediyorum, iş yapılan bazı ülkerleri 
dünya haritasında bulmam 5 dakikamı 
almıştı. İçerikteki yazılar kadar 
fotograflarda çok etkileyiciydi. Yapıların 
yüksekliği, kaldırılan ekipmanların 
ağırlığı, kullanılan vinçlerin  görünüşleri 
çok heybetliydi bir mühendis adayı 
üniversite öğrencisi için. Sözlerimi fazla 
uzatmadan bugüne geliyorum... 

Sizler şu anda GAMA bültenin 100. 
sayısını okuyorsunuz. Benim gibi 
yıllarını GAMA’nın özellikle yurtdışı 
şantiyelerinde geçiren çalışanların 
çok iyi bildiği bir duyguyu sizlere 
aktarmak istiyorum. Siz dünyanın bir 
köşesinde, zorlu bir coğrafyada, gece 
gündüz çalışırken ansızın şantiyeye 
kargo ulaşır ve GAMA bültenin yeni 
sayısı ile karşılarşırsınız. Bülteni 
okurken etrafınızı sarmalayan ülke, 
aile,  sevdiklerinizin özlemi ve diğer 
birçok duyguyla karışık çok özel bir 
süreç yaşarsınız. Bir an bulunduğunuz 
yerden uzaklaşıp kendinizi evinizde 
hissedersiniz. İşte o an sizin için çok 
özeldir. Tabii ki bahsettiğim yıllar 
henüz dijital iletişim kanallarının çok 
gelişmediği, şantiyedeki bilgisayarların 
toplam sayısının bir elin parmaklarını 
geçmediği, fax ile haberleşilen zamanlar. 

Özet olarak GAMA Bülten, GAMA 
çalışanları için her zaman çok özel bir 
yere sahip olmuş ve şirketi içi iletişimi 
çok özel duygular ile harmanlayarak 
sürekliliği hiç aksatmadan hizmet 
etmiştir. Bu özel sayıda yer almanın beni 
çok mutlu ettiğini ve onurlandırdığını 
da belirtmek istiyorum. Ayrıca bültenin 
yayınlanması için geçmişte emeği geçen 
ve bugün çaba harcayan herkese çok 
teşekkür ediyorum.

Bu satırları yazarken tüm dünyayı 
etkisi altına almış COVID-19 pandemisi 
etkisi altında olduğumuzu unutmak 
mümkün değil. Çok zor bir süreçten 
geçiyoruz dünya vatandaşları olarak. 
Hayat normale döndüğünde birçok iş 
yapış modeli değişmiş olacak. Bir çok 
alışkanlığımızı sosyal mesafe kriterleri 
ile yeniden şekillendirmiş olacağız. Bu 
değişim her sektörde olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de radikal değişikliklere 
yol açacak. Geçmişte değişen koşullara 
çok hızlı ve başarılı bir şekilde adapte 
olarak bugünlere gelen GAMA Ailesi 
yine bu zorlu sınavdan da başarı ile 
çıkacak ve geleceğe güvenle bakarak 
yoluna devam edecektir. 

Bizler bu değişimin ateşleyicisi ve 
yorulmaz uygulayıcıları olarak GAMA’yı 
yeni düzende hakettiği konuma taşımak 
için usanmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Sağlıkla Kalın.

Ahmet Ligvani 
GAMA Endüstri ve GAMA Güç Sistemleri

Genel Müdürü 

GAMA Bülten 100.Sayı
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GAMA Bülten 100 Sayı 
Yaşında, Tebrikler! 

GAMA Bülten, bültenden daha fazlasıdır 
aslında. GAMA’nın yazılı sesidir. 
Bir şekilde GAMA ansiklopedisidir. 
Kurumsal hafızanın bir parçası, 
kurumsal anı kitabıdır. Bir başarı 
öyküsü anlatımıdır. GAMA’nın farklı 
şirket ve departmanlarında çalışanların 
birbiriyle iletişiminin bir parçası, 
birbirlerine yaklaşmasıdır. Yapılan 
yüzlerce projenin hangi dönem, iklim 
ve coğrafyada, hangi güçlükler altında 
yapıldığını anlatan bir bilgi kaynağıdır. 
GAMA’nın geçmişiyle geleceği arasında 
bağ kurmakta, yeni GAMA’lılara 
GAMA’yı anlatmaktadır. 

GAMA Bültenler’in dijital olarak 
Holding’in internet sitesinde her daim 
ulaşılabilir olması, güncel bilgilerin 
sürekliliği ve sürekli yenilen içerik ve 
yüzü, GAMA Bülten Ekibinin özverili 
çabalarının sonucudur. 

Benim de GAMA’da işe başlamam 
GAMA Bültenin ilk sayıları ile aynı 
döneme denk geliyor. Üyesi olmaktan 
gurur duyduğum bu değerli gruptaki 
gelişmeleri 100 sayıdır duyuran 
ve GAMA Bülten’in bugüne kadar 
yayımlanmasında emeği geçen herkese 
tek tek teşekkür ediyorum. 

Nice 100 sayılara GAMA Bülten. 

Hasan NAMAL
GAMA Ticaret A.Ş. Genel Müdürü

Değerli GAMA Ailesi,
 
60 yıllık bilgi, tecrübe, birikim ve 
kültürün buluşma noktası GAMA’nın 
bugün 100. sayısına ulaşan ve yıllar 
içerisinde on binlerce, yüz binlerce 
okuyucuya hitap etmiş en önemli 
iletişim kanalımız GAMA Bülten’in bu 
özel sayısında bir kaç kelime yazma 
şansına sahip olduğum için çok mutlu 
olduğumu belirtmek isterim. GAMA 
Bülten ile ilk tanışma fırsatını GAMA 
Enerji ve dolayısıyla GAMA Ailesine 
katıldığım 2013 yılında buldum. Son 3 
yılın bültenlerini okumak GAMA’nın 
hayata geçirdiği projeler hakkında 
daha detaylı bilgi sahibi olmamı aynı 
zamanda da çok değerli bilgiler edinerek 
en verimli şekilde oryantasyonumu 
tamamlama imkanı sağladı.

100. sayımızı hayata geçirdiğimiz bu 
dönemde dünya önemli bir değişimin 
eşiğinde; İçinde bulunduğumuz 
pandemi bizlere çok önemli dersler 
veriyor ve vermeye de devam edecek 
gibi duruyor. Dijitalleşme ve iletişim 
çağının gerekliliklerini bir çok konuda 
öncü olmuş GAMA bünyesinde 
önemli bir hız ve kararlılık içerisinde 
gerçekleştiriyoruz. Uzaktan çalışma 
sürecinde de bunun faydalarını görüyor 
ve verimliliğimizi, üretkenliğimizi 
kaybetmeden çalışmalarımıza devam 
edebiliyoruz. GAMA Bülten’in bir süre 
önce dijital platformlara taşınmasının 
da bu anlamda ne kadar doğru ve 
yerinde bir karar olduğunu bu süreçte 
daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. 
100. Sayımız yayına girdiği anda 
iş ortaklarımız, paydaşlarımız, 
müşterilerimiz ve GAMA’yı takip eden 
tüm okuyucularımız bu içeriklere bir 
saniye bile beklemeden ulaşabilecek ve 
haberlerimizi alacaklar.
 
Geçmişten bugüne GAMA’nın hem 
bünye içerisinde hem de dış dünyada 
tanıtılmasına, anımsanmasına ve 
bu muazzam çalışma kültürünün 
yayılmasına vesile olmuş tüm 
çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor 
emeklerinden dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Yeni milatlarda tekrar 
buluşmak dileğiyle…

Tamer Çalışır
GAMA Enerji Genel Müdürü

GAMA Bülten 100.Sayı
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Ödülün Sahibi ALBA

GAMA Güç Sistemleri ve General Electric 
konsorsiyumu tarafından yapımı tamamlanan 
1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projemiz MEED Project Awards kapsamında 

“Power Generation Project of the Year” 
kategorisinde “National Winner” olarak seçildi. 
Bu büyük başarılarından dolayı GAMA Güç 
Sistemleri ALBA ekibimizi tebrik ediyoruz.

GAMA Endüstri olarak Kuzey Kutbu Bölgesindeki ilk LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) tesisi 
özelliğini taşıyan Yamal LNG Üretim Tesisinin inşaasını tamamlamaktan gurur duyuyoruz. 
Özverili çalışmaları ile başarılı bir projeye daha adımızı yazdıran GAMA Endüstri ekibini 
tebrik ediyoruz. Bu proje geçmişte tamamladığımız 400’ün üzerindeki proje birikimimiz 
içerisindeki özel yerini aldı bile. Proje videomuzu izlemek için lütfen tıklayınız.

Yamal LNG Tesisi

Bahreyn’in En Büyük ve 
Bu Bölgedeki En Verimli Güç Santrali 

ALBA Güç Santrali
Ticari İşletmeye Alındı

1800 MW ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projesi 3. Ünite Ticari İşletmeye 20.02.2020 saat 
20.20 itibarıyla başarıyla alındı. ALBA Kombine 
Çevrim Güç Santrali Projesi, ALBA’nın altıncı 
alüminyum döküm hattının elektrik ihtiyacını 
sağlamak için inşa ediliyor. 

GC POWERLIST 
Türkiye Sıralaması
2013 yılından bu yana uluslararası hukuk firmalarının 
analizini gerçekleştiren The Legal 500’ün en etkili 
kurumsal hukuk danışmanlarını içeren GC Powerlist 
Türkiye 2019 sıralamalarında GAMA Holding Hukuk 
Müşaviri Bora Kaya ödüle layık görülmüştür. 

Kendisini ve ekibi Seçil Kuyucak, Hande Mutlu, Esra 
Berktaş ve Gamze Yıldız'ı başarılarından ötürü kutlarız. 

Proje detaylarına 40. sayfadan ulaşabilirsiniz.
ALBA proje videomuzu linkten izleyebilirsiniz.

https://holding.gama.com.tr/?nltr=MTA7MjQ4O2h0dHBzOi8veW91dHUuYmUvS01MNzBGTGg1dG87OzM2OTc3MGQwNzUyYTI5YmJlZjk1NDc4ZWM2NjhjNzQ4
https://www.youtube.com/watch?v=0KG9SCWX1bk
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, kurulu gücü 
100 MW ve üstü santrallerde uygulanmasını zorunlu 
kıldığı, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Standardına ilişkin belge yenilme denetim 
süreci, 27-28 Şubat’ta İç Anadolu santralimizde 
başarıyla sonuçlandı. İki gün süren yenileme 
denetiminde özellikle, kurulu olan Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi’nin performansına yönelik bilgi 
güvenliği süreçleri değerlendirildi. 

