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GİRİŞ

Bir yaz dönemini daha geride bırakırken, geçtiğimiz Temmuz, Ağustos ve 

Eylûl ayları gelişmelerinin Ailemiz Şirketleri açısından özel değerlendirme-

sini yapmak heyecanı ile hazırladığımız Gama Bülten’in 94. Sayısını sizlere 

sunuyoruz. Hazırladığımız haber yazı ve fotoğraflarının elektronik ortamda 

yayınlanarak, sadece Şirketlerimiz çalışanlarınca değil, tüm yerli ve yabancı 

okuyucular tarafından da izleniyor olduğunu görmek bizim heyecanımızı 

daha da arttırmaktadır. Ayrıca, bu hazılıklar süresince dünya ve ülkemizdeki 

gelişmeleri de izlemek ve bunları bir değerlendirme süzgecinden geçirerek 

sizlere sunabilmek, biz GAMA Bülten ekibine önemli katkılar sağlamaktadır.

Dünyaya baktığımızda, iklim değişikliği ile ilgili beklenmeyen hava koşulları, petrol, doğal gaz ve elektrik gibi 

temel enerji girdilerinin üretimi, dağıtımı ve kullanımı konularındaki her ülkeye özgü değişik sorunlar ve de 

yakınımızdaki Suriye savaşı gündemdeki yerlerini korumaktadırlar. Özellikle, Suriye ile ilgili olarak yürütülen 

uluslararası üst düzeyli görüşme ve konuşmaların, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu 

arasındaki diplomatik ilişkilerde gösterdiği etkiler ve bazı değişiklikler dünya çapında yankılar yapmaktadır. 

Ülkemiz konuları açısından, yaz döneminin sonlarına doğru döviz kurları konusundaki gelişme ve tartışmalar 

ülke gündeminde önemli yer işgal eder hale gelmiştir. Liramızın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, 

ilgili tüm çevreleri hareketlendirmiş, bu konuyla ilgili olarak, sözleşmelerde Türk Lirası’nın esas alınması hakkında 

karar yayınlanmış, daha sonra da kur, enflasyon, cari açık ve tasarruf sorunlarıyla ilgili olarak yeni bir Orta Vadeli 

Plân – Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklanmıştır. 

Bu döviz kuru konusu, günlük yaşamdaki pahalılaşma nedeniyle halkımızı, yatırımlarını ve işletme sözleşmelerini 

yabancı para ile yapmış olan şirketleri yakından ilgilendirmektedir. Öyle görünüyor ki, bu sorunlar bir süre daha 

ülkemizde tartışılmaya devam edecektir.

Ekonomik ve politik sorunlar olabilir, ancak GAMA Ailesi şirketlerimizde ve yurtiçi ve yurt dışı şantiyelerimizde 

yoğun çalışmalar aksatılmadan sürdürülmektedir. Her zaman olduğu gibi, GAMA Değerleri’nin öğretisi ile 

yüklendiğimiz işlerde gösterdiğimiz titizlik ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem anlayışı, gelecek gün-

lerdeki başarılarımızın garantisi olacaktır. Bu konuda siz çalışanlarımıza olan güvenimiz ve desteğimiz artarak 

devam edecektir.

Gelecek sayımızda buluşabilmek umudu ve saygılarımızla.
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HABERLER

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINDAN

ŞEHİR HASTANESİNE TAM NOT

GAMA olarak ENR 2018 En Büyük Uluslararası Müte-

ahhit Firmalar Listesinde yerimizi aldık. Firmaların ken-

di ülkeleri haricindeki ülkelerden elde etmiş oldukları 

2017 yılı proje gelirleri sıralamasında 108. Sıradayız. 

İnşaat Mühendisleri Oda-

sı Kocaeli Şubesi yöne-

timi, GAMA  Holding ve 

Türkerler Holding iş or-

taklığıyla hayata geçiri-

len, Kocaeli Şehir Hasta-

nesi inşaatına teknik gezi 

düzenledi. İzmit Cepha-

nelik mevkiinde yapımı 

devam eden hastanede yapılan inceleme gezisinde katılımcılara yönetim ofisinde proje hakkında sunum 

yapıldı. Sunumu gerçekleştiren Yapım Şefi İnşaat Mühendisi Şükrü Cengiz Çetinkaya, toplam 368 bin 668 

metrekarelik arsa alanında yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1.180 yatak kapasiteli olarak in-

şaa edildiğini söyledi. Çetinkaya, "Proje tamamlandığında hem Kocaeli iline, hem çevre illere ve yerleşimlere 

yüksek kalitede sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak" diye konuştu. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne 

geçilmesiyle teknik geziye katılan mühendisler projenin teknik konuları ile alakalı birçok soru sordular. So-

ru-cevap bölümünün ardından inşaat sahasına gidilerek çalışmalar yerinde incelendi. Şantiyeyi gezen İnşaat 

Mühendisleri Odası üyeleri yapılan uygulamalara tam not verdi.

 GAMA   
 ENR TOP 250'DE   

Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketleri-

nin sıralandığı 500 şirket listesini açıkladı. Bu yıl 

21’ncisi hazırlanan Capital 500’e ilk defa katılan 

GAMA Enerji, 107. sırada yer aldı.

 GAMA ENERJİ
CAPITAL 500'DE

ALBA'DAN
EĞİTİMLERE TEŞEKKÜR

GAMA Enerji A.Ş. Türkiye’nin en büyük 500 şirketini 

belirleyen Fortune 500 Türkiye 2017 listesinde yeri-

ni aldı. Bu sene 2016 listesine göre sırasını en fazla 

yükselten 10 şirketten biri olarak 89. sıraya yükseldi. 

GAMA ENERJİ
YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

ALBA projemizde 2000 adam gün sürecek 

ve 2019 başında tamamlanacak eğitim-

ler GAMA ve GE tarafından şantiyemizden 

verilmeye devam ediyor. Eğitimler veri-

lirken 27 Mayıs 2018 tarihinde işveren AL-

BA’nın Genel Müdür Yardımcısı Ali Baqali ve 

CPO’su Amin Sultan şantiyeye gelerek eği-

timleri ziyaret etmiş ve eğitimler için GAMA 

ve GE’ye teşekkür etmişlerdir.



8 9Sayı 94 Temmuz - Ağustos - Eylül 2018

HABERLER

GAMA Enerji Genel Müdür Yardımcısı Graham 
Traynor,  Türkiye'nin ilk dijital enerji santrali olan 

Kırıkkale İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santrali ile ilgili Anadolu Ajans'a bilgi verdi. YouTube 

kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Enerji Ticareti Derneği - Energy Traders Association’nin (ETD) 12 Haziran tarihinde düzenlediği; elektrik 

piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları riskleri konu alan 

“Son Kaynak Tedarik Tarifesi” seminerinde, GAMA Enerji Genel Müdür Yardımcısı, Ahmet Burak Kadıoğlu 
açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra oturumda da moderatörlük yaptı. Ankara'da düzenlenen 

seminere, çimento, demir-çelik sanayisi gibi yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerden temsilcilerin yanı sıra 

elektrik ticareti şirketleri, tezgah üstü piyasalarda işlem yapan brokerlar ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden 

uzmanlar katıldı. Katılımcılara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hayata geçirilen "Son Kaynak 

Tedarik Tarifesi'nin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgilendirme yapıldı.

GAMA Holding İş Geliştirme Direktörü Yalçın Eligüzeloğlu, 

GAMA’nın PPP konusunda da uluslararası alanda tanınan bir 

marka ve tercih edilen bir yüklenici olmasına yönelik vizyonunu, 

Temmuz ayında Kazakistan Başbakanlık Yatırım ve Promosyon 

Ajansı Türkiye Temsilcileri ve DEİK organizasyonunda 

Endonezya Üst Düzey Resmi Heyeti ile, Türkiye’den sınırlı 

sayıda özel sektör temsilcilerinin davet edildiği, Yatırım ve 

Proje Fırsatları Yuvarlak Masa Toplantılarında  anlattı. Resmi 

heyetlerle olan ilişkiler ve elde edilen proje bilgileri ile GAMA 

için dış pazarlarda yeni proje fırsatları yaratılması hedefleniyor.

KHABAT 
PROJESİ

EĞİTİMLERİ
SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ SEMİNERİ

PPP'NİN
DIŞ PAZARA TAŞINMASI

GRAHAM TRAYNOR
SANTRALLERDE DİJİTALLEŞME

VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

GAMA Güç Sistemleri'nin 

üstlendiği 2x150 MWh 

KHABAT Termik Santrali 

Projesinde GAMA tarafından 

organize edilen müşteri 

operatörleri eğitimleri

devam ediyor.

https://www.linkedin.com/in/graham-traynor-8242a148/
https://www.linkedin.com/in/graham-traynor-8242a148/
https://www.linkedin.com/in/ahmetburakkadioglu/
https://www.linkedin.com/in/yalcin-eliguzeloglu-539aaa17/
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HABERLER

Yurt dışından siparişleri alınan Zoomlion-CIFA 

49X-6RZ modeli beton pompalarının 2018 

Mayıs ayı içerisinde teslimatları gerçekleştirildi. 

6 bölümlü bom teknolojisi sayesinde, yüksek 

metrajlı ve 5 bomlu beton pompalarına göre 

daha esnek erişim kabiliyetine sahip olan 

Zoomlion-CIFA 49X-6RZ beton pompaları, 

müteahhitler ve hazır beton firmaları tarafından 

özellikle tercih ediliyor.

YURT DIŞINDAN 
SİPARİŞLER ALINDI

Endüstri 4.0 disiplini ile üretilen kullanıcı dostu, net 

56 metre ve 6 bomlu, CIFA – ZOOMLION beton 

pompalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. 

Yüksek performanslı ve çevre dostu yeni nesil 

beton pompalarımızla %30’a varan yakıt tasarrufu 

sağlanıyor.

YENİ NESİL 
BETON POMPALARI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 25 Eylül 2018 tarihinde 

Kuzey Afrika’nın ekonomisi gelişen ülkelerinden 

Tunus’taki yatırım ve iş birliği fırsatlarını tanıtmak 

amacıyla düzenlediği "Tunus Ülke Günü ve İş Birliği 

Fırsatları" etkinliğine GAMA Güç Sistemleri Genel 

Müdür Yardımcısı Alper Soylu'yu konuşmacı 

olarak davet etti. Tunus pazarındaki deneyimlerini 

aktaran Soylu konuşmasında "Tunus'ta herhangi 

bir zorluk ile karşılaşmadık. Bugüne kadar 40'dan 

fazla ülkede 300'den fazla projeyi tamamlamış bir 

şirketiz. Şu anda aktif olarak devam etmekte olan 6 

projemizden biri Tunus'taki Elektrik Santrali Projesi 

450 Mw gücünde Tunus'un başkentine yaklaşık 20-

25 kilometrelik mesafedeki projeye geçen yıl Ağustos 

ayında başladık. Önümüzdeki yılın Haziran ayında ilk 

aşamasını tamamlamış olacağız. Arkasından Mayıs 

2020'de tüm projeyi tamamlamış olacağız" dedi.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

TUNUS ÜLKE GÜNÜ VE
İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ETKİNLİĞİ

https://www.linkedin.com/in/osman-alper-soylu-1b332441
http://www.iso.org.tr/haberler/etkinlikler/tunustaki-yatirim-ve-isbirligi-firsatlari-isonun-tunus-ulke-gununde-anlatildi/
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HABERLER

GAMA Ticaret satışını gerçekleştirdiği 700’den fazla 

istif makinesi, hafriyat makinesi, mobil vinç, kule 

vinç ve beton pompası için Türkiye çapında toplam 

43 servis noktasında hizmet veriyor. Yurt dışında 

verilen satış sonrası hizmetler ise merkez fabrika 

teknisyenleri tarafından yapılıyor.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

GAMA TİCARET ÜRETİME DEVAM EDİYOR
GAMA Ticaret, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunmakta olan Merkez Fabrikasında 2016 yılından bu 

yana 181 adet kule vinç mastı, 84 adet bina bağlantısı ve aksesuarı, 9 adet güvenli geçiş platformu ve buna 

benzer çok sayıda iş makinesi aksesuarları üretti. Fabrikada üretimler artan talepler doğrultusunda devam 

ediyor.

Ankara’nın ve Türkiye’nin tek parsel üzerindeki 

en büyük karma projesi olan ‘’Merkez Ankara’’ 

projesine yeni nesil Toppless Tip GAMA & 

ZOOMLION T6513-8 model kule vinçlerimizin 

teslimatlarını yaptık.  Teslimatı yapılan kule 

vinç modelimiz, standart olarak 65 metre 

Jib boyuna ve 60 metre bağımsız kanca altı 

yüksekliğine sahip. Maksimum 8 ton kaldırma 

kapasitesine sahip olan kule vincimizin, yükseltme mastları, duvar bağlantıları ve güvenli yürüyüş yolları imalatı 

GAMA Ankara – Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda üretiliyor. Kule vincimiz istenildiği takdirde 

ek mast ve duvar bağlantıları ile 270 metre yüksekliğe ulaşabiliyor.

GAMA Ticaret, 5-6 Temmuz 2018’de,  ASO 1. Organize 

Sanayi Bölgesi’ndeki merkez fabrikasında tüm 

bölgelerden Satış, Satış Sonrası ve Montaj Ekiplerinin 

ve ZOOMLION firması yetkililerinin katılımlarıyla ürün 

eğitimlerini gerçekleştirdi. Eğitimlerde CIFA Classic 

Line beton pompaları, şehir pompaları, kule vinç, 

cephe asansörü, mobil vinç ve rough terrain vinçlerle 

ilgili teknik bilgiler verildi. 6 Temmuz 2018 tarihinde 

de tüm birimlerle birlikte risk yönetimi toplantısı ve 

ardından da satış ve satış sonrası değerlendirme 

toplantısı yapıldı.

GAMA TİCARET ÜRÜN EĞİTİMLERİ

MERKEZ ANKARA 
PROJESİNDE 
ZOOMLION



14 15Sayı 94 Temmuz - Ağustos - Eylül 2018

HABERLER

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 

"Türkiye'de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı 

(KSTK) Konusunda Kapasite Geliştirilmesi için Teknik 

Yardım Projesi" kapsamında sanayi tesislerinin 

havaya, suya ve toprağa yaptıkları deşarjların/

salımların kayıt altına alınacağı "Avrupa Kirletici Salım 

ve Taşıma Kaydı Tüzüğü"ne uyumlu ulusal mevzuat 

ve elektronik raporlama sistemi oluşturulmasında 

Enerji sektörü adına GAMA Enerji’nin İç Anadolu 

Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali pilot uygulama 

için seçildi.

Söz konusu proje ile Türkiye'de Avrupa KSTK 

(E-PRTR) kapsamındaki tesislerin envanterinin 

oluşturulması, yetkili merciler ile öncelikli grupların 

idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve karar 

vericilerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

İÇ ANADOLU 
DGKÇS

PİLOT UYGULAMADA

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına 

Ekim ayında  başladı. 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 sayısı 500 oldu. Öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileriz.
Ankara Üniversitesi GAMA MYO ile ilgili daha fazla bilgi almak için

www.gamamyo.ankara.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

GAMA MYO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

ERİMTAN MÜZESİ

ERİMTAN MÜZESİ

EKİM AYI ETKİNLİKLERİ

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Ekim ayında konserler, yetişkin atölyeleri, sergiler ve müze turları düzenliyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

http://www.gamamyo.ankara.edu.tr
http://www.erimtanmuseum.org/index.php/tr/etkinlikler.html
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ŞANTİYE GÖZÜNDEN

Bahreyn’de GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy kapalı konsorsiyumu tarafından yapımı devam 

eden 1.800 MW elektrik üretim kapasitesindeki ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali projemizden 

bir kare. Modular Piperack Montajı, GE ve GAMA şantiye müdürlerinin saha görüşmesi.

Mehmet Oğuz, GAMA Güç Sistemleri Şantiye Müdürü - David Meyssonnier, GE Şantiye Müdürü

Fotoğraf: Ahmet Şahin Baykur, GAMA Güç Sistemleri Teknik Ofis Mühendisi

GAMA  Endüstri’nin  Suudi  Arabistan’da  devam eden

Khurais  Gaz  ve  Petrol  Ayrıştırma  Tesisi Ekibi

Fotoğraflarınızı
bekliyoruz!

