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Günlük işlerimizle yoğun bir biçim-
de uğraşmanın önemli bir faydası, 
onlarla ilgili herhangi bir aksaklığa 
ve gecikmeye meydan vermemektir. 
Ancak, bir başka açıdan bakıldığında, 
bu özenli uğraşının, bizi bir kritik dü-
şünceden alıkoyduğunu, bir ihmalle 
karşı karşıya bıraktığını görürüz. Bu 
alıkonulma, gerek ülkemizle, gerekse 
de dünya ile ilgili olsun uzun dönemli 
gelişmeleri ve onlarla ilgili bilgileri 
ihmal etmekte olduğumuz gerçeğidir.

2019 yılının ortalarından sonuna doğru ilerlerken, 
başlangıcında bulunduğumuz 21. asrın beşte bi-
rinin sonunu, gelecek yıl, bir başka deyimle 2020 
yılında tamamlamış olacağız. Geriye seksen yıllık 
bir bölümü kalmış olacak olan 21. asır, birçok yeni 
görüş ve düşünceler ile toplumsal ve siyasal hayatı 
değiştiriyor ve bu değişim önümüzdeki yıllarda daha 
da artarak devam etme sinyalleri veriyor.

Bilgisayarlar ve mobil telefonlarla hayatımıza gir-
miş olan dijital teknoloji yapılan atılımlarla yapay 
zekâya dönüşerek ilerlemektedir. Günümüzde artık 
doğru sensörlerle donatılmış yapay zekâlı bir robot 
insanlarla yarışacak biçimde becerilere – yetenek-
lere sahip olabilmektedir. Bunun anlamı, 21. asrın 
önemli teknolojik  devrimlere sahne olacağı gerçe-
ğini dikkate alarak, iş dünyasının böyle bir teknolojik 
sıçramaya nasıl karşılık verileceğini, artık daha fazla 
zaman kaybetmeden, düşünmesinin ve hazırlık yap-
masının faydalı olacağıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında, son 60 
yıldır büyük projelere imza atmış 
olan GAMA, önümüzdeki dönemlere 
hazırlık yaparken, yukarıda çok özet 
olarak belirtilen teknolojik gelişme-
leri de dikkate alarak çalışmaktadır. 

Dünya çapında büyük altyapı ve 
enerji projelerine teklif vermek, bu 
konularda açılan ihaleler ve yarışma-
larda başarılı olabilmek, teknolojik 

gelişmelerin yakından izlenmesini zorunlu kılmak-
tadır. GAMA Holding ve Şirketlerinde çalışan kadro-
lar, böyle bir deneyim birikimine ulaşmışlar ve yeni 
başarılar için yoğun şekilde çalışmaktadırlar. 

Bültenimizin bu sayısında yapılan çalışmalar ve 
onların eriştikleri son durumlar hakkındaki bilgileri 
bulacaksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle okuyucularımıza mutlu 
bir yaz mevsimi dileriz. Gelecek sayılarımızda buluş-
mak umuduyla saygılarımızı sunarız.
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ICSG'DEN TEŞEKKÜR

GAMA Holding Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı S. Yücel Özden, 25-26 Nisan 2019'da 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na   (ICSG) GAMA’yı temsilen Yürütme Kurulu üyesi olarak 
katıldı. Özden'e sağladığı katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

ENERJİ PİYASALARINDA 
FİNANSMAN

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır,  29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen 
Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ‘’ISTRADE 2019’’ kapsamında gerçekleşen “Enerji 
Piyasalarında Finansman” panelinde enerji sektöründeki finansal durumlara ilişkin 
bilgi ve görüşlerini paylaştı.
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YAMAL LNG TESİSİ'NİN
YAPIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
TAMAMLANDI

1.800 MW ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali’nde,  3. Blok Gaz 
Türbini (GT81) baz yüke çıkarıldı. 15 Nisan 2019 tarihinde her üç 
gaz türbini de ilk defa aynı anda yükteydi. Önemli bir kilometre 
taşı daha GAMA ve GE ekipleri tarafından başarıyla tamamlandı.

GAMA Güç Sistemleri ve GE 
Energy kapalı konsorsiyumu 
tarafından yapımı devam eden 
1.800 MW elektrik üretim kapa-
sitesindeki ALBA Kombine Çev-
rim Güç Santrali Projesinin 2. 
Blok ilk buhar kilometre taşına 
27 Mayıs 2019 tarihinde ulaşıl-
dı. Çalışmalarından ötürü ALBA 
ekibini tebrik ediyoruz! 

Videoyu izlemek için tıklayınız.

İKİNCİ 
BLOKTA 
İLK 
BUHAR

Proje detaylarına 42..sayfadan ulaşabilirsiniz.

ALBA'DA

ÖNEMLİ 
KİLOMETRE 
TAŞI

GAMA Endüstri’nin iş ortaklığı REGA JV’nin 
de yapımında yer aldığı, Kutup Bölgesindeki 
Yamal LNG Tesisi tam kapasite çalışarak 
üretime başladı. 

Yamal LNG CW3P paketi kapsamındaki 
yapım ile ilgili yükümlülüklerimiz, işverenin 
beklentilerini karşılayacak şekilde zamanında, 
eksiksiz ve yüksek kaliteyle tamamlandı. 

Proje detaylarına 38. sayfadan ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/I1PHQHJaBhk
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İzmir'in yeni İl Sağlık Müdürü Op. 
Dr. M. Burak Öztop başladığı 
inceleme gezileri kapsamında 
12 Haziran 2019’da Türkerler–
GAMA Ortak Girişimi, yap-
işlet-devret modeliyle faaliyete 
geçecek olan İzmir Bayraklı Şehir 
Hastanesi’ndeki çalışmaları 
inceledi. 

İLK ZİYARET ŞEHİR HASTANESİ'NE

Türkerler-GAMA yetkilileri tarafından Öztop’a şantiye gezdirildikten sonra gelinen son 
durum ve projenin ayrıntıları hakkında sunum yapıldı.xx

RADES TUNUS'A 
ELEKTRİK ÜRETMEYE 
BAŞLADI

GAMA Güç Sistemleri’nin yapımını 
üstlendiği Rades-C 450 MW Kombine 
Çevrim Güç Santrali 14 Haziran 
2019’da başarıyla ateşlendikten iki 
gün sonra Tunus Milli Şebekesine 
bağlanarak ürettiği elektriği Tunus’a 
aktarmaya başladı. 

Santral basit çevrimde 20 Haziran’da 
tam yüke çıkarıldı.

Proje detaylarına 50. sayfadan ulaşabilirsiniz.
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GAMA Meslek Yüksekokulumuz ile ilgili daha fazla bilgi almak için: 
http://gamamyo.ankara.edu.tr/

Siz de eğitime katkı sağlamak isterseniz:
GAMA Eğitim Vakfı, İş Bankası, 
Kavaklıdere Şubesi
TR 44 0006 4000 0014 2090 8606 48

GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU 
MEZUNLARINI VERDİ

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı Diploma Tö-
reni, 11 Haziran 2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi 10. Yıl Merkez Kampüsünde düzenlendi. 
Törende 80 GAMA Meslek Yüksekokulu öğrencisine diplomaları Ankara Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Elmalı ve Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ziya Telatar tarafından verildi. Bu sene mezun olan öğrenciler ile beraber GAMA 
Meslek Yüksekokulu mezun öğrenci sayımız 319’a ulaştı. 

Bütün mezunlarımıza başarılar diliyoruz. 

ARA DENETİM BAŞARIYLA TAMAMLANDI

GAMA Enerji ve bağlı olan tüm ku-
ruluşlar için Haziran 2019’da gerçek-
leştirilen Entegre Yönetim Sistemleri 
(ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Siste-
mi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi, OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi) 1. ara 
kontrol denetimi başarı ile tamam-
lanarak Entegre Yönetim Sistemleri 
sertifikalarının devamlılığı sağlandı. 

Bu kapsamda GAMA Enerji’nin 11 varlığı 
örneklenerek sahalarda yapılan tüm çalış-
maların kalite, çevre, ve iş sağlığı güvenliği 
yönetim sistemleri ile ilgili tüm mevzuat ve 
standart gerekliliklerine uygun olarak yürü-
tüldüğü raporlandı. 

GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Depart-
manı 2019 yılı stratejik hedefleri kapsamında 
planlanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
sertifikasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıldır yü-
rütülmekte olup, çalışmaların 2019 Yılı ikinci 
yarısında tamamlanması planlanıyor. 