Sahip olduğu operasyonel ve bilişim teknolojisi 
ile Türkiye’deki ilk dijital santral olma özelliğini 
taşıyan İç Anadolu Doğalgaz Santrali, 2017 Mart 
ayında risk yaklaşımlı bir standart olan ISO/
IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
şartlarını sağladığını kanıtlamıştı.

İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Yenilemesi

GAMA Enerji’nin %30 hissedarı olan Tenaga Nasional Berhad şirketinin yeni atanan 
CEO’su Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, 9-10 Ocak 2020 tarihinde Ankara’ya ziyarette 
bulundu. İlk olarak Ankara’da yer alan Genel Merkezimizi ardından da Kırıkkale’de 
bulunan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizi ziyaret etti. 

Genel Merkezimizde GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır ve üst yönetimimiz 
tarafından ‘GAMA Enerji ve Türkiye enerji piyasaları’ hakkında sunum yapılan 
Hamzah; İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizde de saha gezisinden 
sonra teknolojik, finansal ve operasyonel veriler hakkında bilgi edindi.

TENAGA CEO Ziyaret



20 21

Sa
yı

 10
0

O
ca

k-
Şu

ba
t-

M
ar

t 2
02

0

Haberler

GAMA & ZOOMLION 
Northgate Projesi

GAMA & ZOOMLION 5 Adet 56X-6RZ Beton Pompalarımız 
Northgate Ankara Projesinde tek seferde ve aralıksız olarak 
10.000 m³ Beton Dökümünü yaparak görevlerini güvenle ve 
başarıyla tamamladı.

GAMA Enerji olarak üniversiteler ile 
yapılan işbirlikleri kapsamında, ODTÜ 
Tasarım Fabrikası ile 2020 Bahar 
Döneminde farklı disiplinlerden gelen 
akademisyenler ve öğrenciler ile ikinci 
projemizi hayata geçiriyoruz. 

GAMA Enerji Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Müdür Yardımcımız Emre 
Sümer’in öğrencilere yaptığı sunum ile 
başlangıcını yaptığımız bu serüvende 
bizleri tercih eden ‘Smartera Takımı’nın 
öğrencileri ile dijitalleşmeyi ele alarak 
geleceğin enerji şirketini dönem sonuna 
kadar birlikte tasarlamayı hedefliyoruz.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Şubat ayındaki END 590 Elektrik Piyasaları dersinde GAMA 
Enerji Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Burak Kadıoğlu elektrik ticareti ve risk yönetimi hakkında ayrıntılı 
bilgi aktarırken enerji piyasasından örnekler verdi.

GAMA Enerji END 590 Dersine Konuk Oldu 

GAMA Enerji - ODTÜ İş Birliği
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Tüm Dünya Sarsıldı: COVID-19
Değerli GAMA Ailesi,

Tüm insanlığı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle daha önce hiçbirimizin 
karşılaşmadığı derecede zor ve belirsizliklerle dolu bir süreçten geçmekteyiz. 
Hepimizi etkileyen bu kriz nedeniyle endişelerinizin olduğunu biliyor ve sizleri 
çok iyi anlıyoruz. Bilmenizi isteriz ki GAMA olarak bu süreçte tek önceliğimiz 
bütün çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Her gün yakından takip 
ettiğimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını ve 
önerilerini dikkate alarak gerekli önlemleri almakta ve uygulamaktayız.

Krizin dünyada yayılmaya başlamasından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kriz ekibimiz harekete geçmiş ve risk seviyelerine göre aksiyon adımları 
ayrıntılı bir şekilde belirlenerek gereken önlemler alınmıştır. Bilişim 
altyapımızın kuvvetli ve güvenilir olması sayesinde 17 Mart 2020 tarihinden 
itibaren GAMA merkez çalışanlarımız evden çalışmaya başlamıştır. Yurt içi 
ve yurt dışı şantiyelerimizde çalışan değerli ekip arkadaşlarımızın güvenlik 
ve sağlık önlemleri, bulundukları coğrafyadaki yetkililerin aldığı kararlar 
doğrultusunda uygulanmakta ve yakından takip edilmektedir. Yönetim 
ekiplerimiz, içinde bulunduğumuz bu kriz döneminde sizlerin sağlığını, 
güvenliğini ve işlerin sürekliliğini sağlayabilmek adına değerlendirmelerini 
yapmaya ve gereken tedbirleri almaya devam etmektedir.

GAMA Ailesi olarak hepimizin ve ailelerimizin bu krizden sağlıkla çıkması 
en büyük amacımızdır. İletişimin çok önemli olduğu bu zor zamanda, sizleri 
önemli gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte 
gösterdiğiniz anlayış, yardım ve destekleriniz için sizlere teşekkür eder; 
kendinizin ve ailenizin sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere gereken 
hassasiyeti göstermenizi rica ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

GAMA Holding Yönetim Kurulu

COVID-19 Nedir?
Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 
2019 Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, 
öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir 
virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan 
pazarında bulunanlarda tespit edildi. Daha sonra insandan 
insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki 
diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine 
ve diğer dünya ülkelerine yayıldı.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa 
neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç 
koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum 
Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu 
(SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu 
enfeksiyonlarına neden olduğu biliniyor. 

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye 
yayılan koronavirüsü pandemi olarak ilan etti.

GAMA Holding Yönetim Kurulu Duyurusu
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Sevgili GAMA Ailesi,

Bugün size yeni coronavirüs Covid-19 hakkında 

bilgi verecektim ancak, geçmiş yazılarıma şöy-

le bir göz attığımda verdiğim bilgilerin üzerine 

eklentiler yaparsam eni konu tıbbi bir makeleye 

dönüşeceğini gördüm. O yüzden bugünlük ya-

zımda genel olarak salgını önleme adına neler 

yaptık, neler yapacağız onları sizinle paylaşmak 

istedim. Salgın haberleri geldiğinde ilk yaptığı-

mız şey GAMA Kriz Yönetimi adlı bir kurul oluş-

turmak oldu. Bu kurulda krizi yönetmek adına 

alınacak kararları ve bu kararları üst yönetime 

teklif olarak iletilmesi ilk amaçtı. Çok hızlı hare-

ket etmek gerekiyordu. Dünyada neler yapıldı-

ğını izlemekle başladık. Onlar ne gibi önlemler 

alıyorlardı, neler paylaşıyorlardı; burdan alaca-

ğımız en önemli çıkarım alınacak önlemlerin hiç 

gecikmeden bir an önce alınmasıydı. 

Biz de öncelikle risk altındaki ve yaş olarak daha 

fazla etkilenmesi olası olan yaş gruplarını uzak-

tan çalışmaya yönelttik. Milli Eğitim Bakanlı-

ğı’nca alınan okulların kapatılması kararının 

ardından okul çağında çocukları olan annelere 

izin verildi ve sonrasında salgının yayılma eği-

limi dikkate alınaraktüm GAMA için uzaktan 

çalışmanın uygun olacağı düşünülerek üst yö-

netime teklif olarak iletildi. Yönetim Kurulumuz 

özverili bir karar alarak uzaktan çalışma onayını 

çok erken verdi. Bu karar ile şu ana kadar hiçbir 

GAMAlının coronavirüs ile ilgili bir bulaş yaşa-

madığını mutlulukla paylaşıyorum. 

Peki bundan sonra ne olacak? 

Biz GAMA Kriz Yönetimi Kurulu olarak her Cuma 

günü  online olarak uzaktan toplantı yapıyo-

ruz. Bu toplantıların gündemi hep ‘’daha iyi, 

daha etkili ne yapabiliriz?’’ konuları oluyor. Co-

vid-19’dan minimum etkilenmek adına yaptı-

ğımız araştırma ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. 

Haftalık olarak GAMA çalışma gündemini belir-

liyoruz. 

İleriki günlerde neler olacak? 

Covid dünyada hızla yayılmaya devam ediyor, 

ülkemizde daha sakin bir yayılım izleniyor. Ya-

pılan yayınlardan böyle anlıyoruz. Sağlık Ba-

kanlığı’nca izlence haritaları yayınlanıyor. Bu 

haritalarda görünen en belirgin ayrım ise: gelir 

dağılımının ve eğitim seviyelerinin düşük ol-

duğu uydu kentlerde hastalığın yayılım hızının 

daha yüksek olduğudur. Ancak virüs ülke nüfu-

sumuzun %15 ila %20 oranında bulaş göstere-

ceğini tahmin ediyorum (ki bu oranı Şansölye 

Merkel Almanya için %50 olarak açıkladı). Bu 

hastaların %20 ila %25’i belirtisiz olarak hasta-

lığı yaşayan mutlu bir azınlıktır. Fakat bunların 

hastalığın yayılmasında etken olduğu unutul-

mamalıdır. %75 ila %80 arasında hafif ve orta 

ağırlıkta olarak bu hastalığı yaşayacaklar.

 Yüzde %2 ve %5 aralığında ise hastalık ağır sey-

redecektir, kayıplarımızın da bu kesimden ola-

cağı kesin gibi. Ancak bir sürü iyi şeyler de olu-

yor. Aşı bulunması çalışmaları aylarca sürebilir 

ama ilaç tedavileri daha hızlı gelişiyor, sonuçlar 

artık daha yüz güldürücü. İlaçların etkinliğinin 

artmasından dolayı iyileşen hasta sayısı giderek 

yükseliyor. Birçok hastada herhangi bir sekel 

kalmadan taburcu ediliyor. İyi gelişmelerden 

söz etmişken Norveç ve Danimarka’nın hastalı-

ğı kontrol altına alıp 20 Nisan’da okullarını aça-

cağı haberi önemli bir kilometre taşıdır.

Hala bulaşın yakın temasla olduğunu insanlara 

anlatmaya çalışıyoruz. Evde kal çağrısına katılı-

yoruz. Bu dönemde korunma adına evde kalıp 

doğru beslenme yani proteinden zengin, yağ-

dan fakir bir diyet bizi ayakta tutacaktır.

Sıvı alımını ihmal etmeyeceğiz. 
Karamsarlığa kapılmanın bir anlamı 
yok. Ne kadar hayata pozitif bakabilirsek 
o kadar immünitemizin yükseleceğini 
unutmamalıyız. Haber kirliliğinden 
uzak kalmanızı şiddetle öneriyorum. 

Aslına bakarsanız içinde bulunduğumuz du-
rumun bize sunduğu uzun ve aralıksız bir süre 
içerisinde ailemizle, sevdiklermizle yaşayabi-
leceğimiz ve büyük olasılıkla bir daha gerçek-
leşmeyecek bir armağan olarak görmeliyiz. Bu 
zamanı iyi değerlendirmenizi bütün kalbimle 
diliyorum.

