
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2020

BÜLTEN 102

tamamlandı

2x150 MW KHABAT 
TERMIK SANTRALI  

ÜNITE 1&2

Irak'daki projemiz
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GAMA Bülten’nin sadece bu 102’inci sayısını değil, 

her sayısını  hazırlarken, dünyadaki ve ülkemizdeki 

durumlara bakıp, genel bir değerlendirme yapmaya özen 

gösteriyoruz. 

İçinde bulunduğumuz bu 2020 yılının Mart ayından 

beri, dünya ile birlikte Türkiyemiz de COVİD-19 

virüsünün neden olduğu pandemi sürecinden payını 

aldı ve gerekli mücadeleyi yapmaya çalışıyor. Sağlık 

Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili diğer kurum 

ve kuruluşlar, bu mücadelenin nasıl yürütülmesine, 

nelere dikkat edilmesine ve hangi kurallara uyulmasına 

dair toplumumuzu aydınlatmaya, sağlıklı yaşam için 

yönlendirmeye gayret ediyorlar.

Gerek bireysel gerekse de toplumsal ölçekte olsun 

insan sağlığı açısından çok önemli olan böyle bir 

tehlike ortamında, sosyal ve ekonomik sistemin hemen 

hemen her sektöründe iş yapabilmek çok zorlaşmış 

bulunmaktadır. İnsanların haraket etme ihtiyaçlarının 

yerine getirilmesi, ulaşım konusu, yine insanların bir 

araya gelerek herhangi bir aktiviteyi icra edebilme 

durumu büyük ölçüde güçleşti. İnsanların ve eşyaların, 

istenilen yerde ve istenilen zamanda bulunmalarının 

sağlanamaması halinde sosyal ve ekonomik sistemin 

işlemesi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçların yerine 

getirilmesi olanaksız hale gelir, yaşamak çok zorlaşır. Bu 

nedenle genelde yönetimler büyük sorumluluklarla karşı 

karşıya kalırlar. 

Bütün bu pandemi dönemi koşullarını başlangıcından 

beri yakından izleyen GAMA Yönetimi, çalışanlarımıza 

antikor testleri yapmak dahil, evden çalışmak yöntemi 

gibi gerekli önlemleri almaya büyük özen ve titizlik 

göstererek, işlerimizin herhangi bir aksamaya uğramadan 

yerine getirilmesini sağlamıştır. 

Bu başarıda, kurallara çok iyi uyum sağlayan her düzeydeki 

çalışan arkadaşlarımızın katkısı büyük olmuştur. 

Tüm çalışanlarımıza, bu koşullarda gösterdikleri anlayış ve 

özenli uyum için teşekkür ediyor, dünyaya ve yurdumuza 

sağlıklı günlerin bir an önce gelmesini diliyoruz.

Gelecek sayımızda daha olumlu bir ortamda buluşabilmek 

umuduyla sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

       Saygılarımızla.

S. Yücel ÖZDEN
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Editörden

GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

GAMA BÜLTEN
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2020 

SAYI: 102

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/ay%C5%9Fen-bekta%C5%9F-2702a8ba/ 
https://www.linkedin.com/in/duygu-can-0b6abbaa/
mailto:holding@gama.com.tr
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24 DEVAM EDEN PROJELER

28 450 MW RADES-C DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ

26 1.800 MW ALBA PS5 KOMBİNE ÇEVRIM GÜÇ SANTRALİ

30 İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

32 KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ

34 200 MW HARTHA U1 GÜÇ SANTRALİ REHABİLİTASYON PROJESİ

36 750 MW BOUFARIK BASİT ÇEVRİM ELEKTRİK SANTRALİ

38 4x350 MW AL-KHALIJ ENERJİ SANTRALİ

44 ONGOING PROJECTS

46 1,800 MW ALBA COMBINED CYCLE POWER PLANT

48 450 MW RADES-C COMBINED CYCLE POWER PLANT

50 IZMIR BAYRAKLI INTEGRATED HEALTH CAMPUS

52 KOCAELI INTEGRATED HEALTH CAMPUS

54 200 MW REHABILITATION OF HARTHA TERMAL POWER PLANT

40 COMPLETED PROJECT: 2x150 MW KHABAT THERMAL POWER PLANT, UNITS 1&2

56 750 MW BOUFARIK SIMPLE CYCLE POWER PLANT

58 4X350 MW AL-KHALIJ POWER PLANT

6 ACI KAYBIMIZ:  ASLI BAŞGÖZ

6 HABERLER

7 ATO’DAN GAMA’YA ZİYARET

8 ENR 2020 AÇIKLANDI 

9 AHMET  LİGVANİ  MÜTEAHHİTLİK   SEKTÖRÜNÜ  DEĞERLENDİRDİ

10 TAMER ÇALIŞIR BLOOMBERG'E KONUŞTU

12 FORTUNE 500'DE 4. YIL

13 GAMA HOLDING HUKUK MÜŞAVİRİMİZ NİHAİ SEÇİM KOMİTESİNDEKİ TEK TÜRK AVUKAT

14 GAMA & ZOOMLION

16 COVID-19'A KARŞI TEDBİRLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ

17 COVID-19 BİLGİLENDİRME SOHBETİ CANLI WEBCAST

16 ÖZEL DOSYA:  COVID-19

18 İŞ YERİ HEKİMİMİZDEN COVID-19 DÖNEMİNDE OKULLARIN DURUMU

15 YENİ NESİL ROMAN KİLİT

20 TAMAMLANAN PROJE:  2x150 MW KHABAT TERMİK SANTRALİ ÜNİTE 1&2

11 GAMA ENERJI'YE YENİ  CFO: TOLGA ERGÜVEN
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Uzun yıllardır birlikte birçok projeyi 
yürüttüğümüz değerli iş ortağımız 
White & Case Türkiye’nin kurucusu 
Sayın Aslı Başgöz Hanımefendi’nin ani 
vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. 

Türkiye ve dünyanın önde gelen 
hukukçularından olan Aslı Başgöz’ün 
ailesine,  White & Case LLP  ekibine ve 
sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi 
sunuyoruz.

