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Bu sayfanın sahibi,

Sayın Editörümüz,

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi, GAMA Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi  ve GAMA Bültenin Yayın Kurulu Başkanı Sayın S. Yücel 
Özden’i 30 Aralık 2020’de kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 
 
GAMA Bültenin ilk sayılarından itibaren yazıları ve görüşleriyle yön 
veren, eğitime ve kültüre gösterdiği önemle bilinen Sayın Özden’i 
emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, bilgi ve tecrübesi, saygıdeğer 
kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve yaşatacağız. 
 
Sayın Özden için hazırlanacak anma sayımız GAMA Bülten’in 104. 
sayısında yayınlanacaktır. 
 
GAMA Bülten Yayın Kurulu

Editörden

GAMA BÜLTEN
EKİM-KASIM-ARALIK 2020 

SAYI: 103

SAHİBİ
GAMA Holding

YAYIN KURULU
S. Yücel Özden

Deniz Erbil

Ayşen Bektaş

Emre Sümer

Duygu Can

TASARIM ve DİZGİ
Ayşen Bektaş

YAZIŞMA ADRESİ
GAMA Binası

Nergiz Sokak No: 9

Beştepe, Yenimahalle

06560 ANKARA

Tel: 0 (312) 248 42 00

Faks: 0 (312) 248 42 01

holding@gama.com.tr

https://www.linkedin.com/in/deniz-ergin-erbil-50190835/
https://www.linkedin.com/in/ay%C5%9Fen-bekta%C5%9F-2702a8ba/
https://www.linkedin.com/in/emre-s%C3%BCmer-bab07518/
https://www.linkedin.com/in/emre-s%C3%BCmer-bab07518/
https://www.linkedin.com/in/duygu-can-0b6abbaa/
mailto:holding@gama.com.tr
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56 DEVAM EDEN PROJELER

58 450 MW RADES-C DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ

60 İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

62 KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

64 200 MW HARTHA U1 GÜÇ SANTRALİ REHABİLİTASYON PROJESİ

66 750 MW BOUFARIK BASİT ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ

68 4x350 MW AL-KHALIJ ENERJİ SANTRALİ

74 ONGOING PROJECTS

76 450 MW RADES-C COMBINED CYCLE POWER PLANT

78 IZMIR BAYRAKLI INTEGRATED HEALTH CAMPUS

80 KOCAELI INTEGRATED HEALTH CAMPUS

82 200 MW REHABILITATION OF HARTHA TERMAL POWER PLANT

70 COMPLETED PROJECT: 1,800 MW ALBA COMBINED CYCLE POWER PLANT

84 750 MW BOUFARIK SIMPLE CYCLE POWER PLANT

86 4x350 MW AL-KHALIJ POWER PLANT

8 ERGİL ERSÜ'NÜN ARDINDAN

6 ACI  KAYIPLARIMIZ

34 GAMA ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ TAMER ÇALIŞIR PİYASA HATTI PROGRAMINA KATILDI 

36 ENERJİ   SEKTÖRÜNDE   DİJİTALLEŞME

37 EIF ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI

42 GAMA ZOOMLION İŞ BİRLİĞİNİN 12. YILINI KUTLUYORUZ

43 GAMA TİCARET ONARIM BAKIM VE YENİLEME HİZMETLERİ

44 YATIRIMLARIMIZ: LAMAS III-IV HİDROELEKTRİK SANTRALİ

52 TAMAMLANAN PROJE:  1.800 MW ALBA PS5 KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ

46 BLOGLAR VE MAKALELER: DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 ÜZERİNE

45 YATIRIMLARIMIZ: KARACAÖREN I-II HİDROELEKTRİK SANTRALİ

40 KARACAÖREN'DE YEREL HALKA ÇEVRESEL KORUMA VE GÜVENLİK EĞİTİMİ

38 GAMA OLARAK KÖİ PANELİNDE YERİMİZİ ALDIK

35 RADES'DE BÜYÜK BAŞARI

50 SAĞLIK: VIRAL VARYANT NE DEMEK?
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Şirketimiz Ortaklarından, 

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, 

Değerli Ağabeyimiz 

Sayın M. Ergil Ersü’yü 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Şirketimiz Ortaklarından, 

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi, 

Değerli Ağabeyimiz 

Sayın S. Yücel Özden’i 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

    Sevgili Büyüklerimize Allahtan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

1940 - 2020 1939 - 2020
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1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden lisans, 1964 
yılında yüksek lisans derecelerini alan Ergil Ersü, kariyerine GAMA’da Mühendis olarak başladı. 
1965 yılına kadar ABD’de Bailey Meter firmasında Enstrümantasyon ve Otomatik Kontrol, 
Babcock and Wilcox firmasında Kazan Teknolojisi konularında eğitim gördükten sonra iki 
yıl süresince Mersin Termik Santrali 1. ve 2. Ünitelerinde Montaj Süpervizörlüğü ve Start-up   
Mühendisliği görevlerini üstlendi. 

1969 yılına kadar, başta Petkim Kazanları ve Tariş Buhar Santrali montajları, Unilever Buhar 
Santrali, TPAO Batman Rafinerisi gibi çeşitli projelerde Proje, Enstrümantasyon, Tasarım, 
Kalibrasyon ve Start-up Mühendisliği görevlerini başarıyla tamamladı. 1969 - 1972 yılları 
arasında Mersin Termik Santrali 3. ve 4. Ünitelerinin anahtar teslimi yapım işlerinin ve Akdeniz 
Gübre Mersin Tesislerinin elektrik ve enstrüman montaj işlerinin Şantiye Müdürlüğünü yaptı. 
GAMA’daki kariyeri ile paralel olarak 1974 yılında İsviçre’de IMD Enstitüsünde Yönetici Gelişim 
Programını tamamladı. 

1983 yılına kadar GAMA Endüstri AŞ’de sırasıyla Teknik Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerini üstlenen Ersü, 1983 – 1995 yılları arasında GAMA Endüstri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu tarihten 2004 yılına kadar GAMA Endüstri 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Murahhas Azası  ve Genel Müdürü olarak görevlerini başarıyla yürüten 
Ersü, 2004 - 2010 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalığı, 
2010-2017 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığı 
görevlerini üstlendi. 2017 yılından 2020 yılı Aralık ayına kadar GAMA Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yaptı. Ersü, Türkiye Müteahhitler Birliği ve İntes (Türkiye 
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Yüksek Danışma Kurulu Üyesiydi.

Hayatta itibardan daha yüksek bir değer ve 
bir işi doğru yapmaktan daha doyurucu bir 
his yoktur. Ergil Ersü, bu sözlerin doğruluğunu 
tam anlamıyla bana her fırsatta ispat etmiş 
hayatımdaki sayılı kişilerden biriydi.

Bütün iş hayatını GAMA’da geçiren Ergil 
Ağabey, aynı zamanda GAMA’da en 
uzun süre çalışmış olan kişidir. GAMA’nın 
kurucuları dahi Ergil Ağabey kadar uzun 
süre görev yapmamışlardır. Bu nedenle Ergil 
Ağabey’e GAMA’nın kurumsal hafızasıydı 
demek çok yerinde olur. Yeri kolay kolay 
doldurulamayacak.

Ergil Ağabey benim GAMA Holding Yönetim 
Kurulu Başkanlığına getirilmemi öneren 
kişidir. 

Bu görevimi üstlenmeden önce onunla 
yaptığım konuşmada, “Her zaman 
yanındayım, bu yola yalnız çıkmıyorsun 
Ömerciğim” demişti. Ergil Ağabey’in, 
ebedi yolculuğunda dahi beni yalnız 
bırakmadığını hissediyorum. Bu görevimde 
onun öğretilerinin, öğütlerinin ve geniş 
ufkunun bana kazandırdıkları ile yol aldığımı 
görüyorum. Bundan böyle GAMA’nın 
yücelmesini, yükselmesini sağlamak için 
harcayacağım her emek Ergil Ağabey’e 
teşekkürüm olacak.

Mekanı cennet olsun.

ÖMER TUNÇATA
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Murahhas Üye

Ömer Tunçata, Ergil Ersü, İrem Baysal ve Hakan Özman,  Londra, 2019
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Sevgili Ağabeyimiz Ergil Ersü’yü hiç 
beklenmedik bir şekilde kaybetmenin derin 
üzüntüsü ve şaşkınlığı içindeyiz. İki ay önce 
bankalarla yapılandırmayı bitirip, sonrasını 
planlamaya çalışırken aniden aramızdan 
ayrıldı.

Ergil Ağabeyin hayatımdaki yeri 
bambaşkaydı. 

25 yıl önce Engin İnanç Ağabeyle birlikte beni 
İstanbul’dan çağırıp, “senin bizlerle GAMA’da 
çalışmanı istiyoruz” dedikleri günden itibaren 
geçen sürede en yakın ve sürekli birlikte 
çalıştığım kişi Ergil Ağabey oldu.

Analitik düşünme yeteneği, olaylara mantık 
çerçevesinde yoğunlaşıp, sakin ve olumlu 
yaklaşımıyla doğru yolu bulmaya çalışması, 
takım çalışmasına olan inancı ile her zaman 

Çok sevgili arkadaşım, kardeşim, zor günlerimin 
büyük destekçisi can dostum Ergil Ersü’yü 
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 

Dile kolay 50 yılı aşan dostluğumuz, yoldaşlığımız 
hiç beklenmedik şekilde sona erdi. Birlikte 
olduğumuz yıllarda hep birbirimize destek 
olduk, güzel anılar biriktirmenin yanı sıra bütün 
zorlukları da birlikte aştık.  Bu son günlerde 
meydana gelen bu zorunlu ayrılık herkes gibi 
beni de şaşkına çevirdi. 

Tabi bu sadece benim için değil bütün GAMA 
Ailesi içinde çok büyük ve ani bir kayıp. Her 
zaman çalışkanlığı ve bir araya getiriciliğiyle 
bizleri başarıya taşıyan bir kişiliğe sahipti.

Ergil Ersü ve Engin İnanç

Ergil Ersü, Süreyya Yücel Özden ve Engin İnanç İrlanda Ofis Açılışı, 2004

bir denge unsuru olması ben ve benim gibi 
kendisiyle çalışma şansını yakalayan herkese 
çok şey öğretti. 

En zorlu günlerde “merak etmeyin, 
başaracağız” diyerek hepimize daima destek 
oldu, moral verdi. Bizlere mükemmel bir 
örnek oldu.

Bana olan katkıları ve emeğiyle benim için 
hem güvenilir bir ağabey, hem mentor, hem 
de iş ve hayata dair pek çok şey paylaştığım 
değerli bir dosttu. 

Seni çok özleyeceğiz Ergil Ağabeyimiz. 
Nurlar içinde yat.

A. HAKAN ÖZMAN
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Murahhas Üye

Ömer Tunçata, Kerem Tümay, Hakan Özman, İrem Baysal ve Ergil Ersü, Londra, 2020

4 yıl önce kaybettiğimiz sevgili eşin Lale’ye 
kavuştun, huzur içinde uyuyun. 
GAMA ve İnanç ailesi olarak sizi çok seviyoruz.

ENGİN İNANÇ
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi
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1966  yılının sonbaharıydı. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olup sonrada master 
tezimi vermiştim. Mezunların çoğu okulda 
Öğretim Üyesi olarak kalmak için Amerika’ya 
eğitime gidiyordu. Ben de çok istiyordum. 
Müracaat için Rektörlüğe geldim. Girişte 
aynı zamanda liseden de sınıf arkadaşım 
olan Ayşen Elçi (Ergin)’ye rastladım. O inşaat 
bölümünde okuyordu. Bana sordu: “Ne yapmayı 
düşünüyorsun?” Amerika için başvuruya 
geldiğimi ve çok istediğimi söyledim.

“Başvuruyu bir gün ertele. Benim eniştemin bir 
şirketi var. Mersin’de güzel bir iş aldılar. İngilizce 
bilen Makina Mühendisi arıyorlar. Ne olur git 
onlarla konuş.” dedi.

Ergil o zaman yeni evlenmişti. Evleri bostanın 
ortasında tek katlı bir binaydı. Çekinerek kapıya 
vurdum. Sonunda Ergil uyandı. Homurdanarak 
kapıya geldi.
“Kim o!”
“Uğur Yurdakul”
“Yaa sen kimsin!!!”
Bizimkiler Ergil’e bildirme fırsatı bulamamışlar. 
“Beni işe aldılar, gidecek yerim yok sana geldim.” 
dedim.
Ergil bana o kadar iyi davrandı ki, o günden 
kalbimi kazandı. Daha sonra yanımıza Lale 
geldi ve bize kahvaltı hazırladı. Her ikisi de 
bana çok sıcak davrandılar ve bu hiç değişmedi. 
Okuldayken Ergil’i tanırdım ama pek fazla 
tanışıklığımız yoktu. Benden üç sınıf daha 
büyüktü. Bana olan yakınlığı beni çok etkiledi. 
Bana bir pansiyon buldu. Şantiyede Amerikalı 
Mr. Carey’in yanına verdi ve ben çalışmaya 
başladım.