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

Projede hayata geçirilecek rüzgar türbini 
için yapılan hesaplar sonucu 1 kW alternatör 
için gerekli kanat uzunluklarının bölgemizde 
bulunan rüzgar gücüne bağlı olarak 120 cm 
olması planlanmıştır. Kanatlar okulumuz 
labaratuarında kilden kalıp oluşturularak 
santrallerde kullanılan kanatların malzemesi 
olan polyester–cam elyaf ve epoksi reçine ile 
imal edilmiştir.

Dişli Kutusu

Rüzgardan alınan güç ile kanatlarda meyda-
na gelen dönme eyleminin alternatör devri-
ne yükseltilmesi amacı ile 4 kademeli 1/16 
oranında yükseltici dişli kutusu tasarlanmış, 
gerek maliyetin düşürülmesi gerek kullanı-
lacağı türbine uygunluğu  göz önünde bu-
lundurularak teknik çizimleri tarafımızdan 
yapıldıktan sonra Kestamid malzeme ile sa-
nayide imalatı gerçekleştirilmiştir. 

Alternatör

Üreteç olarak kullanılacak alternatörün  dü-
şük devirde yüksek verim ile çalışması plan-
lanarak, atıl durumda bulunan bir alterna-
törün  stator kısmı sarımları yapılmış, rotor 
kısmı Neodyum –42 mıknatıslar ile güçlen-
dirilmiştir. Manyetik alanı güçlendirilen al-
ternatör 300 d/dk da 1. kW enerji üretebilir 
hale getirilmiştir. Ölçümleri ve testleri yapıl-
dıktan sonra diğer türbin bileşenleri ile en-
tegre edilmek üzere bekletilmiştir.

Nasel

Üretimi gerçekleştiren alternatör başta ol-
mak üzere çoğu türbin bileşenine yuva gö-
revi gören nasel Cad Programları ile isteni-
len ölçülerde tasarlanmış ve sisteme göre 
dizayn edilmiştir.

Sistem Analizi ve Devre Tasarımı 
Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksek 
Okulu, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolo-
jisi Programı öğrencileri ‘Yenilenebilir Ener-
ji Kaynakları’ alanında eğitim görmektedir. 
Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili 
aldıkları eğitimler doğrultusunda Sistem 
Analizi ve Devre Tasarımı dersi adı altında 
kendilerinden bir enerji santrali üzerinde 
araştırma yapmaları veya bir üretim tesisi 
modellemeleri istenmektedir. 
GAMA Holding iştiraki ile kurulan okulda öğ-
renciler Gama Enerji bünyesinde Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde bulunan enerji santral-
lerinde Mesleki Eğitim Stajını gerçekleştire-
bilmektedir. Okulumuzda eğitim gören ve 
GAMA Enerji bünyesinde stajını gerçekleş-
tiren bir grup öğrenci enerji üretim tesisle-
rinin modellemesi üzerine çalışmalar ger-

çekleştirmiştir. Gerek okulda edinilen teknik 
bilgiler gerekse GAMA Enerji’de edinilen 
mesleki staj tecrübeleri kullanılarak 1 kW gü-
cünde Yatay Rüzgar Türbini Projesi uygula-
ması başlatılmış ve proje hayata geçirilerek 
enerji üretimi gerçekleştirilmiştir. 

1 kW Yatay Rüzgar Türbini Projesi Araş-
tırmaları
Tamamlanan proje kapmasında öncelikle 
rüzgar gücünden enerji elde etmekte kulla-
nılan rüzgar türbini bileşenleri ayrıntılı ince-
lenerek – Nereden Başlamamız Gerekiyor? 
sorusunun cevabı aranmıştır. Sorunun ce-
vabı olarak türbinde kullanılacak Kanatlar, 
Nasel, Alternatör, Kule, Dişli Kutusu ve diğer 
ihtiyaçların tasarımlarının yapılması, maliyet 
hesaplarının yapılması uygun görülmüş ve 
gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

GAMA MYO ÖĞRENCİLERİNDEN
YATAY RÜZGAR TÜRBİNİ PROJESİ

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek 
Yüksekokulu, Alternatif Enerji 
Kaynakları Teknolojisi Programı 
öğrencileri, Danışman Öğretim 
Görevlileri Kenan Özel’in de 
katkılarıyla, GAMA Enerji A.Ş.’nin 
santrallerinde edindikleri mesleki 
staj tecrübelerini kullanarak 1 kW 
gücünde Yatay Rüzgar Türbini 
Projesini hayata geçirdiler.
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Diğer Türbin Bileşenleri

Kule olarak 3 inç 6 metre Galvaniz boru 
kullanılmıştır. Sabitlemek için 2 cm ene sa-
hip kare levha kullanılmıştır. Yaw sistemi 
ile sistemin kendi ekseninde sonsuz tur 
dönmesi sağlanmıştır. Bu sistem fırça sis-
tem kullanılarak geliştirilmiştir. Türbinin 
rüzgar yönüne dönmesi için rulmanlar ve 
kuyruktan yararlanılmıştır.

Sonuç

Proje ilerleme safhasında çizim program-
ları ile tasarımları gerçekleştirilen bile-
şenlerin büyük bölümü atölyemizde imal 
edilmiştir. Bunların başında türbin kanat-
ları, alternatör, kuyruk sistemi, dişli kutusu 
montajı gibi faaliyetler gelmektedir. Hari-
cinde dışarıdan tedarik edilen  bulunmak-
tadır. Yataklı rulmanlar, şaft malzemesi 
(mil, aktarma organı) demir malzemeler, 
bu malzemelerin bir kısmıdır. Nasel, ka-
natlar ve diğer bileşenleri tamamlanan tür-
binimizin montajı kontrollü şekilde yeterli 
iş güvenliği ve sağlığı tedbirleri alındıktan 
sonra çalışması planlanan yere yapımıştır. 

5 km/s rüzgar hızında bölgemizde bulunan 
havanın özgül ağırlığı ve diğer parametre-
lere bağlı hesaplamalarımızda amaçlanan 
üretim gerçekleştirilmiştir.

Bu proje kapmasında başta Danışman 
Öğretim Görevlimiz Kenan ÖZEL olmak 
üzere, eğitimimizde katkısı olan hocaları-
mıza, çalışmalarda emek harcayan arka-
daşlarımıza ve santrallerde staj yapma fır-
satı vererek tecrübe kazanmamıza olanak 
sağlayan bunların yanı sıra enerji üretim 
santrallerinde ve okulumuzda seminerler 
düzenleyerek bizlerin alternatif enerji kay-
nakları alanında gelişimimize destek olan 
GAMA Holding ailesine sonsuz teşekkürle-
rimizi sunarız. 

GAMA MYO ÖĞRENCİLERİNDEN
YATAY RÜZGAR TÜRBİNİ PROJESİ

1 kW Yatay Rüzgar Türbininin videosunu 
görmek için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yükse-
kokulu, Alternatif Enerji Kaynakları Tekno-
lojisi Programında yer alan 6 öğrencimiz 
GAMA Enerji’nin Çanakkale/SARES RES, 
Mersin/LAMAS HES ve Burdur/KARACAÖ-
REN I-II HES santrallerinde gerçekleştire-
cekleri 2 aylık staj programlarına başladı. 
Öğrencilerimize staj döneminde başarılar 
diliyoruz. 

ÖĞRENCİLERİMİZ SANTRAL 
STAJLARINA BAŞLADI

Isparta DSİ 18. Bölge Müdür Yardımcısı 
Göktuğ İlter, Hidroelektrik Enerji Şube Mü-
dürü Bayram Uysal ve Yahya Kemal Bayat-
lı Ortaokul Müdürü Ekrem Güneş’in eşlik 
ettiği 27 öğrenciyi İşletme Müdürümüz Ay-
dın Serbes ve Süpervizörümüz Süleyman 
Peker sahayı gezdirerek santralimiz hak-
kında bilgilendirdiler.

ÖĞRENCİLER KARACAÖREN'DE

2019 Mayıs ayı içerisinde Karacaören 
Hidroelektrik Santralimize, Isparta 
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü nezdinde 
Isparta Yahya Kemal Bayatlı Orta-
okulu öğrencileri tarafından teknik 
gezi düzenlendi. 

https://youtu.be/wS2p0eaPZPQ
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AFRİKA BÖLGESİNE SATIŞ

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

CEZAYİR'DE ZOOMLION
Cezayir'in Oran şehrinde, bölgenin en büyük konut proje inşaatında 
GAMA Ticaret'in satışını yaptığı Zoomlion 43X-5RZ beton pompası ve 
Zoomlion TC7013-10 kule vinç kullanılıyor.
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Kariyer Yolculuğuna 
Ne Kadar Hazırsın?