Şantiyelerimizde çektiğiniz ve yayınlanmasını istediğiniz fotoğraflarınızı  

Kurumsal İletişim Direktörlüğüne gönderebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/in/ahmet-şahin-baykur-b2549479
mailto:deniz.erbil@gama.com.tr
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Ülkemizdeki enerji durumu birçok 

açılardan ilginç  bir görünüme sa-

hip.... 2000 yılların başlangıç dönem-

lerinde karanlıkta kalınacağı endişe-

sinin olduğu bir Türkiye, günümüzde 

elektrik enerjisi bakımından yaklaşık 

88.000 MW kurulu gücü ve yine 

yaklaşık 295 milyar kWh üretimi ile 

karanlık endişesini aşmış olarak dik-

katleri çekmektedir. Yenilenebilir sistemler açısından 

baktığımızda rüzgar enerjisinde kapasitenin 7012 

MW’a üretimin de 9,1 milyar kWh’e ulaştığını görmek 

geçmiş dönemlere göre elde edilen yenilikler olarak 

sevindirmektedir. Elektrikte arz güvenliği sorununu 

belirli ölçüde çözmüş olmasına rağmen ülkemizde 

enerji sektöründe üzerinde düşünülmesi gereken 

bazı konular varlıklarını sürdürmektedirler. Bu konu-

lar şu ayrıntılarda tartışılabilir: Enerji sektöründe ka-

munun durumu, yerli ve yabancı yatırımcıların sektö-

re bakışları ve bekleyişleri, üretici ve ihracatçı olarak 

sanayicimizin ve halkımızın beklentileri.....

Sektörde kamunun durumu denildiğinde, serbest 

piyasanın oluşumunda ve işleyişinde karşılaşılan 

sorunlar nedeniyle görüşler belirtilmekte, diğer ta-

raftan ise Enerji Bakanlığı’nca geliştirilen politikalarla 

ilgili görüşler ve EPDK tarafından sektörün yönetil-

mesiyle ilgili konular dile getirilmektedir. Oldukça 

geniş kapsamlı bir tartışmanın konusu olabilecek 

bu hususlar için bir özet yapmak gerekirse şu söyle-

nebilir: Kamu kesimi elindeki santralların katılımıyla, 

piyasada oluşan elektrik fiyatları doğruyu yansıtma-

maktadır. Bir başka deyimle, EÜAŞ santralları ile Yİ, 

İHD ve YİD sözleşmelerinin oluşturduğu ortamda 

gerçek rekabet koşulları sağlanamamaktadır. Sektö-

rün yönetimi ile ilgili konuya gelince de şunu söyle-

mek yanlış olmayacaktır: Ülkemiz, Cumhurbaşkanlı-

ğı Sistemi ile yeni bir yönetim yapısına geçmiş ve bu 

yeni anlayışla bakanlık atamaları ya-

pılmıştır. Deneyimli bir Sayın Bakan 

ve üç deneyimli Bakan Yardımcıları 

ile sektörde yeni bir yönetim dönemi 

başlamaktadır. Bu nedenle, sektör-

de ilgili herkes, şimdi bir beyaz sayfa 

açıp, yeni yönetime şans tanımalı ve 

neler yapılacağını beklemeye başla-

malıdır.

Enerji sektöründe arz güvenliği sorunu aşılmış, ta-

lep artışı bir şekilde daha düşük oranlara gelmiş olsa 

da sanayici, ihracatçı ve genel olarak konutlarda ya-

şayan halk kesiminin yani tüketicilerin “ucuz Enerji” 

beklentileri devam etmektedir. Bu durumun yanında 

enerji sektöründe dışa bağımlılık sorunu ciddiyetini 

korumakta, cari açık açısından ekonomimizi zorla-

maktadır. Yerli ve yabancı yatırımcıların beklentilerin 

gelince, bu hususta uzun zamandan beri söylenen 

sektörde kurallar ve uygulamalarla ilgili olarak, “ön-

görülebilen ve güven veren” bir piyasa ortamının 

oluşturulmasıdır.

Ülkemizin, diğer birçok konuda olduğu gibi, enerji 

konusunda da en büyük avantajı bulunduğu coğrafi 

konum itibarıyle sahip olduğu “jeo-stratejik” özelliği-

dir. Bu konuda uluslararası ilişkilen çok dikkati yürü-

tülmesinde büyük fayda olacağı açıktır.

Öyle görülüyor ki, yeni dönemde yine yönetimden 

bekletiler hiç de az olmayacak..... Ülke çıkarlarımız 

açısından, yeni yönetime başarı dileklerimizi sun-

mak, kendi özel çalışmalarımıza ise hızla devam et-

mek en uygun davranış olacaktır.

S. Yücel Özden

GAMA Holding Baş Danışmanı ve

KSS Komitesi Başkanı

YENİ DÖNEM BEKLENTİLERİ

KARAYOLU SİSTEMLERİNİN SİSMİK GÜVENİRLİĞİ

GAMA Güç Sistemleri Teknik Ofis Mühendisi Naz Topkara'nın American Society of Civil Engineering ve Ame-

rican Society of Mechanical Engineering’in ortak yayını olan “ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty 

in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering”de “Seismic Reliability of Highway Transportation Sys-

tems” (Karayolu Sistemlerinin Sismik Güvenirliği) başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Topkara'nın makalesine 

linkten ulaşabilirsiniz.

http://intranet.gama.com.tr/PublishingImages/mgungor_makale.pdf
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İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE SAHASINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÇALIŞMALARI

1.MAKSİMUM PATLATICI MİKTARI–MESAFE İLİŞKİ-

SİNİN BELİRLENMESİ

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Proje saha-

sında hafriyat çalışmaları sürerken; patlatmalı kazı 

çalışmalarına da devam edip ve bu süre içinde de 

ana hastane ile ilgili binaların temel inşaatına baş-

lanmıştır. Proje sahasında oluşacak yapay ve doğal 

sarsıntıların; tüm şevlerin stabilitesi ile yapımına baş-

lanacak olan binaların temel inşaatına nasıl etkileye-

bileceği konusunda detaylı ve etkili sayısal çözümle-

meler uzman jeoloji mühendisleri tarafından yapılmış 

olup, patlatmaların temel sistemi üzerindeki etkileri 

zemin hareketi parametreleri kullanılarak araştırılmış, 

kullanılabilecek maksimum patlatıcı miktarı – mesa-

fe ilişkisi belirlenmiş ve bunların temel inşaatına olan 

etkisi araştırılmıştır.

Resim 1. Maksimum patlatıcı miktarı-mesafe ilişkisinin belirlen-

mesi ölçümlerinde kullanılan ivme ölçer sistemi (Mayıs 2017)

2. SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMALARI

Her gün proje sahasında yetkili jeoloji mühendisi ta-

rafından mühendislik jeolojisi araştırmaları yapılmak-

ta; kazıdan çıkan malzemelerin dolgu tasarımlarında 

kullanılabilirliği irdelenmektedir.

Süreksizliklerin özellikleri; yönelimi, aralığı, devam-

lılığı, açıklığı, yüzeylerin pürüzlülüğü, dolgu malze-

mesi, ayrışma, su durumu vb. mühendislik jeolojisi 

verileri günlük olarak incelenmekte kayıt altına alın-

maktadır. Görsel denetleme, çatlak haritalaması ve 

şev yüzeylerinin haritalanması yapılmaktadır.

Arazi değerlendirmesi, saha keşifleri, kazı yöntemle-

rinin belirlenmesi, kazılabilirlik, yeraltısuyu, şev kont-

rol ve stabilizasyon yöntemleri, anroşmanlar, sondaj 

yöntemlerinin ve yapıyı etkileyecek zeminden kay-

naklı sorunların belirlenmesi kontrol altına alınmak-

tadır.

Resim 2. Proje 
alanında Mühen-
dislik Jeolojisi 
Saha Çalışmaları, 
M. GUNGOR,
(Mart 2018)

3. ŞEV STABİLİTESİ

Sahadaki formasyonların, daha önce yapılmış jeo-

teknik çalışmalar ile belirlenmiş olan mühendislik ve 

dayanım parametreleri değerlendirilip; tasarlanan 

nihai şevlerin stabilite analizleri yapılmaktadır. Nihai 

şevlerdeki süreksizlikler ve gerilim çatlakları topoğ-

rafik haritaya aktarılıp, sahada mevcut süreksizlikle-

rin jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hat 

etütleri yapılmaktadır. Söz konusu bölgeler için yapı-

lan kinematik analizlerle bu bölgelere ait kritik

duraysızlık türleri belirlenmektedir. Şev stabilitesi 

etütlerine temel teşkil edecek olan, jeolojik kesitler 

hazırlanmaktadır.

Resim 3: Proje sahasındaki şevlerin genel görünümü
(Ağustos 2018)

Sağlık Kampüsü nihai şevlerinde kaya ve taş düş-

meleri kaynaklı tehlikeler belirlenmektedir. Bu kap-

samda kaya düşmesi problemleri için geliştirilmiş 

yazılımlar kullanılmaktadır. Farklı boyut ve şekle sa-

hip kaya bloklarının farklı yüksekliklerden düşmesi 

durumları için etki alanları belirlenmektedir. Buna 

göre korunma ve önleme sistemlerine ait tasarımlar 

yeniden değerlendirilmektedir. Yapılması gereken 

korumaların hangi bölgelerde ne şekilde yapılacağı 

gösterilmektedir.

Belirtilen arazi ve büro çalışmalarından elde edi-

len veriler kullanılarak bilgisayar destekli kinematik 

ve şev stabilitesi analizleriyle İzmir Bayraklı Entegre 

Sağlık Kampüsü proje sahasında emniyetli şev ge-

ometrileri hakkında görüşler belirlenmektedir. Ta-

sarlanan nihai şevlerin uzun dönemde duraylı kala-

bilmesi için şev stabilitesi yönünden dikkat edilmesi 

gereken hususlar ortaya konulmaktadır.

4. YAPISAL ve GENEL AMAÇLI DOLGULAR

Proje kapsamında yapısal ve genel amaçlı dolgular 

standartlara, belirtilen uygulama ve kalite kontrol 

esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. Yapım sıra-

sında kullanılan malzemeyi ve oluşturulan tabakaları 

kontrol etmek amacıyla uygulama esaslarında be-

lirtilen aralıklarla; ilgili arazi ve laboratuvar deneyleri 

uzman jeoloji mühendisleri denetiminde uygulan-

maktadır.

Projenin başarısı zeminin ağırlığı kusursuzca taşıya-

bilme kapasitesine bağlıdır.

Resim 5. Statik plaka yükleme deneyi

ÖZET

Türkerler-GAMA Ortak Girişimi taahhüdü altında bulunan İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü proje sa-

hasının ve çevresinin; yerinde yapılan gözlemlere dayanarak kaya birimlerinin jeolojik özellikleri, stratigrafisi, 

yapısal verileri incelenmiştir. Zemin ve Kaya Mekaniği aşamaları; arazi ve laboratuvar deneyleri doğrultusunda 

uzman yer bilimciler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Resim 4. Şev yüzeylerinin haritalanması (KASIM 2017)

Murat GÜNGÖR
Jeoloji Mühendisi

TÜRKERLER & GAMA ORTAK GİRİŞİMİ

KALİTE GÜVENCE ve KALİTE KONTROL DEPARTMANI
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SÖYLEŞİLER

Burak Şef, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 

1979 , Ankara doğumluyum, ilkokul, ortaokul ve lise-

yi TED Ankara Koleji’nde okudum. 2003 yılında Ankara 

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli-

ği bölümünden mezun olduktan sonra Türkmenistan 

DHT projesi ile GAMA maceram başladı. Elektrik saha 

mühendisi olarak başladığım GAMA hayatımda bugün 

itibari ile 14 yılı doldurmuş bulunuyorum. Yamal projesi-

ne kadar şantiyelerde, rafineri ve demir çelik fabrikaları  

projelerinde çeşitli görevlerde, Ankara merkez ofiste ‘İş 

Geliştirme’ ve ‘Teklif Müdürü’ olarak çalıştım. 

GAMA’nın yurt dışı projesinde çalışmanın farklılıkları, 

avantajların, zorlukları nelerdir biraz anlatabilir misiniz? 

Yurt dışı projelerde çalışmanın avantajları ve farklılıkları 

arasında farklı iş becerileri kazanmak, dünya çapında 

büyük firmalar ile iş yaparak yeni donanımlar edinmek 

ve işin değişik yapılma yöntemlerini öğrenmek gibi de-

ğerli kazanımlar geliyor. Yurt dışında edindiğiniz tecrübe 

ve yeni girişimlere olan yatkınlığınız sayesinde, ülkeye 

döndüğünüzde seçilen değil de seçen kişi olma fırsatı-

nı elde edebilirsiniz. Sektöründe isim sahibi firmalar ve 

kişiler ile çalıştığınız için yurt dışı projelerde tanışacağınız 

yeni insanlar ve kuracağınız bağlantılar ileride size iyi 

bir iş çevresi ve iş bağlantıları oluşturmanızda yardım 

eder. Bu bağlantıları gelecekte yeni işler veya imkan-

lar için kullanabilirsiniz. Yurt dışı projelerinde çalışmanın 

size kattığı en önemli ayrıcalıkların başında yabancı di-

linizi geliştirme fırsatı da unutulmamalı. Buna ek olarak 

yabancı bir kültür içerisinde yaşamanın size kattığı çok 

yönlü bakış açısı sayesinde farklı ve birden çok işe ko-

layca adapte olabiliyorsunuz. Her ne kadar başka bir 

GAMA Endüstri'nin iş ortaklığı REGA JV ile Rusya’da 
yapımını üstlendiği YAMAL LNG Tesisi projesinde 
Proje Müdür Yardımcısı olarak görev yapan  
Burak Asmazoğlu ile Şantiye Günlükleri kapsamında 
röportaj yaptık.

ülkeye gitmiş olsanız ya da dikkatinizi dağıtacak birçok 

yenilik olsa bile, evde bıraktığınız aileniz ve sevdiklerini-

zin özlemi asla eksilmiyor. Yazdıklarımı yapabilmek için 

en önemli etkenler size oluşturulan çalışma ortamı ve  

çevrenizdeki kişiler. Bu noktada GAMA ailesi devreye 

giriyor, iş arkadaşlarınız, ekibinizdeki secilmiş kişiler size 

yeni başarıların kapılarını açmak için hem motivasyon 

sağlıyor hem de takım ruhu ile mevcut işinizi en iyi şe-

kilde sonuçlandırmanıza yardım ediyor. Bugüne kadar 

bu konuda hep GAMA ailesinin desteğini, güvenini ve 

iyi niyetini hissederek çalıştım.

Yamal projemiz hakkında bize kısaca bilgi verebilir mi-

siniz? Görevleriniz nelerdir?

Yamal Projesi, GAMA Endüstri’nin Rönesans Holding ile 

oluşturduğu REGA Joint Venture (REGA JV)  adı altında 

eşit ortaklıkla yürütülen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Üre-

tim tesisi projesidir. Hedefimiz, Rusya’nın Arktik Kutup 

dairesi içerisinde hava sıcaklığının eksi 50 derecelere 

düştüğü Yamal Yarımadası'nda bulunan Sabetta kasa-

basında, deniz kenarında 3 Train ünitesinden oluşan ve 

yılda 16,5 Milyon ton üretim yapılacak olan mega bir 

sıvılaştırılmış doğal gaz üretim tesisi yapmak. 

Ortaklık yapısı gereği Proje Müdürü Rönesans Holding 

ve Proje Müdür Yardımcısı GAMA Endüstri olmak üzere 

2 kişiden oluşan bir Proje Müdürlüğü mevcut. Ben de 

GAMA Endüstri temsilcisi ve REGA JV Proje Müdür Yar-

dımcısı olarak projede görev almaktayım. 

Burada REGA JV olarak kapsamımızda Train ünitelerinin 

atar damarları olan Utility/ Offsite Üniteleri, BOG Com-

pressors Ünitesi, HP Flare / Liquid Burner Bacaları, Fra-

ctination and Refrigerant Üniteleri,  Emergency Diesel 

Generator Uniteleri   ve Enginnering & Procurement & 

Construction (EPC) olarak yaptığımız 9 adet tank ve 7 

adet bina mevcut. Kontratı 2015 Temmuz ayında imza-

lanan YAMAL LNG projesinde, başarıyla ilk kargo 2017 

Aralık ayında üretilmiş ve satışı yapılmıştır. Şu anda üre-

tim durmaksızın devam etmektedir. 