Ayşen’i kıramadım. Otobüsle şehre döndüm. 
Zaten ofisleri otobüsün park ettiği yerin 
karşısında idi. 18. katta beni Rahmetli Uğurhan 
Abi karşıladı. Uzun bir mülakat yaptı. Beni 
tanımaya çalıştı. O sırada Erol Üçer Bey geldi. Ben 
o sırada pek ikna olmamıştım ve bu halimden 
anlaşılıyordu. Yüksel Erimtan’ı çağırdılar. Üçü 
birden bastırdı. Sonuçta o gece için Mersin’e 
otobüs biletiyle çıktım ofisten. Mersin’e hareket 
ettim. 

Mersin’de Şantiye Şefinin Ergil Ersü olduğunu 
söylediler ve bir ev adresi verdiler. Sabah 
05:00’te Mersin’e indim. Gidecek yerim yok, 
kalacak yerim yok, şehri bilmiyorum. Otelde 
kalacak param yok. Her yer kapalı. Çok erken 
olmasına rağmen faytona binip Ergil Ersü’nün 
adresine gittim. Saat sabah 05:30 civarıydı. 

Kahvaltı sırasında çok soru sormuşum. Bazıları 
o kadar komikmiş ki hala gülerek hatırlardı. 
Mesela şöyle sorular sormuşum:

-Bu şirket ne iş yapar?
-Ben ne iş yapacağım?
-Bu şirketin adı ne?

Günlerden 6 Kasım 1966. Ne Ergil ne de ben o 
günü hiç unutamadık. Benim hatıralarımda çok 
önemli bir yeri var. Sonrasında da 55 yıl boyunca 
hiç ayrılmadık. Bana yönetici gibi değil, hep bir 
ağabey gibi davrandı. 

Öz kardeşimi kaybetmiş gibiyim. İnanamıyorum. 
Hatıralar bir bir gözümün önünden geçiyor. 

Çok acı. Çok üzgünüm.

UĞUR YURDAKUL
GAMA Holding Denetim Grup Başkanı

Ali Çitçi, Erol Üçer, Ergil Ersü, Uğur Yurdakul, Mehmet Artun ve Birol Öngör Erol Özman, Ergil Ersü ve Uğur Yurdakul
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Çocukluğumdan beri benim için hep “Ergil Abi” idi. Babamın çok sevdiği, 
şahitliğini yaptığı Ergil Abi. Ergil Abi’yi “tanımam” çok sene sonra nasip 
oldu. Ne şanslıyım ki 2005 ve sonrası beraber çalışma fırsatımız oldu. 
O kadar çok şey öğrendim ki ondan.   GAMA’nın hafızasıydı. Her zaman 
yumuşak ama lafını da dinletirdi. Sakinlikle arabuluculuğunu yapar 
herkesin takdirini alırdı. Dayandığım direkti. Güvendiğim büyüğümdü. 
Sanki hep bizimle olacak, hep bizimle hikayelerini, anılarını paylaşacaktı. 
Maalesef yokluğunu kabullenmekte çok zorlanıyorum. 

Hep yaşatalım O’nu.

ARZU TUNÇATA TARIMCILAR
GAMA Şirket Ortaklarından

Sevgili Ergil ile 1960 Ağustos ayında birer 
AFS bursiyeri olarak tanıştık, aynı günlerde 
ODTÜ arkadaşlığı başladı ve yurtta aynı 
odayı paylaşarak, haftasonları beraber spor 
yapıp gezerek, 1962’de aramıza rahmetli 
Yücel Aksoy’u da alarak Makine Mühendisliği 
Cemiyetini kurup üniversite tarihinin ilk 
yıllığını basarak devam etti.

AFS bursiyeri eşlerimiz de birbirinin arkadaşı 
idi, çocuklarımız birbirimizin kucaklarında 
doğdu, kollarında yetişti.

1968 yılında askerliğim sırasında Ergil’in 
part time çalışma çağrısıyla ayak bastığım 
Fenni ve GAMA’ya 15.10.1968’de ortak olarak 
katılmam gerçekleşti. Yıllarca her Cumartesi 
akşamı birbirimizin evinde briç oynar, bazen 
orada sabahlar ve yatardık. Uzun yıllar birlikte 
çalıştık, yurt içi yurt dışı seyahatler yaptık, 
çetin müzakerelere katıldık. İş hayatımda onun 
yönetiminde zevkle çalıştım, çeşitli GAMA 
şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerini 
de paylaştığım Ergil’in bilgisi, tecrübesi, 
olgunluğu hepimizi her zaman etkilemiş, 
bizlere yol gösterici olmuş, sevgiyle ve güvenle 
bir arada kalmamızı sağlamıştır. 

Ben 60 yıllık can kardeşimi, evlatları sevgi dolu 
fedakar bir babayı, GAMA Ailesi çok yönlü ve 
değerli bir yöneticiyi kaybetti. 

Mekanı Cennet olsun.

İ. CELASİN EGEL
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ergil Ersü ve Arzu Tunçata Tarımcılar, Kırıkkale 2015

Celasin Egel, Lale Ersü, Ergil Ersü, Filiz Egel
Lale Ersü & Ergil Ersü Nişanı, 1966
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60 yıllık arkadaşlık, birliktelik, dostluk hiç 
unutulur mu?        
                                   
ODTÜ sınıf arkadaşım ve ara vermeden devam 
ettiğimiz GAMA şirketindeki beraberlik ve 
ortaklıkla 60 yıllık dostum ve arkadaşım olan 
Ergil Ersü aramızdan çok vakitsiz ve aniden 
ayrılarak beni ve bütün sevdiklerini büyük bir 
hüzne boğmuştur.

O zamanki adı Fenni ve GAMA İnşaat Grupmanı 
Ltd. Şti. olan şirketimize girişimizin üzerinden 
bir yıl geçmeden 1965 yılında Mersin Termik 
santrali kazanları montajı işini alan şirketimizin 
elemanları olarak beraberce Mersin'deki 
şantiyeye tayin edildik. Uzun müddet kiralık 
ev aradık. Termik santral için mühendisler 
geldi diye kiralar anormal yükselmişti. Nihayet, 
Mersin' de bostanlar içinde zorlukla iki bekar 
mühendis beraber kalmak üzere bir ev 
kiralayabildik. 

ERGİL ERSÜ  (Ergil Şef )

İyi Evlat, İyi Eş, İyi Baba, İyi Dede, İyi Kardeş, 
İyi İnsandı Ergil Şef.   Adının sözlük anlamı 
(ERGİL: Er Kişi, Sözüne Güvenilir Kişi) onun çok 
önemli bir özelliğini de ortaya koymaktadır.   
Güler yüzlü, sevgi dolu, babacan, iyiliksever, 
uzlaştırıcı, birleştirici, sosyal, yardımsever, 
fedakar, yurtsever, dirayetli, sevecen, hümanist, 
kalender, aydın, faal, renkli, özverili, azimkar, 
centilmen, vb.

Şirketimizin temel direklerinden, GAMA 
Endüstri'nin kurucularından Ergil Şef'imizi 
tarifleyen özelliklerden ve tanımlayan 
sıfatlardan bazılarıdır.

Bu kadar çok sıfata ve özelliğe sahip Ergil Şef, 
bütün bu vasıflarını GAMA'nın başarısı için 
kullanmış ve GAMA'nın Türkiye'nin önde gelen 
firmalarından birisi haline gelmesinde çok 
önemli bir rol oynamıştır.

Şirketimizin gelişmesindeki en önemli 
aşamalarda onun imzası vardır.
"Yap İşlet Devret" modelinin Türkiye'de 
benimsenip başarı ile uygulanması onun 
eseridir. Hepimizle olan ilişkilerini daima 
hoşgörü, sevgi, karşılıklı anlayış çerçevesi içinde 
yürütmüştür; O hem bir patron, hem dost, hem 
Abi, hem de bir kardeştir.
Bu güzel insan aramızdan ayrılırken GAMA'nın 
"unutulmazları" arasında yerini almıştır.

Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun; Lale ile 
birlikte ışıklar içinde huzurla yatsın.

MEHMET ARTUN
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ergil Ersü,  Engin İnanç, Sezer Ergin, Ercan Davudoğlu ve Uğurhan Tunçata, Ankara, 1977

Mehmet Artun, Ercan Davudoğlu, Engin İnanç, Ergil Ersü, 
Uğur Yurdakul ve Necdet Taştekin

Mersin' de çok güzel hatıralarla dolu çok sıkı 
bir şantiye çalışması ve gençliğimizin en güzel 
günleri geçmiştir. İlk müşterek şantiye çalışma 
hayatımızı, evliliklerimizi, ilk çocuklarımızı, 
ailelerimizle dostluk ve komşuluk yaşantımızı, 
hep Mersin' de beraberce geçirdik. Mersin 
Şantiyemizin ilk şantiye şefi olan Metin Yücel 
abimizin ayrılışından   sonra Ergil Ersü şantiye 
müdürümüz oldu. Bilgisi ve rahatsız etmeyen 
otoritesiyle hepimizin sevgi ve saygısını kazanan 
Ergil Ersü, uzun yıllar Şirketimizin Yönetim 
Kurulu Başkanlığını ve Murahhas üyeliğini 
hayatının sonuna kadar dirayetle yürütmüştür.

Zamanla hepimiz yaşlandık, yerlerimizi genç 
kardeşlerimize bırakarak yavaş yavaş emekli 
olduk ve oluyoruz. Aradan 60 yıl sanki dünmüş 
gibi çok çabuk geçip gitti. Ergil'ciğim rahat bir 
emeklilik hayatı yaşamayı çok istiyordu. Kısmet 
değilmiş Allah'ın taktiri, rahmetle anıyoruz.

ERCAN DAVUDOĞLU
GAMA Şirket Ortaklarından

Ergil Ersü ve Mehmet Artun, İspanya , 1983
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Bu kısa olay Ergil Abi ile yüz yüze 
yaşadığım ilk   hatıraydı. Üzerinden 
geçen 16 yıl içerisinde, kendisi ile 
sayısız benzer hatıralar biriktirme 
onuruna sahip olduğum için kendimi 
çok şanslı hissediyorum. Ergil Abi ODTÜ 
mühendislik ekolünün en rafine ve 
çarpıcı örneklerinden birisiydi. Kendisi 
ile çalışırken odaklanmanın ve sonuca 
ulaşmak için kararlı olmanın ne kadar 
önemli olduğunu öğrendim. En karmaşık 
konuların bile; anlaşılabilir basit parçalara 
ayrılarak çözüm yolunun analiz edilmesi 
gerektiği konusunda canlı dersler aldım. 
Sakin, açık fikirli, birleştirici, yol gösterici, 
sorgulayıcı ve aynı zamanda takdir 
etmeyi bilen bir liderin gerçek hayattaki 
yansımasını birebir gözlemledim. 

GAMA değerlerinin ve şirket hafızasının 
iş dünyası üzerindeki etkileşimlerini 
yakinen yaşadım. Özellikle son 2.5 yılda 

İrlanda'nın batısında, yılın 300 günü 
yağmur yağan, 500 kişilik Tynagh kasabası 
yakınlarında, yapımına başladığımız 
Tynagh 400 MW Kombine Çevrim Güç 
Santrali projesi şantiyesinde, 2004 yılının 
soğuk ve yağmurlu bir Aralık gününde 
karşılaştım ilk defa Ergil Ağabeyle. 4 yıl 
önce mezun olmuş genç bir mühendis 
olarak Ağabey’lerin isimlerini ve 
neredeyse efsaneleşmiş hikayelerini 
çokça dinlerdik şantiyelerde. Özellikle 
genç mühendis olma kontenjanından 
faydalanarak, bazen de kendilerinden 
hikayeleri dinleme fırsatına erişirdik. 
Ergil Şef'ler Holding Yönetim Kurulu 
olarak projeye ziyarette bulunuyorlardı. 
Neredeyse yıllardır isimlerini duyduğum 
ama hiç karşılaşmadığım birçok Ağabeyi 
toplu olarak bir arada görmenin heyecanı 
içerisindeydim. 