ATO’dan GAMA’ya Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve 
Başkan Yardımcısı Halil Ibrahim 
Yılmaz GAMA Holding’i  20 Eylül 2020 
tarihinde ziyaret etti.  

Sayın Baran ve Sayın Yılmaz; GAMA Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tunçata, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hakan Özman, Yönetim 
Kurulu üyeleri Ergil Ersü ve Süreyya Yücel Özden, 
GAMA Endüstri ve GAMA Güç Sistemleri Genel 
Müdürü Ahmet Ligvani ve GAMA Enerji Genel 
Müdürü Tamer Çalışır tarafından karşılandı. 

Hakan Özman’ın, GAMA’nın  altmış bir yıllık 
tarihçesini ve başarılarını anlatan konuşması ile 
başlayan toplantıda Ahmet Ligvani GAMA’nın 
tamamlamış ve tamamlamakta olduğu projeler 
hakkında bilgi verdi. 

Anlatımların bitiminde  Sayın Baran, Ankara’dan 
GAMA gibi köklü ve başarılı bir firmanın çıkmış 
olmasının gurur verici olduğunu belirtti ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tunçata’ya 31 
Aralık 1959 tarihli GAMA İnşaat Limited Şirketi’nin 
kuruluşunun tescilini gösteren Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi’nin ve kuruluş dokümanlarının bir 
kopyasını hediye olarak takdim etti. GAMA’nın 
yayınlarından iki kitap Ömer Tunçata tarafından 
Sayın Baran’a hediye edildi.

Acı Kaybımız

On beş seneyi aşkın bir süredir beraber çalıştığımız, her 
koşulda yanımızda, çalışmalarımıza destek olmuş, değerli 
dostumuz Aslı Başgöz’ü kaybettik. Tartışmasız birinci sınıf 
profesyonelliği yanında Aslı, hepimizin gerçek bir dostu, 
öğretmeni ve yoldaşıydı.  Hiç bir zaman ödün vermediği nezaketi 
ve güler yüzüyle hepimize örnekti.  Yerinin doldurulabileceğine 
inanmıyorum...

Ömer Tunçata 
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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ENR 2020 açıklandı 
Bu Yıl da Dünyanın En Büyük 
Müteahhitleri Arasındayız

GAMA olarak tam 21 yıldır aralıksız ENR 
En Büyük Uluslararası Müteahhit Firmalar 
Listesinde yer almaktan büyük bir gurur 
duyuyoruz. Bütün GAMA ailesine emekleri 
ve çalışmaları için teşekkür ederiz.

Bloomberg'de yayınlanan röportajı izlemek için 
lütfen tıklayınız.

GAMA Güç Sistemleri ve GAMA Endüstri 
Genel Müdürü Ahmet Ligvani
Müteahhitlik Sektörünü Değerlendirdi 

"ENR 250" ile ilgili ve müteahhitlik sektörünün 
durumunu değerlendirmek amacıyla GAMA Güç 
Sistemleri ve Endüstri Genel Müdürü Ahmet 
Ligvani 26 Ağustos 2020'de Bloomberg'e konuk 
oldu. BloombergHT'de yazılı haber olarak da 
verilen röportajın özeti aşağıda yer alıyor.

GAMA Güç Sistemler ve Gama Endüstri Genel 
Müdürü Ahmet Ligvani, Çinli firmalarla rekabet 
ettiklerini ve 2020 yılı olumsuz gibi gözükse de 
inşaat sektörünün 2021 yılında toplanacağını 
belirtti.

Ahmet Ligvani'nin değerlendirmesinde öne 
çıkanlar şöyle;

Müteahhitlik sektörü Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden biri. GAMA olarak 99 yılından beri 
kesintisiz olarak 21 yıldır o listede bulunmaktan 
gurur duyuyoruz. Müteahhitlik sektörü bir 
çok alanda Türkiye’ye pozitif anlamda fayda 
sağlayan bir sektör. Sistem olarak cari açığın 
azaltılması, hizmet ihracatının artırılmasında çok 
ciddi katkıları olan bir sektör. Bu alanda dönem 
dönem farklı rakiplerle yarışmak gerekiyor. Son 
zamanlarda Çinli firmalarla rekabet etmemiz 
gerekti. Sadece fiyat rekabeti değil, katma değer, 
kalite ve zamanında tamamlama gibi faktörleri 
de etkilememiz gerekiyor. Mevcut pazarlara yeni 
pazarlar da eklenmesi gerekiyor. Gama ailesi 
olarak yoğun olarak açılan pazarların üzerine Uzak 
Doğu’da Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Güney 
Amerika, Kanada ve Amerika gibi yeni pazarları 
ekleyebilmek için çalışıyoruz.

(Pazarlar) 2020'de pandemi ile birlikte açıkçası 
beklenmedik bir hal aldı. Global ölçekte çalışan 
firmalar gibi biz de hedeflerimizi revize ettik. 

GAMA olarak 2020 pandemi özelinde bir 
daralma beklemiyoruz. Yürütmekte olduğumuz 
projeleri devam ettireceğiz. Yeni projeler için 
bu anlaşmaların imzalanma ve sonuçlanma 
süreçlerinin uzayacağını öngörüyoruz. 

Yapım aşamasına geçmiş projelerin pandemi ile 
birlikte 6 ay bandında ötelenmesini öngörüyoruz. 
Bu durum negatif görüntü oluştuyor gibi olsa 
da 2021 yılında toparlanmaya sebep olacağını 
düşünüyoruz.

https://holding.gama.com.tr/?nltr=MTU7MjQ4O2h0dHBzOi8veW91dHUuYmUvamlLdm1DbTNrM3c7OzJkNmI1YjdlNjU2NjI1N2M1ZDFmMGU5MmI3ODY4YmFj
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GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır
Bloomberg'e Konuştu

GAMA Enerji A.Ş. Genel Müdür’ü Tamer 
Çalışır Bloomberg HT’ye verdiği röportajda 
Karadeniz’de bulunan ikinci rezerv ve 
sektöre yansıması ile Enerji sektörü ve 
GAMA Enerji özelinde açıklamalar yaptı.