REGA JV olarak projenin sonuna geldiğimiz bu günler-

de,  faz 2 ile ilgili işler, eksik giderme/tamamlama  ve 

demobilizasyon işlerimize devam etmekteyiz. Yıl sonu 

itibari ile kalan bu işlerinde tamamlanması beklenmek-

tedir.

Şantiyedeki yaşantınızdan bahsedebilir misiniz?

Projemizde vahta yani rotasyon çalışma sistemi uygula-

nıyor. Haberleşme koşullarının sınırlı olduğu, yılın önemli 

bir kısmını polar gece ve gündüz olarak yaşadığımız, 

Arktik çalışma ve yaşam koşullarına uyum sağlanmış, 

karayolu ile ulaşım olmayan bir proje.  Zamanla yarışı-

lan, sürekli çalışmanın ön planda olduğu 7/24 kesintisiz 

devam eden bir koşturmaca. Tamamıyla bir meydan 

okuma...

Son olarak, siz 14 yıldır GAMA ailesinin bir parçasısınız. 

GAMA’yı ve GAMA’lı olmak hissiyatının dününü bugu-

nünü ve geleceğini nasıl gördüğünüzü paylaşabilir 

misiniz?

“GAMA’lıyım”. Bunu herzaman gurur ile söyledim. Hatta 

bu çatı altında çalışmış veya çalışıyor olmak aynı zaman-

da bir şanstır diye düşünüyorum. 59. yılını tamamlamak-

ta olan GAMA ailesinin bir parçası olmak gerçekten bir 

ayrıcalık. Sektör içinde GAMA kültürü ve GAMA’lı olmak 

hem iş, hem de  özel hayatımıza yüksek değerler kattı-

ğını düşünüyorum. Bunu dışarıdan çok rahat gözlemle-

yebiliyorsunuz. Bugün de tüm zor şartlara rağmen ger-

çekleştirmekte olduğumuz projemizde GAMA ailesinin 

desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. İş haya-

tındaki bundan sonraki amacım bu edinmiş olduğum 

vizyon ve kültür ile çıtayı daha yükseklere kaldırarak, 

bugün olduğumuzdan daha başarılı ve ileride olmak 

için çalışmaya devam etmek. Bunu da başaracağımıza 

inanıyorum çünkü bence GAMA’lı olmak demek hep 

ileriye gitmek demek, hep başarı demek.

ŞANTİYE GÜNLÜKLERİ

YAMAL

https://www.linkedin.com/in/burak-asmazoglu-546125a8/
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SÖYLEŞİLER

Yaşar Şef kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1981 Ankara doğumluyum. 2004 yılında ODTÜ Maki-

na Müh. Bölümü’nden mezun olduktan sonra Rusya 

ve Orta Asya bölgelerinde ilk iş tecrübelerimi edindim. 

GAMA ailesine 2009 yılında ‘’220 MW Üsküp Kombine 

Çevrim Santrali’’ projesi ile katıldım. İlk projenin tamam-

lanmasının ardından  sırasıyla ‘’Riga 420 MW Elektrik 

ve 270 MW Termal Çevrim Santrali’’ ve ‘’870 MW Erzin 

Kombine Çevrim Güç Santrali’’ projelerinde görev aldık-

tan sonra Khabat TPP Unit 1 & 2 Projesi’ne dahil oldum 

ve halen bu projedeki görevime devam etmekteyim.

Bize kısaca projenin genel tanıtımını yapar mısınız?

Khabat TPP Unit 1 & 2, 2008 yılında KNOC (Korean Nati-

onal Oil Company) ve MoE (Ministry of Electricty / KRG 

-Kurdish Regional Government) arasında Kuzey Irak 

bölgesi için imza altına alınan Petrol Bölgesi Geliştirme 

Anlaşması’nın bir parçası olarak yapımına 30 Eylül 2013 

başlanan, toplam net güç üretimi 300 MW olarak belir-

lenmiş bir Termik Elektrik Santrali projesidir. Proje ana 

hatları ile, 2 adet konvansiyonel tip F/O & D/O kazanı, 2 

adet buhar türbini ve jeneratöründen oluşan ‘güç adası’, 

baca gazı arıtma (FGD) ve kireçtaşı üretim tesisleri ile 

muhtelif yardımcı sistemlerden oluşmaktadır.

Projenin İcra Yapısı ve GGS’nin Projedeki rolü nedir?

KNOC tarafından Khabat Projesi için açılan ihale sonu-

cunda, yine bir G.Kore firması olan POSCO Grubu’na ait, 

POSCO E&C firması ihalenin kazananı olmuş; akabin-

de KNOC, MoE ve POSCO E&C arasında EPC esasına 

dayanan bir sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşmenin 

GAMA Güç Sistemleri'nin KHABAT 2X150MW Termik 
Elektrik Santrali Proje Müdürü Yaşar Özdemir ve Şan-
tiye Servis Müdürü Osman Eken ile Khabat Projesi 
hakkında röportaj yaptık.

ŞANTİYE GÜNLÜKLERİ

KHABAT

devamında GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taah-

hüt A.Ş (GGS) ile POSCO E&C arasında ise 2011 yılında 

başlayan teklif ve kapsam paylaşımı görüşmeleri ne-

ticesinde, Khabat 2x150 MW Termik Santral Yapım ve 

Montaj İşleri Taşeron Sözleşmesi 3 Ocak 2013 tarihinde 

imza altına alınmıştır. 

İmzalanan Khabat 2x150 MW Termik Santral Yapım ve 

Montaj İşleri Taşeron Sözleşmesi’ne ait kapsam dağılı-

mı uyarınca Kazan, Buhar Türbini, Besi Suyu Pompaları, 

Kondenser ve DCS sistemlerinin tasarım ve tedarik so-

rumluluğu POSCO’ya ait olmakla beraber; bu sistemle-

rin montaj / ön devreye alma faaliyetleri ile birlikte, ge-

riye kalan tüm sistemlerin tasarım / tedarik / montaj ve 

devreye alma sorumluluğu GSS tarafından üstlenilmiştir.

Proje’nin icrası esnasında yaşanılan zorluklar nelerdi?

Khabat TPP Unit 1 & 2 Projesi için birçok açıdan türlü 

zorluklar yaşandığını söylemek mümkündür. Evvela yu-

karıda bahsedilen icra yapısı uyarınca Proje’nin tasarım 

ve yapım aşamalarında; onay süreci sadece işveren üze-

rinden değil; işveren, müşteri ve müşteri müşavirinden 

oluşan çoklu bir yapı üzerinden yürütülmek durumunda 

kalınmıştır. Tasarım ve tedarik kapsam ayrımının oldukça 

girift olan yapısı ve çoklu onay mekanizması; ilgili aktivi-

telerin koordinasyonunu, tamamen EPC olarak yürütü-

len projelerle mukayese edildiğinde, güçleştirmiştir. Öte 

yandan Proje lokasyonu ve buna bağlı güvenlik sorun-

ları (İŞİD tehdidi ve bölgede yer alan aşiretlerin neden 

olduğu şiddet olayları) sebebiyle Proje süresince 3 kez 

tahliye yaşanmış olup, bu tahliyeler süre ve maliyet an-

lamında Proje yürütümüne önemli negatif etki oluştur-

muştur.  Son olarak Eylül 2017’de gerçekleştirilen Kuzey 

Irak Bağımsızlık Referandumu’nun akabinde yaşanan 

sorunlar (iç çatışmalar, bölgenin uluslararası uçuşlara 

kapatılması ve muhtelif terör olayları) Proje faaliyetle-

rinde (lojistik, personel & tedarikçi süpervizör sevkiyatı, 

güvenlik vb.) aksamalara yol açmıştır.

Proje’nin şirketimizin bugüne dek tamamladığı diğer 

projeler arasındaki yeri nerdedir?

Proje şirketimizin  (GGS) gerçekleştirdiği ilk Termik Sant-

ral projesi olmakla birlikte yine Kuzey Irak bölgesinde 

yürütülen ilk projedir.  Yukarıda özetlenen türlü zorluk-

lara rağmen; bölgede iş yapan diğer yabancı kurumların 

aksine, şirketimiz Proje’yi yarıda bırakmayıp tam aksine 

faaliyetlerine özveri ile devam ederek, GAMA ilkeleri 

doğrultusunda yüklenmiş olduğu bir taahhüt sorum-

luluğunu daha başarı ile yerine getirmiştir. Proje’nin bu 

aşamaya gelmesini sağlayan tüm personelimize teşek-

kürü bir borç bilmekteyiz.  

https://www.linkedin.com/in/osman-eken-65651331/
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Osman Şef, Projenin Amacı Nedir?

Khabat 2x150MW Termik Elektrik Santrali Projesi’nin 

amacı sürekli elektrik kesintileri yaşayan Kuzey Irak Böl-

gesi’nde önemli bir güç kaynağı yaratmaktır. Tamamla-

nan santral Irak’a yıllık 1,600 GWh enerji üretimi sağla-

yarak ülkedeki enerji güvenliğini iyileştirecektir.

Santralin Bulunduğu Bölge Neresidir?

Khabat Termik Elektrik Santrali Ünite 1 & 2 sahası, Kuzey 

Irak Bölgesinde yeralıp, Erbil’in 30 km doğusunda, Zap 

Nehrine 1,7 km ve Khabat köyüne 3,5 km mesafededir.

GAMA İçin İlkler Ve Önemi Nedir?

Proje GAMA Güç Sistemleri’nin Kuzey Irak’taki ilk proje-

sidir. Aynı zamanda GAMA Güç Sistemleri’nin ilk Termik 

Santral Projesi olma özelliğine sahiptir. 

Santralin bir parçası olan Baca Gazı Arıtma sisteminde 

kullanılacak olan kireç taşı bulamacı bacadan çıkacak 

olan zararlı gazları emerek bir yan ürün olan alçı taşına 

dönüştürmesidir.

Projenin Mevcut Durumu Nedir?

Proje sürecinde aynı anda 2500 personel çalışmıştır. 

Mevcut durumda, proje genel ilerlemesi %99,9 olup, 

demobilizasyon süreci devam etmektedir. Güncel saha 

personel sayısı toplamda 79’dur. En kısa sürede Geçici 

Kabulün yapılması hedeflenmektedir.

Her bir Ünite’nin Geçici Kabul tarihinden, 365 gün sonra 

tamamlanacak olan Garanti dönemi içerisinde, ortaya 

çıkması olası kusurlar GAMA tarafından süratle gideri-

lecektir.

Sözleşme Detayları Nelerdir?

KNOC (Korean National Oil Company) ve MoE (Ministry 

of Electricty / KRG -Kurdish Regional Government) 

2008 yılında Kuzey Irak bölgesinde Petrol Bölgesi Ge-

liştirme Anlaşması imzalamıştır. Khabat 2x150MW Termik 

Santrali bu Petrol Bölgesi Geliştirme Anlaşması’nın bir 

parçasıdır.

KNOC, bazı tanınmış Kore firmaları arasında, Khabat 

Projesi için ihale açmış ve sonucunda, dünyanın sayılı 

GAMA Güç Sistemleri'nin KHABAT 2X150MW Termik 
Elektrik Santrali Proje Müdürü Yaşar Özdemir ve Şan-
tiye Servis Müdürü Osman Eken ile Khabat Projesi 
hakkında röportaj yaptık.

ŞANTİYE GÜNLÜKLERİ

KHABAT

çelik üreticilerinden olan POSCO Grubuna ait, POSCO 

E&C’yi EPC Müteahhit olarak belirlemiştir. KNOC, MoE 

ve POSCO E&C arasında EPC esasına dayanan bir söz-

leşme imzalanmıştır.

GAMA ile POSCO E&C arasında yaklaşık 1,5 yıl süren tek-

lif ve kapsam paylaşımı görüşmeleri neticesinde, Khabat 

2x150 MW Termik Santral Yapım ve Montaj İşleri Taşeron 

sözleşmesi, 3 Ocak 2013 tarihinde imzalanmış, ana proje 

sahasının yer teslimi 21 Ağustos 2013 tarihinde yapılmış-

tır. POSCO E&C tarafından İşe Başlama Notifikasyonu 

(NTP) 30 Eylül 2013 tarihinde verilmiştir.

GAMA, projede çok yüklü bir kapsamı olmasına rağmen, 

sözleşme yapısı itibarıyla taşeron firma statüsündedir. 

Proje icrasında Konsorsiyum veya Joint-Venture yapı-

lanması yoktur, sözleşme kapsamındaki tüm işler GAMA 

Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş  (GAMA) so-

rumluluğunda tamamlanmıştır.

Proje Detaylarını Kısaca Öğrenebilir miyiz?

2x150 MW Khabat Termik Santrali Ünite 1 & 2 Projesi, 

iki adet BHI marka konvansiyonel tip fuel oil kazan, iki 

adet buhar türbini ve jeneratörü (Siemens SST900), so-

ğutma sistemi ıslak tip fanlı soğutma kulesinden oluşan 

ve soğutma suyu Büyük Zap Nehri'nden temin edilen 

termik elektrik santralinin anahtar teslimi yapımı işidir. 

Kazan, Buhar Türbini, Kondenser, FGD ve Kazan besi 

suyu pompaları tasarım ve satınalmaları POSCO E&C 

tarafından tamamlanıp, boru ve ekipman satın almaları 

GAMA tarafından yapılmıştır. Bu sistemlerin haricinde 

santralin mekanik ve elektrik BOP sistemlerinin tasarım 

ve satın alması, tüm bina ve altyapı işlerinin tasarım ve 

satın alması, sahadaki yapım ve montaj işleri GAMA ta-

rafından tamamlanmıştır.

Santral %91~93 işletme yüzdesi ile yılda 8000~8150 saat 

çalışma kapasitesine sahiptir. İki kazan paralel ya da ayrı 

çalışabilir bir yapıda tasarlanmıştır. Santral için tasarlanan 

ekipmanlar ve servisler için kabul edilen ömür süresi 25 

yıldır.

Tasarımda, Amerikan kod ve standartları (ASME/ANSI, 

API, AWWA, NFPA vs) öncelikli olmak üzere, ulusal kod 

ve standartlar kullanılmış olup, bu dokümanların ce-

vap veremediği konularda ise ISO, DIN standartlarının 

uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca, yapısal çelik malze-

melerde EURO ve DIN normlarına uygun malzemeler 

kullanılmıştır.

 

Proje İlerleme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar ve Et-

kileri Nelerdir?

Sözleşme imza sürecinde, Irak’ın diğer bölgelerine göre 

Khabat Proje sahasının göreceli olarak daha güvenli ol-

duğu öngörülmüştür. Proje sahası dış güvenliğinin MoE 

girişimi ile KRG ( Kurdish Regional Government) tara-

fından sağlanmasının kararı alınmıştır. Ancak güvenlik 

önlemlerine rağmen proje sürecinde güvenlik sebebiyle 

üç kez saha tahliyesi yapılmıştır. Projemiz tahliyelerden 

ötürü süre ve maliyet açısından negatif etki görmüştür. 

İlk iki şantiye tahliyesi, Irak Şam İslam Devleti’nin (İŞİD) 

sahaya yaklaşması sonucunda, MoE ve POSCO E&C 

talimatları ile 07 Ağustos 2014 ve 11 Ocak 2015 tarihle-

rinde gerçekleştirilmiştir. Üçüncü şantiye tahliyesi ise, 

06.01.2016 tarihinde bölgede yaşayan köylülerin, pro-

vokasyona kapılıp şantiyeyi işgal etmeleri neticesinde 

yapılmıştır. Olaylar sırasında herhangi bir can kaybı ya-

şanmış olmasa bile ekiplerin Türkiye’ye taşınması son-

rasında alt taşeron ve işçilerimizin bir bölümünün geri 

dönmemesi, ilgili birimlerle görüşülüp güvenliğin tekrar 

sağlanma süreçleri, önemli süre kayıplarına neden ol-

muştur. 

25 Eylül 2017 Kuzey Irak Bağımsızlık referandumu ardın-

dan, ülke içerisinde çıkan iç savaşta havaalanları kapa-

tılmıştır. Yabancı şirketlerin çoğunluğu ülkeden ayrılma 

kararı almıştır. GAMA ülkede kalma kararı alarak projeyi 

tamamlamıştır.