Saha gezisi sonrasında projenin genel 
durumunu özetleyen bir sunum yapmam 
gerekiyordu. Gelebilecek tüm sorulara 
karşı hazırlanmış ve detaylara hakim 
olarak sunuma başladım. Sunum sırasında 
gelen tüm sorulara artan özgüvenim 
ile cevap veriyordum. Birden Ağabeyler 
arasından Ergil Şeften bir soru geldi. Hiç 
çalışmadığım bir yerden hem de. Santralin 
soğutma suyunu karşılayacak olan yapay 
gölün derinliğini ve hacmini sormuştu. 
Salonda kısa süreliğine bir sessizlik oldu, 
tüm gözler üzerime çevrildi ve ben kısık 
bir sesle cevap verdim “bilmiyorum.” 
Ardından tüm ekip gülmeye başladı, 
anlam verememiştim ve utanmıştım. 
Ardından Ergil Şef açıkladı, "acaba cevap 
veremeyeceğin bir şey var mı diye sordum, 
merak etme. Bilmediğini dürüstçe 
söylemek de önemli bir erdemdir." 

birçok zorlu, karmaşık ve çok paydaşlı 
probleme beraberce, el ele vererek çözüm 
bulma süreci içerisinde Ergil Abi ile uzun 
ve sıkıntılı mesai saatleri doldurduk. 
Kendisinin gözlerindeki GAMA aşkına, bu 
şirketin başarısının kendisinde yarattığı 
çalışma azmine tanıklık ettim. En önemlisi 
de en karanlık dönemlerde bile şirket 
çalışanlarının, yani bizlerin haklarına, 
edinimlerine zarar gelmemesi için nasıl 
fedakarca savaş verdiğine tanıklık ettim.

Aramızdan zamansız ayrılmasının 
çok derin acısını hissediyorum. Bana, 
GAMA'ya, Türkiye’ye ve dünyaya kattığı 
değerler için kendisine minnetarım. Allah 
rahmet eylesin, ışıklar içerisinde yatsın. 
Geride kalan kederli ailesine ve sizlere 
sağlıklı ömürler diliyorum.
Hoşçakal Ergil Abi...

AHMET LİGVANİ
GAMA Güç Sistemleri ve Endüstri Genel 
Müdürü

Can Özcan , Ahmet Ligvani, Ergil Ersü, Uğur Yurdakul,  Gökhan İnançUğur Yurdakul, Ahmet Ligvani, Gökhan İnanç, Ergil Ersü, Can Özcan
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Erdemli, deneyimli, yapıcı, birleştirici, sakin, 
tedbirli, sevecen, şefkatli varlığı ile her zaman 
size rahatlık veren ama bununla birlikte GAMA 
kültürünü ve alçak gönüllüğünü hissettiğiniz 
zaman da saygıda kusur etmemek için dikkat 
ettiğimiz değerli Büyüğümüz, Ağabeyimiz, 
Şefimiz ve son dönemde GAMA Enerji Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak toparlayıcı 
rolü üstlenen yöneticimiz Sayın Ergil Ersü’yü 
kaybetmenin üzüntüsünü içimizde yaşıyoruz. 

Özellikle son dönemde şahit olduğum zorlu 
ve meşakkatli çalışmalar içinde bilfiil yer 
alan, GAMA’nın geçmişinden daha da ileriye 
gitmesi için sürekli alternatifleri değerlendiren, 
bulan, yönlendiren, tecrübesi ve şirket 
hafızası ile de bizlere yol gösterici olan Ergil 
Ağabey’den aldığım bir nasihati sizler ile de 
paylaşmak istiyorum. Her ne kadar benim 
henüz gerçekleştiremediğimi ve belki de   
asla gerçekleştiremeyeceğimi bildiğini dile 
getirmiş olsa da, aynı nasihati değerli Kurucu 

ERGİL Ağabey,

Kendisini tanıma, liderliğinde çalışma ve bir arada bulunma ayrıcalığına sahip olduğum, 
örnek insan, bir Ağabey.

Her daim işinin başında, her an bilgi ve tecrübesine başvurabileceğimiz, GAMA’nın geçmiş 
ve geleceği arasında köprü olan, dünyadaki gelişmelere ilgili ve duyarlı, çok önceden 
gerçekleşmiş olayları dahi tüm detaylarıyla hatırlayan, eşsiz bir hafızaya sahip, saygıdeğer 
bir büyüğümüzdü.
Çok özleyeceğiz Ergil Ağabeyimizi. 

Camiamıza, grubumuza, tüm sevenlerine ve üzüntülü ailesine başsağlığı diliyorum. 

HASAN NAMAL
GAMA Ticaret Genel Müdürü

Ağabeylerinden aldığı gibi benimle paylaşmış, gözü 
uzaklara bakarak “Bütün işler zaman, özveri, çok 
çalışma, hırs, azim ve bilgi ister ama çocuklarına 
büyürlerken kaliteli ve yeterince zaman ayırmaz 
isen onların büyüdüğünü anlayamazsın ve neler 
kaybettiğini ancak torunların olunca anlarsın. Sen, 
sen ol işini layığı ile yap ama çocuklarına kaliteli 
vakit ayır.” demişti. Ergil Ağabey’in bu yaklaşımının 
sadece benim ve bizler için değil, GAMA Ailesinin 
bütün fertleri için geçerli olduğuna farklı zamanlarda 
defalarca şahit oldum. Bir yöneticinin ‘’Ağabey’’ 
ve ‘’Büyüğümüz’’ ifadesi alması için sadece işinde 
değil her konuda iyi ve hassas olması gerektiğini 
hepimize göstermiştir.

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun ve nurlar 
içinde yatsın. 

Ailesine, geride kalan tüm yakınlarına ve seven 
hepimize sabırlar diliyorum.

TAMER ÇALIŞIR
GAMA Enerji Genel Müdürü

Doğan Yağız, Ergün Alkan, Ergil Ersü,  Hasan Namal, Burak Aksoy ve Mehmet İpek
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Ergil Bey’in ayrılışı benim için çok büyük kayıp. Ergil Bey'i 16 yıldır tanıyor olsam da, son 4 senedir 
daha yakın çalışma fırsatı buldum ve iyi ki de bu şansı yakalayabildim. Ergil Bey'in bilgisi, tecrübesi, 
olumlu bakış açısı, sakinliği, açık fikirli ve ileri görüşlü olması, sadece bana değil eminim birçok 
kişiye yol gösterici olmuştur. GAMA'nın geçmişini ve geleceğini düşündüğümde, katkılarının ne 
kadar büyük ve değerli olduğunu görüyorum.  

Son dönemde kendisiyle seyahat etme fırsatı da bularak santraller, endüstriyel tesisler ile ilgili hiç 
bilmediğim şeyler öğrendim ve bu bilgileri kendisinden keyifle dinledim. Bunları anlatırken bile 
hissettiği mutluluk, yaptığı işe duyduğu sevgi, yüzüne ve sözlerine yansıyordu. 
Hem iş hem de hayatla ilgili verdiği çok değerli, anlamlı öğütleri halen aklımda. Kendisinin rahmetli 
kayınvalidesinin söylediği ve benimle de paylaştığı, unutmadığım bir sözü vardır: “Çocuklarınızın 
her anının tadını çıkarın. Sonra bir bakıyorsunuz ki büyümüşler ve küçüklüklerini özlüyorsunuz”. 
Sanırım bu hayatın her anı için geçerli.

Keşke Ergil Bey'le daha fazla çalışma fırsatı bulabilseydim. Yine de tavsiyelerini her zaman aklımda 
tutacağım ve kendisini saygı ve sevgiyle hatırlayacağım. Kendisine verdiğim sözü de tutup, 
mutlaka GAMA’nın tamamladığı santrallerden birine giderek anlattıklarını yerinde göreceğim.
 
Huzur içinde yatın Ergil Bey, sizi çok özleyeceğiz.

İREM BAYSAL
GAMA Holding Stratejik Planlama, Birleştirme ve Satın Alma Koordinatörü

Elbette her ölüm erkendir ama Ergil Bey’in 
gidişinde zamansız olmasının ötesinde içimizi 
burkan bir şey var. Onun baş kahramanlarından 
biri olduğu, elbirliği ile yazmaya çalıştığımız, 
bir hikayemiz vardı; yarım kaldı. Hem de 
hiç beklemediğimiz bir şekilde. Yine de 
ne kadar şanslıyız ki, Ergil Bey aramızdan 
ayrılırken kendisi ile az ya da çok çalışmış olan 
herkese enerjisini, çalışkanlığını, bilgililiğini, 
mütevaziliğini, nezaketini, saygısını, hak 
bilirliğini, güler yüzlülüğünü, babacanlığını, 
dürüstlüğünü miras bıraktı. Bu mirasa sahip 
çıkmak daha iyi biri olmak isteyen herkes 
için bir ödev olduğu gibi, böyle bir mirasın 
varisi olabilmek de büyük bir şans. Ne mutlu 
ki, Ergil Bey’i tanıma, onunla çalışma, sohbet 
etme, kısmen dertleşme imkanı bulabilmişim. 
Onun hatırası sadece iş yaşamıma değil; özel 
hayatıma da yön verecek nirengi noktalarından 
biri oldu.

BORA KAYA
GAMA Holding Hukuk Müşaviri

Ergil Ağabey GAMA Ailesi için maalesef yeri 
doldurulması imkansız kayıplarımızdan 
birisidir. Son anına kadar, rahatsızlık süreci 
dışında, saygıdeğer kişiliği ve dirayetiyle dimdik 
ayakta ve firmamızın faydası için gayretli bir 
çalışma içindeydi. Kendisi GAMA’nın bir Türk 
müteahhit firması olarak uluslararası arenada 
üst seviyelere çıkmasında büyük emeği ve 
katkısı olan önemli yöneticilerimizden birisi 
olmuştur. Benim için, son yıllarda Ergil Ağabey 
ile daha yakından çalışmak   ve kendisini 
daha yakından tanımak nasip oldu. Çalışma 
hayatında Ergil Ağabey kendine has otoritesi 
ve disipliniyle sizi daha dikkatli ve titiz olmaya 
yöneltir ve biraz da kendisinden çekinirdiniz; 
ancak çalıştıkça anlardınız ki bu güçlü kişilik her 
şeyden önce çok iyi bir insan, samimi ve sıcak 
yaklaşımlarıyla da güvenilir bir ağabey. Böyle 
bir üst yöneticiyle aynı safta çalışmaktan keyif 
alır ve birlikte mücadele ettiğiniz için mutlu 
olurdunuz. Engin tecrübesi ve bilgi birikimini 
çok değerli dersler niteliğinde, hoş bir sohbet 
içinde paylaşması, her görüşmemizde bu 
değerli bilgi ve tecrübelerini aktarması için 
bize ne kadar kazançlı çıktığımızı hissettirirdi. 
Kendisiyle beraber üzerinde çalıştığımız 
konularla ilgili karar mekanizmasında yapmış 
olduğu stratejik analiz ve çözümlerle konuları 
büyük bir ustalıkla netleştirmesi yönüyle her 
zaman saygıdeğer bir yol gösterici olmuştur. 
Bir miktar da olsa kendisini tanıma ve çalışma 
şansını elde ettiğim için buruk bir memnunluk 
ve gurur duyuyorum. Ruhu şad olsun. Tüm 
sevenleri, yakınları ve GAMA Ailesi olarak 
hepimizin başı sağ olsun.  

SİNAN EKŞİOĞLU
GAMA Endüsti Genel Müdür Yardımcısı

İrem  Baysal, Ergil Ersü ve Hakan Özman - Londra , 2019
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Zaman birçok şeyi silip götürebilir, ama hafızadan her 
şeyi silip alamaz. Hafıza da dün ile bugünü öylesine 
yakınlaştırır ki, şaşırır kalır insan.

Ergil Bey’de GAMA’nın dünü ile bugünü yakınlaştıran 
hafızasıydı.

Olağanüstü iletişim ve müzakere yeteneği,

Metrelerce öteden dahi enerjisini hissettirmeyi 
başaran, kıvrak ve keskin bir zeka,

Herkesin endişelerini anlama ve dünyalarına değer 
katma kabiliyeti,

Daha çok çalışma, daha çok öğrenme için ilham 
kaynağı,

Dürüst, yardımsever, ileri görüşlü, işine gönlünü 
katabilen, emretmeden yönetebilen, uzlaştırıcı ve 
dengeleyici sıra dışı lider,

Önce benim kalbimde ve en önemlisi GAMA’nın 
benliğinde sonsuza dek yaşayacaktır.