Karadeniz’de bulunan ikinci rezerv ve sektöre 
yansıması ile ilgili ‘’Türkiye’nin enerji ithalatının 
büyük bir kısmını yurtdışından yaptığı için 
bütçeye verdiği etki açısından bakıldığında; 
56, 57 milyar metreküplük yıllık tüketimlere 
ulaşan ve 50 milyar metreküpte gerçekleşen 
son dönemdeki tüketimleri baz aldığımızda 
bu yapılan keşfin Türkiye’ye çok önemli bir 
getiri sağlamasını orta ve uzun dönemde 
beklemekteyiz.’’ dedi. 

Kısa vadede oluşabilecek getirilere de değinen 
Çalışır, bu rezerv kaynağının kısa vadede 
BOTAŞ’ın yapacağı kontrat görüşmelerinde 
bir koz olması, orta vadede yeni formüllerin 
ortaya çıkması ve uzun vadede de bizzat gazın 
içeri girmesi ile beraber daha faydalı bir ortamı 
Türkiye için sağlayacağını belirtti.

Bloomberg'de yayınlanan Çalışır'ın röportajını 
izlemek için lütfen tıklayınız.

GAMA Enerji'ye yeni CFO 
Tolga Ergüven  

Değerli GAMA Ailesi, sizlerle güzel bir haber 
paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. GAMA Enerji 
bünyesinde, 1 Temmuz itibarıyla Mali İşler 
Muhasebe ve Finans Genel Müdür Yardımcısı 
ve CFO pozisyonumuzda Tolga Ergüven göreve 
başladı. Kendisini daha yakından tanıyabilmeniz 
için kısa özgeçmişini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Kariyerine Citigroup’ta başlayan Tolga Ergüven, 
Kamu Sektörü enerji ve altyapı proje finansmanı, 
yurtdışında Bükreş Kurumsal Bankacılık ve 
Istanbul Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı 
bölümlerinde toplam 8 yıl çalıştı.  

Birçok  enerji santrali, otoyol ve boru hattı proje 
finansmanlarının yanı sıra, Türk Telekom, Tüpraş 
ve Erdemir için yapılandırılmış finansman ve TPG/
Mey İçki, Ülker/Godiva gibi satın alım danışmanlık 

ve finansman işlemlerinde proje yöneticiliği 
rollerini üstlendi. 2008 yılında Credit Agricole 
Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı kurumsal 
finansman bölümüne sorumlu direktör olarak 
katıldı. Burada da İstanbul Belediyesi Metro ve 
Tüpraş RUUP proje finansmanları ve  Koç Holding, 
Şişecam, Coca Cola İçeçek ve Anadolu Efes gibi 
şirketler için birçok sendikasyon kredi işlemlerini 
kapattı.  

Kariyerine 2011 yılında EBRD Istanbul ofisine 
katılarak devam eden Tolga Ergüven  Enerji Grubu 
Petrol, Doğalgaz ve Madencilik bölümü Türkiye, 
Kafkasya ve Orta Asya bölgesinden sorumlu 
olarak, STAR Rafineri, TANAP, Kazakistan Vokshod 
Krom Madeni, Moğolistan / Energy Resources 
Kömür Madeni, yeraltı doğalgaz depolama 
tesisleri ve çeşitli metalik maden finansman 
işlemlerini yönetti.  

Son 2 yıldır Yıldırım Holding’in Türkiye, İsveç, 
Kazakistan, Kolombiya, A.B.D. ve Rusya 
operasyonlarından oluşan Küresel Metal 
ve Madencilik bölümü mali işler ve finans 
direktörlüğü ile birlikte grubun yeni yatırım ve 
satın alımlarından sorumluydu. Lisans eğitimini 
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 
tamamlayan ve University of Louisiana’dan MBA 
derecesini alan Tolga Ergüven evli ve İstanbul’da 
yaşamaktadır.

GAMA Enerji olarak hedeflerimize ulaşma yolunda 
tecrübesi, özgüveni ve yüksek heyecanı ile büyük 
katma değer sağlayacağına inandığımız Tolga 
Ergüven’e ailemize hoş geldin diyor, kendisine 
görevinde başarılar diliyoruz.

Sektördeki kur riskini GAMA Enerji için 
değerlendiren Çalışır; ‘’Dolar kuru bizim için en 
önemli kalemlerden biri. Bir tarafta borçlanma 
kaynağımız dolar üzerinde iken diğer tarafta 
kazançlarımızın ağırlığı TL olunca bu aradaki fark 
bizleri oldukça etkiliyor.’’ dedi

GAMA Enerji özelinde de değerlendirmelerde 
bulunan Çalışır;  ‘’Portföyümüzde 1100 MW 
kurulu gücümüz var. 117 MW Rüzgar santralleri 
bunların gelirleri YEKDEM olduğu için dolarla 
birleşmiş durumda ve borçlarını ödeyebiliyorlar 
ama özellikle doğal gaz kombine çevrim 
santralimizde 2017 sonrasında yaşanan 
marketteki doğal gaz maliyet bandının düşmesi 
ile yapılandırma ihtiyacı söz konusu oldu. 
Bankalarla yapılandırmada son noktaya geldik, 
kurun yukarı doğru gitmesinin olumsuz etkileri 
var ama bunu bertaraf etmek için gerek yurtiçi 
gerekse yurtdışı kaynaklarımızı en uygun şekilde 
kullanmaya çalışıyoruz. 2020 yılı içinde çok kısa 
zamanda da bunu tamamlayacağız.’’ diye belirtti.