Son Söz, Teşekkür

Projemizde yer alan ve özveriyle çalışan tüm işçilerimize 

ve mesai arkadaşlarıma sizler aracığıyla teşekkür etmek 

isterim.
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Kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba, adım Çağatay Hatinoğlu. GAMA Enerji firma-
sında İkili Anlaşma Piyasalarından Sorumlu Enerji Ticaret 
Uzmanı (Trader) olarak çalışmaktayım. 
GAMA, 5 yıllık kariyer hayatımda yer alan 4. Şirket. İlk 
olarak Elektra Enerji ile adım attığım enerji sektöründe 
sırasıyla, Çolakoğlu Enerji ve Esko Enerji firmalarında ça-
lıştıktan sonra GAMA kariyerim başladı.  İçtenlikle söyle-
yebilirim ki GAMA bu kariyer adımlarımda gerek çalışma 
ortamı ve çalışma arkadaşlarım gerekse yöneticilerim 
ile olan ilişkiler açısından beni diğer firmalara kıyasla en 
çok tatmin eden firma oldu. Bu ailenin bir parçası olmak 
benim için mutluluk verici.

Tam olarak görevinizi anlatır mısınız?

Aslında görevim iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki 
hedging* faliyetleri. Bildiğiniz gibi tüm Ticaret Ekibi ola-
rak görevimiz elektrik santrallerinde üretimini yaptığımız 

elektriğin kısa, orta ve uzun vadelerde hedging işlemle-
rini gerçekleştirmek. 

Santralin kısa vadeli optimizasyonu (en verimli ve en iyi 
şekilde çalıştırılması) Varlık Ticari Yönetimi ekibi tara-
fından günlük olarak yapılmakta. Orta ve uzun vadeli 
pozisyonlarının bir kısmı da ikili anlaşmalar piyasasında 
sabit, endeksli veya türev ürünlerle OTC dediğimiz tez-
gah üstü piyasalarda yapılmakta.  Varlık Ticari Yönetimi 
ekibi tarafından kararı alınan fiyatlar ve hacimler veya 
belirtilen gereksinimler çerçevesinde gerekli hedging 
faliyetlerini piyasalarda gerçekleştirmek benim görevi-
min bir parçası. Bu bölümde tarafıma düşen görev be-
lirlenen fiyatlardan veya mümkünse daha karlı rakam-
lardan gerekli işlemleri gerçekleştirebilmek ve uygun 
türev araçlarla gerekli işlemleri yapmak. 
Görevimin ikinci kısmı ise belirlenen limitler çerçevesin-
de ve tarafıma verilen yetki doğrultusunda varlıklarımız-
dan bağımsız olarak, piyasada ‘’Proprietary Trading’’ ismi 
ile adlandırılan, ekip olarak katma değerimizin çok daha 

GAMA Enerji'de İkili Anlaşma Piyasalarından Sorumlu Enerji Ticaret Uzmanı olarak görev yapan 
Çağatay Hatinoğlu ile enerji ticareti ile ilgili konuştuk. 

BAŞARILI TİCARETİN 3 ŞARTI:

ANALİZ, RİSK YÖNETİMİ ve İYİ BİR PSİKOLOJİ

yüksek olduğu, farklı işlemlerle pozisyon alım çerçeve-
sinde kar oluşturmak üstüne kurulu. 
*Vadeli piyasalarda risk azaltma yöntemi

Peki bu sürecin işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Serbest piyasalarda başarılı ticaret yapmak için bir çok 
unsura sahip olmanız gerekiyor. İyi bir strateji, doğru ti-
caret psikolojisi, iyi bir risk yönetimi ve en önemlisi de 
analiz. Bu unsurların önem seviyeleri farklı olsa bile biri-
ne sahip olamamanız durumunda sürdürebilir başarıya 
ulaşma şansınız oldukça azalıyor.

Belki duymuşsunuzdur, GAMA Enerji’de 4 ekranlı çalışan 
olarak bilinmekteyim şu an. Fakat işin aslında gerçek 
rakam 10 ekran. Birlikte çalışmakta olduğum Model-
leme departmanımızdan Ömer Koç, Aslıhan Yücel ve 
Burcu Kavgacı şeflerime ait olan ekranlar ile bu sayıya 
ulaşıyoruz. Çünkü Modelleme Departmanı ile Ticaret 
Departmanının  süreçleri iç içe işliyor. İki haftalık peri-
yotlar halinde piyasa dinamiklerinin güncel durumu-
nun analizi yapılıp (doların durumu, emtia fiyatlarındaki 
değişim, ülke konjektüründeki güncel durum ve gdp 
beklentileri, arz tarafındaki gelişmeler gibi bir çok unsur 
dahil) önümüzdeki iki yıla ait düşük, baz ve yüksek ola-
rak 3 senaryo halinde saatlik fiyat tahminleri oluşturulup 
kullanımımıza veriliyor. Ayrıca her hafta aynı departman 
tarafından hazırlanan hava durumu analizleri ve piyasa 
analiz raporları da piyasada uzun vadeli pozisyon almak 
için destekleyici unsurlarımızdan. Bu unsurları kısa, orta 
ve uzun vadeli stratejilerimizle harmanlayıp  benim ‘’halt 
ettin’’ diye adlandırdığım kısıma taşımak da  benim gö-
revimlerim arasında. 

Halt Ettin?

Evet. Analizler sonrası pozisyon açmak işin aslında yüz-
de 50’lik kısmını oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte 
açtığınız pozisyonu artık çocuğunuz gibi kucağınızda 
taşıyorsunuz. Lavaboya gittiğinizde uluslararası politika 
simalarından biri tweet atabilir veya molaya çıktığınız-
da piyasada sizi ters pozisyona düşürecek bir bilgi akışı 
gerçekleşebilir. İşte burada da risk yönetim mekanizma-
larınız ve kurallarınız devreye giriyor. Belirlediğimiz kar 
hedefleri olduğu gibi zarar seviyeleri de bulunmakta. 
Mesela açtığınız pozisyonun yönünden adınız gibi emin 

olmanıza rağmen eğer piyasa farklısını düşünüp tersine 
gidiyorsa pozisyonu belirlediğimiz noktada zararımızı 
kabul ederek Türkçede traderların kol kesme olarak ad-
landırdığı ‘’stop/loss’’ ‘u gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde 
oyunu kurallarına göre oynadığınızda hedeflediğimiz 
başarıya ulaşmamız mümkün oluyor. 

Peki işinizin eğlenceli ve yıpratıcı tarafları var mıdır?

Aldığımız pozisyonların hacmi büyük olduğu için ha-
liyle stresi de yüksek oluyor. Bazen istemeden de olsa 
piyasadaki dalgalanmalardan ötürü yeni yavrusu olmuş 
tavuk gibi kabara kabara etrafta dolandığımız günler 
oluyor. Bu stresimizi iş ortaklarımız olan brokerlara yan-
sıtıyoruz. Broker finansal piyasalar ve uzun vadeli tez-
gahüstü enerji piyasalarında alıcı ile satıcıyı buluşturan 
kişiye verilen ad. Bir trader olarak sizin stres ve sinirinizi 
en iyi yönetebilen broker da sizin favori brokerınız oluyor. 
Bunlar tabi işin şakası. Birlikte çalıştığım takım arka-
daşlarımızla   firmamıza sağladığımız veya sağlamaya 
çalıştığımız faydaların gururu içinde her gün işe gidip 
gelmekteyiz. Şu an firmamız tezgahüstü piyasalarında 
birinde sürekli olmak üzere, toplamda 2 tezgahüstü pi-
yasada piyasa yapıcılığı görevi üstleniyor. Ayrıca işlem 
hacmi açısından ilk 3 de yer almaktayız. Bu başarının bir 
parçası olmak gurur ve mutluluk verici. 

https://www.linkedin.com/in/çağatay-hatinoğlu-55b9a151
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Aydın Şef, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1973 yılında Adana’da doğdum. Evliyim ve 2 çocuğum 
var. Lisans eğitimimi 1996 yılında Fırat Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makina Mühendisliği’nde tamamla-
dıktan sonra 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Enerji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans 
yaptım. Yüksek lisansımı yaparken, kombine güç sant-
rallerinde atık ısının kazanımı konusunda proje yaptım. 
Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, tekstil sektörün-
de yaklaşık 1 yıl kadar çalışıp askerlik görevimi yapmak 
için işimden ayrıldım. Askerlik dönüşü 1998 yılında, Çu-
kurova Elektrik A.Ş.’ye bağlı Kadıncık 1-2 Hidroelektrik 
santrallerinde Makina Bakım Mühendisi olarak işe baş-
ladım. 2003 yılında devletin Çukurova Elektrik A.Ş.’nin 
imtiyaz sözleşmesini fesih etmesiyle, Elektrik Üretim 
A.Ş. çatısı altında kamu personeli olarak görevimize 
devam ettik. 2007 yılında da Kadıncık 1-2 HES’in so-
rumlu başmühendisi olarak görevlendirildim. Kadıncık 
Hidroelektrik santralleri 1971 ve 1974 yılı devreye giren 
yüksek düşülü Francis türbinleri olan eski santrallerdi. 
Burada eskiyen, yedek malzemesi bulunmayan birçok 
ekipmanın renovasyonunu yaparak sağlıklı bir şekilde 
işletilmesini sağladık. 2013 yılında Tübitak ile beraber ya-
pılan kapsamlı bir renovasyon projesinde proje yöneticisi 
olarak görev yaptım. 2016 yılında her iki santralin reno-
vasyon projesini de iyi bir şekilde tamamladık. Kadıncık 
1-2 HES 15 Temmuz 2016’da özelleştirildikten sonra 10 

ay IC İçtaş Enerji Yatırım Holding’de çalıştım. 2017 yılının 
mayıs ayında GAMA Enerji A.Ş.’ye bağlı Karacaören 1-2 
HES İşletme Müdürü olarak göreve başladım. 

GAMA’nın Karacaören Barajı projesinden biraz bahse-
der misiniz?

Karacaören 1 Barajı ve HES, Burdur’un Bucak İlçesinde, 
2 x 16 MW nominal güçte düşey eksenli Francis türbini 
ile yapılan bir tesisdir. Elektrik ekipmaları ELİN, mekanik 
teçhizat ise VOIT firması tarafından yapılmıştır. Karacaö-
ren 1 Baraj haznesinin maksimum su kotu 270, minimum 
su kotu ise 242 m’dir. Maksimum kotta barajın depolama 
hacmi 1 milyar 234 milyon metreküptür. Karacaören 2 
Barajı ve HES’de yine Burdur’un Bucak İlçesinde olup, 2 
x 23,2 MW nominal güçte düşey eksenli Francis türbini 
ile teçhiz edilmiştir. Buradaki elektro mekanik teçhizatlar 
Çin’in en büyük elektrik firması olan HARBIN tarafından 
yapılmıştır. Baraj haznesinin maksimum su kotu 188, mi-
nimum su kotu 185 m olup, hacmi ise yaklaşık 50 mil-
yon metreküptür. Karacaören 2 HES 2017 yılının şubat 
ayında GAMA Enerji tarafından renovasyon yapılarak, 
hız regülatörü, ikaz sistemi, koruma sistemi, orta geri-
lim hücreleri ve scada sistemi tamamen yenilenmiştir. 
Karacaören projesine ilk katıldığımda, özelleştirmeden 
yeni alınmış, GAMA’nın işletme ve bakım değerlerinin 
yerleştirilme sürecindeydi. Biz de bu süreci hızlandırıp, 
GAMA bilincini de yerleştirerek, sürdürülebilir bir işletme 

programı oluşturmaya çalışıyoruz. Projeyi teknik ve ticari 
anlamda daha üst seviyelere taşımak için yeni projeler 
planlayıp, ekip olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 
Mesela, Karacaören 2 HES projesi, kurulduğundan beri 
16 MW’ın altında çalışamadığı için sulama ihtiyacının az 
olduğu dönemlerde de minimum 18 metreküp su tür-
binleyerek birçok açıdan sıkıntılar yaratmaktaydı. Bunun-
la ilgili 2016 Aralık ayında bir proje geliştirdim. Karaca-
ören 2 HES’de 2. Ünitenin daha az su türbinleyebilmesi 
için emme borusunda merkezi tüp ve su jeti yaptık. Aynı 
zamanda mevcut projede hatalı olan vakum hattını da 
yenileyerek daha işlevsel olmasını sağladık. Yaptığımız 
bu projeyle 16 MW’ın altında emme borusunda oluşan 
basınç dalgalanmalarını minimuma indirdik. Yapılan vib-
rasyon ve yük testlerinden de başarıyla geçtik. Ve 2018 
Ocak ayında, 2. ünitede 7-8 metreküp su türbinleyerek 
ticari açıdan büyük katkı sağladık. Ayrıca, Karacaören 
1 HES’de de kurulduğundan beri sağlıklı çalışmayan 
türbin sızdırmazlık ringlerini çalıştırarak, sızıntı sularını 
ortadan kaldırdık. Ekip olarak genç bir ekiple çalışıyoruz. 
Bu da bize dinamizm getiriyor.

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

Her işletmede olduğu gibi burada da bazı zorluklar olu-
yor tabi ki. Enerji üretiminin dışında, sulama faktörünün 
de olması, planlama açısında rahat olmamızı engelliyor. 
Karacaören’lerde en büyük zorluk Karacaören 2 HES’in 
türbinlediği suyu Sulama Birlikleri’nin sulamada kullan-
masıdır diyebilirim. Çünkü çalışma şartlarımız büyük 
oranda DSİ tarafından belirlenmektedir. DSİ tarafından 
bize ulaşan işletme programına göre yıl içinde suyu bi-
riktirmek veya etkin bir üretim programı yapma adına 
sıkıntılar yaşamaktayız. Mevsim şartları da bizi oldukça 
zorlamaktadır. Kurak bir döneme girdiğimizden ötürü 
gelen su miktarı konusunda sıkıntılar yaşadık. Gelen su-
yun daha fazlasını sulama ihtiyacı için bizden istediler. 
Bu da teknik ve ticari anlamda sıkıntı yaşamamıza neden 
oldu. Ama suyu daha efektif kullanma adına geliştirdiği-
miz yöntemler ile iyi bir yol aldık diyebilirim. 

Santral çevresinde doğa ve çevre ile nasıl bir ilişki için-
desiniz? Kısaca bulunduğunuz yerdeki yaşantınızdan 
bahsedebilir misiniz?

GAMA dediğiniz zaman doğaya, çevreye, canlılara ve 
yasal mevzuatlara saygılı bir kurum görürsünüz. GAMA 
etik ve kültüründe bunlar uzun yıllar yer etmiş ve bunu 
hissedebiliyorsunuz. Biz de Karacaörenlerde bu duyarlı-
lıkların bilinci ile çalışıyoruz. Tüm personelimizle beraber, 
tehlikeli ve tehlikesiz atıklar konusunda çevreye sıfır za-
rar vermek adına düzenli eğitimlerin bir parçası oluyoruz 
ve bu bilinçle doğayı korumaya çalışıyoruz. Karacaören-
lerde doğal güzelliklerin yanı sıra, Karacaören 1 HES’in 

hemen yanında bulunan Sığla Ormanı da işletmemiz 
tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Ayrıca gönüllü 
çevreci grupları ve öğrenci gruplarını işletmemizde mi-
safir ederek, çevreye zarar vermeden ülkemizin ihtiyacı 
olan enerjiyi nasıl ürettiğimizi anlatıyoruz. Bilgilerimizi 
paylaşıyoruz. Karacaören 1 işletmemizin içinde bulunan 
Karacaören köyü ve çevre köylerin faydalandığı İlköğre-
tim okuluna her türlü maddi ve manevi desteği vererek, 
çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alması için katkı sağla-
maya çalışıyoruz. Karacaören köyünün içme ve sulama 
suyunu tedarik ederek, köydeki sosyal yaşama da des-
tek oluyoruz diyebilirim. Çevre halkı ve resmi daireler ile 
çok iyi ilişkiler kurduk. Onlar ile uyum içinde çalıştığımızı 
düşünüyorum.

Son olarak, siz 1,5 yıldır GAMA ailesinin bir parçasısınız. 
GAMA’yı ve GAMA’lı olmak hissiyatının dününü bugu-
nünü ve geleceğini nasıl gördüğünüzü paylaşabilir 
misiniz?