İlk seminerimiz 7 Mayıs 2019 tarihinde 
GAMA Holding İnsan Kaynakları Koordina-
törümüz Ebru Ural Ozkan ile gerçekleşti. 
“Kariyer Yolculuğuna Ne Kadar Hazırsın?” 
başlıklı sunumuyla öğrenciler ile bir araya 
gelen Özkan, mezun olmak üzere olan ve 
kariyer hayatı konusunda soruları olan öğ-
rencileri bilgilendirdi ve destek oldu.

Enerji Sektörünün 
Geleceği: Kayıt Zinciri
İkinci seminerimiz 14 Mayıs 2019 
tarihinde GAMA Enerji İş Geliştirme Müdür 
Yardımcısı MERVE ÖZDEMİR ile gerçekleşti. 
“Enerji Sektörünün Geleceği, Kayıt Zinciri – 
Block Chain” başlıklı sunumuyla öğrenciler 
ile bir araya gelen Özdemir, ‘Kayıt Zinciri’ 
teknolojisi hakkında bilgi verirken enerji 
sektöründeki uygulamalarından bahsetti.

Dijital Santraller
Üçüncü seminerimizi 21 Mayıs 2019 ta-
rihinde GAMA Enerji Varlık Performans 
Müdürü Deniz Parlak ile gerçekleştirdik. 
“Dijital Santraller” başlıklı sunumuyla öğ-
renciler ile bir araya gelen Parlak, enerji 
santrallerinin dijitalleşme süreci ile ilgili bil-
gi verirken GAMA Enerji’de yapılan uygula-
malardan da bahsetti.

GAMA olarak Mayıs ayı boyunca Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin mezuniyet sonrası çalışma hayatına destek olmak ve piyasa 

hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen "GAMA Seminerleri" başarıyla 

tamamlandı. Mayıs ayının her Salı günü GAMA MYO'da gerçekleşen seminerlerin 

içerikleri öğrencilerin dikkatini çekebilecek dört farklı konudan oluştu.

GAMA SEMİNERLERİ TAMAMLANDI
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ŞANTİYE GÖZÜNDEN

GAMA Ticaret'in Zoomlion marka beton pompası Cezayir'de yapılan 
bir konut projesinde kullanılırken. 

ŞANTİYE 
GÖZÜNDEN

ŞANTİYE GÖZÜNDEN

ALBA Güç Santrali, Nisan 2019
Fotoğraf için GAMA Güç Sistemleri çalışanlarımızdan Ümit Askar'a teşekkür ederiz.
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Saldırı Yöntemleri

Bilinen ama henüz engellenememiş ve daha 
bilinmeyen birçok saldırı yöntemi vardır. Bu 
saldırılar nasıl ve kim tarafından yapılıyor? Bi-
rincisi İki ayrı grup mevcut : 

• Beyaz Şapkalar, etik bir hacker grubudur, ço-
ğunlukla öğrenci ve araştırmacılar büyük fir-
malar ile anlaşıp, sistemlerdeki açıkları ödül 
karşılığı bulmak için uğraşırlar. 

• Siyah Şapkalar ise daha çok büyük güçler, gizli 
servisler veya para karşılığı etik dışı bir amaca 
hizmet etmektedir. 

Her yıl organize edilen çeşitli etkinliklerde ve 
yarışmalarda Beyaz ile Siyah Şapkalar çeşitli 
sistemlerin güvenirliliğini zorluyorlar. 

En yaygın saldırı yöntemlerinden biri sosyal 
yöntemler ve oltalamadır. 

Sosyal yöntemler nedir? Önce aylarca takip 
edilirsiniz, çöpleriniz karıştırılır, alışkanlıklarınız 
incelenir ve zayıf noktanız tespit edildiğinde de 
aranarak farkında olmadan kişisel bilgilerinizi 
paylaşarak, saldırgana bilgisayarınıza erişim 
vermiş olursunuz, bu teknik gizli servislerin 
kullandığı çok eskilere dayanan bir yöntemdir, 
Amerika’nın en ünlü Hacker’ı Kevin Mitnik’in de 
yakalanmadan önce sık kullandığı bir yöntem-
di. 

Oltalama ise sizi sık kullandığınız bir hizmetin 
örneğin bir bankanın veya her hangi bir kuru-
mun kullanıcı giriş/güncelleme sayfasını taklit 
ederek şifrelerinizi çalmayı amaçlamaktadır, 
dikkatsizliğinize dayanarak, bir linke tıklatarak 
sizi ilgili kuruma ait olmayan bir sayfaya yön-
lendirir. 

İlgili mailleri sahte olup olmadığını tespit etmek 
giderek daha çok zorlaşıyor çünkü, artık eskisi 
kadar imla hataları bulunmuyor. 

Örneğin: https://airfrance.com/    ve                           
                 https://ạirfrance.com/

Aradaki farkı bulabildiniz mi?    

İkinci linkte bulunan ilk a harfine dikkat ediniz 
ve bu link Vietnam’da bir oltalama kampanya-
sı için kullanılmıştı ve domain adı Vietnam’dan 
satın alınmıştı. İlk a’nın altında bir nokta var: ạ  

Diğer en yaygın olarak kullanılan teknikler vi-
rüs ve/veya solucan adı verilen uygulamalardır. 
Bu uygulamalar, sinsice kullanıcılar farkına var-
madan bazen aylarca, bazen yıllarca bilgisaya-
rınızda uykuda kalabilir ve uygulamanın sahibi 
tarafından uygun göründüğünde aktifleştirilir. 

Amaçları bilgisayarınızda veya telefonlarınız-
daki tüm işlemleri kayıt altına alıp, kullanıcı/
şifre bilgilerini, bazen banka işlemlerinizi, veya 
e-mail arşivinizi ele geçirmek için kullanılır. 

Bazen de uzaktan bilgisayarınızı ele geçirmek 
veya gizli bir dosya yükleyip, sonra işlemediği-
niz bir suçtan işlem yapmak olabiliyor. 

Siber Güvenlik nedir? 

Siber güvenlik, bilgi teknolojilerine ilişkin do-
nanım, yazılım ve veriler dahil olmak üzere in-
ternete bağlı sistemlerin siber saldırılara karşı 
korunmasıdır. 

Bilgi işlem bağlamında ise güvenlik, siber gü-
venlik ve fiziksel güvenliği içerir - ikisi de işlet-
meler tarafından veri merkezlerine ve diğer 
bilgisayarlı sistemlere yetkisiz erişime karşı ko-
ruma sağlamak için kullanılır.

Günümüzde teknolojiye o kadar bağlıyız ki bu 
tip saldırılar dünyada  en tehlikeli ve en çok ha-
sar verebilecek niteliğe sahiptir. 

Siber saldırı teknikleri, G8 ülkeleri tarafından 
da ciddi bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu 
ülkeler, halkı gözetlemek veya karşıt güçleri et-
kilemek için herkesin kullandığı cep telefonları, 
bilgisayarları, e-mail hesapları ve kişisel verile-
rimizi saklamak için kullandığımız internet/bu-
lut hizmetlerini hedef almaktadır. 

Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki güvenlik un-
surunu 100 %  sağlamak mümkün değildir. Kı-
saca bir çeşit kedi fare kovalamaca oyununa 
benzetebilirsiniz. 

GAMA Enerji Kıdemli Yazılım 

Mühendisi olarak görev yapan 

Gökçe Asova ile Siber Güvenlik 

konuştuk.

SİBER GÜVENLİK NEDİR?
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Daha binlerce keşfedilmemiş veya bilinmeyen 
yöntemler vardır ve bazıları doğrudan 
donanımın içinde bulunmaktadır ve 
bunları engellemenin tek yolu donanımları 
değiştirmektir. Örn. dünyadaki bilgisayarın 
%98’i Intel ve  AMD çekirdeklerinden oluşuyor. 

Son iki senedir Spectre ve Meltdown saldırı 
teknikleri ile bilgisayarınızın kontrolü 

Bizim nelere dikkat etmemiz gerekir? 

1. Bilmediğimiz email’lerin linklerine kontrol etmeden açmamak,

2. Şifremizi hiç bir zaman kimseyle paylaşmamak,

3. Şifrenizi kolay hatırlayabileceğiniz bir cümleden oluşturmamak, 

örn: “@rabamın Plakası 34TR2015!” 