Sağlıklı günler dilerim,

Dr. Ömür Hiçdönmez

GAMA Holding İşyeri Hekimi Dr. Ömür Hiçdönmez'den COVID-19 salgını 

kapsamında şirketimizce alınan tedbirlere ilişkin görüşlerini aldık. 
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Türkiye’deki Covid-19 salgının en yaygın 

görüldüğü şehirlerden İzmir ve Kocaeli’nde 

bulunan iki şehir hastanesi projemizde, T.C. 

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını için 

06.03.2020 tarihinde mail yoluyla gönderdiği 

önerilere ve sonrasında yayınlanan genelgelere 

uygun olarak önlemler alındı. Şantiyelerin 

bulunduğu şehirlerde vaka sayısının giderek 

artmasıyla alınan önlemler tekrar gözden 

geçirildi ve en üst seviyeye çıkarıldı. Çalışan 

sayısının kaçınılmaz olarak azaldığı şu 

dönemde GAMA-Türkerler personeli de 

dönüşümlü çalışma düzenine geçti. Projelerin 

performansını olumsuz etkileyen bu koşullar 

içinde saha çalışmalarına mümkün mertebe 

devam edilmeye çalışılıyor. Alınan önlemler 

doğrultusunda İzmir Bayraklı ESK ve Kocaeli 

ESK şantiyeleri risk analizlerine Covid-19 ile 

ilgili 18 madde ilave edilerek revizyon yapıldı, 

Acil Durum Planları da bu içerikte güncellendi.  

Tüm çalışanların günlük olarak ateş ölçer ile 

ateş durumu kontrol ediliyor. Corona Virüs ile 

ilgili hazırlanan İSG-Ç Bülteni içeriğine uygun 

olarak, açık alanda kişiler arasında gerekli 

uzaklık sağlanarak düzenli eğitimler veriliyor. 

Kampta kalan personeller için odalarda güvenli 

mesafe dikkate alınarak kişisel izolasyonu 

sağlamak üzere yeniden düzenleme yapıldı. 

Kamp, soyunma odaları, yemekhane gibi 

Devam Eden Projelerde Alınan COVID-19 Salgını Önlemleri

bölgelerde düzenli dezenfeksiyon uygulaması 

yapılıyor. Yemekhanelerde yemek zamanları 

revize edilip personellerin oturma düzeni 

sosyal güvenlik mesafesi korunacak şekilde 

düzenlendi. Bilgilendirici ve uyarıcı afiş, poster 

ve talimatlar herkesin görebileceği alanlara 

asıldı. Şantiyelerde baret, koruyucu eldiven, 

iş önlüğü gibi malzemelerin ortak kullanımı 

yasaklandı. Şantiye sahasında yeterli sayıda 

bulunan denetmenler ile çalışanların tedbirlere 

uyumu devamlı olarak izleniyor. Bakanlığın 

duyuruları takip ediliyor ve alt yüklenicilerle de 

paylaşılıyor.

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü ve Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü:GAMA Binası’nda 
Çalışanlara Yönelik Alınan 
Önlemler
Virüsün Avrupa’da yaygın olarak görülmesiyle 

birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde virüs ve 

hastalık ile ilgili bilgilendirme duyurularımıza 

başladık. Zorunlu olmayan yurt dışı seyahatleri 

iptal edildi, zorunlu olan seyahatlere giden 

personelimize maske dağıtımı yapıldı. 11 

Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakanın 

açıklanması ile önlemlerimizi biraz daha 

artırarak çalışma ortamlarının düzenli olarak 

dezenfekte edilmesine ve bina girişinde 

personelin ve ziyaretçilerin ateş ölçümüne 

başlandı. 

Tüm yurt dışı seyahatler durduruldu, yurt 

içi seyahatlere ise kısıtlama getirildi, hassas 

risk gruplarında yer alan çalışanların evden 

çalışmaları sağlandı, toplu ulaşım kullanan ve 

kalabalık ortamlara girmek durumunda olan 

personele maske dağıtımı yapıldı. Türkiye’deki 

vakaların artması ile Yönetim Kurulu kararı 

üzerine 17.03.2020 tarihi itibarı ile uzaktan 

çalışmaya geçildi. Zorunlu olarak ofisten 

yürütülmesi gereken işler için yeni çalışma 

düzeni oluşturuldu, imza günleri belirlendi ve 

nöbet sistemi getirildi.

COVID-19 Önlemleri

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi 
altına alan COVID-19 salgınının 
yayılmasını engellemek ve bu pandemi 
döneminden tüm çalışanlarımızın, iş 
ortaklarımızın ve ailelerimizin sağlıkla 
çıkması adına GAMA olarak gerekli 
adımları atıyor, merkez ofisimizde, 
şubelerimizde ve şantiyelerimizde 
resmi makamların uyarılarını da 
dikkate alarak önlemlerimizi alıyor ve 
mücadelemize devam ediyoruz. 

Tüm uzmanların ortak görüşünün, 
virüsün yayılmasını önlemenin 
en etkili yolunun sosyal mesafeyi 
korumak ve el hijyenine dikkat 
etmek olduğunu hatırlatarak özverili 
çalışmalarını sürdüren tüm GAMA 
Ailesine, özellikle de sahada çalışan 
proje ekiplerimize teşekkür ediyor, 
alınan önlemleri titizlikle uygulamaya 
devam etmelerini rica ediyoruz.
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Irak’da Covid-19 vakası çıkması ile devam eden 

saha işlerinin güvenli bir şekilde yerine getiril-

mesi için Hartha Proje Yönetimi salgına yönelik 

aksiyon planı oluşturdu. Bu plan doğrultusunda 

öncelikle saha çalışanlarına bilgilendirme yapıl-

dı ve lokal, ofis, kamp ve mutfakta belirli bölge-

lere dezenfektan yerleştirildi. Personelin sağlık 

durumu günlük olarak kontrol edilmeye baş-

landı. Ateş, öksürük burun akıntısı gibi durum-

larda çalışanlara izin verilmesi ve tekrar doktor 

kontrolünden geçmeden işe başlatılmaması 

sağlandı. Hartha dışına çıkmak izin isteyen yerel 

işçilere, gitmesi durumunda en az 1 ay ücretsiz 

izin verilmesi kararlaştırıldı. Çalışma sahasına, 

saha ofislerine ve kamp bölgesine bilgilendir-

me afişleri asıldı. Acil durumlar için karantina 

odası oluşturuldu, bağışıklık sistemini güçlen-

dirici vitamin ve ekstra ilaç alımı gerçekleştirildi. 

55 yaş ve üstü personellerin kampta gözetim 

altında tutulmaları ve sahaya çıkmamaları sağ-

landı.

Covid-19 salgının Basra’da görülmesinin ar-

dından yerel personel ücretsiz izne gönderildi. 

Kamp ve mutfak çalışanlarının GAMA kampın-

da ikamet etmesi sağlandı. Mutfak malzeme-

lerinin temini güvenilir yerlerden sağlandı ve 

yüklü stok yapıldı. Ünite 1 tarafına işveren ve 

taşeronu dahil hiçbir yerel personelin girişine 

izin verilmemesi ve kapı güvenliği için gerekli 

önlemlerin alınması sağlandı. İşverenin ve taşe-

ronunun çalışması gereken bölgelerde GAMA 

personelinin çalışması yasaklandı. Irak'da 7 Ni-

san 2020 itibarıya tespit edilen vaka sayısı 1031 

olup, 64 kişi hayatını kaybetti. 

Saha çalışmaları tamamlanan projemizde 

kampta bulunan iki çalışma arkadaşımız için 

gerekli hijyen malzemeleri ile koruyucu ekip-

manları (maske, eldiven vb.) salgın bölgede ya-

yılmadan önce temin edildi ve gıda stoğu ya-

pıldı. Halihazırda bölgede 20 Mart’ta başlayan 

sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu doğrul-

tuda arkadaşlarımız kamp bölgesinden dışarı 

çıkmıyor ve dışarıdan da içeri kimse alınmıyor. 

Proje Müdürümüz ile hergün irtibat halinde 

olan iki çalışanımızın kontak bilgileri ve kamp 

adresimiz konsolosluk yetkililerine iletildi. 

Rades Şantiyesi Tunus’daki resmi makamların 

uygulamaları doğrultusunda 20 Mart 2020 iti-

barıyla tamamıyla kapatıldı. Çalışmaya başlama 

tarihi ülkedeki pandemi durumuna bağlı olarak 

revize ediliyor. Tunus’da 7 Nisan 2020 itibarıya 

tespit edilen vaka sayısı 596 olup, 22 kişi haya-

tını kaybetti. 

200 MW Hartha Termal Güç 
İstasyonu Rehabilitasyonu – Ünite 1:

2×150 MW Khabat Kombine Çevrim 
Güç Santrali, Ünite 1 ve 2:

450 MW Rades C Kombine Çevrim 
Güç Santrali:

Bahreyn’deki ilk Covid-19 vakasının 21 Şubat'ta 

görülmesiyle birlikte ALBA Proje Yönetimi’nin 

talimatıyla güvenlik önlemleri arttırılarak 

günlük sağlık taraması ve raporlaması 

yapılmaya başlandı. 

Sahada çalışmaların devam ettiği projede, 

şantiyeye giriş yapan çalışanların ve ziyaretçilerin 

her gün ateş ölçümleri yapılıyor. Ayrıca, seyahat 

geçmiş beyanları ve sağlık raporu olmadan 

sahaya giriş yapılması yasaklandı. Yüksek ateş 

veya grip benzeri belirtiler gösteren kişilerin 

sahaya girişine izin verilmiyor, bu kişilerin 

sahaya ulaşım yolu, kampta konakladığı alan 

ve gün boyu yaptığı tüm temaslar kayıt altına 

alınarak kaydediliyor.

Projedeki risk altında bulunan kişiler belirlendi, 

yaşları ve/veya tıbbi geçmişleri izolasyon 

gerektiren kişilerin sahaya giriş kartları askıya 

alındı ve bu kişilerden kendilerini toplumdan 

izole etmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı 

tarafından verilen tavsiyelere uymaları istendi. 

Ofisler ve kantinler dezenfekte edildi, el yıkama 

ile ilgili afişler asıldı. Bu önlemler kapsamında 

taşeronlarımızın uygulamaları da yakından 

takip ediliyor. 

Taşeronlarımızın kampları ve ulaşım araçlarını 

haftalık olarak dezenfekte etmesini, oda 

Devam Eden Projelerde Alınan COVID-19 Salgını Önlemleri

doluluk oranını azaltmasını ve normal çalışma 

saatlerinin dışındaki etkileşimlerini azaltmak 

için dışarı çıkma yasağı getirmelerini sağlıyoruz. 