GAMA’da diğer arkadaşlarıma göre çok yeni olduğumu 
düşünüyorum. Fakat, uzun yıllar bu ailenin bir parçasıy-
mışım gibi hissediyorum. Kurumsal ve sıcak bir yapısı 
olan GAMA’da, bu heyecanı kaybetmeden uzun yıllar 
çalışmak istiyorum. GAMA ailesinin bir parçası olmak, 
profesyonel bir ekiple çalışmak çok güzel bir duygu. 
GAMA’da işlerin kusursuz gitmesi için herkes görevini 
çok iyi yapıyor bu göze çarpan bir özellik. 
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KARACAÖREN
GAMA Enerji iştiraki olan Karacaören I-II Hidroelektrik Santrali Barajı 
İşletme Müdürü Aydın Serbes ile santral hakkında röportaj yaptık.

https://www.linkedin.com/in/aydın-serbes-69509253
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SÖYLEŞİLER

Tanju Şef, biraz sizi tanıyabilir miyiz?

1990 yılında İstanbul Teknik Üniveristesi Denizcilik Fakül-
tesinden mezun oldum. 1997 yılına kadar, uzakyol ticari 
gemilerde, Vardiya Mühendisi, II. Mühendis ve Uzakyol 
Baş Mühendisi olarak çalıştım. 1997 yılı sonunda, gemi 
hayatını bırakarak, enerji santrallerine adım attım. İlk 
çalıştığım santral bir fabrika bünyesinde kurulan dizel 
santraldi. Dizel santraller, gemi kurulumuna çok benzer, 
o yüzden gemilerde çalışmış, mühendisler, teknisyenler, 
bu santrallerde tercih edilirler. Gaz türbin ve kombine 
çevrim teknolojisi ile tanışmam Esenyurt Termik Santra-
linde oldu, bakım müdürü olarak başladığım görevime 
daha sonraları Santral Müdür Yardımcısı olarak devam 
ettim. 2005 sene sonunda buradan ayrılarak İngiliz Mü-
hendislik ve Danışmanlık şirketi olan Parsons & Brin-
ckherhoff şirketinde çalışmaya başladım. İlk görevim 
Güney Sudan’da Unity petrol sahasında kurulmakta olan 
dizel bir santraldi. Orada Site Resident Engineer olarak 
görev aldım. İşin bu sefer işletme ve bakım tarafında de-
ğil, kurulum ve devreye alma tarafındaydım. Bunu Irak, 
Güney Afrika ve Suudi Arabistan projeleri izledi. Projeler 
arasında ise Newcastle merkez ofiste çalıştım. GAMA’ya 
Saudi Aramco’dan katıldım. Saudi Aramco dünyanın en 
büyük petrol üreticisi, çalıştığım tesis gene dünyanın en 
büyük petrol ve gaz stabilizasyon tesisi idi. Bu tesisteki 
bütün gaz ve buhar türbinlerden ayrıca gas kompre-
sörlerden, sorumlu Performance & Reliability Engineer 
olarak görev yaptım. GAMA Enerji’ye 03 Kasım 2014’te 
santral müdürü olarak katıldım. Projeye ilk katıldığım-
da henüz ilk aşamalardaydı. Örneğin bir hafta sonra ilk 
gaz türbini sahaya geldi ve beton temellere oturtuldu. 
O günlerde tamamen işletme ve bakıma yoğunlaştım. 
Santral, işletme ve bakım mobilizasyon sürecini planla-
dık ve yönettik.  Santral kurulum aşamasında, işletme 
ve bakım planını, stratejilerini oluşturduk. Organizasyo-

numuzu, devreye alma sürecinden bir sene önce oluş-
turduk. Uzun bir eğitim sürecinden sonra, personelimiz 
devreye alma sürecinde aktif olarak görev aldı. Planlama 
çok iyiydi, başarılı bir süreçti. Santralin bize teslimi ve 
ticari işletmeye geçiş sorunsuz oldu.   
 
GAMA’nın en büyük yatırımında çalışmanın farklılıkları, 
avantajların, zorlukları nelerdir biraz anlatabilir misiniz?  
Başından beri bu pojede görev almak istemiştim. O 
yüzden çok severek ve motive olarak başladım. Proje 
ilerledikçe ve GAMA Ailesini tanıdıkça bağlılığım dahada 
arttı. Bu sadece benim için değil, aramıza katılan diğer 
arkadaşlar içinde geçerli.  Onlarda zaman içinde aynı 
şeyleri hissettiler.  

İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, GAMA 
Enerji’nin en büyük yatırımı. Bu santralde yönetici olarak 
çalışmak benim için büyük ayrıcalık. En büyük yatırım-
larını benim yönetimime teslim etmeleri bana ve per-
sonelimize olan güveni gösteriyor. Bu büyük bir onur. 

Bazen baskıda doğuruyor, tabii. Ama daima en iyiyi yap-
maya çalışıyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Günümüz 
pazar koşullarıda bunu gerektiriyor. Elektrik fiyatları sa-
atlik, günlük, mevsimsel olarak büyük değişkenlik gös-
teriyor. Gecelik duruşlar, hafta sonu üretim programları 
ve buna uygun bakım ve düzeltici işlemler.., santralimiz 
ne kadar esnek bir çalışma özelliğine sahipse, çalışanlar 
olarak bizde bu esnek çalışma koşullarına göre hareket 
ediyoruz.  
 
GAMA Enerji ICAN santralimiz hakkında bize kısaca 
bilgi verebilir misiniz?

Santralimiz; Doğal gaz kombine çevrim santrali, yani ter-
mik bir santral.Termik santral derken, fosil yakıt yakan, bir 
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termodinamik çevrim üzerinde çalışan santral. Kombine 
çevrim santralleri ise iki termodinamik çevrimin kombi-
nasyonudur. Iç Anadolu’nun kurulu gücü 853 MW. 2+1 
kombine çevrim konfigürasyonunda tasarlandı. Bunun 
anlamı, iki adet gaz türbini ve bir adet buhar türbini.

Santralimizde; GE’nin “F” teknolojisinin en son modeli 
olan 9FB tipi gaz türbinleri kullanılmıştır. Bu gaz türbinle-
ri yüksek verim ve güç olarak oldukça tatminkar. Ayrıca 
yüksek güvenilirlik değeri ile çok gözde türbinler. Bir 
önceki “FA” modeli üzerine inşa edilmiş ve dünya üzerin-
de 12 milyon çalışma saatine sahip. 9FB ise bu teknolo-
jinin geldiği en son nokta. Buhar türbini ise gene GE’nin 
uzun yıllar çalışma saati ile kendini kanıtlamış D11 tipi 
Reheat buhar türbini. Günümüzde gaz türbin teknolojisi 
çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Teknoloji bir üst devreye 
yani “H” devrine geçti bile. Artık yüzde 60 çevrim veri-
mi endüstri standardı olmak üzere. Hedef yüzde 64 ve 
üzeri. Tabii, günümüz pazar koşullarında güç ve çevrim 
veriminin yanında, başka parametreler ön plana çıkıyor, 
örneğin, kısmi yükte yüksek verim, geniş bakım aralığı 
ve en önemlisi esnek çalışma… Esnek çalışma derken, 
kastettiğimiz, kısaca, hızlı devreye girme, hızlı yük atma, 
yük alma, düşük çevresel uyumlu yük gibi. Bu özellikler 
değişen işletme rejimleri için daha öne çıkan özellikler. 
Santralimiz tamamen esnek çalışma özelliklerine göre 
tasarlandı. Saydığım bütün bu gerekleri yerine getirebi-
liyor ve pazarda başarıyla rekabet edebiliyor. Tabii, gü-
venilirlik özelliğinide dikkate almak gerekir. Kullanılan 
teknoloji güvenilir ve kendini kanıtlamış olmalı. Kimse 
santralinin teknolojik sebeplerden ötürü devre dışı ve 
üretimden geri kalmasını istemez. 
 
Şu anda hızlı bir dijitalleşme sürecindeyiz. Bu çok me-
rak edilen bir konu, yani dijital santral ne demek?

Dijitalleşmeden nasıl bir fayda elde ediyoruz? Basit 
tanımla endüstriyel internet, şöyle açıklamak gerekir. 
Santralde ana kontrol sistemi ve performans ve ekipman 
kondisyon izleme sistemleri mevcut. Bu sistemlerden 
inanılmaz sayıda data akıyor ve depolanıyor. Performans 
ve ekipman durumu için, santral çalışanlarının bu datala-
rı çekip analiz etmeleri ve bir sonuca varmaları gerekiyor. 
Dijital çözümler, istediğiniz dataları analiz ederek, so-
nuçları önünüze getiryor, bir ileri aşamada karar verme 
desteği sağlıyor. Herkes kendi ekranını dizayn ederek, 
kendi için önemli olan değerleri takip edebiliyor. Yani 
istediğimiz bilgiler ihtiyaç duyduğumuzda bize kendili-
ğinden ve anında ulaşıyor ve sorunları ortaya çıkmadan 
önce düzeltebilmemizi sağlayan bir hale geliyor.  
 
Çevresel etkisinede değinmek gerekir. Gaz türbinleri-
mizde DLN 2.6 yanma teknolojisi kullanılıyor. Bu yan-
ma teknolojisi ile azot oksitleri sürekli 20 ppmler altında 

tutabiliyoruz bazen tek basamaklı ppm seviyelerinide 
göremek mümkün. Değişken atmosferik şartlarda ve 
yanma parametrelerinde otomotik olarak kendini o şart-
lara göre kalibre edebiliyor. Ben Doğal gaz santrallerini 
elektrik arzında vazgeçilmez olarak görüyorum. Sisteme 
ne kadar yenilebilir enerji girerse doğal gaz santrallerinin 
önemide o derece artıyor. Yenilenebilir enerji kararsız 
enerjidir, rüzgar hızı saatlik farklılıklar gösterebilir, gü-
neşte öyle, hidrolik enerji ise yağış rejimine bağlı. Ama 
sistem sürekli dengede olmalıdır. Talep aynı kaldığında, 
sistemde enerji açığını bir şekilde tamamlamak gereke-
cektir. Doğal gaz santrallerinin önemide burada. EPİAŞ 
şeffaflık sayfalarında bunu gözlemlemek mümkün. Bu-
rada gerçek zamanlı üretim izlenebilir, örneğin rüzgar 
üretimi azaldığında doğalgaz kaynaklı üretim ise artıyor, 
yani sistemdeki dengeyi sağlayan santraller. Bir ülkede 
bütün sistemi yenilenebilir enerji üzerine kuramazsınız. 
Payı artabilir ama mutlaka dengeleme araçları olmalıdır. 
Buda termik santrallerle olur, doğal gaz santraller ise en 
avantajlısıdır. Bu yüzden günümüzde doğal gaz santral-
leri dengeleme piyasası ve yan hizmetlerde daha aktif. 
 
Santral çevresinde doğa ve yöresel halk ile nasıl bir 
ilişki içindesiniz? Kısaca bulunduğunuz yerdeki yaşan-
tınızdan bahsedebilir misiniz? 
 
Doğal gaz santralleri, termik santraller kategorisinde en 
temiz santraller. Şu bir gerçek, hiç bir termik santral sıfır 
atıkla çalışmaz. Önemli olan bu atıkları nasıl yönettiğiniz. 
Baca gazı emisyonları sürekli izleme altında, atık suyu-
muzda öyle. Periodik analizler yapılıyor ve denetleniyor. 
Kondens sistemimiz hava soğutmalı, ayrıca kazan blöf 
sistemimizde kaskad, dolayısı ile su harcamımız çok az, 
buna bağlı atıklarda.   
 
Santralimiz Kırıkkale Hacılar Kasabası sınırları içinde. Ça-
lışanlarımızın bir kısmı bu kasabadan. Yöre halkı ile ve 
yerel yönetimlerle ilişkilerimiz üst düzeyde. Böyle proje-
ler zaten bulunduğu çevreyle sosyalleşir. Bu çerçevede, 
sosyal projelere katkıda bulunuyoruz. İstihdama katkımız 
ise bu ölçekte bir santrale göre oldukça iyi.  
 
Son olarak, siz 3.5 yıldır GAMA ailesinin bir parçasısınız. 
GAMA’yı ve GAMA’lı olmak hissiyatının dününü bugunü-
nü ve geleceğini nasıl gördüğünüzü paylaşabilir misiniz? 

3.5 senedir GAMA’da çalışıyorum. Çok uzun değil. Sami-
mi olmak gerekirse, birçok projede ve santralde çalıştım. 
Ayrıldığım her iş yeri bende bir etki bıraktı. GAMA çok 
farklı. Çok klişe gelebeilir ama gerçekten böyle olduğu 
için söylüyorum, burası gerçek bir aile gibi. Arkadaşlık, 
saygı, dayanışma üst düzeyde. Santralimizde çalışma 
ortamı bu temeller üzerinde.  

GAMA Enerji'nin İç Anadolu Doğal-
gaz Kombine Çevrim Santrali'nde 
Santral Müdürü olarak görev alan 
Tanju Oral ile santral hakkında rö-
portaj yaptık.

https://www.linkedin.com/in/tanjuoral
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Hayat her zaman kılçıkları 

ayıklanmış, taze bir balık 

tabağı koymuyor önümü-

ze. Bu ömrümüzde bize 

birkaç kez denk gelmiş 

olabilir ama emin olun bu 

bir istisnadır. Ben bu istis-

nası bol olan hayatları da 

‘şanslı’ olarak adledmi-

yorum. Bir çaba sonucu 

kazanılmamış her şey aslında size hiçbir şey hediye 

etmeden gidiveriyor! Bu, ebevynlerin çocuklarından 

onlara sadece ‘vererek’ bekledikleri mutluluk ve hu-

zur’a benziyor. Hepimizin duyduğu şu yakınmalar; 

“Biz bir şeyini de eksik etmedik ki niye böyle oldu?” 

Ben söyleyeyim, hiçbir şeyini eksik etmedik evet 

ama her şeyini ‘fazla’ ettik!

Hayattaki en büyük tehlike seviyorum dediğin kişi-

lere fazlaca cömert davranmak ve bu davranışının 

onun için iyi olmadığını görememek.

Ben karakterimin olumlu yönlerini ve sıkıntılara olan 

direncimi zorluklarım, azlıklarım, kendi kazandıkları-

ma olan memnuniyetime bağlıyorum. Bizi yetiştiren 

ebeveynlerin, çocukları ‘çocuk işte’ diye gördükleri 

için, ekonomik mücadeleleri nedeniyle ve genelde 

hayatı kolaylaştıracak pek fırsatları olmadığı için rast-

gele daha doğru adımlar attıklarını söyleyebilirim. 

Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarda ise kendimize göre 

“ben görmedim, aman o eksik kalmasın” dürtüsüy-

le hareket edip, çocukların ulaşabileceklerine olan 

yolu ya olabildiğince kısaltıyor ya da resmen ortadan 

kaldırıyoruz. Çocuk, istediği bir şeyi kazanmak için 

çaba harcamıyor, günler, saatler geçirmesine gerek 

kalmıyor, istediğini istediği an elde ediyor. Hatta daha 

da ileri gidiyorum. Çocuk istediği şeyi daha dile getir-

meden, ona kavuşuyor.

Bu ‘arkadan itekleme, beklentilere aşırı cevap ver-

me’ davranışı da çocukları ya da bireyleri kısa süre-

li tatminlerle oyalamaya sevk ediyor. İstenilen şeye 

ulaşıldığında hemen başka bir isteğin belirmesi ge-

rekiyor. Ona da ulaşıldığında hemen bir yenisi daha 

isteniyor ve bu böyle böyle devam ederken artık 

sahip olduklarımız ya da ağzımıza hop diye düşen 

isteklerimiz bizi mutlu etmemeye başlıyor. Elde et-

menin keyfi kalmadığı gibi yavanlaşıyor. Sahip ola-

madıkları onları hırçınlaştırıyor. İstekler hiçbir zaman 

‘hayal’leşemiyor. Hayal ettikleri bir şey olmadığı için 

o sürecin mutluluğu da kendilerine ulaşmıyor. Ve ha-

yat bizi mutluluğu aramak noktasında birleştiriyor!... 

Sonrası depresyonlar, psikolojik yanılsamalar, haya-

tın anlamsızlaşması, sevdiklerinin hiçbir şeye yete-

memesi, kopmalar, kırılmalar ve yıllar süren sancılar. 