GAMA’nın durmadan ve yılmadan, senin ışığında 
büyümeye devam edeceğinden emin olabilirsin.

 Ruhun şad olsun.

ARZU CEYHAN
GAMA Holding 
İnsan Kaynakları Müdürü

Çok değerli bir Ağabeyimizi maalesef yitirdik. 
Değerleri tartışılamaz, hayatımıza olumlu 
katkıları yadsınamaz erdemli kişilerin kaybı 
inanılmaz acı veriyor. Kabul etmek çok zor 
ama, yaşamın gerçekleri arasında bu son nokta 
var ve de kaçınılmaz. Ben sevgili Ergil Abi’yi 
Gama’da çalışmaya başladığım 1993 yılında 
tanıdım ve ondan sonra pek çok iş için birlikte 
çalışmalarımız oldu. Derin deneyimi, sevecen 
yapısı, konulara yaklaşımındaki sükunet, 
akılcı ve yapıcı davranışları beni gerçekten 
çok etkilemiştir. Artık sözün bittiği yerdeyiz, 
sadece anıları ve güzellikleri ile hatırlayacağım 
Ergil Abi'yi ve iyi ki de tanıma olanağım olmuş 
diyeceğim.  

Sevgili Ergil Abi, ışıklar içinde huzurla uyu.

DÜNDAR KINCAL
GAMA Endüstri Danışmanı

Sanki iyi insanlar hep bizimle beraber olacaklarmış gibi geliyor insana…

Çok değerli ağabeyim, arkadaşım, dostum, bilge insan Ergil Ersü’yü kaybetmiş olmanın derin 
üzüntüsü içindeyim. Başta, kendi ailemden farklı görmediğim ailesi, tüm GAMA çalışanları 
ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, sabır diliyorum. 

Ne kadar şanslıyım ki iş hayatımın önemli bir kısmında, GAMA Şirketler Gurubu’nun temel 
taşlarından olan Ergil Şefle yakın çalışma fırsatım oldu. Türkiye’de gerçekleştirilen ilk metro 
projelerinden olan Kızılay-Batıkent Ankara Metrosu ve belki de dünyadaki en önemli 
projeler arasında sayılabilecek Marmaray Projesi’nin geliştirilmesi ve sözleşme görüşmeleri 
esnasında çok yakından tanık olduğum sakin, uzlaştırıcı, güven veren tavırlarını örnek 
almaya çalıştım.
   
Eksikliğini hep hissedeceğiz.

MEHMET İPEK
GAMA Eski Yöneticilerinden

Ergil Ersü, Erol Özman, Hakan Özman ve Doğan Yağız, 1998

Mehmet İpek, Ergil Ersü, Erol Üçer ve Ali Kahyaoğlu

Gürhan Türeli, Uğurhan Tunçata, Erol Üçer, Ergil Ersü,  Mr. Johnston ve  Yüksel Erimtan
Gama Ofisi Önü,  1967
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Ergil Bey ile tanışmamız dün gibi aklımda. Yeni başlamıştım GAMA’da çalışmaya. Yeni olmanın getirdiği hafif 
bir tedirginlikle girmiştim odasına. Hissetmiş olmalı, torunlarından bahsederek başlatmıştı keyifli sohbetimize. 
Odasındaki kitaplar dikkatimi çekmişti. Kitaplardan, ODTÜ’den konuştuk. İşle ilgili konuşurken sorduğu 
detaylar ile şaşırtmıştı beni. Odasından çıkarken,  ne kadar saygıdeğer bir insan olduğunu düşünmüştüm. Ergil 
Bey ile son görüşmemiz ise bu yıl Haziran ayında oldu. Kendisini dinlerken, bu dünyada Ergil Bey gibi insanların 
olduğunu hatırlamak çok iyi gelmişti. Yanından ayrılırken hissettiklerim, kendisine duyduğum sevgi ve saygıyla 
birlikte,  böyle değerli bir insanla birlikte çalışmış olabilmekten duyduğum gurur olmuştu. Ergil Bey benim için 
bilgeliği, sağduyuyu, adanmışlığı, nezaketi, sevgi ve saygıyı temsil etti hep. 

Özlemle ve saygıyla anıyorum değerli büyüğümüzü.

EBRU URAL ÖZKAN
GAMA Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü

Gördüğüm, tanıdığım ve 
muhtemelen tanıyacağım en güzel 
ve en özel insanlardan biriydi o. Her 
yaşa, her kesime, kısacası herkese 
hitap edebilen, iletişim kurabilen 
biriydi. Tanıdığım en iyi dinleyiciydi o. 
Bir derdim olduğunda ya da bir konu 
anlatmak istediğimde beni dinleyişi 
gözümün önünde... Karşısındakini 
dinler, onun fikirlerine değer verir, 
kendi düşünceleriyle değer katmak 
isterdi.

Yumuşak kalpli, insancıl ve yapıcıydı. Hem aile çevresinde hem de şirkette 
herkesin akıl danıştığı, fikirlerini öğrenmek istediği biriydi.

Bugüne kadar üzerimde çok emeğin var. Seni çok özleyeceğim dayıcığım. 

Nur içinde yat.

LEVENT BESEN
GAMA Güç Sistemleri Satın Alma Sözleşmeleri Müdürü

GAMA Ailesine katıldığım andan itibaren 
tanıma ve çalışma şerefine nail olduğum 
değerli büyüğüm.  

Bize bu ailede çalışmayı, bağlılığı, zarafeti 
ve birleştiriciliği öğrettiğin için sana 
minnettarım. Seni tanımak ve yakın 
çalışmak benim için bir onurdu.

Işıklar içinde uyu...

REFİK GÖDEKLİ
GAMA Holding Muhasebe Uzmanı

Ergil Amcacığım,

Tüm çocukluğum sizinle geçti. Bugünlere bu şekilde gelmemizde emeğiniz çok büyük. Her şey 
için çok teşekkür ederim. Umarım ben de kızımı sizin bizi yetiştirdiğiniz gibi yetiştirebilirim. 
Yokluğunuzu kabullenmek çok zor. Çok üzgünüm. Dolmayacak bir boşluk bıraktınız bizlere. Işıklar 
içinde olun. Ayrıca Lale Teyzemi ve Şuşu’yu da çok sevdiğimi ve tarifsiz özlediğimi iletebilir misiniz 
lütfen? Kızımı büyütüp geleceğim ben de. 
Görüşmek üzere demek istiyorum sevgili Ergil Amcacığım. 
Hoşça kalın. 

HAKAN EGEL
GAMA Endüstri Bütçe Maliyet Kontrol, Kalite Yönetimi ve Taşeronlar Müdürü

Ergil Ersü,  Lale Ersü, Selen Ersü, Evren Ersü, Hakan Egel ve Seymen Demircioğlu

Ergil Ersü, Evren Ersü, Levent Besen ve Mehmet Besen

Ergil Ersü ve Refik Gödekli
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Değerli, “Ergil Abim”,
Seni tanıdığımız günden itibaren, bizleri 
kardeşi gibi koruyan, çok şey öğreten, çok 
değerli Abimiz, Genel Müdürümüz, güzel 
insanın vefatı beni derinden sarstı.

GAMA Şirketinde işe başladığım ilk günden bu 
tarafa, her türlü desteğini bizlere veren, bizimle 
dertleşen, çok iyi bir aile babası, kişiliği ile öne 
çıkan Abim, her an o tebessümü gözlerimin 
önünde. Hiçbir zaman gitmeyecek de.

Yapmış olduğun iyilikler, abilikler, hiçbir zaman 
seni bizlere unutturmayacak. Her daim bizlerle 
olacaksın. Mekânın cennet olsun.

Ailenizin ve tüm camiamızın başı sağ olsun. 

En derin saygılarımla

ZAFER RENÇBER
GAMA Eski Yöneticilerinden

Çalışma hayatımın GAMA’da geçen yıllarında 
çok yakından çalışma ayrıcalığına sahip 
olduğum değerli insan, saygıdeğer büyüğüm 
Ergil Ersü Bey'in, bu ani aramızdan ayrılışı 
karşısında derin bir üzüntü içindeyim. 

Kişilere ve olaylara yaklaşımı, iletişimi, 
yeniliklere açıklığı, dikkati ve bilgisiyle bana ve 
eminim nice GAMA’lıya ilham veren Ergil Bey'in 
eksikliğini hepimiz hissedeceğiz.

Işıklar içinde uyusun!

PELİN ERDEMLİ
GAMA Eski Yöneticilerinden

Kapısı hep aralıktı. Onun orada olduğunu bilmek dahi 
rahatlatırdı insanı. Hep çalışırdı. Masasında öğrenmek, 
araştırmak için dikkatle okuduğu dosyaları olurdu, 
kitapları vardı ve ailesinin fotoğrafları. İlk kitabım 
yayınlandığında “ hiç şaşırmadım” demişti o gururlu, 
muzip gülüşüyle. Finanstan iletişime geçmem için 
alternatif sunan ilk oydu, Atatürk Bulvarı no 229’un 
girişinde, içeride. Hep takip etti sonraları yeni kitaplarımı, 
yazılarımı. Festival sezonu açılırken 
sponsorluk dosyası geldiğinde 
heyecanla tüm eserleri incelerdi, klasik 
müzik tutkusundan, bilgisinden ve 
zevkinden etkilenmemek imkânsızdı.   
Masama döner dönmez eseri indirip 
dinler ve ne dediğini ancak o zaman 
anlardım.   Ne kadar titizlensem de, 
hep o ilk bakışta imla hatasını görür 
ve el yazısıyla not düşerdi, incitmeden. 
Mailime geç cevap vermek durumunda 
kaldığında arayıp “hem de bir sesini 
duyayım” diyecek kadar alçakgönüllü 
ve sevgi doluydu Ergil Bey. Bizler çok 
şanslıydık…

Dengeyi sağlayan hatta kilit taşı 
olandı. Ne çok öğrendim, ilham aldım ondan.   Son 
görüşmemizde “veda etmek diye bir şey yok...” diye kapıya 
kadar uğurlamıştı. Son mesajında “Reyhan’cığım...” diye 
başlamıştı, her zaman ki tevazuu ile “eksik olma...”. 

Veda etmiyoruz, sizi sonsuza kadar kalplerimizde 
saklayacağız Ergil Bey.

REYHAN SAYGIN
GAMA Eski Yöneticilerinden

Ergil Ersü ve Erol Özman

Ergil Ersü ve Erol Üçer
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Hayat sadece iyi günlerden oluşmuyor. İnsanlık olarak bilemediğimiz, 
anlayamadığımız, korkuyla dolu, sevdiklerimize dokunamadan, sarılamadan 
geçen ve çok sevdiğimiz kayıplarımızla dolu bir süreç yaşıyoruz. İlk kez 
çok sevdiğim bir gidenin ardından 
duygularımı yazmaya çalışıyorum ve bu 
gerçekten çok zormuş. Ani, zamansız, 
hiç beklemediğimiz, çok acı veren bir 
kayıp. Birlikte iş hayatı dışında aile 
olarak iyi günde kötü günde her şeyi   
paylaşarak yaşanan 40 yıl. Ben sadece 
yöneticimi, abimi kaybetmedim; bu 
ülke çalışkanlığı, bilgisi, dürüstlüğü, 
iyiliği, centilmenliği ve sonsuz adalet 
anlayışı ile en aydın yüzlerinden birini 
kaybetti. Herkesi olduğu gibi kabul eder 
ve severdi. Zorluklar karşısında asla geri 
adım atmazdı. Ailesi ve GAMA onun tek 
yaşantısıydı hatta zaman zaman GAMA 
öne bile geçiyordu. Coronaya yakalanmadan 15 gün önce görüştüğümüzde 
lütfen artık ofise gitmeyin dediğimde “şekerim kimse gelmesin ama benim 
gitmem lazım yapacak çok işim var” demişti ve bence GAMA uğruna da 
hayatını kaybetti. Her sabah ilk çalan telefonumda duyduğum “Nilgün 
günaydın geliyorum” diyen  ve çocuklarının bunu eğlence konusu yaptıkları,” 
baba artık yenilik yap değişik cümleler kur “dedikleri o ses maalesef sustu. 
Ofiste "sen benim koruyucu kalkanımsın" derdi, Lale Ablamın bana emanetiydi 
ama maalesef bu sefer onu koruyamadım. İyi ki onunla çalışmış ve ailesinin 
bir parçası olmuşum. Sizlerle çok sevdiğim abla ve abimin birlikte çok mutlu 
olduğumuz bir geceden elimde kalan bir fotoğrafı özellikle paylaşmak istedim 
zira onları hep gülen yüzleriyle hatırlamak istiyorum. Aileye ve tüm sevenlerine 
sabırlar diliyorum. Artık sözün bittiği yerdeyiz ve üzüntüm sonsuz.