Son olarak sektördeki regülatif etki, doğal gaz 
ve elektrik fiyatları arasındaki uyumsuzluk 
konularındaki soruları ‘’Türkiye’de son tüketiciye 
yansıyan maliyeti minimize etmek için regülasyon 
bazında bazı tedbirler alınıyor ama alınan 
tedbirlerin kısa, orta, uzun vadeli etkileri tam 
olarak herkes tarafından anlaşılması gerekiyor.’’ 
diyerek cevapladı.

https://holding.gama.com.tr/?nltr=MTU7MjQ4O2h0dHBzOi8veW91dHUuYmUvMXhSZ3pHeUlGaTg7OzUzMTU4MWMxOTIzYWZjNjI0YWE4ZDJhMTQzZmVmNTJj
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FORTUNE 500'DE 4. YIL

GAMA Enerji, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini 
belirleyen Fortune 500 Türkiye 2019 listesine 146. 
sıradan girdi. Bu yıl Türkiye’de 13.’sü yayınlanan 
Fortune 500 listesine arka arkaya 4 kez aralıksız 
girmesini sağlayan ve başarımızın sürdürülebilir 
olması için çalışan tüm GAMA Enerji ekibimize 
teşekkürlerimizi sunarız.

GAMA Hukuk Müşavirimiz Bora Kaya Temmuz 
2020 tarihinde neticelenen “2019 Merkez ve 
Doğu Avrupa Yılın Anlaşması (2019 CEE Deal of 
the Year)” seçimlerinde 12 kişiden oluşan Nihai 
Seçim Komitesinde tek dahili hukuk müşaviri 
ve tek Türk avukat; aynı zamanda Türkiye'deki 
Yılın Anlaşması seçim komitesinde yer alan dört 
avukattan biri olarak katıldı. 

Bu prestijli ve önemli görevi başarıyla yerine 
getiren Hukuk Müşavirimiz Bora Kaya'yı ve 
kendisine seçim ve oy kullanma süreçlerinde 
destek olan Avukatımız Esra Berktaş’ı tebrik 
ediyoruz.

GAMA Holding Hukuk Müşavirimiz
Nihai Seçim Komitesindeki Tek Türk Avukat
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Yeni Nesil Roman
KILIT

GAMA Güç Sistemleri Proje Müdürü Yaşar 
Özdemir’in macera romanı ‘Kilit’ Eylül ayının 
ortasından itibaren raflarda yerini almaya başladı. 
Kriptoloji, tarih, sanat ve dünya siyasetine dair 
bilgiler veren romanda, diğer yandan gelişen 
teknoloji, büyük yıkımlara yol açan savaşlar, hırs 
ve acımasızlıklar ele alınıyor.

Özdemir Kilit romanında farklı hayatların 
birbirine nasıl bağlı olduklarına değiniyor. 
Dünyanın dört bir yanında birbirinden habersiz 
hayatların şifreli bir mesajın çözülmesi ile birlikte 
bir araya gelmesini konu alan yeni nesil farklı bir 
roman ile karşımızda. 

GAMA & ZOOMLION

GAMA & ZOOMLION 36X-5 modelimizin satışı 
Kahramanmaraş Çimento (KÇS) şirketine yapıldı. 

36 metre ve 5 bomlu kompak yapısı sayesinde 
şehir içi dar ve kapalı alanlarda yapılan beton döküm işleri için idealdir.

Detaylı bilgi ve gelişmeleri kilit.anahtar.kapi 
instagram hesabından takip edebilirsiniz.

https://instagram.com/kilit.anahtar.kapi?igshid=loug60tzodnu
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GAMA Holding Işyeri Hekimimiz Dr. Ömür Yılmaz 
Hiçdönmez, Covid-19 tedbirleri ve bilgilendirme 
çalışmaları kapsamında 30 Eylül 2020 tarihinde GAMA 
merkez bina çalışanları ile internet üzerinden görüntülü 
olarak buluşarak Covid-19 ile ilgili sorularını yanıtladı. 

Yoğun ilgi gören ve yaklaşık 
bir saat süren bilgilendirme 
sohbeti sonrası yapılan anket 
sonuçlarından blgilendirme 
sohbetinin oldukça faydalı 
bulunduğu ve tekrarlanması 
yönünde talep geldiği görüldü.

Canlı webcast yayınında bize 
ilettiği önemli bilgiler ve 
sorularımıza verdiği aydınlatıcı 
cevaplar için Doktorumuza 
teşekkür ediyoruz.  

Covid-19 Bilgilendirme Sohbeti
Canlı Webcast

COVID-19 salgını ile ilgili hem dünyada hem 
de ülkemizdeki gelişmeler, maalesef bir süre 
daha tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini 
göstermektedir. Çalışma ortamımızda aldığımız 
tedbirlere ek olarak herkesin sosyal hayatında 
da tedbirlere uyma konusunda hassasiyet 
göstermesi beklenmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bilgilere göre 
son dönemdeki vaka artışlarının kaynağı olarak 
bayram ve bayram sonrası dönemde yapılan, 
düğün, kutlama gibi etkinlikler gösterilmektedir.
Kalabalık ortamların virüsün yayılmasına zemin 
hazırladığını hatırlamalı, zorunlu olmadıkça 

Covid-19'a Karşı Tedbirlerimize
Devam Ediyoruz

bu ortamlara girilmemeli, kendimizi ve tüm 
sevdiklerimizi korumak için maske kullanımı, el 
hijyeni ve sosyal mesafe kurallarından kesinlikle 
taviz verilmemelidir. 

GAMA olarak her zaman olduğu gibi tüm 
önlemlerimizi alarak gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Tüm GAMA ekibinin desteği ile salgın 
dönemini sağlıkla atlatmayı hedefliyoruz. 

https://covid19.saglik.gov.tr/  linkinden salgının 
Türkiye’deki durumunu gösteren T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın günlük ve haftalık raporlarına 
ulaşabilirsiniz.

https://covid19.saglik.gov.tr/
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programlar düzenlenebilir veya ev için ek ödevler 
verilebilir. Okul idareleri tüm sınıfları tam zamanlı 
olarak açmayabilir. Böyle bir durumda okullar, 
“harmanlanmış öğrenme” modeli kapsamında 
hem sınıf ortamında eğitimi hem de uzaktan 
eğitimi (evde ödevleri, radyo, TV veya internetten 
eğitim yoluyla) bir arada uygulamayı tercih 
edebilir.