Bahreyn’de Covid-19 salgını için hazırlanan 

uygulama proje tarafından da kullanılıyor. 

“Beware Bahrain” isimli bu uygulama 

kullanıcının konumunu tanımlaması ile yakın 

çevresindeki salgına yönelik verilerden yola 

çıkarak uyarıda bulunuyor. 

Bahreyn'de 7 Nisan 2020 itibarıya tespit edilen 

vaka sayısı 756 olup, 4 kişi hayatını kaybetti. 

1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali:
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Uluslararası bir yapıya sahip olmak aynı 

zamanda uluslararası standartları takip etme 

ve hızlıca uyum sağlama gerekliliğini de 

beraberinde getirmekte.

Dünyada COVİD-19 salgını tırmanmaya 

başladığı anda şirketimizde iç ve dış iletişim 

ile iş sürekliliğinin sağlanması, resmi kurumlar 

tarafından konu ile ilgili yayınlanan genelge 

ve diğer uygulamalara paralel olarak, alınan 

kararların hızlıca uygulanması amacı ile iş 

sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin de 

olduğu bir kriz ekibi oluşturduk. Kriz ekibimiz 

tarafından hazırlanan kriz aksiyon planını 

Yönetim Kurulumuz’un onayı ile hızlı bir şekilde 

uygulamaya aldık. 

Bu kapsamda sosyal mesafenin korunması, 

gereken hijyen önlemlerinin alınması, maske 

kullanımı ve bu konuda çalışanların düzenli 

bilgilendirilmesine paralel olarak daha önce 

hayata geçirmiş olduğumuz dijitalleşme 

çalışmalarımız sayesinde kısa sürede evden 

çalışma modeline geçiş yaptık. 

Sadece merkez ofisimizde değil, elektrik üretim 

santrallerimizde de düzenli dezenfektasyon 

çalışmalarımızın yanı sıra, kilit personel analizi 

yaparak, çalışanlarımızın temasını en aza 

indirecek şekilde dönüşümlü çalışma modelleri 

oluşturduk ve özellikle enerji üretim sürecinin 

iş sürekliliği açısından kritik olan personelin 

enfekte olmaması için ciddi önlemler aldık. 

Olası vaka ile karşılaşılması durumunda, bulaş 

durumunun engellenmesi için her tesisimizde 

karantina odası oluşturarak tedbirlerimizi 

arttırdık. Tüm şirketlerimizde uygulamakta 

olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemi kapsamında yapmış olduğumuz risk 

değerlendirme çalışmaları ve proaktif yaklaşım 

sayesinde aksiyonları hızlı bir şekilde hayata 

geçirdik. Bu süreçle paralel olarak tüm acil durum 

planlarımızı ve risk değerlendirmelerimizi 

hem merkez ofisimiz, hem de santrallerimiz 

kapsamında gözden geçirerek yeniledik.  

Firmamızın tüm tesislerinde uygulamakta 

olduğu çevre politikası kapsamında kontamine 

olmuş eldiven maske gibi tek kullanımlık kişisel 

koruyucu malzemelerin kullanımı sonrası nasıl 

bertaraf edileceği ile ilgili de çalışmalar yaparak 

tüm tesislerimize konu ile ilgili yönlendirmeler 

yaparak, uygulamaya geçirdik. 

Çalışanlarımızın büyük bir kısmının uzaktan 

çalışmakta olduğu bu dönemde evde çalışmanın 

sosyal ve psikolojik etkilerini de dikkate alarak 

insan kaynakları departmanımızla koordineli 

olarak “evde verimli çalışma bilgilendirmeleri’’ 

yaparak online toplantılar gerçekleştirdik ve 

bu dönemi hem mental hem de fiziksel olarak 

sağlıklı atlatabilmek için aktiviteleryapmaya 

devam ediyoruz. 

Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu 

durumda, enerji üretiminin ne kadar temel bir 

ihtiyaç olduğunun farkında olarak, sektördeki 

rolümüzü ve asıl değerimizin insan olduğunu 

hiçbir zaman unutmadan, çalışanlarımızın 

sağlığını maksimum düzeyde koruyarak, enerji 

üretimimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. 

Haftalık olarak kriz ekibimiz ile durum 

değerlendirmesi yaparak, gelişmeleri takip 

ediyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

GAMA Enerji'de Alınan COVID-19 Salgını Önlemleri

Dünya ile paralel olarak ülkemizde de hızlı yayılım gösteren COVİD-19 pandemi 
döneminde GAMA Enerji ve varlıkları kapsamında çalışanlarımız arasında virüs 
yayılımını engellemek ve olası vaka durumlarını doğru bir şekilde yönetmek amacı 
ile ortaklarımızın katkıları ve resmi kurumların yönlendirmeleri doğrultusunda  
hızlı kararlar alarak hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.  
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Covid-19 salgını birçok sektörü etkisi 
altına aldığı gibi dünyanın ve Türkiye’nin 
enerji sektöründe de ciddi etkilere yol açtı. 

Petrol fiyatları son 18 yılın en düşük seviyelerine 

gelirken küresel enerji talebinde de ciddi 

düşüşler meydana geldi. Hem üretim hem de 

tüketim tarafında birçok alanda Dünya’nın 

lokomotifi olan Çin’in, ekonomik anlamda nasıl 

geliştiği tüm dünya piyasalarını ve emtiaları 

yakından ilgilendiriyor. Virüsün ilk olarak Çin’de 

yayılmasının ardından ham petrol fiyatlarında 

ve ilgili diğer türev ürünlerinde sert düşüşler 

meydana geldi. Bu gelişme ile ekonomik 

yavaşlamanın derinleşmesi ve yarattığı 

belirsizlikler sadece enerji emtialarında değil 

diğer birçok ara/nihai üründe ve hizmet 

sektöründe işleri durma noktasına getirdi. 

Bütün bu yaşananlar diğer tüm enerji emtiaları 

gibi elektrik piyasalarını da ülkemiz özelinde 

olumsuz etkilemeye başlamıştır. 

Gün geçtikçe artan karantina kararları ile 

özellikle pik (yüksek talep gören) saatler olarak 

adlandırılan (08:00-20:00) saatler arasında 

elektrik tüketiminde geçen yılın Mart ayının son 

haftasına kıyasla 10%’luk bir düşüş meydana 

geldi. Bu talep düşüşü piyasa takas fiyatında 

Nisan ayı ortalaması için yaklaşık 70 TL/MWh’lik 

bir düşüşe yol açtı.

Salgının enerji sektöründeki bir diğer önemli 

etkisi de tedarik zinciri üzerinde oldu. 

Yapılamayan teslimatlar, kapanan sınırlar, 

iptal edilen anlaşmalar; ürün teslimatlarında 

ve tedarik zincirinin işleyişinde aksamalara 

yol açtı. Yakın gelecekte başta Çin olmak 

üzere salgından etkilenen ülkelerden tedarik 

edilen ürünlerin fiyatlarında artış olması veya 

teslimatının belirsiz süreliğine ötelenmesi 

beklenmektedir. Bu sürecin Türkiye enerji 

sektörüne etkileri santralların bakım tarihlerinde 

değişikliğe gitmesine yol açmaktadır. Ayrıca 

bu durum, YEKDEM’den yararlanmak isteyen 

santraller için büyük bir sorun haline gelebilir.  

Tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı 

faaliyete geçme tarihleri ötelenen santraller, 

mevzuatta belirtilen hedef tarihlerde devreye 

alınamayabilir. Yaşadıkları bu belirsizlik teşvik 

mekanizmasından yararlanmaları noktasında 

ciddi risk teşkil etmektedir. Bu konuda sektör 

paydaşları, Kamu ile de istişare ederek olası 

çözümleri değerlendirmektedir.

Enerji tüketim tarafında ise, 7226 sayılı Kanunla 

yapılan düzenlemeler ile, Cumhurbaşkanı’na 

deprem, yangın, su baskını, çığ ve benzeri 

afetler nedeniyle mağdur olan tüketicilerin 

ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğalgaz 

faturalarını 1 yıla kadar erteleme yetkisi 

verildi. Ancak, Cumhurbaşkanlığı tarafından 

elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin 

henüz herhangi bir karar verilip, yürürlüğe 

girmemiştir. Buna ilaveten, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs 

salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik 

faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapmıştır. 

Bu alınan önlem neticesinde dağıtım şirketi 

personeli karantina bölgesinde veya idari 

kararla sayaç okumasının durdurulduğu 

bölgede bulunan abone sayaçlarının Nisan 

2020 itibariyle 3 aylık süre boyunca son 2 yılın 

ilgili aylarının ortalama tüketim değerlerini 

dikkate alarak faturalandırılmasını yapacaktır. 

İlgili ay için geçmiş dönemde bir tüketim 

yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura 

düzenlenecektir.

Belirlenen 3 aylık süre sonunda, eğer süre 

uzatımı gelmezse, gerçek tüketimler ölçülecek 

abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın 

altındaysa dağıtım şirketleri fazla tutarı tek 

seferde iade edecektir. Abonenin gerçek 

tüketimi faturalanan tutarın üzerinde ise 

aradaki fark taksitlere bölünerek müşteriden 

talep edilerek mahsuplaşma sağlanacaktır.

Yakın ve orta vadeli gelecekte, elektrik talebinde 

dolayısıyla fiyatlarında düşüşün devam etmesi, 

tedarik zincirinden kaynaklı inşaatların durması, 

portföyde bulunan tüketicilerin aboneliklerinin 

sonlandırılması, yatırımların risk katsayısının 

artması gibi etkiler beklenmektedir. 

Türkiye enerji sektöründeki firmaların bu süreci 

en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için finansal 

risklerin daha iyi yönetilmesi, hem ticaret 

yaptığı şirketler hem de diğer paydaşlarıyla 

olan ilişkilerini mümkün olduğunca yakından 

takip edebilmesi diğer dönemlere kıyasla ayrıca 

önem arz etmektedir.

GATES Enerji Ticaret Ekibi

COVID-19 Enerji Piyasaları Analizi
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Şantiye Günlükleri

450 MW Rades C Kombine Çevrim Güç Santrali

GAMA Güç Sistemleri Şantiye Müdürü 
olarak görev yapan Serhan Eryaşar 
ile Rades Projesi ve şantiye hayatı 
hakkında konuştuk. 

Serhan Şef, biraz sizi tanıyabilir miyiz?

1975 Yunak doğumluyum. İstanbul Teknik Üni-
versitesi Jeodezi ve Fotogrametri mühendisli-
ğinden 1997 yılında mezun oldum. 

1996 yılında üniversite eğitimimin son senesin-
de GAMA bünyesindeki İzmit Kentsel ve Endüst-
riyel Su Temin Projesinde ilk işime başladım. 