NİLGÜN ERPUL
GAMA Eski Yönetici Asistanı

Bazı insanlar vardır tanımaktan onur 
duyarsınız.

1984 yılında GAMA Ailesine dahil 
olduğumdan beri, sadece bana değil, 
tüm GAMA Ailesine duruşunuz, 
nezaketiniz ve içten sevginizle yaşam 
güveni veren bir insandınız. 

Sizi tanıdığım için onur duyuyorum 
Ergil Bey.

Gözlerim ve yüreğim sizi çok arayacak, 
Lale ablamla huzur içinde uyuyun.

NİHAN KONUR
GAMA Holding Yönetici Asistanı

1984 yılı benim için önemli bir yıldır. Bu yıl; hem GAMA Holding hayatımın başladığı hem de; iş mülakatım 
sayesinde; Ergil Bey’le tanışma şansına ulaştığım bir yıl olarak kişisel tarihime geçmiştir. 

Ergil Bey,  bu zamana kadar ki süre zarfında 
da GAMA Holding’in gelişiminde vermiş 
olduğu emekleri, nezaketi, beyefendiliği, 
güler yüzlülüğüyle   herkesin takdirini 
ve sevgisini kazanmıştır.   O’nu 
ebedi istirahatgahına bu sevgiyle 
gönderiyoruz. 

Son yıllarda Ergil Bey ile çalışmaktan 
her zaman onur duydum. Sizi hiç 
unutmayacağız.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.... 

NURHAYAT PALAMUTOĞLU
GAMA Holding Yönetici Asistanı

Ergil Ersü, Nilgün Erpul ve Lale Ersü

Ergil Ersü, Ömer Tunçata, Arzu Ceyhan, Nurhayat Palamutoğlu, Melike Dilmen, Nihan Konur,
Engin İnanç, Refik Gödekli, Mehmet Artun ve Uğur Yurdakul - Gama Binası, 2019

Aydın Eker, Ferdi Atabek,  Emre Arpacaı, Nejat Alagök, İzzet Önder, 
Yücel Aksoy, Ergil Ersü,  Serdar Erkan,  Nihan Konur, Nilgün Erpul, , 

Cenk Buğdaycıoğlu,  Uğur Yurdakul ve Celasin Egel
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Yaşantısında güzellikler bırakarak bizlere veda 
eden patronum Ergil Ersü merhumun mekanı 
cennet olsun.

VELİ KAYNARTAŞ
GAMA Holding Şoförü

Değerli büyüğümü, abimi, patronumu 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, 
söyleyecek ve yazacak bir şey bulamıyorum. 
40 yıl Ergil Abi ile çalışmak benim için çok 
keyifli ve mutlu geçti. Bu süre içinde çok 
anılarımız oldu, çok şeyler paylaştık. Bana bir 
baba, abi gibi davrandı, hayatımda ondan 
çok şeyler öğrendim. Sevecen, babacan 
davranışları ile bizi çok rahatlatıyordu, hala 
vefatının şokunu yaşıyorum. Ergil Abim, ışıklar 
içinde  yat,  mekanın cennet olsun.

Ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilerim.

ORHAN BODUR
GAMA Holding İdari İşler Sorumlusu

Değerli büyüğüm Ergil Bey'in aziz hatırasına…

Çeyrek asrı aşan şirketimizdeki çalışma 
hayatımda bana bir patron ya da amirden 
daha ziyade bir ağabey gibiydiniz. Kapınız 
bizlere her zaman açıktı. Babacan kişiliğinizle 
bizlere her daim destek oldunuz, değerli 
tecrübelerinizle yol gösterdiniz. Sizi hiç 
unutmayacağım. GAMA Ailesi olarak acımız 
çok büyük. 

Nurlar içinde yatın!

ELİF BALOĞLU FURTUN
GAMA Eski Çalışanı

GAMA'nın mihenk taşlarından biri olan Ergil 
Bey'i, 1994 yılında GAMA Ailesinde çalışmaya 
başladığımda tanıdım. Her zaman saygın, 
beyefendi, disiplinli, çalışkan, şirketimizin 
bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan 
büyüklerimizdendi.

Ergil Bey, mesai saatlerine dikkat ederdi. Sabah 
8:30'da gelir, sade kahvesini içer hemen işe 
başlardı. İşten bazen bunaldığında "Kamil bize 
hiç bakmıyorsun" diye bana takılırdı.

Yokluğunu her zaman hissedeceğim.

Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın...

KAMİL ÖZKAN
GAMA Holding Servis Elemanı

GAMA değerlerine sahip çıkmamız lazım:
güvenirlik, uyumlu iş birliği, gelişim ve
değişim, insana değer, başarma tutkusu.
Bunlar aynı zamanda bizim kişisel 
değerlerimiz. Çalışma azmimiz ve başarma 
tutkumuz olmalı, uzun vadeli düşünmemiz 
lazım. Gereğini yaparsanız, kendinizi 
verirseniz, fayda sağlamak için çalışırsanız 
başarılı olursunuz ve unutmayın iyi 
performans mutlaka karşılığını alır.

Ergil Ersü
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Tüm dünyayı etkileyen bu zor zamanlarda, üstün çaba ile yapımına 
devam ettiğimiz projelerdeki başarılar bizi her zamankinden daha 
çok gururlandırıyor.
 
Tunus’daki Rades-C Doğal Gaz Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projemiz’de, Santralin Buhar Tirbünü ve Jeneratörü buhar üflemeye 
başladı. Pandemi ve son derece zor koşullar altında gerçekleştirilen 
bu büyük başarılarından ötürü GAMA Rades Projesi ekibini 
kutluyoruz.

RADES' de 
Büyük 
Başarı

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır
Piyasa Hattı Programına Katıldı

23 Ekim Pazartesi günü Bloomberg HT Piyasa Hattı programına konuk 
olan GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır kurdaki değişimlerin enerji 
piyasalarına etkilerini değerlendirdi. GAMA Enerji’nin İç Anadolu Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santrali’nin finansal yapılandırmasına ilişkin süreçle ilgili 
çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ve hızlıca sonuçlandırılabilmesi amacıyla 
bankalar nezdinde görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı. YEKDEM’e ait 
açıklanan kararlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışır ‘’YEKDEM’in 
süre uzatımı sonrası 2500 MW olarak öngörülen ek kurulu güç beklentisinin 
3500 MW’lara kadar çıkacağını ve bunun Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
üretimine ciddi bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz’’ dedi. Pandeminin 
enerji sektöründeki etkilerine de değinen Çalışır, Ekim ayında düşüşe 
geçen elektrik tüketimindeki artış hakkında detaylı bilgiler verirken yılın 
son çeyreğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.. 

Çalışır’ın röportajına linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=5Yh6S57AYuA
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Enerji Sektöründe
Dijitalleşme

GAMA Enerji Uygulama ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Graham Traynor 
Boğaziçi Üniversitesi BÜYAP’ın düzenlediği ve bu yıl online platformda 8.’si gerçekleşen 
Civil Career etkinliğinde katılımcılara enerji sektöründe dijitalleşmeyi anlattı. Enerji 
sektörünün değişim ve dönüşüm süreçlerine değinen Traynor, kariyerine enerji 
sektöründe başlamak isteyen öğrencileri ilerleyen yıllarda bekleyen teknolojiler, 
fırsatlar ve zorluklar konusunda bilgilendirdi. 

EIF Uluslararası 
Enerji Kongresi ve Fuarı
2-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve bu 
yıl 13.’sü gerçekleşen “EIF Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı”nda GAMA Enerji’yi Hibrit Enerji 
ve Hidroelektrik  panellerinde Varlık Performans 
Direktörü  Orçun Leblebici  ve Stratejik Planlama 
ve Kurumsal Gelişim Direktörü Deniz Parlak temsil 
etti. 

Bu yıl ilk defa dijital platformdan gerçekleşen  “EIF 
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı”nın 
Hidroelektrik ve Hibrit panellerine aşağıdaki 
linklerden ulaşabilirsiniz.

Hidroelektrik Paneli 
Deniz Parlak  
Stratejik Planlama ve Kurumsal Gelişim Direktörü

Hibrit Paneli 
Orçun Leblebici 
Varlık Performans Direktörü

https://www.youtube.com/watch?v=eAmB3fVeZ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=mob3hj4KzRA&feature=youtu.be
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Bu sene 9.’su düzenlenen KÖİ konferansında TL’nda 
2018 yazından itibaren yaşanan hızlı değer kaybı 
ile Covid-19’un KÖİ projeleri üzerindeki etkileri, 
Türkiye’de KÖİ ve altyapı projelerindeki yeni 
fırsatlar, Türkiye sağlık  yatırımları kapsamında 
KÖİ ve finansal seçenekler genel olarak ele alındı.

Eligüzeloğlu panelde hali hazırda yürütülen KÖİ 
projelerindeki sıkıntılar ve olası çözümler ile yeni 
KÖİ projeleri ve çevre altyapısı gibi KÖİ potansiyeli 
değerlendirilmekte olan yeni sektörlerdeki 
fırsatlar ve zorluklar hakkında detaylı bilgi verdi.

Yalçın Eligüzeloğlu

GAMA Olarak KÖİ Panelinde Yerimizi Aldık

EL Events’in 26-27 Kasım 2020 tarihinde 
dijital ortamda düzenlediği ‘PPP and 
Infrastructure in Turkey/Türkiye’de KÖİ 
ve Altyapı” konferansına GAMA Holding İş 
Gelişme Direktörü Yalçın Eligüzeloğlu panel 
konuşmacısı olarak davet edildi.

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü (KÖİ Projesi)

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü (KÖİ Projesi)

KÖİ Projelerimiz
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Karacaören'de Yerel Halka 
Çevresel Koruma ve Güvenlik Eğitimi

GAMA Enerji İştiraklerinden Kremna Enerji’nin 
periyodik eğitimlerinden biri daha 11 Kasım 
2020 tarihinde başarıyla tamamlandı. COVİD-19 
önlemleri alınarak verilen eğitim semineri 
Karacaören I-II Hes Santral Müdürü Aydın 
Serbes’in sunumu ile başladı. Karacaören I ve 
Karacaören II tesislerinin mansap ve rezervuar 
bölgelerindeki güvenlik uygulamalarını 
kapsayan seminerin esas amacı katılımcıları DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Enerji 
Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik 
ve Uyarı  Sistemleri Uygulama Rehberi” 
doğrultusunda bilgilendirmekti. 

Seminere Bayram Uysal (DSİ - Hidroelektrik 
Enerji Şube Müdürü), Leyla Demir (DSİ - Jeoloji 
Başmühendisi), Mustafa Akçay (Karacaören 
Muhtarı), İbrahim Arıcan (Karacaören 
İlköğretim Okulu Müdürü) ve Karacaören 
İlköğretim Okulu’nun değerli öğretmenleri 
ve okul öğrencileri katıldı. Görseller ile 
zenginleştirilen eğitimin daha etkili olması için 
öğrencilerle interaktif çalışmalar yapıldı. Sayın 
Uysal sunumlardan sonra kendi bölgelerindeki 
hidroelektrik santralleri, Karacaören 1-2 HES 
ve uyguladıkları güvenlik önlemleri hakkında 
detaylı bilgi verdi. 

Seminerin devamında GEAŞ Şikayet Mekanizması ile ilgili bilgi verildikten 
sonra ülkemizde ve tüm dünyada yaşanmakta olan COVID-19 salgını ile 
ilgili katılımcıların farkındalığının artırılması ile ilgili genel bilgilendirme 
yapıldı.
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GAMA Zoomlion İş Birliğinin 
12. Yılını Kutluyoruz

GAMA Ticaret olarak Zoomlion markası ile geçmişte başlayan iş 
birlikteliğimizi 12. yılında güçlendirerek devam ettiriyoruz. 

Zoomlion marka  kule vinçlerin, kamyon üstü beton pompalarının 
ve sabit beton pompalarının, beton dağıtım kulelerinin Türkiye’de 
satışı ve satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimize çözüm ortağı 
oluyoruz. 

Daha nice senelerimizi ve başarılarımızı kutlamak dileğiyle.

Videoyu izlemek için tıklayınız.