4. İki kademeli şifre doğrulama hizmeti var ise hemen ilgili sisteme geçmek. 
Sms ile doğrulama, cep telefonunuzda parmak izi ile açılan bir şifrematik gibi 
çözümler kullanmak olabilir.

ele geçirilebiliniyor ve bugün hala bu iki 
tekniği %100 engelleyebilecek bir düzeltme 
dağıtılmadı, dağıtılanlar ise bilgisayarlarınızın 
performansını %50’lere kadar düşürebiliyor. 

Tek çözümü ise son 30 yıldır kullanılan çekirdek 
tasarımlarını, beyaz bir sayfadan başlayarak 
baştan yaratmaktır ki bu da kısa vadede 
mümkün değildir. 

Günümüz Teknolojilerinin Tehlikeleri

Günümüzde gittikçe popülerleşen IOT, giyile-
bilir teknolojiler, Domotic (ev otomasyonu sis-
temleri) maalesef üreticilerin duyarsızlığından 
mı, ilgisizliğinden mi güvenirlilikeri neredeyse 
hiç ama hiç yok. 

Örneğin, internete bağlı bebek odası  kamera-
ları ve telsizleri, milyonlarca kullanılan cihazın 
şifreleri fabrika ayarları ile aktif çalışıyor (üre-
tici kullanıcıları yeterince uyarmıyor, şifreleri 
değiştirmeleri için yönlendirmiyor).  

Bir site bulduğu ve fabrika ayarları değiştiril-
memiş tüm cihazların ses ve görüntülerini canlı 
olarak yayınlıyor (https://www.shodan.io/). 

Diğer bir örnek belki sizin arabanızı da ilgilen-
dirir, eğer arcınız Start/Stop keyless özelliği var 
ise, evinizde anahtarınızı bir metal kutunun 
içinde bulundurmanızı öneririm. Keyless ara-
balar 7/24 RF frekansında bir sinyal yayıyor, 
anahtar o sinyali görür görmez FM bandında 
bir şifre gönderiyor. 

Hırsızların yöntemi çok basit ve engellenemez, 
iki kişi ile gerçekleşiyor: 1 kişi arabanızın yaydığı 
kısa menzilli RF sinyalini 100 USD’ye internette 
satılan bir cihaz ile sinyali daha uzağa ulaşma-
sını sağlıyor,  diğer kişi elindeki başka bir cihaz 
ile o sinyali tekrarlıyor ve evinizin etrafında do-
lanarak arabanızın anahtar sinyalini okumaya 
çalışıyor ve anahtar o ikinci sahte sinyali hisset-
tiği anda arabanızı açma ve motor çalıştırma 
emrini gönderiyor.  

Elindeki cihaz ile arabanın yakınındaki kişiye 
anahtarın sinyalini iletiyor ve araba anahtarın 
(sahibinin) yaklaştığını sanıp kilidi otomatik 
olarak açıyor ve start’ın anahtarsız çalışmasına 
izin veriyor. 

Üreticiler bunu bilmelerine rağmen sadece 
tek bir marka müşteri talebi üzerine anahtarın 
üzerindeki bir düğmeye basılmasını zorunlu 
kılıyor.     
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2. Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları
Zemin vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılıp ilk 
sıra Geogrid donatının serilmesi için hazır-
lanır. İlk sıra Geogrid donatı yerleştirildikten 
sonra çelik hasır donatı projesinde gösterilen 
duvar eğiminde yerleştirilir. Hasır donatının 
ve geogrid donatının içerisine toprak tutucu 
(bitki tutucu) yerleştirilir ve projesinde gös-
terilen kalınlık ve genişlikte nebati toprak se-
rilir. Nebati toprak kompaktör ile sıkıştırılır. 
Daha sonra şartnamesinde belirtilmiş olan 
özellikte ana dolgu projesinde gösterilen 
kalınlıkta serilir ve vibrasyonlu silindir ile sı-
kıştırılır. Geogrid donatıların serilmesi işlemi 
tabakalar halinde istenilen yüksekliğe kadar 
devam ederek uygulama projesinde belir-
tilen kota ulaşılır. Bu tip yapılar betonarme 
istinat yapılarına göre çok daha ekonomik 
çözümler getirdiği bilinmektedir. 

3. Modern Jeoteknik Ve Kalite Kontrol
Geosentetik donatılı istinat duvarlarının şev 
sistemleri; üzerindeki düşey yüklerin homo-
jen dağıtılmasını sağlayabilecek ve oturma-
ları minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. 
Geogrid donatı boyları ve tipleri, istinat du-
varının önem arz eden bir yol hattını taşıma-
sı hususu dikkate alınarak hesaplanmış olup 
Türkerler&Gama Jeoloji Mühendisi Murat 
GÜNGÖR’ün eşliğinde İtalya’da kalite kontrol 
testleri yapılmıştır.

Duvar geometrileri, toprak basınçları, temel 
zeminleri, sismik bilgiler, geosentetik dona-
tılar (geogrid tipleri), sürtünme katsayıları, 
minimum güvenlik katsayıları, dış ve iç sta-
bilite analizleri hassas hesaplamalar ile nihai 
hale getirilmiş olup; tüm bu verilerin saha 
imalatlarında tasarım koşullarına uygunlu-
ğu ve her bir tabaka dolgunun kalite kont-
rol testleri; modern jeoteknik denetimler ile 
gerçekleştirilip uzman jeoloji mühendisleri 
tarafından kayıt altına alınmaktadır. 

Kalite kontrol test planlarında yer alan mo-
dern arazi deneylerinden Light Weight Def-
lectometer (LWD) ile her bir dolgu tabaka-
sının taşıma oranı ve sıkıştırılma kapasitesi 
tespit edilmektedir.

Resim-2 Proje alanında geosentetik donatıların 

(geogrid) serilmesi ve dolgu çalışmaları

Resim-3 Proje sahasındaki 8 No’lu Geosentetik Donatılı 

Yeşil Duvar İmalatları

Resim-4 Light Weight Deflectometer (LWD) test aşaması 

ASTM E 2835-12

İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ 
PROJE SAHASINDA UYGULANAN GEOSENTETİK DONATILI 
İSTİNAT DUVAR İMALATLARINDA MODERN JEOTEKNİK

Murat GÜNGÖR  
TÜRKERLER & GAMA ORTAK GİRİŞİMİ
KALİTE GÜVENCE ve KALİTE KONTROL DEPARTMANI

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Pro-
jesi sahasında yapılan mühendislik incele-
meleri sonucunda arazide görülen kot fark-
lılıklarının geosentetik donatılı duvarlar ile 
teşkil edilip çözüme gidilmesi planlanmıştır. 
İlgili bölgelerde geosentetik donatılı istinat 
duvarları projelendirilip kontrollü şekilde 
uygulanarak; toprak basınçları güvenli ola-
rak karşılanmış olacaktır.  Geosentetik do-
natılı duvarlar ile bu yükseklikteki yapıların; 
istenilen geometriye uyum sağlaması, este-
tik görünüşü ve esnek bir yapıya sahip ol-
duğundan deprem hareketlerine ve temel 
oturmalarına rijit bir yapıya oranla daha iyi 
karşılık vermesi bu tarz yapıların başlıca üs-
tünlükleridir.    

Proje sahasında kazıdan elde edilen ve mo-
bil konkasörde uygun gradasyona getirilen 

dolgu malzemelerinin laboratuvarda gerekli 
jeoteknik denetimleri; uzman jeoloji mühen-
disleri tarafından yapılarak ilgili imalatlarda 
kullanılmaya hazır hale getirilmesi; projede 
maliyet açısından çok önemli bir rol almak-
tadır. Her bir dolgu tabakası ve dolgu karı-
şımları; hızla gelişen arazi zemin test tek-
nolojileri ile imalat süresince kontrol edilip; 
yapım gruplarına güvenli ve ekonomik yol 
göstermektedir.

1.Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolgu Mal-
zemesi Olarak Kullanılması 
 
İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Pro-
jesinde hafriyat aşamalarında; patlatmalı 
kazıdan çıkan ve sahada uygun döküm sa-
halarında stoklanan malzemelerin; dolgu 
imalatlarında kullanılabilirliği irdelenmiştir. 
Kazıdan çıkan malzemelerin mobil konkasör 
ile teknik şartnamelerde belirtilen gradas-
yonlara getirilerek diğer jeoteknik özellikleri 
de arazi ve laboratuvarda irdelenerek dolgu 
malzemesi olarak kullanılabilir hale getiril-
mesi; proje ekonomisi açısından çok önemli 
bir hamle olmuştur. 