Halen devam ettiğim Tunus’ taki Rades C 450 
MW CCPP projesine kadar GAMA’nın çeşitli pro-
jelerinde çalıştım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

RADES projesi hakkında bize kısaca bilgi 
verebilir misiniz? Projenin amacı nedir? 
GAMA’nın üstlendiği görev nedir?

RADES projesi, bir Türk şirketinin Tunus’da yap-
mış olduğu ilk kombine çevrim güç santral pro-
jesidir. Proje sahası Tunus’un başkenti Tunus’un 
yaklaşık 10 km doğusunda Rades şehrindedir. 

Santral 450 MW üretim kapasitesine sahip gaz 
yakıtlı kombine çevrim santralidir ve tamam-
landığında Tunus’un enerji üretim kapasitesinin 
yaklaşık %10’unu sağlayacaktır.

Sahibi Tunus Elektrik ve Gaz idaresi (STEG) olan, 
Rades projesi kapsamındaki anahtar teslimi ya-
pım işleri Sumitomo Corporation – Mitsubishi 
Hitachi Power Systems konsorsiyumu tarafın-
dan yürütülmektedir. 

GAMA Güç Sistemleri, Sumitomo Corporati-
on’in alt yüklenicisi olarak Elektrik Santrali Des-
tek/Yardımcı Sistemleri ekipmanlarının tasarımı 
ve satın alınması ile tüm saha yapım/montaj 
işleri ve kapsamı dahilindeki ekipmanların dev-
reye alma işlerinden sorumludur.

RADES Projesini üç kelime ile anlatmanızı 
istersek nasıl anlatırsınız? Nedenlerini 
yazar mısınız?

Hedefler - İlkler - Zorluklar

Rades Projesinin iki ana hedefi vardı, Tunus için 
yaz aylarında artan elektrik ihtiyacını karşıla-
mak için projenin ilk safhasını 2019 yazına ka-
dar tamamlamak ikinci safhasını da 2020 yazına 
kadar tamamlayıp elektrik üretmeye hazır hale 
getirmekti. Bu oldukça zorlu bir süreçti.

Projenin ilk hedefini kayıp iş kazası olmadan ba-
şarı bir şekilde tamamladık ve aynı şekilde ikin-
ci hedef için kararlı bir şekilde çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu süreçte aynı zamanda Tunus için 
de ilkleri gerçekleştirdik ve denizden su alma 
yapısına giden tüneller için Tunus’da ilk mikro-
tünel uygulamasını gerçekleştirdik.

Projenin ilk hedefini kayıp iş kazası olmadan ba-
şarı bir şekilde tamamladık ve aynı şekilde ikin-
ci hedef için kararlı bir şekilde çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Bu süreçte aynı zamanda Tunus için de ilkleri 
gerçekleştirdik ve denizden su alma yapısına 
giden tüneller için Tunus’da ilk mikrotünel uy-
gulamasını gerçekleştirdik.

Şantiyedeki hayat ve çalışma ekibinin 
öneminden bahseder misiniz?

Şantiyede hayat oldukça dinamik ve enerjik, 
kimi zaman doğa ile mücadele ediyorsunuz 
ve güçlüklerle nasıl başa çıkabileceğinizi öğre-
niyorsunuz. Bir yandan da şantiyede çalışmak 
özveri gerektirebiliyor, kimi zaman ailenizden, 
sevdiklerinizden uzak yerlerde çalışmak zorun-
da kalabiliyorsunuz. Çalışma ekibinden bahse-
dersek; başarılı işlerin ardında her zaman iyi bir 
ekip vardır, iyi ekiplerin önünde de hep güzel 
işler olur. Uyumlu bir çalışma ortamında güven 
ortamı gelişir, iş motivasyonu artar, farklı ve ya-
ratıcı fikirler ortaya çıkar ve başarı kendiğilin-
den gelir.

Son olarak, siz 24 yıldır GAMA ailesinin 
bir parçasısınız. GAMA’yı ve GAMA’lı 
olmak hissiyatının dününü bugunünü ve 
geleceğini nasıl gördüğünüzü paylaşabilir 
misiniz?

Bunca yıldır bu şirketin bir mensubu ve GAMA’lı 
olmaktan gurur duydum. Benim için gerçek 
anlamda bir aile ortamıdır. GAMA değerleri ile 
yetiştirildik ve yeri geldiğinde aramıza yeni katı-
lanlara bu değerleri aktarmaya çalıştık. Başka iş 
ortamlarında maalesef çok sık görülmeyen say-
gı ve sevgi ortamının hiç bozulmadan bugüne 
kadar geldiğini söyleyebilirim. 

Şahsım adına geçmişte ve bugün GAMA ailesi 
ile geçen güzel anılarla dolu senelerden sonra 
gelecekte de aynı hissiyatı gururla yaşayacağı-
ma gönülden inanıyorum.
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Bloglar ve Makaleler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın termik santrallerin 
gerekli çevre yatırımlarını tamamlamaları için 
vermiş olduğu süre 2019 yılının Aralık ayında sona 
erdi. Bu karar doğrultusunda, 2020 yılı itibarıyla 
Çevre Kanunu'nun 11. ve 15. maddeleri gereği, 4 
termik santralin tamamen kapatılması, 2 termik 
santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar 
verildi. Geriye kalan 7 termik santralden 4'ü için 
geçici faaliyet belgesi verilirken diğer 3 santrale 
ise Çevre Kanunları’na uyduğu için gerekli çevre 
izinleri Bakanlık tarafından verildi.

Son dönemlerde enerji sektörünü yakından 
ilgilendiren ve gündemin en çok konuşulan 
konularından biri olan ‘termik santraller’ ile ilgili 
bilimsel araştırmalarda, özellikle modernizasyon 
çalışmalarını tamamlamamış kömürlü termik 
santrallerin yaydığı zararlı gazlardan dolayı 
santral çalışanları ve çevresinde yaşayanlar başta 
olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde sağlık 
sorunlarına yol açtığı görülüyor. Toplum sağlığını 
tehdit etmesinin yanında, doğaya ve çevredeki 
doğal yaşama da büyük ölçüde zarar verdiği 
gözlemleniyor. Bu nedenle çevre mevzuatımız 
gereğince talep edilen iyileştirmeler, salınan bu 
zararlı gazların içinde bulunan zararlı partiküllerin 
salınımını en düşük düzeye indirmek amacıyla 
geliştirilmiş önlemlerden oluşuyor. Santrallerin 
yapacakları gerekli teknolojik ve çevre 
yatırımlarıyla birlikte mevcut kömür santrallerinin 
insana, çevreye ve doğaya verebileceği 
zararlar standartlar çerçevesinde büyük ölçüde 
sınırlandırılabilir. Kömür santralleri dünya 
genelinde de sayıları her geçen gün azalmakta 
olan bir üretim modeli olarak karşımıza çıkıyor. 
Zamanının en güncel teknolojileri ile inşa edilmiş 

olmalarına rağmen Dünyada birçok ülke çevreye 
verdiği zararlardan dolayı ömrünü tamamlayan 
kömürlü termik santrallerini kapatmaya başladı. 
Avusturya 2020 yılının sonunda kalan son iki 
termik santralini kapatmayı planlarken, İngiltere, 
Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler orta vadeli 
hedefler koyarak 2025 ve 2030 yılları arasında 
kömürlü termik santrallerini tamamen kapatmayı 
planlıyor.

Ülkemizde de son yıllarda hızla büyüyen 
yenilenebilir enerji trendinin termik santrallere 
karşı olan bu tutumun sonuçlarından biri 
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin kurulu güç 
toplamı yaklaşık olarak 91 GWh, maksimum 
ulaşılan talep ise 49 GWh’tır.

Bahsi geçen kömür santrallerinin hepsi 
faaliyetlerini durduğu takdirde bile sadece 8,4 

GWh’lık bir kurulu güç azalmasına neden oluyor. 
Türkiyenin kurulu gücünün büyüklüğü göz 
önüne alındığında bu durumun herhangi bir 
şekilde eletkrik kesintisine yol açması mümkün 
görünmüyor. 2020 Ocak ayı geçen senenin Ocak 
ayına göre elektrik talebinin daha fazla olduğu 
bir yıl olmasına rağmen, kömür santrallerinin bir 
kısmının bakımdayken bile talebin karşılanması 
konusunda herhangi bir sorun olmadığı görüldü. 
Bakım sürecinde İç Anadolu Doğalgaz 
Kombine Çevrim santralimiz gibi diğer kaynak 
bazlı santrallerin bu boşluğu doldurabildiği 
gözlemleniyor. Ocak ayı için kurulu güçte 
azalma yalnızca 3,3 Gwh olarak kayda geçerken, 
önümüzde ki süreçte bakıma girecek santrallerin 
bakım periyotlarının 6 ila 12 ay arasında 
değişeceğini düşünerek olabilecek senaryoları 
hazırladığımız grafikte göstermeye çalıştık.

Her ne kadar kömür santralleri maliyetleri 
düşük olduğu için tercih edilse bile, bahsi geçen 
santrallerin filtre takılması amacıyla bakıma 
girmesinden dolayı elektrik fiyatlarında çok 
önemli bir artış beklenmiyor. Bunun temel 
sebeplerinden bir tanesi de verimli doğalgaz 
santrallerinin emre amade bir şekilde sistemde 
bekliyor olması diyebiliriz. Çevre mevzuatına 
uyum sürecinin bir gereği olan bu bu gelişme 
neticesinde daha temiz bir elektrik üretim 
dönemine geçeceğimiz aşikardır.

Ticari kaygılar ile beraber teknolojik gelişmelerin 
adaptasyonu ve kamu faydasının sürekli 
gözetilmesi sürdürülebilirlik için önem teşkil 
etmeye devam edecektir.

Yerli Kömür Santrallerinde Çevre Düzenlemesi
Ömer Koç, GAMA Enerji – Enerji Ticareti Müdürü
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Devam Eden Projeler

GAMA Güç Sistemleri ve General Electric konsorsiyu-
mu tarafından yapımı tamamlanan 1800 MW ALBA 
PS5 Kombine Çevrim Güç Santrali Projesi, MEED Pro-
ject Awards kapsamında “Power Generation Project 
of the Year” kategorisinde “National Winner” olarak 
seçildi. ALBA’nın altıncı alüminyum döküm hattının 
elektrik ihtiyacını sağlamak için inşa edilen ALBA Güç 
Santrali, Bahreyn’in en büyük ve bu bölgedeki en ve-
rimli güç santralı oluyor.