GAMA Ticaret
Onarım Bakım ve Yenileme Hizmetleri

GAMA Ticaret, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 
fabrikasında mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli personelleri 
ile muayene, imalat ve kaynak işleri, FEO metodları ile 
detaylı mühendislik işlemlerini yapmaya devam ediyor.

Videoyu izlemek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=zTpU7z5IuAE
https://www.youtube.com/watch?v=VadMf4yWUTU&feature=youtu.be
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Lamas III-IV Hidroelektrik Santrali

GAMA Enerji'ye ait Mersin'de bulunan Lamas Nehir Tipi 
Hidroelektrik Santralimizin ticari işletmeye giriş tarihi 2009 olup, 
yılda ortalama 75 GWh elektrik üretmektedir. 

GAMA Enerji'ye ait Mersin Erdemli'de bulunan 46,4 
MW gücündeki Karacaören 2 HES Hidroelektrik 
Santralimiz, Özelleştirme İdaresinden bünyemize 
2016 yılında geçmiş olup, yıllık ortalama 155,09 GWh 
elektrik üretmektedir. 

Karacaören I-II Hidroelektrik Santrali

Santrallerimiz ile ilgili daha fazla bilgi için: 
www.gama.com.tr

https://www.gama.com.tr/tr/
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Dijital Dönüşüm ve 
Endüstri 4.0

Teknolojik gelişmelere ilişkin son zamanlarda 
en çok karşılaşılan terimler sanırım "Dijital 
Dönüşüm" ve "Dijital Yıkım" oldu. Toplum ve 
kurumların 3. Endüstri devriminden 4. Endüstri 
devrimine geçişleri olarak tanımladığımız 
Dijital dönüşümü; geleneksel iş süreçlerinde 
(mal ve hizmet üretimi, satışı vb.) güncel dijital 
teknolojilerin kullanılması, bundan ötürü mevcut 
iş süreçlerinin/modellerinin köklü bir değişime 
uğraması ve yeni dijital ürün ve hizmetlerin 
ortaya çıkması olarak da tanımlayabiliriz. 
 
Dijital Yıkım ise Dördüncü Endüstriyel Devrimin 
kamu ve özel sektör alanlarındaki etkileridir. 
Giderek yaygınlaşan ve ucuzlayan dijital teknoloji, 
endüstriyel, ekonomik ve sosyal alanlarda yaygın 
bir değişime yol açmaktadır.
  
Dijital saatlerin 1970'lerde kullanılmaya 
başlandığı, yine 1960'larda NASA'nın Aya insanlı 
gidiş-geliş programı olan Apollo görevinde 
IBM'in geliştirdiği ilk dijital bilgisayarların 
kullanıldığı gerçeğinden yola çıkarak, dijital 
dönüşüm aslında eskiden beri var olan bir 
gelişim olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 

GAMA Holding Bilgi Teknolojileri Direktörü 

Erkin Başyiğit 

"Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" konulu yazısını 

bizimle paylaştı.

"Dijital Dönüşüm" terimine daha güçlü bir tanım 
getirmek için onu endüstriyel devrimler kavramı 
aracılığıyla ve hayatımızı etkileyen daha geniş bir 
değişim bağlamında çerçevelememiz doğru olur. 
Endüstri Devrimi 4.0'ı da daha iyi anlamak için 
insanoğlunun geçmişten günümüze yaşadığı 3 
Endüstri devrimine bakmak gerekiyor.

Endüstri Devrimleri
 
 1. Endüstri Devrimi veya Endüstri Devrimi modern 
tarihte, temeli tarım ve el sanatları üzerine kurulu 
bir ekonomiden sanayi ve buhar gücünden 
faydalanan makine imalatının egemen olduğu 
bir ekonomiye geçiş sürecidir. Bu geçiş süreci ilk 
18. yüzyılda İngiltere'de başladı (18 - 19. yüzyıl) 
ve oradan tüm dünyaya yayıldı.
 
2. Endüstri Devrimi, 1800'lerin sonlarından 
Birinci Dünya Savaşı'na kadar yaşanan sanayi 
dönüşümüdür. Demir ve çelik ham maddelerinin 
yaygınlaşarak ağır sanayinin gelişimine katkı 
sağladığı bu dönüşümün tetikleyici araçları; seri 
üretim teknikleri (Ör: Dünyanın İlk Seri Üretim 
Otomobili Ford Model T Henry Ford), elektrik gücü 

ve içten yanmalı motorlar tarafından oluşmuştu.
4. Endüstri Devrimi hamlesinde öncü olan ülke 
Almanya'dır. 2011 yılı içinde Uluslararası Hannover 
Endüstri ve Sanayi Fuarı’nda ilk kez lanse edilen 
Endüstri Devrimi 4.0, Yapay Zekâ, Nesnelerin 
İnterneti, Büyük Veri, 3-D yazıcılar, Robot ve 
Otomasyon teknolojilerini daha fazla kullanarak 
akıllı fabrikalarda akıllı ürünler üretilmesini 
amaçlıyordu. İçinde birden fazla farklı teknolojik 
unsurları barındıran Endüstri Devrimi 4.0'ın 
ortaya çıkmasında en önemli ana etmenlerden 
birisi de bilgisayarların düşük maliyetle daha 
fazla işlem (Computing Capacity) yapabilme 
kabiliyetinin artması olarak ortaya konabilir. Bu 
etmene destekleyici bir örnek olarak, Yapay Zekâ 
gibi makine öğrenmesi teknolojilerinin yıllar 
önce var olduğu fakat kullanımının günümüzdeki 
kadar yaygın olmadığını görebiliriz.

Dijital Dönüşümün Planlanması

Dijital dönüşüm sürecinde her sektörün ve her 
şirketin kendine özgü ihtiyaçları olabilmektedir 
ve 4. Endüstri Devrimi, şirket yönetiminin 
liderliğinde hedeflere uygun, stratejik fırsatların 
ve güçlü yanların dijital fikirlere dönüştürüldüğü 
yeni bir dijital dönüşüm stratejisine ihtiyaç 
duymaktadır.
 
Şirketlerin başarılı olarak sonuçlandırdığı 
dijital dönüşüm projelerini irdelediğimizde, 
bu tür büyük ölçekli dönüşüm/değişimlerin 
birden fazla proje olarak ele alınıp (Project 
Portfolio Management), her proje için Yalın 
Girişim (Lean Startup) veya Çevik (Agile) gibi 
yinelemeli proje metodolojileri kullanıldığını 

böylece her projenin risk ve geri dönüşümü 
ayrı olarak değerlendirildiğini görüyoruz ve bu 
tür yöntemler ile dijital dönüşüm projelerinin 
başarısızlıkla sonuçlanma olasılığındaki riskler 
minimize edilmiş oluyor.
 
Diğer taraftan, teknolojik dönüşümden daha 
zorlayıcı olan bu tür büyük değişimleri başarı 
ile yönetebilmektir. Dolayısıyla, organizasyonun 
yapısına göre doğru ve etkili değişim yönetimi 
modelini belirlemek (organik, organik olmayan, 
vb.) ve bu modeli disiplinli bir şekilde belirlenen 
güçlü değişim liderleriyle uygulamak hayati 
önem taşıyor.
 
Dijital dönüşüm sürecini sürdürülebilir olarak 
yapılandırılabilmesi için girişimci zihniyetin de 
şirket çapında oluşturulması gerekiyor. Google 
yeni iş fikirlerinin sistematik olarak ortaya 
çıkarılmasında, aşağıdaki formülü (70-20-10 
çalışan kapasite oranı) çalışanların günlük işlerine 
ilave uygulayarak faydalanıyor. Bu fikirlerden yıkıcı 
olanları (Ör: Yapay Zekâ teknolojisini barındıran 
fikirler) değerlendirilerek testleri yapılıyor ve 
sonrasında ürün/hizmet olarak ortaya çıkarılması 
sağlanıyor.
 
• Çalışanlar kapasitelerinin %70'ini ana faaliyet 

alanlarına ayırıyorlar.

• Çalışanlar kapasitelerinin %20'sini ana faaliyet 
alanlarına ilişkin projelere ayırıyorlar.

• Çalışanlar kapasitelerinin %10’unu ise 
işlerinden bağımsız yeni ve yıkıcı iş fikirlerini 
ortaya çıkarmak için ayırıyorlar.
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Yapay Zekânın Ekonomik ve Sosyal Etkileri
 
Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar 
yazılımı aracılığı ile her hangi bir donanımın, insan 
davranışlarını bire bir taklit etmesi ve topladığı 
bilgiler sayesinde kendini sürekli geliştirebilen 
sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay zekânın 
şüphesiz hem toplum hem de ekonomi için derin 
ve yıkıcı sonuçları olacaktır. PWC'nin 2017 yılında 
gerçekleştirdiği çalışmasına göre, 2030 yılına 
kadar yapay zekâya bağlı olarak küresel GSYİH'da 
15 trilyon dolar artış öngörülüyor. Söz konusu 
artışın yarısı iş gücü alanında gerçekleşecek 
verimlilik iyileştirmeleri diğer yarısı da artan 
tüketici taleplerinden oluşacağı tahmin ediliyor.

Tarih, yapay zekânın temsil ettiği büyük 
değişikliğin başlangıçta korku ve şüpheyle 
karşılandığını ve sonunda her zamanki gibi bu 
tür yıkıcı değişikliklerin kitlesel benimsenmeye 
yol açtığını gösteriyor.

  Birçok meslek yapay zekânın yayılması ile 
ortadan kalkmış olacak. Buna bağlı olarak 
mevcut iş gücünün yeteneklerini geliştirmek 
ve yapay zekâ çağının gereksinimlerine uyumlu 
hale getirmek gerçekten çok zorlayıcı bir 
toplumsal sorun haline gelecektir. Buna karşın 
birçok yeni meslek de ortaya çıkacaktır.
 
• Finansal hizmet sektöründeki tüm işlerin 

yaklaşık yüzde 40'ı 2030'a kadar yazılım 
robotları tarafından yapılabilir hale gelebilir.

 
• İmalat, nakliye ve perakende sektörlerindeki 

işlerin yüzde 40 ila 50'si 2030'a kadar 
donanım veya yazılım robotları tarafından 
yapılabilir.

 
• Robotların bile imalat sektöründeki 

görevlerini 3 boyutlu yazıcılar üstlenebilir.

 
• Blockchain, finansal işlemlerdeki aracı 

kurum ihtiyacını ortadan kaldıracak. Dünya 
ekonomi forumuna göre, GSYİH'nın yüzde 
10'u 2030 yılına kadar blockchain üzerinden 
yürütülecek.

 
Kuşkusuz geçmişte yaşadığımız Endüstri 
Devrimlerinde olduğu gibi Endüstri Devrimi 
4.0'a da uyum sağlayamayan birçok şirket/
kurum ortadan kalkmış olacak. Dijital dönüşüm 
çabalarının ortalama yüzde 70'inin başarısızlıkla 
sonuçlandığı gerçeğinden yola çıkılarak, bu yıkıcı 
değişimin hızını da göz önünde bulundurup 
dönüşümün gereksinimlerinin detaylı analizi 
yapıldıktan sonra planlanlanması hem birey 
olarak hem de kurumlar olarak masamızda 
bulunan yapılacaklar listesinde birinci sırada 
olmalıdır.

Kaynaklar; 

• Digital Transformation Survive and Thrive in 
Era of Mass Extinction Thomas M. S.

• Why Digital Transformations Fail The Suprising 
Disciplines of How to Take Off and Stay Ahead 
Tony Saldanha.
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Yeni varyantlar neden kaygı uyandırıyor?

Yapılan araştırmalarda elde edilen ilk 
verilerde yeni varyantların hastalığı daha 
önceki koronavirüslerden daha şiddetli hale 
getirdiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Fakat 
hastalığın şiddetini arttırmıyor olsalar bile bulaş 
özelliklerinin artması ile vaka sayılarının ve 
dolayısıyla ölüm sayılarının artması kaçınılmaz 
hale geliyor. Veriler ayrıca daha önemli ve kaygı 
verici olarak viral yükün insan vücudundaki 
virüs miktarının yeni varyant ile enfekte olan 
kişilerde daha yüksek miktarlara ulaştığının altını 
çiziyor. Bir kişinin viral yükü ne denli yüksek ise 
bulaştırma kapasitesi o denli büyük olur. 

Yeni Varyantlar nasıl ortaya çıkıyor?

Diğer hastalıklara yol açan virüsler gibi 
korona virüsü de insan hücrelerinin içerisine 
nüfus ederek ve onların içerisinde kendisini 
kopyalamak suretiyle çoğalıp vücuda yayılarak 
daha sonrasında ise diğer insanları enfekte 
ederek yayılıyor. 