Bu noktada okul ve ödevleri konusunda bir düzen 
oluşturarak çocuğunuza evde daha fazla destek 
olmalısınız. Bu yöntem, çocuklarınız kendilerini 
huzursuz hissettiklerinde ve odaklanmakta 
güçlük çektiklerinde onlara yardımcı olacaktır. 
Ayrıca bilgi edinmek için çocuğunuzun öğretmeni 
veya okulu ile iletişime geçebilirsiniz.

Çocuğunuz salgın sonucunda bir aile ferdini 
kaybetmişse, üzüntü veya normalden fazla 
kaygı duyuyor olabilir. Böyle bir durumda, 
çocuğunuzun öğretmenine veya okuluna bilgi 
vermeyi ihmal etmeyin.

Çocuğum Okula Dönmekte Zorlanıyorsa Ne 
Yapmalıyım?
Çocuğunuz, devam eden krizin yarattığı stresle 
farklı bir şekilde baş etmeye çalışıyor olabilir. 
O nedenle destekleyici ve koruyucu bir ortam 
oluşturmalı, sorularına ve duygularını ifade 
ediş şekillerine olumlu cevaplar vermelisiniz. 
Çocuğunuza destek olmalı, böyle zamanlarda 
endişe ve kaygı hissetmelerinin normal olduğunu 
onlara söylemelisiniz.

Alıştıkları düzeni korumaları için çocuklarınıza 
destek olun ve yemek yapma, ailece kitap okuma, 
oyun oynama gibi günlük faaliyetleri eğlenceli 
hale getirmeye çalışın. Sizinle aynı şeyleri 
yaşayan diğer anne babalar ile bir araya gelerek 
deneyimlerinizi paylaşabilir, birbirinize destek 
olabilirsiniz veya aile ya da topluluk gruplarına 
katılabilirsiniz.

Saygılarımla,
Dr. Ömür Hiçdönmez
GAMA Holding İşyeri Hekimi

İş Yeri Hekimimizden
Covid-19 Döneminde Okulların Durumu
COVID-19 salgınının devam ettiği bugünlerde 
hem anne babalar hem de çocukları için hayat zor 
geçiyor. Çocukların okula dönmeleri, bu süreçte 
önemli ve arzu edilen bir adım olsa da bu konuda 
sizin ve çocuklarınızın aklında pek çok soru işareti 
olabilir. Aşağıda, sizi bu süreçte nelerin beklediği 
ve çocuğunuza nasıl destek olabileceğiniz ile 
ilgili güncel bilgileri derlemeye çalıştım.

COVID-19 Virüsünün Yayılmasını Önlemek 
Için Okullar Ne Tür Önlemler Alabilir?
Okullar yeniden açılırken her ülke; öğrencileri, 
çalışanları, öğretmenleri ve aileleri korumak 
üzere genel COVID-19 sağlık stratejisi ile uyumlu 
bir strateji belirlemelidir.
Bu noktada okulların alabileceği önlemlerden 
bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Ders başlangıç ve bitiş saatlerinin 

kademelendirilmesi
• Yemek saatlerinin kademelendirilmesi
• Sınıfların geçici veya açık alanlara taşınması
• Sınıf mevcudunu azaltmak için okula 

dönüşümlü gidilmesi

Su ve hijyen olanakları, okulların güvenli 
şekilde yeniden açılmasında çok önemli bir rol 
oynayacaktır. Okul idareleri; el yıkama, solunum 
hijyeni (dirsek içine öksürme veya hapşırma), 
sosyal mesafe ve binaların dezenfekte edilmesi de 
dahil olmak üzere hijyen önlemlerini arttırmaya 
ve güvenli şekilde gıda hazırlanmasına yönelik 
yeni yöntemler araştırmalıdırlar. İdari personel 
ve öğretmenler, sosyal mesafe ve okulda hijyen 
uygulamaları konusunda eğitilmelidirler.

Çocuğumun öğretmenine veya okul 
yöneticisine hangi soruları sormalıyım?
Bu tür kriz durumlarında aklımızda pek çok soru 
birikebilir. Aşağıdaki sorular bunlardan birkaçına 
örnek olarak verilebilir:
• Okul, çocukların güvenliğini sağlamak için ne 

tür adımlar attı?
• Okul, öğrencilerin ruh sağlığını korumak için 

onlara nasıl destek olacak ve hastalık geçiren 
öğrencilere karşı önyargı ile nasıl mücadele 
edecek?

• Okul, özel destek alması gereken çocukları 
nasıl yönlendirecek?

• Okulun güvenlik ve zorbalıkla mücadele 
politikaları okullar yeniden açıldığında 
değişecek mi?

• Veli toplantıları vb. ağlar vasıtasıyla okulun 
güvenlikle ilgili çalışmalarına nasıl destek 
olabilirim?

Çocuğum Derslerinden Geri Kalırsa Ne 
Yapmalıyım?
Dünya genelinde öğrenciler, okula gitmeye 
devam etme konusunda ne kadar istekli 
olduklarını göstermiştir. Öğretmenlerinin ve 
ailelerinin desteğiyle zor şartlar altında derslerine 
devam edebilmişlerdir. Fakat okullar yeniden 
açıldığında geri kaldıkları derslerini telafi etmek 
için çocukların daha fazla desteğe ihtiyacı 
olacaktır.

Pek çok okul, öğrencilerin derslerden geri 
kalmaması için telafi dersi vermeyi planlamaktadır. 
Bu doğrultuda dönem başında bilgi tazeleme 
veya takviye dersleri verilebilir, okul sonrası 
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Tamamlanan Projeler

2x150 MW KHABAT TERMIK 
SANTRALI ÜNITE 1&2
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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 Büyük Zap Nehri'nden temin edileceği 
termik elektrik santralinin anahtar teslimi yapımı 
tamamlandı. 