Aluminium Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı olarak 
gerçekleştirilen Proje'de, Ünite-1 Ticari işletme kabu-
lü 28 Ağustos 2019, Ünite-2 Ticari işletme kabulü 26 
Ekim 2019 ve Ünite-3 Ticari işletme kabulü 20 Subat 
2020 tarihinde gerçekleşti. 

Gecici ofisler ve kamp sokumu faaliyetlerine baş-
landı, diğer eksiklerle birlikte personelin sahadan 
ayrılma tarihi Haziran 2020 sonu olarak öngörülüyor.

GAMA merkez ofis personeli 7 kişi, GAMA saha ofisi 
42 kişi, GE saha ofisi 12 kişi, GAMA, GE ve taşeronlar 
toplam saha personeli 650 kişi olarak kaydedildi.

Mart 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi  %99,80
Mühendislik ilerlemesi  %100,00
Satın alma ilerlemesi  %100,00
Test ve devreye alma ilerlemesi % 99,00
Yapım ilerlemesi    %99,83

1.800 MW ALBA PS5 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ
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Kazanının montajına devam edildi, Su Arıtma 
Binası ekipmanlarının montajı ile Yardımcı Kazan’ın 
montajı ve devreye alması tamamlandı. Atık Isı 
Kazanı’nın hidrotestlerine başlandı. 

Su Arıtma Binası’nda başlanmış olan devreye alma 
çalışmaları çerçevesinde; ilk demineralize su üretimi 
gerçekleştirildi. BoP Sistemleri’nin borulaması ve 
HVAC sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve 
enstrümantasyon montajına devam edildi. Proje 
genelinde devam etmekte olan kablolama işleri 
çerçevesinde; orta gerilim kablolarının montajı 
hemen hemen, alçak gerilim kablolarının montajı 
ise büyük ölçüde tamamlandı.

Soğutma suyu beton borulaması ile elektrik 
kablo borulamasının tümüyle tamamlanması 
çerçevesinde büyük ölçüde tamamlanmış bulunan 

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) - Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) 
konsorsiyumu tarafından yürütülüyor. GAMA Güç 
Sistemleri, SC’nin alt yüklenicisi olarak; Santral 
Destek/Yardımcı (BoP) Sistemleri ekipmanlarının 
tasarımı ve satın alması ile tüm saha yapım/
montaj işleri ve kapsamı dahilindeki ekipmanların 
devreye alma işlerinden sorumludur. 

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

Proje ana kilometre taşlarından “Basit Çevrim 
Ticari İşletme Tarihi (SC COD)”ne 27.07.2019 
tarihinde ulaşıldı, “Endüstriyel Devreye Alma” 
süreci devam ediyor. 

Gaz Yakıt Ayar ve Ölçüm İstasyonu (RMS) Binasının 
ince işleri tümüyle; Yardımcı Kazan Binasının ince 
işleri hemen hemen; Teknik Bina, Deniz Suyu 
Pompa İstasyonu, Elektroklorinasyon Alanı, 
Elektrik ve Kontrol Binası ile Yangın Suyu Pompa 
Binasının ince işleri ise büyük ölçüde tamamlandı. 
Bunlar dışında kalan ünitelerin tümünde de; ince 
işlere devam edildi. 

Elektromekanik işleri kapsamında Ocak 2020-
Mart 2020 döneminde, kombine çevrime 
yönelik olarak; Buhar Türbini ile Buhar Türbini 
Jeneratörü’nün montajı tamamlandı, Atık Isı 

450 MW RADES-C 
DOĞAL GAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ

altyapı hatlarında da; çalışmalara devam edildi. 
Saha içi yolların yapımına ve peyzaj çalışmalarına 
devam edildi.

Mart 2020 sonu itibariyle GAMA personeli; 
merkez ofiste 15, Saha’da ise 155 kişidir. Alt 
yükleniciler, MHPS ve SC Saha personeli toplamı 
ise 726 kişidir.   
 

Mart 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje ilerlemesi % 95,4
Mühendislik ilerlemesi % 100
Satın Alma ilerlemesi % 100
Yapım ilerlemesi  % 92,4
Devreye Alma İlerlemesi % 67,7
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İZMİR BAYRAKLI 
ENTEGRE
SAĞLIK KAMPÜSÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel 
Ortaklığı (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 sonrasında 
proje kapalı alanı 628,183 m²’ye çıkmış ve bu 
artış Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. İzmir 
Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı arasında, 
Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje 
yer teslimi 31 Mayıs 2017’de yapılmış olup, 36 
aylık sözleşme süresi içerisinde tamamlanması 
planlanıyor.

Projede toplam 4.172 milyon m³ hafriyat yapılarak 
hafriyat işleri tamamlandı. Bugüne kadar toplam 
487.497 m³ yapısal beton dökümü ve 82.000 
demir kullanılarak betonarme tamamlandı. 
Temel ve perde su yalıtımı imalatları, bims 
duvar, kaba alçı, şap ve çatı izolasyon imalatları 
tamamlanma aşamasında. Yüzey sertleştiricili 
şap, bölme duvar, saten alçı sıva, boya, seramik, 
granit, kompoze taş, pnömatik, elektrik ve 
mekanik alt yapı ve ekipman montajları, medikal 
gaz, topraklama işleri ve cephe imalatları devam 
ediyor. Altyapı imalatlarına devam ediliyor. Çevre 
istinat yapıları ve şev ıslahı imalatlarına devam 
ediliyor. Mekanik ve elektrik ekipman sevkiyatları 
devam ediliyor. 2020 Mart sonu itibarı ile toplam 
1.118 kişi istihdam ediliyor.

Mart 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi: 
Proje Genel İlerlemesi  %66,36
Tasarım İlerlemesi   %98,18
Satınalma İlerlemesi  %63,28
Yapım - İş Gücü İlerlemesi  %68,34
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı 
(PPP) projeleri kapsamında ihale edilen Kocaeli En-
tegre 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 edilecek 
olup, toplam inşaat alanı 387,314 m² ve yatak kapa-
sitesi 1.180’dir.  Sağlık kampüsü  Ana Hastane Binası, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Gü-
venlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından 
oluşuyor.  Yapılan değişiklik emirleri sonrasında proje 
kapalı alanı 388.585 m²’ye çıktı. Kocaeli Hastane Yatı-
rım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (SPV) ile GAMA-Türkerler 
Adi Ortaklığı arasında, Aralık 2016’da EPC sözleşme 
imzalandı. 13 Şubat 2017’de yer teslimi yapılan Pro-
jenin 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. 

Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana 
Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 
Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi ve Teknik Ser-
vis Binalarında alçıpan bölme duvar, saten alçı, asma 
tavan, seramik kaplama, merdiven korkulukları ve 

kapı montajları gibi mimari imalatlar projelerine uy-
gun olarak sürdürülüyor. Bunun yanı sıra Fizik Tedavi 
ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hasta ve doktor 
odalarında duvar ve tavan boya işlerine devam edi-
liyor. Cephe işleri, Ana Hastane Binası’nda ilerliyor. 
Tüm binalarda kablo kanalı montajı, kuvvetli ve zayıf 
akım kablolama işleri ve asansör montaj işleri devam 
ediyor. Yangın sinyalizasyon, bina entegrasyon, hem-
şire çağrı ve kartlı geçiş sistemleri gibi zayıf akım işleri 
tüm binalarda devam ediyor. Ayrıca mekanik işlerde 
sıhhi tesisat, havalandırma sistemi, yangın sistemi ve 
ısıtma-soğutma sistemi imalatları devam ediyor. 

Medikal gaz sistemi bakır borulama işleri Ana Hasta-
ne Binası’nda sürdürülüyor. Teknik Servis Binası’nda 
bulunan Tri-jenerasyon sistemine ait chiller, soğutma 
kulesi ve diğer ekipmanların montajlarına bu dönem 

içerisinde başlandı. Medikal ekipman ihale paketleri-
nin satınalma süreçlerine, planlanan tarihlere uygun 
olarak devam ediliyor. Soğutma grupları, klima sant-
ralleri, pompalar ve dağıtım panoları gibi elektrik ve 
mekanik ekipmanların üretim süreçleri ve saha nakli-
yeleri devam etmekte olup bu ekipmanların sahada 
montajları yapılıyor.  

141 GAMA-Türkerler personeli ve 761 altyüklenici 
personeli olmak üzere projede toplam 1.902 kişi is-
tihdam ediliyor.

11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 
Pandemisi ilan edildiği için gerekli tedbirler alınmak-
ta ve proje genelinde uygulanmaktadır. 

KOCAELİ
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

Mart 2020 sonu proje ilerlemesi:
Proje Genel İlerlemesi %69,07
Tasarım İlerlemesi  %99,44
Satın alma İlerlemesi %63,67
Yapım-İş Gücü İlerlemesi %73,52
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200 MW HARTHA U1 
GÜÇ SANTRALİ 
REHABİLİTASYON 
PROJESİ
GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi Güç Sis-
temleri (MHPS), 19 Kasım 2017 tarihinde Irak Elekt-
rik Bakanlığı, Elektrik & Enerji Üretimi Basra Genel 
Müdürlüğü ile HARTHA Termik Santrali - Ünite-1’in 
rehabilitasyonu için sözleşme imzalandı. 

Mevcut durumda, HARTHA Termik Santrali - Üni-
te-1’in, kazan borusunun deformasyonu, yakıt 
sızıntıları, buhar kazanında güç kaybı, vakum sis-
teminde hava sızıntısı, mekanik rotor hasarları, 
buhar sızıntısı, kontrol sistemi arızası, jeneratörün 
topraklama sorunu, ve bunlar gibi bir çok ciddi ha-
sarları bulunuyor. Sonuç olarak şu anki HARTHA 
Termik Santrali - Ünite-1’in mevcut koşulları, enerji 
üretim verimliliğini büyük ölçüde düşürüyor.

Yenileme işlemi; kazan tesisi, türbin tesisi, enstrü-
mantasyon ve kontrol, jeneratör ve elektrikli ekip-
manlar kısımlarını içeriyor. 

Yenilemenin amacı, santralin 200MW maksimum 
kapasitede çalışma ömrünü 10 yıla kadar uzatıla-
bilmektir.

Projede güncel saha personel sayısı 89 endirekt, 
220 direkt olmak üzere toplamda 309’dur. 

Hartha Termal Enerji Santrali Projesi sürekli olarak 
istenmeyen elektrik kesintileri yaşayan bölge için 
önemli bir güç kaynağı olacak.

Mart 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje İlerlemesi : % 48,21

Mekanik İşler İlerlemesi : % 50,34

Elektrik İşleri İlerlemesi: % 47,89
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Projede demobilizasyon sürecine devam etmektedir 
ve bu doğrultuda sahada 2 endirekt personelimiz 
bulunuyor. Khabat Termal Enerji Projesi sürekli 
olarak istenmeyen elektrik kesintileri yaşayan bölge 
için önemli bir güç kaynağı olacak.