Kendini kopyalamaktan kasıt şudur; virüsün 
farklı parçacıklarının nasıl bir araya geleceğini 
belirleyen genetik kodun kopyalanması 
demektir. Fakat bu kopyalama her zaman 
aslına uygun olamıyor. Kopyalamadaki ufak 
hatalar farklı hücrelerin ortaya çıkmasına sebep 
oluyor. Bu da yeni varyant virüsler demek 

oluyor. Bazı virüsler DNA, bazı virüsler RNA 
baz alınarak kopyalanmaktadır. Koronavirüsler 
RNA Replikasyonu ile kopyalanıyor. RNA 
moleküllerinde DNA kopyalamadan farklı olarak 
kopyalardaki hataları düzelten bir “düzeltme” 
özelliği maalesef bulunmuyor. O yüzden daha 
fazla varyant virüs gelişiyor. Saptanan viral 
varyantların hemen hemen tamamında virüsün 
hücre içine girmesine yardımcı olan (spike) sivri 
uçlu proteinin dikensi çıkıntılar bulunur. Bu 
anlamda hücre duvarına tutunma özelliklerinin 
artmış olma olasılığı yüksektir. 

Gelelim bu kadar bilimsel bilginin sonunda 
can alıcı soruya:

Yeni varyantlar geliştirilen aşılara karşı dirençli 
mi? 

Aşılar üzerinde yapılan araştırmalar en azından 
şimdilik, aşıların bu varyantlara karşı etkili 
olduğunu gösteriyor. Aşılar genel bir bağışıklık 

Viral Varyant Ne Demek?

Bir virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucunda 
ortaya çıkan yeni türlerine viral varyant deniliyor. 

Salgın döneminde çok sayıda genetik mutasyon ve sonucunda da çok sayıda viral 
varyant oluşmuştur. Bunların arasında daha kolay yayılanlar salgının baskın tipi 
haline gelirken diğer varyantlar yok oluyor. 

tepkisi yarattığı ve virüsün anılan (spike) 
çıkıntılarını hedef aldığı biliniyor. 

Evet sonuç olarak varyant virüsler bulaş riskini 
aşırı üreme sebebiyle arttırıyorlar viral yükün 
artmasıyla daha fazla kişinin hasta olması oldukça 
olası. Ancak bizim elimizde olan maske-mesafe ve 
hijyen kullanımına uyum ile virüsle başetmek hala 
mümkün. Ben bu üç maddeye ek olarak birlikte 
geçirilen zaman miktarını da ekleyeceğim.

Yakın mesafede ne kadar az zaman geçirirsek 
bizim bulaşa maruziyetimiz o kadar azalır. 

Sağlıklı günler dilerim. 

Ömür Hiçdönmez

GAMA Holding A.Ş. 
İşyeri Hekimi
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Tamamlanan Projeler

1.800 MW ALBA PS5 KOMBİNE 
ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ
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Bahreyn’in en büyük ve bu bölgedeki 
en verimli güç santrali tamamlandı: 

1.800 MW ALBA PS5 KOMBİNE 
ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ

1800 MW gücündeki ALBA Güç Santrali, Aluminium 
Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı olarak gerçekleştirildi. 

Enerji santralleri konusunda dünyada lider EPC şirketler 
arasında yer alan GAMA Güç Sistemleri, General Electric 
ile birlikte Bahreyn’de sanayinin temelini oluşturan 
Aluminium Bahrain B.S.C (ALBA) firmasıyla 4 yıl önce 
imzaladıkları 1800 MW ALBA PS5 Kombine Çevrim 
Doğalgaz Santrali’nin anahtar teslim yapımını tamamladı. 
ALBA’nın altıncı alüminyum döküm hattının elektrik 
ihtiyacını sağlamak için inşa edilen ve toplam 3 üniteden 
oluşan projede, Ünite-1 Ticari işletme kabulü 28 Ağustos 
2019, Ünite-2 Ticari işletme kabulü 26 Ekim 2019 ve Ünite-3 
Ticari işletme kabulü 20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti. 

Bahreyn’in en büyük ve bu bölgedeki en verimli güç 
santrali olan ALBA Güç Santrali, globalde bir alüminyum 
tesisi içinde kullanılan ve Orta Doğu'da kurulan ilk H-Class 
teknolojisine sahip (GE 9HA.01 (üç adet) gaz türbini) güç 
santrali olması ile de büyük önem taşıyor. Yıllar süren 
yenilikler üzerine inşa edilen ve en iyi verimlilik ile en 
yüksek çıktıyı sağlayan GE HA gaz türbini, kanıtlanmış 
güvenilir teknoloji ile destekleniyor.

Teknolojinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğinin de ön 
planda tutulduğu projede 10 Milyon adam-saate herhangi 
bir kayıp zamanlı kaza olmadan ulaşıldı.

Ülkedeki ilk projesi ile MEED Project Awards kapsamında 
“Power Generation Project of the Year” kategorisinde 
“National Winner” seçilerek gösterdiği büyük başarıyla 
hem Bahreyn hem de Orta Doğu pazarında Türk firmaların 
önünü açan GAMA, yeni projeler ile bölgede yerini 
sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ALBA Projesinin videosunu seyretmek için lütfen tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=BJe8UXwWgvI
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Devam Eden Projeler
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Sahibi La Société Tunisienne de l'Electricité et 
du Gaz (STEG) olan, RADES-C Kombine Çevrim 
Güç Santrali Projesi kapsamındaki anahtar 
teslimi yapım işleri, Sumitomo Corporation 
(SC) - Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) 
konsorsiyumu tarafından yürütülüyor. 

GAMA Güç Sistemleri, SC’nin alt yüklenicisi 
olarak, Santral Destek/Yardımcı (BoP) Sistemleri 
ekipmanlarının tasarımı ve satın alması ile tüm 
saha yapım/montaj işleri ve kapsamı dahilindeki 
ekipmanların devreye alma işlerinden 
sorumludur. 

MHPS ise gaz türbini, buhar türbini ve 
jeneratörleri, atık ısı kazanı (HRSG), buhar çevrimi 
borulaması ve bypass sistemi, kondenser, 
dağıtımlı kontrol sistemleri (DCS) tasarım ve 
satın alması ile kapsamı dahilindeki devreye 
alma işlerinden sorumludur. 

Proje ana kilometre taşlarından Basit Çevrim 
Ticari İşletme Tarihi (SC COD)’ne 27.07.2019 
tarihinde ulaşıldı, endüstriyel devreye alma 
süreci devam ediyor. 

Proje’nin diğer önemli kilometre taşı olan 
Kombine Çevrim Ticari İşletme Tarihi (CC COD) 
ise 30.04.2021 olarak planlanıyor.  

İdari binanın ince işlerine devam edildi. Bunun 
dışında kalan ünitelerin tümünde ince işler 
tamamlandı. 

450 MW RADES-C 
DOĞAL GAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ

Elektromekanik işleri kapsamında Aralık 2020 
sonu itibarıyla, kombine çevrime yönelik olarak: 

Atık ısı kazanında ve buhar hatlarında buhar 
blöfü, 27.12.2020 tarihinde tamamlandı.

Buhar türbini ve jeneratörü, buhar alımına hazır 
hale getirildi; yalıtım işleri tamamlandı. Proje 
geneli HVAC sistemleri montajı tamamlandı.

Saha içi yolların yapımına, peyzaj çalışmalarına 
ve proje geneli temizliğine devam edildi.

Aralık 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje ilerlemesi % 99,40
Mühendislik ilerlemesi % 100,0
Satın Alma ilerlemesi % 100,0
Yapım ilerlemesi  % 99,99
Devreye Alma ilerlemesi % 88,30



61

Sa
yı

 10
3

60

Devam Eden Projeler
Ek

im
-K

as
ım

-A
ra

lık
 20

20

İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı 
(PPP) projeleri kapsamında ihale edilen İzmir 
Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi yapım 
işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi, 
İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. tarafından 06 Eylül 2014 tarihli sözleşme ile 
üstlenildi. 

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² 
olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık kampüsü 
'ana hastane binası', 'fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hastanesi', 'yüksek güvenlikli adli psikiyatri' ve 
'teknik servis' binalarından oluşuyor. Yapılan 
değişiklik emirleri sonrasında proje kapalı alanı 
628,183 m²’ye 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, 
alınan son süre uzatımı ile birlikte proje bitiş tarihi 
28.02.2022 oldu.

Hafriyat işleri 4.172 milyon m³ hafriyat yapılarak 
tamamlandı. 

Bugüne kadar toplam 487.497 m³ yapısal beton 
dökümü ve 82.000 demir kullanılarak betonarme 
tamamlandı.

Temel ve perde su yalıtımı imalatları, bims 
duvar, kaba alçı, şap ve çatı izolasyon imalatları 
tamamlanmak üzeredir.

Yüzey sertleştiricili şap, bölme duvar, saten alçı sıva, 
boya, seramik, granit, kompoze taş, kapı montajları, 
pnömatik, medikal gaz, elektrik ve mekanik alt 
yapı ve ekipman montajları, asansör kurulumları, 
topraklama işleri ve cephe imalatları devam ediyor.

Altyapı imalatları ile çevre istinat yapıları ve şev 
ıslahı imalatlarına devam ediliyor. Mekanik ve 
elektrik ekipman sevkiyatları devam ediyor.

Aralık 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi: 

Proje Genel İlerlemesi   %67.36

Tasarım İlerlemesi    %98.18

Satınalma İlerlemesi   %64.85

Yapım - İş Gücü İlerlemesi %68.79
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı 
(PPP) projeleri kapsamında ihale edilen Kocaeli En-
tegre Sağlık Kampüsü Projesi yapım işleri ile ürün 
ve hizmetlerin temin edilmesi işi, Kocaeli Hastane 
Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından 06 Eylül 
2014 tarihli sözleşme ile üstlenildi. 

Sözleşmeye göre, proje 368.668 m² arsa alanı üzerine 
inşa edilecek olup, toplam inşaat alanı 335,648 m² ve 
yatak kapasitesi 1.180’dir. Sağlık kampüsü 'ana has-
tane binası', 'fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi', 
'yüksek güvenlikli adli psikiyatri' ve 'teknik servis' 
binalarından oluşuyor.  Yapılan değişiklik emirleri 
sonrasında proje kapalı alanı 388,585 m²’ye çıktı.

Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı arasında, 
Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje yer 
teslimi 13 Şubat 2017’de yapılmış olup Kasım 2021 
sonunda tamamlanması planlanıyor. 

Proje kapsamında, Ekim 2020 - Aralık 2020 döneminde, 
'ana hastane', 'fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi', 
'yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi' mimari işlerine 
devam edildi. Bunun yanı sıra 'fizik tedavi ve yüksek 
güvenlikli adli psikiyatri' binasının hasta ve doktor 
odalarında duvar ve tavan boya işleri, 'ana hastane' 
poliklinik ve hasta odalarında ise alçıpan bölme 
duvar ve sismik asma tavan işleri sürdürüldü. 

Ayrıca mekanik işlere iş programına uygun olarak 
ana hastande devam edilmekte olup, sıhhi tesisat, 
havalandırma sistemi, yangın sistemi ve ısıtma-
soğutma sistemi imalatları ameliyathaneler, yoğun 
bakım servisleri ve polikliniklerde başladı. Medikal 
gaz sistemi bakır borulama işleri ve vana montajları 
ana hastane binasında sürdürülüyor. 

Elektrik işleri kapsamında yer alan kablo kanalı 
montajı, kuvvetli ve zayıf akım kablolama işleri ve 
zayıf akım sistemlerine ait enstrüman montajlarına 
devam edildi. Teknik servis binasında bulunan tri-
jenerasyon sistemine ait chiller, soğutma kulesi ve 
diğer ekipmanların montajlarına devam edildi.

Medikal ekipman ihale paketlerinin satınalma 
süreçlerine bu dönemde de devam edildi. 

Elektrik ve mekanik ekipmanların dizayn, üretim 
süreçleri ve saha nakliyeleri sağlanıyor.

Covid-19 pandemisi sebebiyle, Mart ayından bu 
yana proje genelinde gerekli bütün önlemler alındı 
ve uygulanıyor.