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

1 no’lu Ünite, senkronizasyon aktivitesi kapsamında 
ilk enerji üretimini 12 Haziran 2018 tarihinde, 2 no’lu 
Ünite, 01 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdi. 
Santral için diğer bir önemli adım olan, güvenilirlik 
ve performans testleri her iki Ünite için de sırasıyla 
07 Ocak 2020 ve 26 Ocak 2020 tarihlerinde 
tamamlandı. Diğer yandan FGD bölgesine ait 
sistemlerde proses bazlı tüm sistemlerin devreye 
alma çalışmaları tamamlandı. Projede, mobilizasyon 
haricinde toplam 14.500 m3 grobeton, beton yollar 
dâhil toplam 79.286 m3 yapısal betonun tamamının 
dökümü gerçekleşti. Ayrıca, proje kapsamında 
toplam 8.396 ton yapısal çelik montajı yapıldı.

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

Toplamda 584 adet devreye alma paketinin tamamı 
devreye alma ekiplerine teslim edilmiş ve GAMA 
kapsamındaki devreye alma faaliyetleri başarıyla 
tamamlandı. 23 Ekim 2018 tarihinde GAMA 
sorumluluğundaki sistemlerin POSCO E&C’ye devri 
tamamlandı. 

Santralin performans ve güvenilirlik testlerinin 
tamamlanmasıyla; Ünite-1’in geçici kabulü Ocak 
2020’de, Ünite-2’nin geçici kabulü ise Şubat 2020’de 
gerçekleştirildi. 

Halihazırda her iki ünite için de Garanti Periyodu 
devam ediyor. Demobilizasyon sürecinde olan 
projede, sahada 2 endirekt personelimiz bulunuyor. 

 

Khabat Termal Enerji Projesi sürekli olarak 
istenmeyen elektrik kesintileri yaşayan bölge 
için önemli bir güç kaynağı olmayı başardı.

2x150 MW KHABAT 
TERMIK SANTRALI  
ÜNITE 1&2
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Devam Eden Projeler

DÜNYADAKI VE TÜRKIYE'DEKI ZORLU 
ŞARTLARA RAĞMEN PROJELERIMIZIN 
YAPIMINA DEVAM EDIYORUZ.
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Bahreyn’in en büyük ve bu 
bölgedeki en verimli güç santrali: 
1.800 MW ALBA PS5 KOMBINE 
ÇEVRIM GÜÇ SANTRALI

ALBA’nın altıncı alüminyum döküm hattının 
elektrik ihtiyacını sağlamak için inşa edilen ALBA 
Güç Santrali, Bahreyn’in en büyük ve bu bölgedeki 
en verimli güç santrali oluyor.

Aluminium Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı 
olarak gerçekleştirilen Proje'de, 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. 

Geçici ofisler ve kamp sökümü faaliyetleri bitmiş 
olup, kalan eksik işlerin tamamlanması ile birlikte 
birlikte personelin sahadan ayrılma tarihi Kasım 
2020 sonu olarak öngörülüyor.

GAMA merkez ofis personeli 5 kişi, GAMA, GE ve 
taşeronlar toplam saha personeli 90 kişi olarak 
kaydedildi.

COVID-19 salgını nedeniyle şantiyede düzenli 
olarak kontroler yapılmaya ve personel sağlığı 
yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Eylül 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi %99,95
Mühendislik ilerlemesi %100,00
Satın alma ilerlemesi %100,00
Yapım ilerlemesi   %,98
Devreye alma ilerlemesi % 99,80
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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 Isı 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; 17.01.2021 olarak 
planlanıyor.  

Türbin Binası, Su Arıtma Binası, İdari Bina 
ve Atölye’nin ince işlerine devam edildi. 
Betonarmesi tamamlanan 2. Gözetim Kulesi’nin 
ince işlerine henüz başlanmadı. Bunlar dışında 
kalan ünitelerin tümünde ince işler tamamlandı. 

450 MW RADES-C DOĞAL GAZ 
KOMBINE ÇEVRIM GÜÇ SANTRALI Elektromekanik işleri kapsamında Temmuz 2020 - 

Eylül 2020 döneminde, kombine çevrime yönelik 
olarak; buhar hatlarının kimyasal temizliği ile atık 
ısı kazanının montajı, hidrotestleri ve kimyasal 
temizliği tamamlandı. 

Akaryakıt tankı ile borulamasının devreye alması 
tamamlandı, yalıtım işlerine devam edildi. Buhar 
blöfü hazırlıkları tamamlandı. 

Buhar hatlarının haricinde kalan BoP 
Sistemleri’nin borulaması ile Proje geneli yangın 
söndürme sistemleri ve enstrümantasyon 
montajı tamamlandı; Proje geneli HVAC 
sistemleri montajına devam edildi. 

Proje genelinde devam etmekte olan kablolama 
işleri çerçevesinde; enstrümantasyon ve kontrol 
kabloları ile alçak gerilim kablolarının montajı 
tamamlandı. Altyapı hatları tamamlandı. Saha içi 
yolların yapımına ve peyzaj çalışmalarına devam 
edildi.

Eylül 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje ilerlemesi  %   98,7
Mühendislik ilerlemesi  % 100,0
Satın Alma ilerlemesi  % 100,0
Yapım ilerlemesi   %   99,9
Devreye Alma İlerlemesi %   73,9

GAMA Güç Sistemleri’nin yapımını 
üstlendiği Rades-C 450 MW Kombine 
Çevrim Güç Santrali Projemiz 30 Eylül 2020 
itibarıyla 6 Milyon adam-saat kayıp zamanlı 
kaza olmadan geçirilen süreye ulaşıldı. 
Tüm  Rades  ekibimize teşekkür ediyoruz. 
Önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği.
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IZMIR BAYRAKLI 
ENTEGRE
SAĞLIK KAMPÜSÜ

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

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² 
olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık kampüsü 
Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve 
Teknik Servis Binalarından oluşuyor. Yapılan 
değişiklik emirleri sonrasında proje kapalı alanı 
628,183 m²’ye çıkmış ve bu artış Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylandı. 

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı arasında, 
Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje yer 
teslimi 31 Mayıs 2017’de yapıldı ve alınan 12 aylık 
süre uzatımı ile birlikte proje bitiş tarihi 31.05.2021 
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, pnömatik, 
elektrik ve mekanik alt yapı ve ekipman montajları, 
medikal gaz, 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 ediliyor.