Mart 2020 sonu proje ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi  % 100
Mühendislik ilerlemesi  % 100
Satın alma ve Lojistik ilerlemesi % 100
Genel inşaat-montaj ilerlemesi % 100
Devreye alma ilerlemesi  % 100

2x150 MW KHABAT 
TERMİK SANTRALİ  
ÜNİTE 1&2

Khabat Projesi, 2 adet BHI marka konvansiyonel 
tip Fuel Oil Kazan ve 2 buhar türbini ve jeneratörü 
(Siemens SST900) ile soğutma sistemi ıslak tip fanlı 
soğutma kulesinden oluşan, soğutma suyunun Bü-
yük Zap Nehri'nden temin edileceği termik elektrik 
santralinin anahtar teslimi yapımı işidir. POSCO E&C 
yüklenici, GAMA Güç Sistemleri ise ana müteahhit 
olarak Projede yer alıyor. 

Projenin en önemli kilometre taşlarından olan 
ünitelerin İlk Ateşlenme aktiviteleri, Ünite-1 için 23 
Ekim 2017 ve Ünite-2 için 17 Ocak 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Ardından yine Ünite-1 kazanı buhar 
blöfü işlemi 10 Aralık 2017’de, Ünite-2 kazanı buhar 
blöfü ise 22 Şubat 2018 tarihinde tamamlandı. 

1 no’lu Ünite, senkronizasyon aktivitesi kapsamında 
ilk enerji üretimini 12 Haziran 2018 tarihinde, 2 no’lu 
Ünite, 01 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Sant-
ral için diğer bir önemli adım olan, güvenilirlik ve per-
formans testleri her iki Ünite için de sırasıyla 07 Ocak 
2020 ve 26 Ocak 2020 tarihlerinde tamamlandı. Diğer 
yandan FGD bölgesine ait sistemlerde proses bazlı 
tüm sistemlerin devreye alma çalışmaları tamamlan-
dı. 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 yaklaşık 83.000 WDI boru imalatının 
tamamının sahaya nakliyesi tamamlandı, sahada 
ise toplam 160.410 WDI kaynak yapıldı. Proje kap-
samındaki tüm boru montaj, kaynak ve hydro-test 
aktiviteleri tamamlandı. Orta/alçak gerilim güç kab-
losu ve enstrüman data iletim kablosu olarak toplam 
2.489.440 metre kablo çekimi işleri, terminasyon 
dahil olmak üzere tamamlandı.

Toplamda 584 adet devreye alma paketinin tamamı 
devreye alma ekiplerine teslim edilmiş ve GAMA 
kapsamındaki devreye alma faaliyetleri başarıyla ta-
mamlandı. 23 Ekim 2018 tarihinde GAMA sorumlulu-
ğundaki sistemlerin POSCO E&C’ye devri tamamlan-
dı. Sahada çevre düzenleme ve eksik kapatma işleri 
devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kalan devreye 
alma ve test faaliyetleri POSCO E&C sorumluluğu ve li-
derliğinde devam etmekte olan santralin performans 
ve güvenilirlik testleri için hazırlıklar tamamlandı. 

POSCO E&C kapsamında yer alan Buhar Türbinleri ve 
Besi Suyu Sistemlerinde yaşanan muhtelif sorunlara 
ve COVID-19 salgınına bağlı olarak santralin müşteri-
ye devir tarihi ile ilgili öngörü  her iki ünite için Mayıs 
2020 olarak revize edildi.  
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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 2020 yılı içinde  
gerçekleşmesi öngörülüyor.

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. 
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Devam Eden Projeler

Proje kapsamında montaj işleri, kısmi malzeme te-
darikleri ve kısmi devreye alma işleri bulunuyor.

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

alt yapı işleri. 

Projede Bina ve HVAC detayları haricinde mühendis-
lik işleri SAIPEM kapsamında yer alıyor. 

Proje’nin GAMA taahüdünde olan  2 ana bina  (Trafo 
ve Kontrol binası)  ve tüm yardımcı ünite binalarının 
(Telekom, Tesis Ana Giriş Binası, Güvenlik Destek, 
X-Ray Binası)  üst yapı ve mimari işleri tamamlandı. 

Tesise bağlı  2 su kuyusunun tüm kazı dolgu ve in-
şaat işleri,  Ana tesisin tüm altyapı ve üst yapı pro-
ses boru montajları, çelik konstrüksiyon montajı, 
mesnet imalatları ve montajı, Aralık 2018 itibarıyla 
tamamlandı. Elektrik ve enstrüman işleri Mart 2019 
tarihi itibarıyla tamamlandı. 

Projenin devreye alma öncesi testleri (GAMA), dev-
reye alma işleri çalışmalarının (SAIPEM) sorunsuz bir 
sekilde tamamlanmasının ardından 1 Kasım 2018 ta-
rihi itibarıyla tüm proses sistemleri Suudi Aramco’ya 
devredilip günde 90,000 varil ham petrol üretilmeye 
başlandı. AbuJifan petrol sahasının Şubat 2019 tari-
hi itibarıyla hazır hale gelmesiyle de günlük 200,000 
varil ham petrol işlenmeye başlandı. 

Mart 2020 sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

Saha İnşaat İşleri İlerlemesi  %100 
Bina İnşaat İşleri İlerlemesi  %100 
Mekanik İşleri İlerlemesi  %100 
Elektrik İşleri İlerlemesi  %100 
Enstrüman İşleri İlerlemesi  %100 
Telekom İşleri İlerlemesi   %100
Genel Proje İlerlemesi  %100  

Ham petrol üretiminde dünya devi olan Suudi 
Aramco, işleme ve dağıtım konusunda endüstri-
de öncü olduğu kadar, Petrol ve Gaz sektöründe 
uluslararası alt kuruluşlar ile faaliyetler yürütüyor. 
Aramco projelerinin, enerji sektörünü dünya çapın-
da ilgilendirdiği biliniyor. 

Riyad’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. Bölgede 
yüzlerce kuyu ve 4 adet Gaz/Su ve Petrolü birbi-
rinden ayıran ön rafinasyon tesisi (GOSP) mevcut. 
Ham petrol, ikisi Khurais’te bulunan bu (GOSP) te-
sislerden geçerek son işlemler için Abqaiq’te bulu-
nan tesislere pompalanacak.

Suudi Aramco’nun Khurais, Mazalij ve Abu Jifan pet-
rol sahalarında üretim kapasitesi mevcut durumda 
300.000 varil. Üretim kapasitesinin arttırılması ama-
cıyla başlanan Khurais Satellite GOSP projesi ile bu 
kapasitenin Mazalij’de 90 MBCD (milyon varil ham 
petrol/gün) ve Abu Jifan’da 110 MBCD olmak üzere 
toplam 200 MBCD mertebesine çıkarılması hedef-
leniyor.

Aramco’nun bu projedeki üç ana taşeronundan biri 
olan Snamprogetti Saudi Arabia Ltd. Co. (SAIPEM 
İtalya iştiraki) tesis inşası ve Gaz/Petrol ayrıştırma 
kapsamında olan tüm tesislerin yüklenicisidir. Khu-
rais Satellite GOSP Projesi’nin yapım işlerini yürüt-
mek üzere GAMA, 30 Eylül 2015 tarihinde, GAMA Al 
Moushegah Arabia Ltd. olarak, Snamprogetti Saudi 
Arabia Ltd. ile sözleşme imzalandı. 

KHURAIS
GAZ ve PETROL
AYRIŞTIRMA TESİSİ
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Devam Eden Projeler

4x350 MW
AL-KHALIJ
ENERJİ SANTRALİ

Şubat 2011’de Libya’da başlayan iç savaş 
sonrası, Ağustos 2014 sonu itibarıyla Projemiz 
3. kez Mücbir Sebep nedeniyle durduruldu. 
Mücbir Sebep nedeniyle, GAMA gibi diğer tüm 
ana müteahhitlerin ve İşveren Mühendisinin de 
tüm personeli şantiyeden tahliye edildi.

Projemizin bulunduğu Sirte bölgesinde 
süregelen çatışmalar ve Libya genelinde 
güvenliği sağlayabilecek devlete ait kolluk 
kuvvetlerinin eksikliği, işbaşı yapmamıza engel 
teşkil ediyor.
GECOL’den alınan bilgiye göre, İşveren bu 
şartlara karşın 1. Ünitenin işletmesine %50 
kapasite ile devam edebiliyor.

GAMA kapsamı işlerde tahliye öncesi %97 
genel ilerlemeye ulaşıldı. Ancak, Mücbir 
Sebep nedeniyle Projeye ne zaman devam 
edilebileceğine yönelik sağlıklı bir planlama 
yapılamamakta.

Libya’daki tüm olumsuz gelişmelere karşın, 
İşverenimiz GECOL ile iletişimimiz kesilmedi ve 
sıcak bir şekilde devam ediyor.
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Ongoing Projects
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Ongoing Projects

1800 MW ALBA Power Station-5 Combined Cycle 
Power Plant, which has been recently completed 
by GAMA Power Systems and General Electric 
consortium, has been selected as “National 
Winner” for “the Power Generation Project of the 
Year” category at the MEED Projects Awards 2020. 

1800 MW ALBA Combined Cycle Power Plant 
which is built to supply the electricity needs of 
ALBA's sixth aluminum casting line, is the largest 
and most efficient power plant in Bahrain.

Commercial Operation Dates for Unit-1 is 28 
August 2019, for Unit-2 is 26 October 2019 and 
Unit-3 is in Commercial Operation as of 20.02.2020 
at 20.20hrs. The completion of mobilization is 
scheduled as the end of June 2020.

There are 7 personnel working in GAMA HQ office 
and; 42 GAMA, 12 GE personnel are working 
at Bahrain site office for the project. Total site 
personnel 650 by the end of March 2020.

Progress as of March 2020 is as follows:

General Project Progress  99.80%
Engineering Progress   100%
Procurement Progress   100%
Commissioning Progress  99.00%
Construction Progress   99.83%

1,800 MW ALBA 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT
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450 MW RADES-C 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT

Heat Recovery Steam Generator hydrotesting 
has been commenced. 

The first demineralized water production has 
been achieved within the commissioning works 
commenced for Water Treatment Building. BoP 
Systems piping works and Project-wide HVAC 
systems, fire fighting systems and instrumentation 
installations have been proceeded.

Within Project-wide cabling works, installations 
have been completed; almost for medium voltage 
cables and on a large scale for low voltage cables.