Aralık 2020 sonu proje ilerlemesi:
Proje Genel İlerlemesi %69,89
Tasarım İlerlemesi  %99,44
Satın alma İlerlemesi %63,79
Yapım-İş Gücü İlerlemesi %75,08

KOCAELİ ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ
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200 MW HARTHA U1 
GÜÇ SANTRALİ 
REHABİLİTASYON 
PROJESİ

GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi 
Güç Sistemleri (MHPS), 19 Kasım 2017 
tarihinde Irak Elektrik Bakanlığı, Elektrik 
& Enerji Üretimi Basra Genel Müdürlüğü 
ile HARTHA Termik Santrali - Ünite-1’in 
rehabilitasyonu için sözleşme imzalandı. 

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

Yenileme işlemi; kazan tesisi, türbin tesisi, 
enstrümantasyon ve kontrol, jeneratör ve 
elektrikli ekipmanlar kısımlarını içeriyor. 

Yenilemenin amacı, santralin 200 MW 
maksimum kapasitede çalışma ömrünü 10 
yıla kadar uzatılabilmesidir. 

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

Aralık 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje ilerlemesi  : % 76,22

Mekanik İşler ilerlemesi : % 78,05

Elektrik İşleri ilerlemesi  : % 84,84

Devreye Alma ilerlemesi        : % 00,00

Yenilemenin amacı, santralin 200 MW 
maksimum kapasitede çalışma ömrünü 
10 yıla kadar uzatılabilmektir.

Hartha Termal Enerji Santrali Projesi 
sürekli olarak istenmeyen elektrik 
kesintileri yaşayan bölge için önemli bir 
güç kaynağı olacak.
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750 MW BOUFARİK 
BASİT ÇEVRİM 
ELEKTRİK 
SANTRALİ

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

GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satın alma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işleri 
ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri 
tamamlandı. İşveren ile anlaşıldığı üzere 28 Mayıs 
2016 tarihi baz alınarak Ünite-2’nin 26 Ekim 2016 
tarihinde Ticari İşletme 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 işletme kabulü için 
başvuruldu ve İşverenden imzalı protokollerin 
teslim edilmesi bekleniyor. Santralin kabulünün 
2021 yılı ortalarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
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4x350 MW
AL-KHALIJ
ENERJİ SANTRALİ

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

Projemizin bulunduğu Sirte bölgesinde 
süregelen çatışmalar ve Libya genelinde 
güvenliği sağlayabilecek devlete ait kolluk 
kuvvetlerinin eksikliği, işbaşı yapmamıza engel 
teşkil ediyor.

GECOL’den alınan bilgiye göre, işveren bu 
şartlara karşın 1. ünitenin işletmesine %50 
kapasite ile devam edebiliyor.

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

Libya’daki tüm olumsuz gelişmelere karşın, 
işverenimiz GECOL ile iletişimimiz devam 
ediyor.
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Completed Projects

1,800 MW ALBA COMBINED 
CYCLE POWER PLANT
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The largest and most efficient power 
plant in Bahrain:  

1,800 MW ALBA COMBINED CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems has successfully completed 
Bahrain’s largest and region’s most efficient power plant.

1800 MW Alba Power Plant is an investment of Aluminium 
Bahrain B.S.C (ALBA).

GAMA Power Systems, a leading EPC contractor globally, 
in collaboration with General Electric has completed 
the turn key construction of the 1800 MW ALBA PS5 
combined cycle power plant for Aluminium Bahrain B.S.C 
(ALBA), one of the largest industrial giant in Bahrain, 
whose EPC contract was signed 4 years ago. Power plant 
is built to provide the necessary power to feed the Alba’s 
new Potline 6 investment. Unit 1,2 and 3’s commercial 
operation dates are August 28th 2019, October 26th 2019 
and February 20th 2020 respectively. Bahrain’s biggest, 
region’s most efficient Alba Power Plant, is also the world’s 
first captive power plant with H-Class gas turbine (GE 
9HA.01) technology in an aluminium smelter. GE’s 9HA.01 
gas turbine,  with its impressive efficiency and output is 
built on years of experience and innovation which is also 
supported by proven & reliable technology.

10 Million man hours without an LTI is achieved in the 
project in which health and safety is prioritized.

GAMA, after its huge success of receiving the “National 
Winner” award in “Power Generation Project of the Year” 
category by MEED Project Awards, is targeting new projects 
in the region to strengthen its position as a pioneer for 
other Turkish companies who wants do business in Middle 
East and Bahrain.

Please click here to watch ALBA Project video.

https://www.youtube.com/watch?v=BJe8UXwWgvI
https://www.youtube.com/watch?v=BJe8UXwWgvI
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Ongoing Projects
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Physical progress as of September 2020:
Overall project progress  99.95%
Engineering progress  100.00%
Procurement progress  100.00%
Commissioning progress  99.80%
Construction progress  99.98%

450 MW RADES-C 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT

Turnkey construction works for the RADES-C 
Combined Cycle Power Plant Project owned 
by La Société Tunisienne de l'Electricité et du 
Gaz (STEG), are being carried out by Sumitomo 
Corporation (SC) - Mitsubishi Hitachi Power 
Systems (MHPS) Consortium. 

GAMA Power Systems, as the subcontractor of SC, 
is responsible for the design and procurement 
of Balance of Plant (BoP) equipment, all 
construction/assembly works at the site and 
the commissioning works of equipment in his 
scope. 

MHPS scope comprises the design and the 
procurement of gas turbine, steam turbine and 
generators, heat recovery steam  generator, steam  
cycle piping and bypass system, condenser, 
distributed control systems, including the 
commissioning of these equipment.

One of the main milestones of the Project, 
“Simple Cycle Commercial Operation Date (SC 
COD)”, has been achieved on July 27th 2019 and 
“Industrial Commissioning Period” is ongoing. 
The other important milestone of the Project, 
“Combined Cycle Commercial Operation Date 
(CC COD)”, is being planned as April 30th 2021.

Architectural works have been proceeded for 
administrative building. For all of the units 
excluding this; architectural works have been 
completed.

Project Progress as of December 2020 is:

Overall Project progress 99.40 %
Engineering progress  100.0 %
Procurement progress 100.0 %
Construction progress 99.99 %
Commissioning progress 88.30 %

Within the electromechanical works for the 
period October 2020 – December 2020, 
regarding combined cycle: steam blowing in 
heat recovery steam generator and steam lines, 
has been completed on December 27th 2020; 
steam turbine and its generator have been 
made ready for steam admission; insulation 
works have been completed. Project-wide HVAC 
systems installation has been completed.

In-Site roads construction, landscaping and 
project-wide cleaning have been proceeded.
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED HEALTH 
CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey awarded 
the contract of the construction of Izmir Bayrakli 
Integrated Health Campus and Provide Goods and 
Services Project, tendered as part of PPP (Public-
Private Partnership) projects, to Izmir Bayrakli 
Hospital Investment and Health Care Services Inc. 
on September 06, 2014. According to the contract, 
the total construction area is 573.547 m² and the 
bed capacity is 2.060. The health campus is going 
to include three hospital buildings which are 
'main hospital', 'physical therapy and rehabilitation 
hospital' and 'high security forensic hospital' and 
one 'technical service building'. After the change 
orders, total enclosed area has reached 628,183 
m² and this increase has been approved by the 
Ministry of Health.

EPC agreement has been signed between Izmir 
Bayrakli Hastane Yatirim ve Sağlik Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) and Türkerler-GAMA JV in December 2016. 
Site hand over has been signed on May 31st 2017. 
Along with last approved time extension new 
project completion date is February 28th 2022.

Excavation works (total 4,172 m³) has been 
completed. A total of 487,497 m³ structural 
concrete and 82,000 rebar have been used to date 
and all concrete works have been completed.

Water isolation works for foundation and 
curtainwall, bims block wall, rough plaster, screed 
and roof insulation works have been almost 
complated.

Surface hardened screed, partition wall, satin 
plastering, painting, ceramic, granite, composed 
floor covering, door installlations, pneumatic 
tube system, medical gas system works,  electrical 
ve mechanical infrastructural and equipment 
installation works, elevators installations, earthing 
and grounding works and facade works are on 
going.

Infrastructural works are ongoing. 

Retaining wall and slope protection works are 
ongoing .

Mechanical and electrical equipment delivery are 
ongoing.

Project Progress as of December 2020 is:

Overall Progress  67.36%

Engineering Progress 98.18%

Procurement Progress 64.85%

Construction Progress 68.79%
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KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey awarded the 
Contract of the Construction of Kocaeli Integrated 
Health Campus and Provide Goods and Services 
Project, tendered as part of PPP (Public-Private 
Partnership) projects, to Kocaeli Hospital Investment 
and Health Care Services Inc. on September 6th 
2014. 
 
According to the contract, project is constructed 
over a 368,668 m² land consisting of several 
hospitals with a total construction area of 335,648 
m² and a bed capacity of 1,180. The health campus is 
going to include three hospital buildings which are 
'main hospital', 'physical therapy and rehabilitation 
hospital' and 'high security forensic hospital' and 
one 'technical service building'. Total enclosed area 
of the project increased to 388,585 m² as a result of 
variation orders.

Kocaeli Hospital Investment and Health Care Services 
Inc. (SPV) and GAMA-Türkerler Joint Venture have 
signed the EPC Contract in December 2016. The 
project site has been handed over to GAMA-Türkerler 
Joint Venture on February 13th 2017 by Ministry 
of Health of Republic of Turkey and the project is 
expected to be completed by end of November 
2021. 

Within project-wide the architectural works for the 
period October 2020 – December 2020 have been 
continued at 'main hospital building', 'physical 
therapy and rehabilitation hospital' and 'high 
security forensic hospital'. Moreover, wall and 
ceiling painting works have been continued at 
rehabilitation hospital and forensic hospital patient 
and doctor rooms. Partition wall close-up and 
seismic suspended ceiling works are ongoing at main 

hospital polyclinics and patient rooms. Furthermore, 
mechanical works have been proceeded as per the 
schedule. Domestic sanitary, firefighting and HVAC 
system works have been commenced in operation 
rooms, intensive care units and polyclinics. 

Medical gas system piping and valve installation 
works have been continued in main hospital building. 
Electrical works such as cable tray installation, power 
supply cabling, infrastructural cabling works and 
weak current system’s equipment installation works 
are in progress in the project. Tri-generation system 
equipment such as chiller, cooling tower installation 
works have been continued at technical service 
building. 

The procurement process of the tender packages for 
medical equipment continued in this period.  

Design, production and delivery stages of the 
mechanical and electrical project materials 
continued as well.

Due to pandemic of COVID-19, required precautions 
applied and measures have been taken throughout 
the project since March.

Project Progress as of December 2020 is :
Overall Progress  69.89%
Engineering Progress 99.44%
Procurement Progress 63.79%
Construction Progress 75.08%
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REHABILITATION OF 
200 MW HARTHA 
THERMAL POWER 
PLANT

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

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

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

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

Project Progress as of December 2020 is:

Overall Project Progress            : 76.22%

Mechanical Works Progress : 8.05%

Electrical Works Progress : 84.84%

Commissioning Progress          : 00.00%

The aim of the renewal is to extend the 
operating life of the plant up to 10 years 
with a maximum capacity of 200MW.

The Hartha Thermal Power Plant Project 
will be an important source of power for 
the region, that constantly has unwanted 
power outages.
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750 MW BOUFARIK 
SIMPLE CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems signed a contract on October 
20th 2013 with Algerian Company of Electricity 
Generation (Sonelgaz) for Boufarik Simple Cycle 
Power Plant Project, with a total capacity of 
approximately 704,129 MW. The power plant is 
designed to include 3 no’s of GE 9 FA.03 gas turbine 
and 3 no’s generator model 324H running with 
natural gas and fuel oil.

GAMA is responsible for the full and complete 
execution of the works such as; the design, the 
engineering, the procurement of equipment and 
materials including long term spare parts, civil 
works, construction, installation, assembly, testing, 
training and commissioning of the power plant 
which are completed. 

Unit 2 Commercial Operation Protocol had been 
signed on October 26th 2016. Reliability run tests 
had been completed for Unit-3 on (May 24th 2016); 
Unit-1 on August 28th 2016. Commercial Operation 
Certificates for Unit-1 and Unit-3 had been awaited 
to be signed by the employer. Acceptance of the 
plant is foreseen to be realized at the middle of 2021.
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4x350 MW 
AL-KHALIJ
POWER PLANT

After the Libyan Revolution dated February 2011, 
as of end of August 2014 our project has been 
suspended for the 3rd time due to the Force 
Majeure. GAMA, all other contractors and the 
owner’s engineer had evacuated all their personnel 
from the site. The clashes around work site and the 
general lack of law enforcement agencies have 
been preventing our remobilization.

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

Against all the adverse developments in Libya, our 
communication with our Client GECOL is ongoing.



www.gama.com.tr