Eylül 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi: 
Proje Genel Ilerlemesi   %67.32
Tasarım Ilerlemesi    %98.18
Satınalma Ilerlemesi   %64.82
Yapım - Iş Gücü Ilerlemesi %68.78
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KOCAELI
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. 

Sözleşmeye göre, proje 368.668 m² arsa alanı üze-
rine inşa edilecek olup, toplam inşaat alanı 335,648 
m² ve yatak kapasitesi 1.180’dir. Sağlık kampüsü Ana 
Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hasta-
nesi, 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, Ara-
lık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje yer teslimi 
13 Şubat 2017’de yapılmış olup 2020 yılı sonunda 
tamamlanması planlanıyor. 

Covid-19 pandemisi sebebiyle, 2020 Mart ayından 
itibaren proje genelinde gerekli bütün önlemler 
alındı ve uygulanmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında mimari işlere, Temmuz 2020 - Eylül 
2020 döneminde, Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Re-

habilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Psikiyatri 
Hastanesi’nde devam edildi. Bunun yanı sıra Fizik 
Tedavi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hasta ve 
doktor odalarında duvar ve tavan boya işleri ve Ana 
Hastane poliklinik ve hasta odalarında ise alçıpan 
bölme duvar ve sismik asma tavan işleri sürdürüldü. 
Ayrıca mekanik işlere iş programına uygun olarak 
Ana Hastane’de devam edildi. Sıhhi tesisat, hava-
landırma sistemi, yangın sistemi ve ısıtma-soğutma 
sistemi imalatları ameliyathaneler, yoğun bakım ser-
visleri ve polikliniklerde başladı. Medikal gaz sistemi 
bakır borulama işleri ve vana montajları Ana Hastane 
Binası’nda sürdürülüyor. 

Elektrik işleri kapsamında yer alan kablo kanalı 
montajı, kuvvetli ve zayıf akım kablolama işleri ve 
zayıf akım sistemlerine ait enstrüman montajlarına 
devam ediliyor. Teknik Servis Binası’nda bulunan Tri-
jenerasyon sistemine ait chiller, soğutma kulesi ve 
diğer ekipmanların montajları devam ediyor.

Medikal ekipman ihale paketlerinin satınalma 
süreçlerine bu dönemde de devam ediliyor. Elektrik 
ve mekanik ekipmanların dizayn, üretim süreçleri ve 
saha nakliyeleri sağlanıyor.

Eylül 2020 sonu proje ilerlemesi:
Proje Genel Ilerlemesi %70,16
Tasarım Ilerlemesi  %99,44
Satın alma Ilerlemesi %64,94
Yapım-Iş Gücü Ilerlemesi %74,48
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200 MW HARTHA U1 
GÜÇ SANTRALI 
REHABILITASYON 
PROJESI

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.

Eylül 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje İlerlemesi  : % 76,22

Mekanik İşler İlerlemesi : % 78,05

Elektrik İşleri İlerlemesi  : % 84,84

Devreye Alma İlerlemesi        : % 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 BOUFARIK 
BASIT ÇEVRIM 
ELEKTRIK 
SANTRALI

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 Santralinin yapım işlerini, Cezayir 
Elektrik Üretim Şirketi (Sonelgaz) ile 20 Ekim 2013 
tarihinde imzaladı.

GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satın alma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işleri 
ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri 
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 İşletme Kabulü için 
başvuruldu ve İşverenden imzalı protokollerin 
teslim edilmesi bekleniyor. Santralin Kabulünün 
2021 yılı başlarında gerçekleşmesi öngörülüyor.



39

Sa
yı

 10
2

38

Devam Eden Projeler
Te

m
m

uz
-A

ğu
st

os
-E

yl
ül

 20
20

4x350 MW
AL-KHALIJ
ENERJI SANTRALI

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

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

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

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

2x150 MW KHABAT THERMAL 
POWER PLANT, UNITS 1&2 
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2x150 MW KHABAT THERMAL 
POWER PLANT, UNITS 1&2 
is completed

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 has been the Contractor of the 
Project and GAMA has involved to the Project as 
the Main Subcontractor of POSCO E&C.

‘’Boiler Initial Firing’’ activities which are one of the 
major milestones of the Project had 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 
had been completed on December 10th, 2017 
and Unit-2 boiler steam blow out activity had 
been completed on February 22nd, 2018. 

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

Meanwhile, commissioning of all process based 
systems associated with FGD area had been 
completed. Excluding of 14,500 m3 lean concrete 
for mobilization purpose; 79,286 m3 of structural 
concrete has been poured in the Project. Within the 
scope of project totally 8.396 tons of steel erection 
has been completed.

Approximately 83,000 WDI pipe prefabrication 
welding had been performed in Turkey and 
transferred to Site. 160,410 WDI field weld had been 
completed at site, including small bore piping. All 
pipe erection, welding and hydro test activities 
in the scope of the Project have been completed 
successfully.

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

Entire turnover packages out of 584 have been 
handed over to commissioning team and all 
commissioning activities within the scope of GAMA 
have been successfully finalized. The hand-over 
of the systems within GAMA’s responsibility had 
been achieved on October 23rd, 2018. Following 
the completion of the Performance and Realibility 
Tests of both Plants; OAC for Unit-1 had been 
achieved on January 2020 and OAC for Unit-2 had 
been achieved on February 2020. 

Currently the Warranty Period is ongoing for both 
Units.The Project is on the demobilization phase 
and  GAMA has 2 indirect personnel at Site, in this 
respect. 

 

KHABAT Thermal Power Plant has succeeded 
to be a crucial source of power in the region, 
which has regularly unwelcome power cuts.
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Ongoing Projects

DESPITE THE HARD CONDITIONS IN 
THE WORLD AND TURKEY 
WE CONTINUE THE CONSTRUCTION 
OF OUR PROJECTS.
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The largest and most efficient 
power plant in Bahrain: 
1,800 MW ALBA COMBINED 
CYCLE POWER PLANT

ALBA Power Plant, built to provide the electricity 
needs of the sixth aluminum casting line of ALBA, 
is the largest and most efficient power plant in 
Bahrain.