Bunların hiçbirisi olmasa bile, çocuk yetişkin bir birey 

olduğunda, iş hayatında, sosyal ortamda karşılaştığı 

sorunlar karşısında oldukça agresif tepkiler verebili-

yor, sabırsız ve tahammülsüz davranışlar sergileyebi-

liyor. Kendimize itiraf edemesek de ‘mutsuz’ çocuklar 

yetiştiriyoruz. Hayata atılmış mutsuz bireyler, tatmin-

siz, doyumsuz ve mücadele azmi yitik bireyler... Tabii 

ki bunun tek nedenini bu bağlamda aramak yanlış 

olur ancak mutsuzlukta önemli bir payın bu nedenle 

oluştuğuna eminim.

Evde çocuğun karşısında el pençe divan olmuş, ağ-

zından bişey çıksa da hemen yapsak diye bekleyen 

Duygu Can
GAMA Enerji A.Ş.
İdari İşler Uzmanı

ŞEF-LOG

MUTSUZ ÇOCUK YETİŞTİRME YOLLARI

ebevynler, eğitim sisteminin kolej kapanına kısılmış 

öğretmenler, öğrenciyi müşteri gibi görerek hep 

haklı çıkartan okul yöneticileri derken bizim sahip ol-

duğumuz değerleri, iyi insan olma timsallerini onlara 

kim öğretecek? Biz çevrelerinde zırh olmuş bekler-

ken, gelecekte kendilerini güvende hissetmeleri na-

sıl sağlanacak? Keşke önlerindeki yolları taşlardan, 

tozlardan, rüzgardan, tüm olası pisliklerden arındıra-

bilsek de gözümüz arkada kalmasa değil mi? Ama 

olmuyor işte. Aksine onların bizimkinden daha da 

zorlu yolları, tepeleri, dağları var bunu şimdiden gö-

rebiliyoruz.

Sonuç olarak benim kendi ebeveynlik deneyimim-

den de anladığım şey; eğer bir şeyin fazlasını vere-

ceksek, onlara ‘zaman’ vermeliyiz! Onlarla aynı dili 

konuşabileceğimiz oyun zamanları yaratmalıyız.  Ve 

tabii ki sevgi. Sezgimizi göstermek bazen istediği 

şeyi yapmamak, vermemek, hayır demek ile müm-

kün olabilir, o an çocuk bununla ilgili mutsuzluk, 

kızgınlık hissedebilir ancak karakterini doğru nokta-

ya çapaladığımız için onu ne kadar çok sevdiğimizi 

mutlaka anlayacaktır...

Dilerim tüm çocuklar kendi sorunlarıyla mücadele 

etmeyi öğrenirler ve kendilerini ifade edebilecekleri 

şeylerle uğraşıp, mutluluğu iç motivasyon kaynağı 

olarak ‘kendi’lerinde bulacakları bir geleceğe sahip 

olurlar.

Saygı ve sevgilerimle.

Duygu Can / dcan@gamaenergy.com

Kızım Öykü Can’ın bir portre çizimi

7 yaşında, Eylül 2018

GAMA'lıların aklından geçenler
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Şarbon, Bacililus Antharacis olarak bilinen bakterilerin 

oluşturduğu ölümcül bir enfeksiyon hastalığıdır. 

Bakteriler toprakta doğal olarak bulunur ve özellikle 

inek, koyun, keçi gibi otçul geviş getiren memeliler 

etkilenebilir. Bakteri, insana enfekte olan hayvanların 

et ve et ürünleri ve süt ile temasI sonucu bulaşır.  Çok 

dayanıklı bir bakteridir. 140˚ de bile 30 dakika kadar 

dayanabilir. Toprak ve suda 60 yıl kadar dayanır. 

Şarbon, insandan insana grip gibi bulaşmaz ama 

deriden temas yoluyla bulaşabilir. Bulaş nadirdir. 

DERİ ŞARBONU:

Ciltte açık yaralar veya kesiler sonucu hasta 

hayvanlardan insana bulaşır. Bakterinin alımıyla 

ciltte kabarcık oluşumu arasında geçen süre 2-3 

gün kadardır. İlk aşamada böcek ısırığına benzer 

ve kaşıntılıdır. Toksin üretimi başlamasıyla kabarcık 

etrafında ödem oluşur.  Daha sonra kuruyan 

kabarcıklar görünümü alır. Tedaviye iyi yanıt alınır. 

Tedavi edilmeyen deri şarbonunda % 10-20 ölüm 

oluşabilir. 

AKCİĞER ŞARBONU:

Nadir ve ölümcüldür. Nefes yoluyla bulaşır. Bakteri 

seviyesinin çok yaygın olduğu ortamlarda sporlar ile 

bulaş olur. Daha ziyade endüstriyel olarak hayvan 

derisi ve yünü işlenen merkezler odak olabilir. 

SİNDİRİM SİSTEMİ ŞARBONU:

Şarbonlu veya şarbon ile bulaş etlerin ve diğer 

gıdaların tüketilmesiyle oluşur. Şarbon yüksek bulaş 

gösteren bir bakteri ile oluşur. Et kesilen bir bıçakla 

sebze doğrandığında bile bulaş gerçekleşebilir. 

Genellikle tüketiminden 1-7 gün sonra ortaya çıkar. 

Teşhis edilip tedavi edilmez ise ölümcül olabilir. 

Deri Şarbonu tanı kriterleri:  

• Ateş

• Titreme

• İştah Kaybı

• Boyunda lenf şişmesi

• Boğaz ağrılı yutma

• Bulantı kusma (kanlı olabilir)

• Baş ağrısı ve karın ağrısı

• Kırmızı yüz ve gözler

• Son aşamada kanlı ishal 

TEDAVİ

Tedavide ilk seçenek antibiyotikdir. Penisilin 

grubu ile Rifompisin ve klindomisin kombine edilir. 

Antitoksinler, antibiyotiklerle veya sonrasında 

toksinlerin yok edilmesinde etkindir. 

AŞILAMA

Canlı bakteri içermeyen enfeksiyona yol açmayan 

hem akciğer hem de deri şarbonuna etkin aşılama 

vardır. Ancak genel aşılama içerisinde yer almaz. Risk 

altındaki personel için uygulabilir. 

Sağlıklı günler dilerim. 

Dr. Ömür Hiçdönmez

GAMA Holding İş Yeri Hekimi

SAĞLIK

ŞARBON
NEDİR?
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KHURAIS
GAZ ve PETROL
AYRIŞTIRMA 
TESİSİ

Ham petrol üretiminde dünya devi olan Suudi Aram-
co, işleme ve dağıtım konusunda endüstride öncü 
olduğu kadar, Petrol ve Gaz sektöründe uluslararası 
alt kuruluşlar ile faaliyetler yürütüyor. Aramco proje-
lerinin, enerji sektörünü dünya çapında ilgilendirdiği 
biliniyor.
Riyad’ın doğusunda, karayolu ile yaklaşık 240 km 
mesafede bulunan Khurais Projesi, 3 bölgenin (Khu-
rais, Mazalij ve Abu Jifan) petrol yataklarını ve petrol 
işletmelerini adı altında topluyor. Bölgede yüzlerce 
kuyu ve 4 adet Gaz/Su ve Petrolü birbirinden ayıran 
ön rafinasyon tesisi (GOSP) mevcut. Ham petrol, iki-
si Khurais’te bulunan bu (GOSP) tesislerden geçerek 
son işlemler için Abqaiq’te bulunan tesislere pom-
palanacak.

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. 
Khurais Satellite GOSP Projesi’nin yapım işlerini yü-
rütmek üzere GAMA, 30 Eylül 2015 tarihinde, GAMA 
Al Moushegah Arabia Ltd. olarak, Snamprogetti Sa-
udi Arabia Ltd. ile sözleşme imzalandı. Proje kapsa-
mında montaj işleri, kısmi malzeme tedarikleri ve kıs-
mi devreye alma işleri bulunuyor. 

Proje kapsamında tesiste kurulacak teknolojik altya-
pı aşağıdaki şekilde olacak:

• İki fazlı yüksek basınçlı ayrıştırıcı (HPPT) ile sıvıla-
rın (petrol/su) ve gazların ayrıştırılması sağlana-
cak.

• Tri-ethylene Glycol (TEG) gaz su giderici ünitesi 
kurulacak.

• Baca, kapalı tahliye ve yardımcı sistemleri gibi 
süreç destek üniteleri kurulacak.

• Proses otomasyonu kurulacak.
• Ses ve veri transferi için iletişim sistemleri kuru-

lacak.
• Patlamaya dayanıklı binalar ve diğer gerekli tüm 

alt yapı işleri yapılacak.
   
Projede Bina ve HVAC detayları haricinde mühendis-
lik işleri SAIPEM kapsamında yer alıyor.
GAMA kapsamında temin edilecek malzemelerin 
neredeyse tamamı için piyasa araştırmaları yapıldı, 
müşteriden malzeme ve tedarikçi onayları büyük 
oranda alındı ve alt yüklenici seçimleri tamamlandı.

Proje başlangıcından günümüze kadar 157.806 m3 
kazı toprak işi yapılmış olup, 2.072 m3 prekast ol-
mak üzere 18.732 m3 beton dökümü gerçekleştiril-
di. Projedeki 2 ana bina olan Trafo ve Kontrol bina-
larının üst yapı işleri tamamlandı. İnce işler imalatları 
devam ediyor. Telekomünikasyon binasının üst yapı 
işleri tamamlandı, ince işler imalatı devam ediyor. 
Altyapı boru montajı toplam 11.860 m olup, montaj 
tamamlandı; çelik konstrüksiyon montajı toplam 845 
ton olup, %100 oranında tamamlandı. Mesnet ima-
latlarının 80 ton olan toplam miktarının 80 ton’u da 
tamamlandı. Elektrik ve enstrüman işlerinde ise 30 
Eylül 2018 itibarıyla yaklaşık 6.215 m elektrik kablo ta-
vası montajı, 148.735 m elektrik kablo serimi ve 6.308 
m enstrüman kablo tavası montajı, 127.447 m enstrü-
man kablo serimi tamamlandı.

2018 Eylül sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

• Saha İnşaat İşleri İlerlemesi    %84.88
• Bina İnşaat İşleri İlerlemesi    %83
• Mekanik İşleri İlerlemesi    %99.03
• Elektrik İşleri İlerlemesi    %85.40
• Enstürüman İşleri İlerlemesi   %93.46 
• Genel Proje İlerlemesi    %87.21
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YAMAL 
LNG TESİSİ

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

Kuzey Kutup Dairesinde işletmeye alınmış ilk tesis 
olmasının yanısıra dünyanın en büyük endüstriyel 
tesislerinden birisi olma özelliğini  de taşıyan Yamal 
LNG Projesinde  Eylül 2018 itibariyle 1.ci Etap kap-
samında tamamlanan üniteler normal kapasitede 
çalışmaya devam ederken, 2.ci Etap kapsamında 
bulunan  ünitelerden BOG 3/4 binası devreye alındı. 
GAMA Endüstri A.Ş nin iş ortaklığı  REGA JV tarafın-
dan yapımı üstlenilen Yamal LNG Projesinde zorlu ve 
sert hava koşullarına rağmen geçtiğimiz dönemde 
önemli ilerlemeler sağlanıp  Eylül 2018 sonu itibarıy-
la genel olarak %98,85 ilerleme seviyelerine ulaşıldı.

Bu dönem içerisinde 1nci Etapla ilgili eksik tamam-
lama işlerine ve İşveren tarafından talep edilen ilave 
işlerin yapılmasına devam edildi.  2 Etap kapsamın-
daki bölgelerden BOG-2 binasında işveren tarafın-
dan yürütülmekte olan  devreye alma işlerine destek 
verilmiş EDG 700/800 yapılarının montajına devam 
ediliyor.

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 izolas-
yon işleri tamamlandı.

2018 Eylül ayı sonu itibarıyla şantiyede  792 REGA JV 
personeli ve 229 taşeron personeli olmak üzere top-

lam 1.021 personel çalıştı.

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

EPC olarak yapımı üstlenilen bütün binalarda dev-
reye alma çalışmaları tamamlanmış olup işletme 
ekiplerinin kullanımına teslim edildi. Bunun yanında 
işletme ekipleri tarafından kullanıma başlanılan bina-
lardan özellikle Kimyasal Depolama Binasında tespit 
edilen eksikler bu dönemde tamamlandı.

Acil Durum Jeneratörlerinden (EDG) 100 / 200 nolu 
üniteler, 300 / 400 nolu üniteler ve 500 /600 nolu 
üniteler devreye alındı EDG 500/600 nolu ünitelerde 
izolasyon eksikleri tamamlandı. Bunun yanında EDG 
700 ve 800 nolu ünitelerin yapımına devam edil-

mekte olup, EDG 700/800 Ünitesi boru imalat işleri 
tamamlandı,  boru saha montaj işleri de %70 oranın-
da tamamlandı.

Proje kapsamımızda bulunan BOG-1, LNG Tank 1-2 
ve LNG Tank 3-4 bölgelerinde devreye alma işleri 
tamamlanmış olup, BOG-2 binasında devreye alma 
işlerine ve EDG 700/800 bölgelerinde de montaj iş-
lerine devam ediliyor.

Ağustos 2018 içerisinde Rusya Federasyonu Devleti 
yetkililerinin ve sponsor firma üst düzey yöneticile-
rinin katılımıyla REGA JV tarafından yapımı tamam-
lanan BOG-2 binası ve Train 2 ünitesi resmi olarak ta 
deverye alındıştır. 

Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 50 dere-
celere düştüğü ve yılın 7 ile 9 ayının kış mevsiminin 
yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan Yamal LNG 
Projesi yatırım, yapım ve işletme aşamalarında çok 
uluslu bir ekibe ev sahipliği yapmaktadır. 08 Aralık 

2017 tarihinde gerçekleştirilen ilk kargonun dağıtımı 
ile Rusya ve yatırımcı kuruluşlar için stratejik bir geliş-
me sağlanmış oldu. 

200’den fazla doğal gaz kuyusunun açıldığı bölgede, 
üretilen LNG özel olarak  tasarlanan kendinden buz 
kırıcılı tankerlerle taşınmaya devam edilmekte olup  
kesintisiz olarak her dönem Kuzey Deniz Yolu kulla-
nılarak Asya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor. Yamal 
LNG tesisinde  3. Trainin de devreya alınması ile yıllık 
16.5 milyon ton LNG üretim kapasitesine ulaşılacak.

2018 Eylül sonu itibarıyla proje ilerlemesi:
Boru İşleri    % 99,99 
Elektrik İşleri    % 99,99 
Çelik Montaj İşleri   % 99,95 
Bina İşleri    % 100,00
Tank Montaj İşleri   % 100,00
Izolasyon İşleri   % 99,57
Mekanik İşler    % 92,78 
Devreye alma ilerlemesi   %100,0
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1800 MW ALBA PS5 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ

1 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve 32 aylık süresi 
olan 1800 MW elektrik üretim kapasitesindeki ALBA 
Kombine Çevrim Güç Santrali Projesi, GAMA Güç 
Sistemleri ve GE Energy kapalı konsorsiyumu tara-
fından yürütülüyor.

Konsorsiyum, projenin tasarım, mühendislik, ekip-
man satın alma ve saha montaj, yapım işleri, elektro 
mekanik işler, kurulum, test ve devreye alma işleri ile 
santralde çalışacak personelin eğitiminden sorum-
ludur.

Aliminium Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı olarak 
gerçekleştirilen projenin 2019 yılı Haziran ayında ta-
mamlanması planlanıyor.

Ünite-1 basit çevrim ilk ateşleme 30 Ekim 2018, 
Ünite-2 ilk ateşleme 21 Aralık 2018, Ünite-3 ilk ateş-
leme 07 Şubat 2019 olarak planlanmakta olup, ticari 
işletme kabulü tarihleri ise Ünite-1 için 24 Mayıs 2019, 
Ünite-2 için 25 Haziran 2019, Ünite-3 için 30 Haziran 
2019 olarak öngörülüyor.

Projede ana ekipman ve malzemelere ait detay 
tasarım ile satın alma işleri hidrojen jeneratör ve 
aydınlatma sistemleri ile minör satın alma kalemleri 
haricinde tamamlandı.

Detay tasarım konuları karara bağlanma aşamasında 
olan inşaat, mekanik ve elektrik tasarımları genel 
anlamda tamamlandı.