Resim-1 Proje sahasında konkasör aşamaları 
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Test esnasında zemindeki deplasmanı öl-
çüp, zemin dinamik deformasyon modülü 
(Evd) MN/m2 veya Mpa olarak tespit edilir. 
Böylece alt zemin sıkıştırmaları ve taşıma ka-
pasitesi hakkında bilgi sahibi olunur. Yapılan 
testler ve sonuçları karayolu, demiryolu ve 
altyapı inşaatlannda resmi olarak Amerikan 
ASMT ile Almanya ve Avusturya'da tanın-
maktadır. Bu sayede bütün dünyada kabul 
görmüştür.

Light Weight Deflectometer testi 1 kişi ta-
rafından yapılabilir. İki dakika içerisinde 
sonuçlanır. Ek ağırlık ve bekleme süresi ge-
rektirmediğinden, klasik statik ölçüm yön-
temlerine kıyasla para ve zaman tasarrufu 
sağlar. Taşıması ve kullanılması özel izne tabi 
ve riskli nükleer ölçüm gerektirmez. Taşıma 
kapasitesini ve sıkıştırılma oranını tespit 
eden diğer test yöntemleri ile (statik plaka, 
kum konisi vb.) korelasyonu yapılabilmekte-
dir (Zorn ZGF,Tetra). Özellikle ölü yük orga-
nizasyonunun yapılamayacağı dar alanlar, 
asansör çukurları vb. yerlerde statik plaka 
yükleme testi yerine, daha önce korelasyo-
nu yapılmış LWD yöntemi uygulanmaktadır. 
Gelişen zemin teknolojilerini ve güncel stan-
dartları yakından takip eden jeoloji mühen-
disleri; proje sahasında ve laboratuvarlarda 
yaptıkları araştırmalar, incelemeler sonu-
cunda; projede zaman ve ekonomik anlam-

da büyük katkı sağlamaktadırlar. Özellikle 
Light Weight Deflectometer (LWD) Test yön-
temini teknik şartnamelere ve test planları-
na dahil ederek; İzmir Bayraklı Entegre Sağlık 
Kampüsü Projesi’nde test maliyetlerini ve iş 
programında önemli bir kavram olan zama-
nın olumlu yönde etkilenmesi sağlanmıştır. 
Yeni teknoloji statik plaka yükleme deneyi 
ile oturma(mm) ve basınç (Mn/m2) grafikleri 
test sonunda anında raporlanmakta ve ileri 
hassasiyette ölçümler yapılmaktadır. (Resim 7)

Son teknoloji 
arazi testleri-
nin içerisinde 
yer alan Dina-
mik Penetras-
yon Test cihazı 
(DPH) ile her 10 
sant imetrede 
gerçekleştirilen 
vuruş adedi ka-
yıt edilir ve vu-
ruş başına orta-

ama bir penetrasyona dönüştürülür. (Resim 6) 

Elde edilen veriler, zeminin her derinliğinde 
Kaliforniya taşıma oranının hesaplanması 
için kullanılır. 

Projenin başarısı; zeminin her bir yapı ağır-
lığını kusursuzca taşıyabilme kapasitesine 
bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Resim-5 Dolgu İmatları Resim-7 Yeni teknoloji statik plaka yükleme deneyi 

Gün geçtikçe önem kazanan müşteri ilişkileri 
yönetimi, çoğu firmanın rekabet avantajı ka-
zanmak amacıyla kendilerini geliştirdikleri bir 
alandır. GAMA Enerji ve GATES Enerji yönetici-
lerinin önderliğinde hizmet kalitemizi arttırmak 
amacıyla atılan bu adım, Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumunun geçtiğimiz yılın sonlarında 
‘’Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde’’ yaptığı 
değişiklikle daha da önem kazandı.

01 Ocak 2019 tarihinden bu yana faaliyetlerini 
sürdüren Müşteri İlişkileri departmanımızın ku-
rulmasıyla beraber, müşterilerimize olan yak-
laşımımız farklılaşırken iş yapış şeklimizde de 
bazı değişikliklere gittik. Müşteri İlişkileri ola-
rak tüm GATES Enerji Ticaret A.Ş departman-
ları ve müşteriler arasında köprü görevi göre-
rek müşterilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve 
koordineli olarak hizmet veriyor, tüm talep ve 
şikayetlerine yüzde yüz çözüm sağlıyoruz. Kısa-
ca özetlemek gerekirse, müşteriler tarafından 
iletilen talep ve şikayetleri ilgili departmanlara 
iletip, süreci takip ederek ve tüm süreci kayıt 
altına alarak müşterimize dönüş sağlıyoruz. 

Bunları yanında iş birliği yürüttüğümüz çağrı 
merkezi hizmetimizde de iyileştirme çalışmala-
rını yürütmeye devam ediyoruz. Çağrı merkezi-
miz 7/24 müşterilerimizin talep ve şikayetlerini 
departmanımıza aktarırken Çağrı merkezinde-
ki çalışma arkadaşlarımız, yaptığımız oryantas-
yon ve eğitim sayesinde sektörümüzü yakın-
dan tanıma fırsatı bulup, GATES Enerji Ticaret 
A.Ş yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi 
sahibi oldular.

Bu yeni uygulamaya geçişimizle birlikte tüm 
departmanların iş akış şekli değişiklik göster-
miş olsa da uyumlu iletişim ve ekip çalışması 
sayesinde müşterilerimizin talep ve şikayetleri-
ne en kısa sürede dönüş gerçekleştirmeye de-
vam ediyoruz.

Sonuç olarak; GATES Enerji Ticaret A.Ş müşteri 
ilişkileri departmanı olarak, GAMA Holding kül-
türünün bizlere öğretmiş olduğu güvenilirlik, 
insana değer ve uyumlu iş birliği ilkeleri doğrul-
tusunda sunmakta olduğumuz hizmet anlayışı-
mızla, müşterilerimize piyasadaki ayrıcalığımızı 
ve farkımızı göstermeyi amaçlamaktayız.

GATES ÇAĞRI MERKEZİ

Resim-6 Dinamik 
Penetrasyon Testi DPH (DIN 
EN ISO 22476-2, DIN 4094)
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yük stratejik değerde yatırımlar da yapmıştır. 
Halihazırda GAMA Holding ve GAMA Endüstri 
şirketlerimiz üzerinde, inşaat ve işletmeye ha-
zırlık çalışmaları devam eden İzmir ve Kocaeli 
Şehir Haztaneleri PPP projelerinin ana yatı-
rımcıları ve müteahhitlerinden biriyiz. Sağlık 
sektörüne ilave olarak, enerji ve su sektörle-
rinde de PPP/BOT yatırımlarımız da bulunu-
yor. GAMA Enerji şirketimiz üzerinden toplam 
kurulu gücü 1800 MW mertebelerinde olan 
çeşitlendirilmiş bir elektrik üretim portföyüne 
sahibiz. Ayrıca Ürdün’de inşaasını tamamla-
yarak Amman Şehri’nin kullanma suyunu te-
darik ettiğimiz önemli boyutta bir de yurtdışı 
PPP projesinin yatırımcısıyız.

H.M.: İzmir Bayraklı ve Kocaeli Şehir Has-
taneleri yatırımlarının büyüklüğü ve de-
tayları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Y.E.: İzmir Şehir Hastanesi 2 bin 160 yatak ve 
50 ameliyathane, Kocaeli Şehir Hastanesi ise 
1080 yatak ve yine 50 mertebelerinde ame-
liyathane ile açıldıklarında ülkemizin gerek 
özel ve gerekse PPP hastanelerinin en büyük-
leri arasında yerini alacaktır. 

H.M.: Bu projelerde karşılaştığınız zorluk-
lar neler oldu? 

Y.E.: Uygulamadan örnek vermek gerekir-
se PPP hastaneleri ihalelerine baktığınızda 
büyüklük, lokasyon ve jeolojik özelliklerden 
bağımsız olarak tüm projelerde yatırımcılara 
anahtar teslimi inşaatın tamamlanması için 
benzer inşaat süreleri verildiğini görüyorsu-
nuz. İzmir ve Kocaeli özelinde tahsis edilen 
sahaların kotlu ve sert zeminde yer alması 
hafriyattan sonra bina inşaatlarının tamamla-
ması için göreceli olarak daha kısa süre bırak-
mıştır. Öte yandan iki lokasyonda da deprem 
riski nedeniyle sismik izolatör uygulanmış ol-

ması da projelerimizde daha yüksek düzeyde 
mimarlık ve mühendislik uygulanması ihtiyacı 
doğurmuştur. 