Activities have been proceeded for the 
infrastructural lines, completed on a large scale 
through the completion of cooling water concrete 
piping and electrical ducting cable raceways. In-
Site roads construction and landscaping have 
been proceeded.

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 
Corporation (SC) - Mitsubishi Hitachi Power 
Systems (MHPS) Consortium. GAMA Power 
Systems, as the subcontractor of SC, is responsible 
for the design and procurement of Balance of 
Plant (BoP) equipment, all construction/assembly 
works at the Site and the commissioning works of 
equipment in his scope. MHPS scope comprises 
the design and the procurement of Gas Turbine, 
Steam Turbine and Generators, Heat Recovery 
Steam Generator, steam cycle piping and 
bypass system, Condenser, Distributed Control 
Systems, including the commissioning of these 
equipment.

One of the main milestones of the Project, 
“Simple Cycle Commercial Operation Date (SC 

COD)”, has been achieved on 27.07.2019 and 
“Industrial Commissioning Period” is ongoing.
Architectural works have been completed; entirely 
for Fuel Gas Regulating & Metering Station (RMS) 
Building, almost for Auxiliary Boiler Building 
and on a large scale for Technical Building, Sea 
Water Pumping Station, Electrochlorination Area, 
Electrical & Control Building and Fire Pump House. 
For all of the units excluding these; architectural 
works have been proceeded.

Within the electromechanical works for the 
period January 2020–March 2020, regarding 
combined cycle; Steam Turbine and Steam 
Turbine Generator installations have been 
completed, Heat Recovery Steam Generator 
installation has been proceeded, Water Treatment 
Building equipment installation and Auxiliary 
Boiler installation & commissioning, have been 
completed. 

As of the end of March 2020, GAMA personnel 
is consisting of; 15 people in the headquarters 
and 155 people at Site. The total number of the 
Site personnel of subcontractors, MHPS and SC; 
is 726.   

Progress as of March 2020 is as follows:
Overall Project progress   95.4 %
Engineering progress 100 %
Procurement progress 100 %
Construction progress   92.4 %
Commissioning progress  67.7 %
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

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

According to the contract, the total construction 
area is 573.547 m² and the bed capacity is 2.060. 
The health campus is going to include three 
hospital 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 628,183 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.

Excavation works (total 4,172 M m³) has been 
completed. A total of 487,497 m³ structural 
concrete and 82,000 rebar have been used 
to date and all concrete works have been 
completed. Water isolation works for foundation 
and curtainwall, bims block wall, rough plaster, 
screed and roof insulation works have been 
almost complated.

Surface hardened screed, partition wall, satin 
plastering, painting, ceramic, granite, composed 
floor covering, pneumatic tube system, electrical 
ve mechanical infrastructural and equipment 
installation works, medical gas system works, 
earthing and grounding works ve façade works 
are on going. Infrastructural works are ongoing. 
Retaining wall and slope protection works are 
ongoing. Mechanical and electrical equipment 
delivery are ongoing.

By the end of March 2020, a total of 1.118 people 
are employed.

Progress as end of March 2020 is:
Overall Progress  66.36%
Engineering Progress 98.18%
Procurement Progress 63.28%
Construction Progress 68.34%
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KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS
Ministry of Health of Republic of Turkey awarded 
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. 
 

According to the contract, project is constructed 
over a 368,668 m² land consisting of several 
hospitals with a total construction area of 335,648 
m² and a bed capacity of 1,180. The health campus 
is going to include three hospital buildings 
which are Main Hospital, Physical Therapy and 
Rehabilitation Hospital and High Security Forensic 
Hospital and one Technical Service building. Total 
enclosed area of the project increased to 388,585 
m² as a result of variation orders.

Kocaeli Hospital Investment and Health Care 
Services Inc. (SPV) and GAMA-Türkerler Joint 
Venture 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 by 
end of 2020. 

Project Progress as of March 2020 is:
Overall Progress  69.07%
Engineering Progress 99.44%
Procurement Progress 63.67%
Construction Progress 73.52%

The architectural works such as partition wall, 
gypsum plaster, suspended ceiling, ceramic tiling, 
handrail and doors installation works have been 
continued at Main Hospital Building, Physical 
Therapy and Rehabilitation Hospital and High 
Security Forensic Hospital. Moreover, wall and 
ceiling painting works have been continued at 
Rehabilitation Hospital and Forensic Hospital 
patient and doctor rooms. Façade works are in 
progress at Main Hospital. Cable tray installation, 
power supply cabling, infrastructural cabling 
works and elevator installation works are in 
progress in the project. Weak current system 
activities such as fire signalization, building 
integration, nurse call and access systems works 
have been continued in all buildings. Furthermore, 
domestic sanitary piping, firefighting and HVAC 
system works have been continued in all buildings. 
Medical gas system piping and valve installation 

works have been continued in Main Hospital 
Building. Tri-generation system equipments such 
as chiller, cooling tower installation works have 
been commenced at Technical Service Building.  
The purchase order period of the tender packages 
for medical equipments has been continued as 
per the schedule.  Production and delivery of the 
mechanical and electrical equipments such as 
chiller, air handling units, pumps and distribution 
panels have been continued. 

On 11th March WHO announced Pandemic 
of Covid-19. Therefore, required actions taken 
accordingly and preventions & restrictions applied 
throughout the project.

Currently, 141 GAMA-Turkerler and 761 
subcontractor personnel with a total of 902 
personnel have been employed at the project.
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200 MW 
REHABILITATION OF 
HARTHA THERMAL 
POWER PLANT

GAMA Power Systems and Mitsubishi Hitachi 
Power Systems (MHPS) signed a contract with 
the Ministry of Electricity of Iraq, Basra Electricity 
and Energy General Directorate on November 19, 
2017, for the rehabilitation of the HARTHA Thermal 
Power Plant - Unit-1.

Presently HARTHA Thermal Power Plant - Unit-1 
has Deformation of boiler pipe, fuel leaks, power 
loss in steam boiler, air leakage in vacuum system, 
mechanical rotor damage, vapor leakage, control 
system failure, generator grounding problem and 
several addtional serious damages. As a result, 
the current conditions of the existing HARTHA 
Thermal Power Plant - Unit-1 greatly reduce energy 
generation efficiency.

Renewal process consists of boiler plant, turbine 
plant, instrumentation and control, generator and 
electrical equipment. The aim of the renewal is 
to extend the operating life of the plant up to 10 
years with a maximum capacity of 200MW.

The total personel number of the project is 89 
indirect, 220 direct and total 309.

The Hartha Thermal Power Plant Project will be 
an important source of power for the region, that 
constantly has unwanted power outages.

Progress as of March 2020 is:
Overall Project Progress  : 48.21%
Mechanical Works Progress : 50.34%
Electrical Works Progress : 47.89%
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2x150 MW KHABAT THERMAL 
POWER PLANT, UNITS 1&2

The demobilization phase of The Project is 
ongoing. In this respect, we have 2 indirect 
personnel at Site. 

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

Progress as of March 2020 is:

Overall Project Progress     % 100
Engineering Progress     % 100
Procurement & Logistics Progress % 100
Construction Progress     % 100
Commissioning Progress     % 100

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 miles-
tones 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. 

Initial electricity generation, during synchronizati-
on tests have been achieved for both units on June 
12th, 2018 and July 1st, 2018 respectively. The ot-
her essential milestones for both Units; reliability 
runs and performance tests namely, have been 
completed on 07 January 2020 and 26 January 
2020, respectively.

Meanwhile, commissioning of all process based 
systems associated with FGD area have been 
completed. Excluding of 14,500 m3 lean concrete 
for mobilization 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 prefabricati-
on welding has been performed in Turkey and 
transferred 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 
successfully. Within the scope of electrical works 
2,489,440 metres 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 commissi-
oning activities within the scope of GAMA have 
been successfully finalized. The hand-over of the 
systems within GAMA’s responsibility was achie-
ved on October 23rd, 2018. Landscaping and pun-
ch closure activities are currently ongoing at site. 
The remaining commissioning activities which are 
under POSCO E&C responsibility & leadership are 
ongoing and the preparations for the Performance 
and Realibility Tests have been completed. 

Due to the particular problems observed among 
the Steam Turbines and Feed Water System which 
are under POSCO E&C scope of works, and the on-
going COVID-19 pandemic disease the foresight 
of the hand-over dates of the Plant to the Owner 
have been revised May 2020 for both Units. 
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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 completed. 
Unit 2 Commercial Operation Protocol had been 
signed on 26.10.2016. Reliability run tests had been 
completed for Unit-3 on (24.05.2016); Unit-1 on 
28.08.2016. Commercial Operation Certificates for 
Unit-1 and Unit-3 had been awaited to be signed by 
the Employer. Provisional Acceptance of the project 
is foreseen to be realized in 2020.

750 MW BOUFARIK 
SIMPLE CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems signed a Contract on 20 
October 2013 with Algerian Company of Electricity 
Generation (Sonelgaz) for Boufarik Simple Cycle Power 
Plant Project, with a total capacity of approximately 
704,129 MW. The power plant is designed to include 
3 no’s of GE 9 FA.03 gas turbine and 3 no’s Generator 
model 324H running with Natural Gas and Fuel oil.
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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 (Subs-
tation and Control building) and all other support 
building’s (Telecom, Security Support, Gate House, 
X-Ray) civil and architectural works has been comp-
leted. 

Excavation- backfilling works and concrete works 
(including Pre-Cast) of  2 plant remoted Wasia wells, 
all underground and aboveground  piping works of 
main plant, Support manufacturing,  Steel structu-
re erection works, is %100 completed as of Decem-
ber 2018. Electrical and Instrumentation Works has 
been completed as of March 2019.

After the completion of all pre-commissioning ac-
tivities (GAMA), commissioning and start-up activi-
ties (SAIPEM), as of 1 November 2018, plant process 
sections handover to Saudi Aramco and began pro-
ducing 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 2020 is as follows:

Civil Works progress   100%

Building Works progress   100%

Mechanical Works progress   100%

Electrical works progress  100%

Overall Progress     100%

The world leader in crude oil production, Saudi 
Aramco owns and operates an extensive network 
of refining and distribution facilities and is respon-
sible for gas processing, transportation and instal-
lation of that fuel through Saudi Arabia's industrial 
sector. It is well known that Aramco Projects span 
the globe and the industry.

The Khurais project covers three oilfields: Khurais, 
Abu Jifan and Mazalij. Throughout this region, the-
re are numerous gas-oil separation plants (GOSPs), 
which provide the initial separation of water and 
gas from the oil prior to shipment 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.
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Ongoing Projects

4x350 MW 
AL-KHALIJ
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 
Majeure. GAMA, all other Contractors and the 
Owner’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, 
despite 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 ongoing 
in a positive manner.
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