Ünite 1’de, gaz türbini, gaz türbin jeneratörü ile bu-
har türbini ve buhar türbin jeneratörü inşaat işleri 
tamamlandı ve elektrik-mekanik işleri devam ediyor. 
Türbin Binasında çelik montajı işleri tamamlandı,  
cephe kaplama ve duvar, sıva işleri ve kablo tava 
montaj işleri devam ediyor. HRSG ve ACC’de Ünite 
1’de montaj işlerinin büyük çoğunluğu tamamlandı. 
 
Ünite 2’de gaz türbini, gaz türbin jeneratörü ile buhar 
türbini ve buhar türbin jeneratörü inşaat işleri tamam-
landı, elektrik-mekanik işleri devam ediyor.  Türbin 
binasında ise çelik montajı tamamlandı, cephe kap-
lama, kablo tava montaj işleri devam ediyor. ACC’de 
eş zamanlı olarak çelik montajı devam etmekte olup, 
HRSG’de ise boru kaynak işleri devam ediyor.
Ünite 3’te gaz türbini, gaz türbin jeneratörü ile buhar 

türbini ve buhar türbin jeneratörü inşaat işleri tamam-
landı, elektrik-mekanik işleri devam ediyor. Türbin bi-
nasında ise çelik montajı büyük oranda tamamlandı, 
cephe kaplama ve kablo tava montaj işleri devam 
ediyor. HRSG’de boru kaynak işleri devam ediyor. 
ACC’de çelik montajına başlandı.

Bunların yanında, 3 ünitenin de modüler boru köp-
rülerinin montajı tamamlandı ve temel üzerine alındı. 
Boru köprülerinde boru ve kablo tava montaj işleri 
devam ediyor. Tanklarda ise imalat neredeyse ta-
mamlandı. Gaz basınç ayarlama istasyonu borula-
ması, elektrik kontrol binası yangın hattı borulaması 
ve HVAC montajına başlandı.

2018 Eylül sonu itibarıyla proje ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi:   %72,40
Mühendislik ilerlemesi:   %98,70
Satın alma ilerlemesi:   %98,10
Test ve devreye alma ilerlemesi: % 15,90
Yapım ilerlemesi:      %56,46
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750 MW BOUFARİK 
BASİT ÇEVRİM 
ELEKTRİK 
SANTRALİ

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

GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, ekip-
man ve malzeme satın alma, yapım işleri, saha montaj, 
kurulum, test ve devreye alma işleri ile santralde çalı-
şacak personelin eğitimi işleri tamamlandı.

Ünitelerin performans testleri Nisan ayı içerisinde ta-
mamlandı. 

Kilit personelin Cezayir merkez ofise mobilizasyonu 
sağlanarak diğer tüm şantiye personeli demobilizas-
yonu tamamlandı. 

İşveren ile anlaşıldığı üzere 28 Mayıs 2016 tarihi baz 
alınarak Ünite-2’nin 26 Ekim 2016 tarihinde Ticari İşlet-
me Kabulü İşveren tarafından imzalanarak 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 başvurul-
du ve İşverenden imzalı protokollerin teslim edilmesi 
bekleniyor. 

Santralin Geçici Kabul tarihinin 2018 sonuna kadar ger-
çekleşmesi 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 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 üni-
telerin 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 ise 22 
Şubat 2018 tarihinde tamamlandı. 

Santral için diğer bir önemli adım olan, türbine buhar 
verilmesi aktivitesi her iki Ünite için de tamamlandı. 1 
nolu Ünite, senkronizasyon aktivitesi kapsamında ilk 
enerji üretimi 12 Haziran 2018 tarihinde, 2 nolu Ünite, 
01 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Diğer yandan, FGD bölgesine ait sistemlerde pro-
ses bazlı tüm sistemlerin devreye alma çalışmaları 
tamamlandı. Projede, mobilizasyon haricinde top-
lam 14.500 m3 grobeton, beton yollar dâhil toplam  
79.286 m3 yapısal betonun tamamının dökümü ger-
çekleştirildi. Ayrıca, proje kapsamında toplam 8.396 
ton yapısal çelik montajı yapıldı.

Prefabrikasyonu Türkiye’de tamamlanan yaklaşık 
83.000 WDI boru imalatının tamamının sahaya nak-

liyesi tamamlandı, sahada ise toplam 160.410 WDI 
kaynak yapıldı. Proje kapsamındaki tüm boru montaj, 
kaynak ve hydro test aktiviteleri tamamlandı.

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

Toplamda 584 adet devreye alma paketinin tama-
mı devreye alma ekiplerine teslim edildi ve GAMA 
kapsamındaki devreye alma faaliyetleri başarıyla 
tamamlandı. Sahada çevre düzenleme ve eksik ka-

patma işleri devam ediyor. Bundan sonraki süreçte 
kalan devreye alma ve test faaliyetleri POSCO E&C 
sorumluluğu ve liderliğinde devam etmekte olan 
santral, baz yüke çıkmasını takiben performans ve 
güvenilirlik testleri yapılarak müşteriye teslim edile-
cektir. Ünite 1’in Aralık 2018’de, Ünite 2’nin ise Şubat 
2019’da müşteriye teslim edilmesi planlanıyor.  

Projede demobilizasyon sürecine devam ediliyor. 
Khabat Termal Enerji Projesi sürekli olarak istenme-
yen elektrik kesintileri yaşayan bölge için önemli bir 
güç kaynağı olacak. 

2018 Eylül sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi  % 99,9
Mühendislik ilerlemesi  % 100,0
Satın alma ve Lojistik ilerlemesi % 100,0
Genel inşaat-montaj ilerlemesi % 100
Devreye alma ilerlemesi  % 99,9
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1800 MW PP13 
GÜÇ SANTRALİ 
ELEKTRO-MEKANİK 
MONTAJI

İşveren, bir devlet kurumu olan Saudi Electricity 
Company (SEC)’dir olan Proje, Suudi Arabistan Dev-
leti’nin 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda planla-
nan altyapı ve enerji yatırımları içerisinde yer alıyor. 
Ülkenin artan enerji tüketim ihtiyacının karşılanması 
ve mevcut elektrik altyapısının iyileştirilmesi kapsa-
mında geliştirilen SEC Güç Santrali 13’ün, 1800 MW 
kurulu güç üretim kapasitesi ile çalışması planlanıyor. 
02 Temmuz 2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 
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 Me-
kanik, Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemleri (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 santralde; 6 adet GE 7FA 
Gaz Türbini ve Jeneratörü, 6 adet HRSG, 2 adet GE 
Reheat Double Flow D11 Buhar Türbini, 5 adet GSU 
Trafo, 3 adet SGT trafo ve 2 adet ACC bulunuyor. 
GAMA kapsamı içerisinde, güç adası elektro-meka-
nik 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 ekipman montaj iş-
leri ve çeşitli proje malzemelerinin temini bulunuyor.
Ayrıca, PP13 ile üretilecek enerjinin SEC dağıtım 
sistemine aktarılmasını sağlamak için 1 adet 380KV 
ve 1 adet 132KV şalt trafo merkezi yapım işleri GAMA 
kapsamındadır. 

Gaz türbini ve jeneratörlerinin mekanik montajı ta-
mamlandı. Elektrik ve I&C devam ediliyor.Gaz Türbin-
lerinin ventilasyon kanalları montaj işleri tamamlandı. 
Güç Üretim Binasında ve ilgili boru hatlarında ana ve 
yardımcı çelik yapı elemanları montajı tamamlandı. 
Üçüncül çeliklerin imalatı ve montajı devam ediyor. 
Ünite 23, 22 21, 13, 12’de lube oil flushing ve nihai 
yerleşim ayarlamaları tamamlandı. Lube oil flushing 
işleri Ünite 11’de devam ediyor. Ünite 23,22 ve 21 GTG 
kontrol paneli (Mark VIe) enerjilendirildi, ön devreye 
alma işleri devam ediyor.

Ana Kontrol Binası’nda DCS panelleri enerjilendirildi, 
ön devreye alma işleri devam ediyor. Hava Soğutmalı 
Yoğuşma (ACC) Üniteleri 28 ve 18’de mekanik montaj 
işleri tamamlandı. Eksik tutanağı listeleri kapatılıyor. 
Elektrik işleri tamamlandı. 6 adet atık ısı kazanlarında 
(HRSG) modül, drum gibi ana ekipman montaj işleri 
büyük ölçüde tamamlandı, dahili boru montajı işleri 
için işverenin malzeme temini bekleniyor. Ana ve by-
pass baca montajları tamamlandı.

WetSAC ünitesinde bulunan 12 adet fan bacası, fan 
deck montajı, yürüme yolları, korkuluk montajı, dam-
la tutucu montajı, grouting işleri, sprey pompası ve 
sprey boruları montaj işleri tamamlandı. Buhar Tür-
bini Ünite 28’de ön ayar işlemleri tamamlandı, nihai 
yerleşim ayar işlemlerinin yapılabilmesi için boru 
bağlantıları devam ediyor.  

BOP borulama prefabrikasyon işleri ve Basit Çevrim 
için gerekli sistemlerin boru montaj işleri büyük oran-
da tamamlandı. 8 sistemin boru montajı ve hidrotest 
işleri tamamlandı. 

Proses Binaları için çelik yapı imalat işleri ve montaj 
işleri tamamlandı, mimari işlere  devam ediliyor. Cep-
he ve çatı panel malzemeleri sahaya teslim edilmiş 
olup, montajı %98,18 oranında tamamlandı.

Kablo tavası montajı, UPS, CCR, SCADA, Mühendis-
lik,  kablo çekimi, rakor ve terminasyon işleri devam 
ediyor. CCR odaları dağıtım panel montajları tamam-
landı.

Gas İzolasyonlu Şalt sahasının enerjilendirilmesi  12 
Eylül 2018’de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şalt sa-
hası bölgesi İşveren’e devredildi. 

10 adet muhtelif hacimlerdeki depolama tankları 
montajı, çevrelerindeki yangın söndürme sistemleri 
montajı ve boyaları tamamlandı. 

Eylül 2018 sonu itibarıyla 13  milyon adam-saat top-
lam kazasız çalışma saati değerine ulaşıldı.

2018 Eylül sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi     %87,14
Mühendislik ilerlemesi     %99,94
Satın alma ilerlemesi     %97,08
Elektromekanik montaj işleri ilerlemesi  %81,00
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450 MW RADES-C 
DOĞAL GAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ

Sahibi La Société Tunisienne de l'Electricité et du 
Gaz (STEG) olan, RADES-C Kombine Çevrim Sant-
rali Projesi kapsamındaki anahtar teslimi yapım iş-
leri; Sumitomo Corporation (SC) - Mitsubishi Hitac-
hi Power Systems (MHPS) konsorsiyumu tarafından 
yürütülüyor. GAMA Güç Sistemleri, SC’nin alt yükle-
nicisi olarak; Santral Destek/Yardımcı (BoP) Sistem-
leri 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. 

22.08.2017 tarihinde resmi kontrat süresi başla-
yan projenin, basit çevrim için ilk ateşleme tarihi 

05.04.2019, ticari işletmeye kabul tarihi 22.10.2019; 
kombine çevrim için ilk ateşleme tarihi 08.01.2020, ti-
cari işletmeye kabul tarihi ise 21.09.2020 olarak plan-
lanıyor. 

Proje kapsamındaki malzeme ve ekipmanların, detay 
tasarım ve satın alması devam ediyor. Temmuz 2018 
– Eylül 2018 döneminde; Hava Kompesörü, HVAC 
ekipmanları, Kontrol Vanaları, Orta Gerilim Kablolar, 
Enstrümanlar, Emniyet Vanaları, Çeşitli Borulama 
Ekipmanları, Karbon ve Paslanmaz Borulama, Kablo 
Tavaları, Cıvata ve Gasketler, Çeşitli Yatay Pompalar, 
Elektriksel Arıza Kaydedici, Yangın Algılama Sistemi 
ve çeşitli vanaların siparişleri verildi.

İnşaat mühendislik işleri kapsamında ağırlıklı olarak; 
Türbin Binası, WTP binası ve boru köprüsü çelikleri, 
genel mimari işler, betonarme binalar üst yapı dizay-

nı, sığ temeller ve HRSG temel jet grout dizayn do-
kümanları üzerinde çalışıldı.

Mekanik mühendislik işleri kapsamında ağırlıklı ola-
rak; ekipman şartnameleri, izometri ve boru mesnet-
leri tasarımı üzerinde çalışıldı.

Elektrik ve enstrümantasyon-kontrol mühendislik iş-
leri kapsamında ağırlıklı olarak; ekipman şartnamele-
ri, alçak gerilim kablolar, MCC tek hat şemaları, EDG 
ve system bazlı enstrüman kablolama diyagramları 
üzerinde çalışıldı.

Gaz Türbini ve Jeneratör pedestal betonarme işleri 
tamamlandı, türbin binası ilk çelik kolonunun mon-
tajı 22.09.2018 tarihinde yapıldı. Buhar Türbini ve Je-
neratör pedestal betonarme işlerine başlandı. Türbin 
binası temelleri beton döküm işlerine; GT-ST GSU ve 
TAR trafosu betonarme işlerine, WTP ve Yangın bi-
nası betonarme işlerine, su alma yapısı dalga kıran 
anroşman rip rap işlerine, su alma beton boru mon-
tajına, Elektrik Kontrol Binası çelik montajına, teknik 
bina üst yapı işlerine devam edildi. Saha yapımı tank-
ların montajına Osmos ve Demin tanklarından baş-
landı. Bypass bacası çelik montajına ve donamların 
birleştirilmesine devam edildi.

Yardımcı Sistemler (BoP) ekipmanı montajı, Atık Isı 
Kazanı (HRSG) montajı, Gaz ve Buhar Türbinleri ile 
jeneratörlerinin (Centerline) montajı, ağır kaldırma iş-
leri için alt yüklenici sözleşmesi imzalandı. Boru pre-
fabrikasyonu ve montajı için imza aşamasına gelindi. 
Elektrik ve Enstüman Montaj İşleri ihale süreci baş-
latıldı. 

2018 Eylül sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi: % 44,3
Mühendislik ilerlemesi: % 86,9
Satın alma ilerlemesi:  % 60,8
Yapım ilerlemesi:  % 18,6
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İZMİR BAYRAKLI 
ENTEGRE
SAĞLIK KAMPÜSÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı 
(PPP) projeleri kapsamında ihale edilen İzmir Bay-
raklı 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 emir-
leri sonrasında proje kapalı alanı 629.447 m²’ye çıktı 
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 söz-

leşme süresi içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Projenin başından itibaren patlatmalı kazı yöntemi ile 
kapsamdaki 4,10 milyon m³ hafriyatın, 3,95 milyon 
m³’ü gerçekleştirildi. 

TSB1 (Teknik Servis 1) Binası ve Servis Galerisi beto-
narme imalatlarına başlandı. 

Ana Hastane’de yer alacak olan toplam 1.302 adet 
sismik izolatörün 1.264 adeti monte edildi.

Betonarme imalatlarına paralel olarak temel ve per-
de su yalıtım imalatları, beton içi topraklama ve me-
kanik borulama ve drenaj imalatları devam ediyor. 
Ana Hastane binasında betonarme imalatları takiben, 
bims duvar, yüzey sertleştiricili şap, şap, sıva, elekt-
rik ve mekanik imalatlar devam ediyor. Toprakarme 
imalatlarına başlandı.

FTR binası betonarme imalatları Eylül ayı sonu itibarı 
ile tamamlandı. Bims duvar, şap, sıva, anti bakteriyel 
- tozumaz boya, alçıpan bölme duvar, yapısal çelik, 
çatı kaplama, elektrik ve mekanik tesisat işleri devam 
ediyor.  

Bu güne kadar toplam 325.000 m³ yapısal beton 
dökümü gerçekleştirildi. Proje kapsamında toplam 
72.000 ton demir, 465.000 m³ yapısal beton kulla-
nılacak.

2018 Eylül sonu itibarı ile toplam 2.134 kişi istihdam 
edilen projenin genel ilerlemesi %21,43’dür. 
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KOCAELİ
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

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 335,648 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 383,192 m²’ye çıktı.

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

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yük-
sek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi betonarme işleri 
tamamlandı. Ana Hastane ve Teknik Servis Binası 
betonarme işlerinin yaklaşık olarak %96’sı tamam-
landı. Ttüm betonarme işlerinin Ekim ayı içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. Binalarda mimari, elekt-
rik ve mekanik işleri devam ediyor.