 H.M.: Yurtdışında da benzer projelere işti-
rak edecek misiniz? 

Y.E.: GAMA, uluslararası işleri ile Türkiye’nin 
ilk yurtdışına açılmış firmalarından biri. Yurt-
dışı PPP konusunda da ilkler arasında yerini 
alan GAMA Ürdün’deki DİSİ “Su Projesini” de 
gerçekleştirmiştir. Bu özellikleri ile GAMA 5 sa-
atlik uçuş mesafesindeki coğrafyada PPP pro-
jeleri bulunan ve PPP programı oluşturmak 
gayretindeki ülkelerde aranan bir yatırımcı, 
müteahhit ve potansiyel iş ortağıdır. Yurtdışı 
PPP projelerine ilişkin doğrudan çalışmaları-
mıza ilave olarak DEİK ve benzeri platformlar 
üzerinden diğer paydaşlarla el birliği halinde 
yurtdışı fırsatları izlenerek, finanse edilebilir, 
yabancı yatırımcıya hitap eder nitelikli proje-
ler oluşturulması için çaba gösteriyoruz. 

H.M.: Mimari planlamanın sağlık hizmet 
sunumu planlama ve tıbbi donanım plan-
laması ile uyumlululuğunu nasıl sağladı-
nız? 

Y.E.: Projenin en başından işletmeye açılaca-
ğı günü düşünerek yatırımlarımızı holistik bir 
yaklaşımla kurguladık ve uyguladık. Bu çer-
çevede finansal kapanış öncesinde, yatırım 
şirketinde ortaklığımız da bulunan, GE Healt-
hcare ile tıbbi donanım planlaması ve ticari 
detaylarını görüştük. Mimari projelerimiz ve 
inşaat işlerimiz esnasında yatırım maliyetine 
ilave olarak fiilen uluslararası ölçekte hastane 
işletmeciliği yapan kuruluşların tasarım, ekip-
man seçimi ve operasyonel hususlarla ilgili 
değerlendirmelerinden de faydalandık. 

RÖPORTAJ

H.M.: Öncelikle sizi tanıyabilirmiyiz? 

Y.E.: İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nde lisans, ABD Georgia State Üni-
versitesi’nde MBA ve Koçbank Yatırım Banka-
cılığı bölümünde çalışırken de Marmara Üni-
versitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden finans 
doktora derecelerimi aldım. 20 yılı aşan çalış-
ma hayatımda Koçbank, Yapı Kredi ve UniC-
redit bünyesinde “Kurumsal Finansman”dan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Koç Hol-
ding bünyesinde Enram Su ve Çevre Yatırım-
ları şirketi Genel Müdürlüğü ve portföyünde 
Koçtaş, Divan, Setur, Tat gibi köklü kuruluşla-
rın yer aldığı Koç Holding Turizm, Gıda ve Pe-
rakende Grubu Başkan Yardımcılığı görevle-

rinde bulundum. Son 4 yıl zarfında ise GAMA 
Holding’de İş Geliştirme Direktörü ünvanı ile 
PPP/BOT tarzı projelerin ve Yönetim Kurulu 
Üyesi ünvanı ile İzmir ve Kocaeli Şehir Hasta-
neleri projeleri yatırım ve işletme şirketlerinin 
GAMA tarafında yöneticiliğini yapıyorum.

H.M. : Gama Holding’den ve yapılan PPP 
projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

Y.E. : GAMA Holding kuruluşu 1959 yılına gi-
den ve günümüze dek 30’dan fazla ülkede 
400 kadar sanayi tesisi, güç santrali, boru hat-
tı, tünel ve sair altyapı projeleri gerçekleştiren 
köklü bir şirketler grubu. GAMA taahhüt işle-
rine ilave olarak Türkiye içinde ve dışında bü-

İZMİR’E 2160  KOCAELİ’NE 
1080 YATAK GELİYOR

Günümüze kadar 30’dan fazla ülkede yak-
laşık 400 sanayi tesisi, güç santrali, boru 
hattı, tünel ve sair altyapı projeleri yapan 
GAMA Holding İzmir ve Kocaeli Şehir Has-
tanelere PPP projelerinin ana yatırımcıları 
ve müteahhitleri arasında geliyor. GAMA 
Holding İş Geliştirme Direktörü ve İzmir ve 
Kocaeli Şehir Hastaneleri Projeleri Yatırım 
ve İşletme Şirketleri Yönetim Kurulu Üye-
si Yalçın Eligüzeloğlu projelerini sürdür-
dükleri şehir hastanelerinin hacmi ile ilgili  
“İzmir Şehir Hastanesi 2 bin 160 yatak ve 
50 ameliyathane, Kocaeli Şehir Hastanesi 
ise 1080 yatak ve yine 50 mertebelerinde 
ameliyathaneye sahip olacak” açıklamasın-
da bulunuyor ve devam ediyor: “Bu şehir 
hastaneleri açıldıklarında ülkemizin gerek 
özel ve gerekse PPP hastanelerinin en bü-
yükleri arasında yerini alacak.” 

Yalçın Eligüzeloğlu, GAMA Holding İş Geliştirme 
Direktörü ve İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri  Pro-
jeleri Yatırım ve İşletme Şirketleri Yönetim Kurulu 
Üyesi 
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YAZ AYLARINDA TATİLDE 
DİKKAT EDECEĞİMİZ BESLENME ÖNERİLERİ

Sıcak havalarda en çok dikkat edeceğimiz hu-
sus yeterli sıvı tüketimidir. Terleme ile artan su 
kaybını önlemek için 2-2.5 litre sıvı tüketilmeli-
dir. Susuzluk hissi, toplam vücut sıvı miktarının 
%1-2 kadarı kaybedildiğinde oluşur. 

Toplam vücut suyunun kaybedilen miktarı art-
tıkça sağlık riskleri artacaktır. Hasarlardan uzak 
durmak adına susuzluk hissi oluşmadan sıvı tü-
ketimini kontrol etmeye özen gösterilmelidir. 
Yaz sıcaklarında sıvı tercihleri serinletici özel-
liklerinden dolayı genellikle gazlı içeceklerden 
yana kullanılır ancak bu büyük bir hatadır. 

İçeriğinde kafein-NA ve yoğun şeker bulun-
duğundan diyetlerimizden uzak tutulmalı ve 
günlük yaşamımızdan tamamen çıkarılmalıdır. 
Serinlemek için ilk tercihimiz su olmalı sonra-
sında taze sıkılmış meyve suları, şekersiz ya da 
çok az şekerli limonatalar, maden suları ve ay-
ran eklenebilir. 

Beslenmede ise öğün sıklık ve miktarlarına 
özen gösterilmeli güne mutlak kahvaltı ile baş-
lanmalı. Öğün atlamadan tüm öğünlerde dü-
zenli besin alımına dikkat edilmelidir. 

Öğünlerde zeytinyağlı yemekler, ızgaralar ol-
malı özellikle beyaz et tüketimi öğünlere ek-
lenmelidir. Bol yeşillikli salatalar yemeklere 
eşlik etmelidir. Kızartmalar ve çok yağlı salçalı 
yemeklerden kaçınılmalıdır. Yeri gelmişken, 
basında yer alan düşük kalorili, kısa zamanda 
hızlı kilo kaybına yönelik diyetlerin vücutta ka-
lıcı hasarlar dahi oluşturabileceğinin bilincinde 
olarak sıvı ve daha çok kas kaybına neden ola-
cağı unutulmamalıdır.

Ara öğünlerde meyve tüketimi sağlanmalıdır. 
Meyveler vitamin ve minarel desteğidir, bizi 
zinde tutarlar, sıcağın verdiği rehavet hissini 
yok ederler, metobalizmayı sürekli çalışır hal-
de tutarlar. Kan şekeri regülasyonu yaparlar ve 
sıvı ihtiyacını düzenlerler fakat ana öğünlerin 

SAĞLIK

meyve ile geçiştirilmesi doğru değildir. Kolest-
rol, şeker ve kan basıncı üzerine olumsuz etki-
leri vardır. Yaz aylarında artan sebze ve meyve 
çeşitliliğinden faydalanarak tüketimi arttırılma-
lıdır. İyi bir anti-oksidan oldukları unutulmama-
lıdır. 

Tatilde artan tatlı 
ihtiyacı doğaldır 
karşılamak için 
şerbetli tatlılar 
yerine meyveli 
tatlılar, sütlü tatlı-
lar ve dondurma 
tercihi doğrudur. 
Bu sayede artan 
CA ve mineral ih-
tiyacı ve vitamin-
ler sağlanabilir. 