In the Project, which was realized as an 
investment of Aluminum Bahrain B.S.C (ALBA), 
the acceptance of Unit-1 Commercial operation 
took place on 28 August 2019, the acceptance 
of Unit-2 Commercial operation on October 26, 
2019 and the acceptance of Unit-3 Commercial 
operation on February 20, 2020.

Temporary offices and camp dismantling 
activities have been completed, and the staff's 
departure date with remaining punch closure 
works is envisaged as of the end of November 
2020.

GAMA head office staff was recorded as 5 people, 
GAMA, GE and subcontractors as total field 
personnel were recorded as 90 people.

Due to the COVID-19 epidemic, regular 
inspections are carried out on site and personnel 
health is closely monitored.

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

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

One of the main milestones of the Project, 
“Simple Cycle Commercial Operation Date (SC 
COD)”, has been achieved on 27.07.2019 and 
“Industrial Commissioning Period” is ongoing. 
The other important milestone of the Project, 
“Combined Cycle Commercial Operation Date 
(CC COD)”, is being planned as 17.01.2021.

Architectural works have been proceeded for 
Turbine Building, Water Treatment Building, 
Administrative Building and Workshop. 
Architectural works haven’t been proceeded 
yet for the 2nd Watchtower with completed 
reinforced concrete frame. For all of the units 
excluding these; architectural works have been 
completed.

450 MW RADES-C COMBINED 
CYCLE POWER PLANT

Within the electromechanical works for the 
period July 2020 – September 2020, regarding 
combined cycle:  steam lines chemical cleaning 
has been completed; Heat Recovery Steam 
Generator (HRSG) installation, hydrotesting 
and chemical cleaning have been completed; 
commissioning of Oil Tank and its piping, has 
been completed; insulation works have been 
proceeded. Steam blow preparation has been 
completed. BoP Systems (excluding steam lines) 
piping works and Project-wide fire fighting 
systems and instrumentation installations have 
been completed; Project-wide HVAC systems 
installation has been proceeded. Within Project-
wide cabling works, installations have been 
completed for instrumentation & control cables 
and low voltage cables.

Activities have been completed for the 
infrastructural lines. In-Site roads construction 
and landscaping have been proceeded.

Project Progress as of September 2020 is:

Overall Project progress   98.7 %
Engineering progress  100.0 %
Procurement progress  100.0 %
Construction progress    99.9 %
Commissioning progress   73.9 %

RADES-C 450 MW #CCPP Project which 
is executed by GAMA Power Systems has 
successfully achieved 6 Million Man-hours 
without any Lost Time Incident (#LTI) on 
September 30th, 2020. Congratulations to 
RADES Team. All eyes on safety.
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

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

According to the contract, the total construction 
area is 573.547 m² and the bed capacity is 2.060. 
The health campus is going to include three 
hospital buildings which are Main Hospital, 
Physical Therapy and Rehabilitation Hospital and 

High Security Forensic Hospital and one Technical 
Service building. After the change orders, total 
enclosed area has reached 628,183 m² and this 
increase has been approved by the Ministry of 
Health.

EPC agreement has been signed between Izmir 
Bayrakli Hastane Yatirim ve Sağlik Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) and Türkerler-GAMA JV on December 2016. 
Site hand over has been signed on 31 May 2017. 
Along with time extension new project completion 
date is 31.05.2021.

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

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

Surface hardened screed, partition wall, satin 
plastering, painting, ceramic, granite, composed 
floor covering, pneumatic tube system, electrical 

and mechanical infrastructural and equipment 
installation works, medical gas system works, 
earthing and grounding works ve façade works are 
on going.

Infrastructural works are ongoing. Retaining wall 
and slope protection works are ongoing.
 
Mechanical and electrical equipment delivery are 
ongoing.

Project Progress as of September 2020 is:
Overall Progress  67.32%
Engineering Progress 98.18%
Procurement Progress 64.82%
Construction Progress 68.78%
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KOCAELI
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey awarded the 
Contract of the Construction of Kocaeli Integrated 
Health Campus and Provide Goods and Services 
Project, tendered as part of PPP (Public-Private 
Partnership) projects, to Kocaeli Hospital Investment 
and Health Care Services Inc. on September 06, 2014. 
 
According to the contract, project is constructed 
over a 368,668 m² land consisting of several 
hospitals with a total construction area of 335,648 
m² and a bed capacity of 1,180. The health campus is 
going to include three hospital buildings which are 
Main Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation 
Hospital and High Security Forensic Hospital and 
one Technical Service building. Total enclosed area 
of the project increased to 388,585 m² as a result of 
variation orders.

Kocaeli Hospital Investment and Health Care Services 
Inc. (SPV) and GAMA-Türkerler Joint Venture have 
signed the EPC Contract in December 2016. The 
project site has been handed over to Gama-Türkerler 
Joint Venture on 13th February 2017 by Ministry 
of Health of Republic of Turkey and the project is 
expected to be completed by end of 2020. 

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

Within Project-wide the architectural works for 
the period July 2020 – September 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.

Project Progress as of September 2020 is :
Overall Progress  70.16%
Engineering Progress 99.44%
Procurement Progress 64.94%
Construction Progress 74.48%
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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 September 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 20 
October 2013 with Algerian Company of Electricity 
Generation (Sonelgaz) for Boufarik Simple Cycle 
Power Plant Project, with a total capacity of 
approximately 704,129 MW. The power plant is 
designed to include 3 no’s of GE 9 FA.03 gas turbine 
and 3 no’s Generator model 324H running with 
Natural Gas and Fuel oil.

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 26.10.2016. Reliability run tests had been 
completed for Unit-3 on (24.05.2016); Unit-1 on 
28.08.2016. Commercial Operation Certificates for 
Unit-1 and Unit-3 had been awaited to be signed by 
the Employer. Acceptance of the Plant is foreseen to 
be realized at the beginning 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 
in a positive manner.



www.gama.com.tr