Tüm binaların elektrik ve mekanik işleri altyüklenici 
ihaleleri sonuçlandırıldı ve sözleşmeleri yapıldı. İş 
programına uygun olarak kalan malzeme temini ve 
mimari işlerin piyasa araştırmaları yapılıp, tedarikçi ve 
alt yüklenici teklifleri değerlendiriliyor.
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KHURAIS GAS 
and OIL 
SEPARATION 
PLANT

The world leader in crude oil production, Saudi Ar-
amco owns and operates an extensive network of 
refining and distribution facilities and is responsible 
for gas processing, transportation and installation 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, there 
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 proj-
ect has been started to increase the capacities to 
90 MBPD (Million 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 con-
tractor for utilities and oil separation scope.

GAMA Al Moushegah Arabia Ltd. has been award-
ed the scope of SAT. GOSP Facility by SAIPEM on 
30 September 2015 for certain procurement and all 

civil construction and electromechanical erection 
services. Except Buildings, all main material supply 
is in SAIPEM’s 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 

to be performed.

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

Market researches and material approvals of almost 
all materials in GAMA scope have been completed 
and subcontractor mobilizations 100% completed.

As of September 2018, overall progress is approx-
imately 87.21%. 157,806 m3 excavation works and 
18,732 m3 (Including 2,072 m3 Pre-Cast) concrete 
pouring have been performed. All the Superstruc-
ture works other for the main buildings have been 
completed. Finishing works are ongoing. 

For underground piping works, 11,860 meters out of 
11,860 meters have been completed. The amount 
of Steel structure erection works is 845 tons and 
%100 of this work has been completed by Gama. For 
Support manufacturing 80 tons out of 80 tons have 
been completed. 6,215 meters of Electrical Cable 
Trays, 148,735 meters of Electrical Cable and 6,308 
meters of Instrument Cable Trays, 127,447 meters of 
Instrument Cable have been installed as of Septem-
ber 2018.

Progress as of September, 2018 is as follows:

• Civil Works progress is   85%,
• Building Works progress is  83%,
• Mechanical Works progress is  99%,
• Electrical works progress is  85%,
• Instrumentation works progress is 94%,
• Overall Progress is   87%.
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YAMAL 
LNG PLANT

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

GAMA Industry and Renaissance Heavy Industries 
completed the First Phase of Yamal L  NG Project, 
one of the biggest Industrial Projects in the world 
and near the North Pole. By June 2018, commission-
ing works has been started for Phase 2.

Piping works, mechanical works, electrical and in-
strumentation works and the module hook-up 
works in Utilitie 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 construction 
works of Phase 2 (BOG-2 and EDG 700/800). 

207,200 WDI piping fabrication, 189,800 WDI piping 
erection (in total 397,000 WDI piping works) works, 
33,500 ton steel structure installation, 3,950 km ca-
ble pulling works and 113,400 m2 insulation works 
have been completed as of 30 June 2018.

By the end of June 2018, there are 1,325 personnel 
is working at site (935 REGA JV, 390 Subcontractor).
In this period, the commissioning asistance works 
have been continued in Utility, Refrigerant, Flare, 

Fractionation and BOG-1 Areas. And the completed 
Areas were handed over to Operation Teams.

Commissioning works in all EPC Buildings has been 
completed and the buildings were handed over to 
Client Opertaion Teams. On the other hand, punc 
clearnce activities, which are not avoiding operation 
works, is ongoing. 

For EDG 100/200, EDG 300/400 and EDG 500/600 
units, the commissioning activities have been com-
pleted and the generators are working. The punch 
clearance activities are ongoing in EDG 500/600 
units. Steel structure installation works in EDG 
700/800 is on going. And “Heavy Lifting Opertion 
of Generators” has been completed by the end of 
June 2018.  93% of piping prefabrication works for 
EDG700/800 has been comleted. 

Yamal LNG Project is located above arctic circle, 
near North pole and the territory has extreme weath-
er 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, Rus-
sia and investors had an important strategic devel-
opment 

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.

Progress as of September, 2018 is as follows:

Piping Works    99.93%
Electrical Works  99.93%
Steel Structure Works  98.99%
EPC Building     99.99%
EPC Tanks    100.00%
Insulation Works  98.73%
Commissioning Works 100.00%
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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 Cy-
cle Power Plant Project, which started on 1 August 
2016 and have 32 months project duration.

Consortium is responsible for the basic and detail 
design, equipment supply, installation at site, civil 
works, electro-mechanical works, erection, testing, 
commissioning and training of the personnel to work 
at Plant. The project, investment of “Aluminium Bah-
rain B.S.C (ALBA)”, is planned to be completed by 
June 2019.

The First Fire of Unit -1, Unit-2 and Unit-3 is planned to 
be achieved on 30.10.2018, 21.12.2018 and 07.02.2019 
and Commercial Operation Dates for Unit-1, Unit-2 
and Unit-3 are 24.05.2019, 25.06.2019 and 30.06.2019 
respectively.

Detailed design of project main equipment and 
material is nearly completed except H2 generator, 
Lighting System and procurement of minor items.
Detail design works for civil, mechanical and elec-
trical are nearly completed.  Detail design issues are 
solving. 

For Unit 1; the construction works of Gas Turbine, Gas 
Turbine Generator, Steam Turbine, Steam Turbine 
Generator are completed and electrical & mechan-
ical works are ongoing,  On the parallel, Steel struc-
ture erection works are completed in the Turbine 
Hall Building and  Cladding, wall - plaster and cable 

tray works are ongoing.  In the HRSG and ACC areas, 
Erection works are nearly completed. 

Unit 2, the construction works of Gas Turbine, Gas 
Turbine Generator, Steam Turbine and Steam Tur-
bine Generator are completed and electrical & me-
chanical works are ongoing. Steel structure erection 
works are completed in the Turbine Hall Building. 
On the parallel, Cladding, wall - plaster and cable 
tray works in Turbine Hall Building; Pipe erection for 
HRSG and Steel structure erection for ACC are on-
going,  

 For Unit 3, the construction works of Gas Turbine, 
Gas Turbine Generator, Steam Turbine and Steam 
Turbine Generator are completed and electrical & 
mechanical works are ongoing. At the same time, 

steel structure erection works are nearly completed 
In the Turbine Hall Building and cladding, cable tray 
works are ongoing. In the HRSG, pipe welding works 
are ongoing. In the ACC, erection of steel structure 
are commenced.  

In addition, Modular Piperacks for 3 units are installed 
on the foundations and Pipe erection and installation 
of cable tray works are ongoing. The works for the 
site erected tanks are nearly completed. 

In the head office, there are 21 personnel working full 
time, 1 personnel working part time for the project. 
In the site office, by the end of September, there are 
262 GAMA, 60 GE personnel working for the project. 
Site activities are undertaken by 3241 personnel.

Progress as of September, 2018 is as follows:

General Project Progress   % 72.40
Engineering Progress   % 98.70
Procurement Progress   % 98.10
Test and Commissioning Progress  % 15.19
Construction Progress   % 56.46
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750 MW BOUFARIK 
SIMPLE CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems signed a Contract on 20 Oc-
tober 2013 with Algerian Company of Electricity Gen-
eration (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. 

GAMA is responsible for the full and complete execu-
tion of the works such as; the design, the engineering, 
the procurement of equipment and materials includ-
ing long term spare parts, civil works, construction, 
installation, assembly, testing, training and commis-
sioning of the Power Plant, which are completed.

Performance tests have been completed in April 
2018. 

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

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

Both units are now in Commercial Operation, where-
as signed COD protocols have been submitted to the 
Client and waiting for their approval.

Plant PAC date is envisaged to be realized until the 
end of 2018. 
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2x150 MWH 
KHABAT THERMAL 
POWER PLANT,
UNITS 1&2 

KHABAT Project is a turnkey project, which consists 
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 Con-
tractor of the Project and GAMA is the Main Subcon-
tractor 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 complet-
ed 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 accom-
plished successfully. Initial electricity generation, 
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 com-
pleted.

Excluding of  14,500 m3 lean concrete for mobiliza-
tion 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 weld-
ing has been performed in Turkey and transferred to 
Site. 160,410 WDI field weld has been completed, in-
cluding 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 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 commissioning 

activities within the scope of Gama have been suc-
cessfully finalized. Landscaping and punch closure 
activities are currently ongoing at site. The remaining 
commissioning activities which are under POSCO 
E&C responsibility & leadership are ongoing and 
following the base loading of the Units; the Project 
will be handed over to the Owner after Performance 
and Realibility Tests. While Unit 1 is assumed to be 
handed-over on December 2018, hand-over date for 
Unit 2 is planned on February 2019. 

The demobilization phase of The Project is ongoing. 
In this respect the current personnel number at site 
is 70,  38 of which is indirect and 32 is direct personel. 
Khabat Termal Power Project will be a crucial source 

of power in the region, which has regularly unwel-
come power cuts.

Progress as of September, 2018 is as follows:

Overall Project Progress  % 99.9
Engineering Progress   % 100
Procurement & Logistics Progress % 100
Construction Progress  % 100
Commissioning Progress  % 99.9
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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 Services at 
the Project. Scope of the contract consists of i) Pow-
er Island Mechnical, I&C works, Electrical Works and 
Precommissioning works; ii) GIS Equipment Installa-
tion 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. var-
ious 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 com-
pleted. Electrical works, I&C works,  are ongoing. 
Ventilation ducts’ erection are completed. Primary 
and secondary steel erection have been completed 
at Power Generation Building and related piperacks. 
Fabrication and installation of the tertiary steel and 
erection of claddings are ongoing. Lube Oil Flushing 
& Final alignment works at Units 23, 22 ,21, 13 & 12  
are completed.  Lube oil flushing at Unit #11 is on-
going. GTG control panel (Mark VIe) for unit no.23,22 
and 21 was already energized & pre-commissioning 
(Hot loop checks)  are ongoing. DCS panels at main 
electrical buildings are already energized & hot loop 
checks are ongoing. 

Mechanical erection  of ACC Unit#28 and Unit#18 is 
completed. Punch list closure activities are ongoing. 
Erection works are mostly completed at all six HRSG 
units. 0Interconnecting piping works are pending 
material supply. Installation of the Main and By-Pass 

Stacks, Modules and Drums  are completed, Insu-
lation and aluminum jacketing works are complet-
ed. Erection of 12 fan stacks, fan decks, walkways, 
grouting activities, drift eliminator installation, Spray 
pump and spray piping installation have been com-
pleted 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 ac-
cordingly. Pre-alignment is completed at ST Unit 28 
and piping connections are ongoing in order to start 
final alignment activity.

BOP Piping prefabrication works have been com-
pleted. Erection works and piping erection works 
are almost completed at the Simple Cycle priority 
areas. Piping and hydrotests works are completed 
at 8 critical systems. Steel structure fabrication & 
erection works for Process Buildings are completed. 
Finishing works are ongoing. Side and roof cladding 
materials delivery process are completed, 98.18 % of 
erection works is completed. 

Erection of cable trays, UPS, CCR, SCADA, Engineer-
ing,cable pulling, dressing, glanding, termination 

activities at electrical buildings are ongoing. Switch-
gear Room Panel installations are completed.

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

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

As of September  2018, 13  million man-hours with-
out Lost Time Incident (LTI) have been achieved.

Progress as of September, 2018 is as follows:
Project Overall    87.14%
Design and engineering   99.94%
Procurement     97.08%
ME&I, Equipment Installation      81.00%

1,800 MW PP13 
POWER PLANT 
ELECTRO-
MECHANICAL 
INSTALLATION 
WORKS
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450 MW RADES-C 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT

Turnkey construction works for the RADES-C Com-
bined Cycle Power Plant Project owned by La So-
ciété Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG), 
are being carried out by Sumitomo Corporation (SC) 
- Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) Consor-
tium. 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 
procurement of Gas Turbine, Steam Turbine and 
Generators, Heat Recovery Steam Generator, steam 
cycle piping and bypass system, condenser, Distrib-
uted Control Systems, including the commissioning 
of these equipment.

First fire date for Simple Cycle is planned as 
05.04.2019, the date of acceptance for commercial 
operation is 22.10.2019, whereas; first fire date for 
Combined Cycle is planned to be 08.01.2020, the 
commercial operation acceptance date for the com-
bined cycle is 21.09.2020.

Detailed design and procurement of project equip-
ment and materials are ongoing. Air compressor, 
HVAC equipment, control valves, MV cables, instru-
ments, safety valves, miscellaneous piping equip-
ment, carbon steel and stainless steel piping, cable 
trays, bolts, nuts, gaskets, miscellaneous horizontal 
pumps, electrical fault recorder, fire detection sys-
tem and miscellaneous valves ; have been ordered 

during the reporting period of July 2018 - September 
2018.

Within the scope of civil engineering works, mainly; 
Turbine building, WTP building and pipe rack steel 
structures, general architectural works, structural 
works for concrete buildings, shallow foundations 
and jet grout design for HRSG, have been studied.

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

Within the scope of electrical engineering works, 
mainly; the technical specifications of equipment, LV 
cables, MCC single line diagrams, EDG and I&C wir-
ing diagrams, have been studied.
 
Gas Turbine and Generator pedestal works have 
been completed; steel column erection for turbine 
building has been commenced on 22.09.2018. Steam 
Turbine and Generator pedestal reinforced concrete 
works have been commenced. 
Turbine building foundation works, GT-ST GSU and 
TAR transformers foundation works, water intake 
structure rip rap works, circulating water concrete 
piping works, Electrical Building steel structural 
erection works, have been proceeded. Osmos and 
Demin water field erected tanks erection works have 
been commenced. Bypass stack steel support erec-
tion and sheet metal welding works has been pro-
ceeded.

Subcontract agreements have been signed for BOP 
equipment erection works, HRSG erection works, 
Centerline erection works and heavy lifting works. 
Tender process has been commenced for Electrical 
and I&C erection works. Decision is made for piping 
prefabrication and erection works and subcontract 
agreements will be signed in due course.
             
Progress as of September, 2018 is as follows:

General project progress  44.3%
Engineering progress   86.9%
Procurement progress  60.8%
Construction progress  18.6%
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey awarded 
the Contract of the Construction of Izmir Bayraklı 
Integrated Health Campus and Provide Goods and 
Services Project, tendered as part of PPP (Public-Pri-
vate Partnership) projects, to İzmir Bayraklı Hospital 
Investment and Health Care Services Inc. on Sep-
tember 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 Foren-
sic 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 İzmir 
Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık 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, 3,95 M m³ (total 4,10 M m³) excavation has 
been completed with blasting excavation method.
Technical Service 1 Building and Service Gallery R/C 
construction works have been started.

Up to date 1.264 seismic isolators (total 1.302) have 
been installed in Main Hospital building.

According to concrete works; earthing and ground-
ing works, mechanical piping, drainage works, Water 
isolation works for foundation and curtainwall are on 
going.

Following the concrete works; bims block wall, 
surface hardened screed, screed, plaster, electrical 
& mechanical works are on going in Main Hospital 
building. Reinforced earth works have been started.

By the end of September, structural concrete works 
are finished in RHH building. Bims block wall, screed, 
plaster, anti bacterial - dustfree painting, gypsum 
partition wall, structural steel, roofing, electrical & 
mechanical works are on going in RHH building.

Up to date, 325.000 m³ structural concrete has been 
cast. A total of 72.000 tons of rebar and 465.000 m³ 
of structural concrete will be used in the scope of 
project.

By the end of September 2018, a total of 2.134 peo-
ple are employed.

The project overall progress is %21,43.
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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 Part-
nership) projects, to Kocaeli Hospital Investment and 
Health Care Services Inc. on September 06, 2014. 
 
Project is constructed over a 368,668 m² land con-
sisting of several hospitals with a total enclosed 
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 Foren-
sic Hospital and one Technical Service building. Total 

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

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

The reinforced concrete works of the Rehabilitation 
Hospital and High Security Forensic Hospital have 
been completed and 97% of reinforced concrete 

works of Main Hospital Building and Technical Ser-
vice Building have been completed. The remaining 
concrete works will be completed within October. 
Architectural, electrical and mechanical works are in 
progress in all the buildings.

Electrical and mechanical subcontracts of all the 
buildings have been awarded and their contracts 
have been signed. Remaining procurement activities 
for long lead items and architectural works are being 
carried out as per the work program.
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