Yaz aylarında ha-
vanın geç kararması akşam yemeklerinin daha 
geç saatlere sarkmasına sebep olur oysa meta-
bolizma düzeni açısından bakıldığında akşam 
yemeklerinin gecikmesi olumsuz etkidir. Geç 
saatlerde yenen yemekler sindirim sıkıntıları ve 
harcanamayan enerji demektir. 

Kilo kontrolü açısından tatillerde veya tatil gün-
lerinde bizi bekleyen iki kışkırtıcı unsur da açık 
büfe ve alkol alımıyla biriktiren kalorilerdir. 
Açık büfelerde kalori bombası yiyeceklerden 
özellikle kızartmalar, soslu yiyecekler ve ma-
karnalar yerine az pilav, ızgara ve varsa sade-
ce sirke veya limon ile tatlandırılmış bol salara 
öneririm. 

İçkilerin ana maddesi olan alkol 1 gramda 7 
kcal içerir aşırı alkol tüketimi kalp ve karaciğer 
sağlığını tehdit eder. Günlük olarak alkol tüke-
timinde erkekler 2, kadınlar 1 birimi aşmama-
lıdır. Alkol diüretiktir yani vücuttan su atılımını 
forse eder özellikle aç karnına alındığında kan 

şekerinde ani dü-
şüşler oluştura-
bilir. Alkol alıyor-
sanız yanında bol 
su ve hafif yiye-
cekler olmalıdır. 

Gıda zehirlenme-
lerinin yaz ayla-
rında pik yaptığı 
bilinen bir ger-
çektir yüksek sı-
caklıklarda her 
türlü besin kay-
nağı bozulmaya 

meyillidir ama bizim için en önemlileri et, balık, 
tavuk, süt ve yumurtadır. Açıkta bekletmeyi-
niz emin olmadığınız hiçbir yiyeceği tatmayınız 
dahi. 

Tüm bu öneriler ışığında egzersiz yapmayı gün-
lük rutinine ekleyiniz amaç metobolizmayı ça-
lıştırmak, sağlıklı kalmaktır. 

Sağlıklı Günler Dilerim. 

Dr. Ömür Hiçdönmez

GAMA Holding İşyeri Hekimi
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DEVAM EDEN PROJELER
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Kuzey Kutup Dairesinde işletmeye alınmış ilk tesis 
olmasının yanısıra dünyanın en büyük endüstriyel 
tesislerinden birisi olma özelliğini  de taşıyan Yamal 
LNG Projesinde Haziran 2019 itibariyle 1. ve 2. Etap 
kapsamımızda tamamladığımız üniteler normal ka-
pasitede çalışmaya devam ediyor.  

GAMA Endüstri A.Ş nin iş ortaklığı  REGA JV tarafın-
dan yapımı üstlenilen Yamal LNG Projesinde sert 
hava koşulları ve lojistiik zorluklarına rağmen geç-
tiğimiz dönemde önemli ilerlemeler sağlanıp  Ha-
ziran 2019 sonu itibarıyla yapım işleri %100 ilerle-
meye ulaştı.

Bu dönem içerisinde demobilizasyon faaliyetlerine 
devam edilmiş olup, Haziran 2019 itibariyle şanti-
yeden tüm  REGA JV personeli ayrıldı.

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

EPC olarak yapımı üstlenilen bütün binalarda dev-
reye alma çalışmaları tamamlandı ve işletme ekip-
lerinin kullanımına teslim edildi. 

2. Etap garanti kapsamı Aralık 2018 sonu itibarıyla 
başlamış olup, İşverenle sözleşmenin kapatılması 
görüşmeleri  devam etmekte olup, kısa sürede ge-
çici kabulun imzalanması bekleniyor.

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

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

200’den fazla doğal gaz kuyusunun açıldığı bölge-
de, üretilen LNG özel olarak  tasarlanan kendinden 
buz kırıcılı tankerlerle taşınmaya devam edilmekte 
olup, kesintisiz olarak her dönem Kuzey Deniz Yolu 
kullanılarak Asya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılmak-
tadır. 

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

Yamal LNG tesisinde  3. Trainin de devreya alınması 
ile yıllık 16.5 milyon ton LNG üretim kapasitesine 
ulaştı. 

TAMAMLANAN 
PROJELER

YAMAL 
LNG TESİSİ
CWP3B Paketi Utility ve Offsite için 
Modül Montaj ve Bağlantı İşleri, Mekanik 
İşler, Borulama İşleri, Anahtar Teslimi 
(EPC) Tanklar ve Binalar, Elektrik ve 
Enstrümantasyon işleri.
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Proje kapsamında montaj işleri, kısmi malze-
me tedarikleri ve kısmi devreye alma işleri bu-
lunuyor.

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

tüm alt yapı işleri. 

Projede Bina ve HVAC detayları haricinde mü-
hendislik işleri SAIPEM kapsamında yer alıyor. 

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

Tesise bağlı  2 su kuyusunun tüm kazı dolgu ve 
inşaat işleri,  Ana tesisin tüm altyapı ve üst yapı 
proses boru montajları, çelik konstrüksiyon 
montajı, mesnet imalatları ve montajı, Aralık 
2018 itibarıyla tamamlandı. Elektrik ve enstrü-
man işleri Mart 2019 tarihi itibarıyla tamamlan-
dı. 

Projenin devreye alma öncesi testleri (GAMA), 
devreye alma işleri çalışmalarının (SAIPEM) 
sorunsuz bir sekilde tamamlanmasının ardın-
dan 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla tüm proses 
sistemleri Suudi Aramco’ya devredilip günde 
90,000 varil ham petrol üretilmeye başlandı. 

AbuJifan petrol sahasının Şubat 2019 tarihi iti-
barıyla hazır hale gelmesiyle de günlük 200,000 
varil ham petrol işlenmeye başlandı. 

2019 Haziran sonu itibarıyla proje ilerlemesi:

Saha İnşaat İşleri İlerlemesi  %100 
Bina İnşaat İşleri İlerlemesi  %100 
Mekanik İşleri İlerlemesi  %99,98 
Elektrik İşleri İlerlemesi  %100 
Enstrüman İşleri İlerlemesi  %100 
Telekom İşleri İlerlemesi  %100
Genel Proje İlerlemesi  %99,99  

Ham petrol üretiminde dünya devi olan Suudi 
Aramco, işleme ve dağıtım konusunda endüst-
ride öncü olduğu kadar, Petrol ve Gaz sektö-
ründe uluslararası alt kuruluşlar ile faaliyetler 
yürütüyor. Aramco projelerinin, enerji sektörü-
nü dünya çapında ilgilendirdiği biliniyor. 

Riyad’ın doğusunda, karayolu ile yaklaşık 240 
km mesafede bulunan Khurais Projesi, 3 böl-
genin (Khurais, Mazalij ve Abu Jifan) petrol ya-
taklarını ve petrol işletmelerini adı altında top-
luyor. Bölgede yüzlerce kuyu ve 4 adet Gaz/Su 
ve Petrolü birbirinden ayıran ön rafinasyon te-
sisi (GOSP) mevcut. Ham petrol, ikisi Khurais’te 
bulunan bu (GOSP) tesislerden geçerek son iş-
lemler için Abqaiq’te bulunan tesislere pompa-
lanacak.

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

Aramco’nun bu projedeki üç ana taşeronun-
dan biri olan Snamprogetti Saudi Arabia Ltd. 
Co. (SAIPEM İtalya iştiraki) tesis inşası ve Gaz/
Petrol ayrıştırma kapsamında olan tüm tesis-
lerin yüklenicisidir. Khurais Satellite GOSP Pro-
jesi’nin yapım işlerini yürütmek üzere GAMA, 
30 Eylül 2015 tarihinde, GAMA Al Moushegah 
Arabia Ltd. olarak, Snamprogetti Saudi Arabia 
Ltd. ile sözleşme imzalandı. 

DEVAM EDEN 
PROJELER

KHURAIS
GAZ ve PETROL
AYRIŞTIRMA 
TESİSİ
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1 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve 39 aylık 
süresi olan 1800 MW elektrik üretim kapasi-
tesindeki ALBA Kombine Çevrim Güç Santrali 
Projesi, GAMA Güç Sistemleri ve GE Energy 
kapalı konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.
Konsorsiyum, projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman satın alma ve saha montaj, yapım 
işleri, elektro mekanik işler, kurulum, test ve 
devreye alma işleri ile santralde çalışacak per-
sonelin eğitiminden sorumludur.

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

Ünite-1 basit Çevrim ilk ateşleme 28 Ekim 
2018, Ünite-2 ilk ateşleme 24 Aralık 2018, Ünite 
3 ilk atesleme ile Ünite 1 Buhar Turbinine ilk 
buhar verilmesi 30 Mart 2019 ve Ünite 2 Buhar 
Türbinine ilk buhar verilmesi 01 Temmuz 2019 
tarihlerinde başarıyla gerçekleşti. 

Ticari işletme kabulü tarihleri ise Ünite-1 için 
09 Ağustos 2019, Ünite-2 için 10 Eylül 2019, 
Ünite-3 için 13 Kasım 2019 olarak öngörülüyor.
Projede İnşaat, mekanik ve elektrik tasarımları 
ile satın alma işleri tamamlandı.

DEVAM EDEN 
PROJELER

GAMA merkez ofis toplam tam zamanlı 
personeli 8 kişi, GAMA merkez ofis toplam 
yarı zamanlı personeli 1 kişi, GAMA saha ofisi 
141 kişi, GE saha ofisi 42 kişi, GAMA, GE ve 
taşeronlar toplam saha personeli 2.606 kişi 
olarak kaydedildi.

Haziran 2019 sonu itibarı ile proje fiziksel 
ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi  %95,06
Mühendislik ilerlemesi  %99,63
Satın alma ilerlemesi  %99,32
Devreye alma ilerlemesi %76,38
Yapım ilerlemesi    %93,72

1.800 MW ALBA PS5 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ
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GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satın alma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işle-
ri ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri 
tamamlandı. Ünitelerin performans testleri Ni-
san ayı içerisinde tamamlandı. Kilit personelin 
Cezayir merkez ofise mobilizasyonu sağlanarak 
diğer tüm şantiye personeli demobilizasyonu 
tamamlandı.

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

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

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

Santralin Geçici Kabul tarihinin 2019 yılı içinde  
gerçekleşmesi öngörülüyor.

750 MW BOUFARİK 
BASİT ÇEVRİM 
ELEKTRİK 
SANTRALİ

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

DEVAM EDEN 
PROJELER
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23 Ekim 2018 tarihinde GAMA sorumluluğunda-
ki sistemlerin POSCO E&C’ye devri tamamlandı. 
Sahada çevre düzenleme ve eksik kapatma işleri 
devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte ka-
lan devreye alma ve test faaliyetleri POSCO E&C 
sorumluluğu ve liderliğinde devam etmekte olan 
santralin baz yüke çıkmasını takiben performans 
ve güvenilirlik testleri yapılarak müşteriye teslim 
edilecek. 

POSCO E&C kapsamında yer alan Buhar Türbin-
leri ve Besi Suyu Sistemlerinde yaşanan muhtelif 
sorunlara bağlı olarak santralin müşteriye devir 
tarihi ile ilgili öngörü Unite #1 için Ağustos 2019, 
Unite #2 için ise Kasım 2019 şeklinde revize edil-
di.  
 
 

Projede demobilizasyon süreci devam ediyor ve 
bu doğrultuda güncel saha personel sayısı 10 
endirekt, 1 direkt olmak üzere toplamda 11’dir. 

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

Haziran 2019 sonu itibarı ile proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi  % 99,99
Mühendislik ilerlemesi  % 100
Satın alma ve Lojistik ilerlemesi % 100
Genel inşaat-montaj ilerlemesi % 100
Devreye alma ilerlemesi  % 99,99

2x150 MW 
KHABAT TERMİK 
SANTRALİ  
ÜNİTE 1&2

KHABAT Projesi, 2 adet BHI marka konvansiyonel 
tip Fuel Oil Kazan ve 2 buhar türbini ve jenera-
törü (Siemens SST900) ile soğutma sistemi ıslak 
tip fanlı soğutma kulesinden oluşan, soğutma 
suyunun Büyük Zap Nehri'nden temin edileceği 
termik elektrik santralinin anahtar teslimi yapımı 
işidir. 

POSCO E&C yüklenici, GAMA Güç Sistemleri ise 
ana müteahhit olarak Projede yer alıyor. 

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

Santral için diğer bir önemli adım olan, türbine 
buhar verilmesi aktivitesi her iki  Ünite için de 
tamamlanmıştır. 1 no’lu Ünite, senkronizasyon 
aktivitesi kapsamında ilk enerji üretimini 12 Ha-
ziran 2018 tarihinde, 2 no’lu Ünite, 01 Temmuz 
2018 tarihinde gerçekleştirdi.

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

Prefabrikasyonu Türkiye’de tamamlanan yak-
laşık 83.000 WDI boru imalatının tamamının 
sahaya nakliyesi tamamlandı, sahada ise toplam 
160.410 WDI kaynak yapıldı. Proje kapsamındaki 
tüm boru montaj, kaynak ve hydro test aktivite-
leri tamamlandı.

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

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

DEVAM EDEN 
PROJELER
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İşvereni, bir devlet kurumu olan Saudi Electri-
city Company (SEC) olan Proje, Suudi Arabistan 
Devleti’nin 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda 
planlanan altyapı ve enerji yatırımları içerisinde 
yer alıyor. Ülkenin artan enerji tüketim ihtiyacı-
nın karşılanması ve mevcut elektrik altyapısının 
iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen SEC Güç 
Santrali 13’ün, 1800 MW kurulu güç üretim ka-
pasitesi ile çalışması planlanıyor. 

02 Temmuz 2015 tarihinde sözleşmesi imzalan-
mış olan Proje'de WorleyParsons mühendislik ve 
sözleşme yönetimi için İşveren danışmanı olarak 
hizmet veriyor.

PP13 Projesi sözleşme kapsamı: (i) Güç adası 
Mekanik, Enstrümantasyon ve Kontrol Sistem-
leri (I&C) ve Elektrik İşleri ve Pre-Commissioning 
İşleri; (ii) GIS Ekipmanları Montaj (Tasarım, Yapım 
ve Devreye Alma) İşleridir. İki adet enerji üretim 
bloğundan (bir blok 3 GTG+1 STG’) oluşan sant-

ralde; 6 adet GE 7FA Gaz Türbini ve Jeneratörü, 
6 adet HRSG, 2 adet GE Reheat Double Flow D11 
Buhar Türbini, 5 adet GSU Trafo, 3 adet SGT 
trafo ve 2 adet ACC bulunuyor. GAMA kapsamı 
içerisinde, güç adası elektro-mekanik montajı, 
10 adet muhtelif hacimlerde depolama tankı 
yapımı, 17 adet proses binası, boru imalatı ve 
montajı, üçüncül çelikler de dahil olmak üzere 
türbin binası ve boru köprüleri birincil ve ikincil 
çelik yapı montajları, BOP elektro-mekanik ekip-
man montaj işleri ve çeşitli proje malzemelerinin 
temini bulunuyor. Ayrıca, PP13 ile üretilecek 
enerjinin SEC dağıtım sistemine aktarılmasını 
sağlamak için 1 adet 380KV ve 1 adet 132KV şalt 
trafo merkezi yapım işleri GAMA kapsamındadır. 

Gaz türbini ve jeneratörlerinin mekanik montajı 
tamamlandı. Gaz Türbinlerinin ventilasyon ka-
nalları montaj işleri tamamlandı. Güç Üretim Bi-
nasında ve ilgili boru hatlarında ana ve yardımcı 
çelik yapı elemanları montajı tamamlandı. Ünite 

23, 22 21, 13, 12, 11’de lube oil flushing ve nihai 
yerleşim ayarlamaları tamamlandı. Ünite 23,22 
ve 21 GTG kontrol paneli (Mark VIe) enerjilendi-
rildi.

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

WetSAC ünitesinde bulunan 12 adet fan baca-
sı, fan deck montajı, yürüme yolları, korkuluk 
montajı, damla tutucu montajı, grouting işleri, 
sprey pompası ve sprey boruları montaj işleri 
tamamlandı. Buhar Türbini Ünite 28’de ön ayar 
işlemleri tamamlanmıştır.BOP borulama pre-

fabrikasyon işleri ve Basit Çevrim için gerekli 
sistemlerin boru montaj işleri büyük oranda ta-
mamlandı. Proses Binaları için çelik yapı imalat 
işleri ve montaj işleri tamamlandı, mimari işler 
büyük oranda tamamlandı. Cephe ve çatı panel 
malzemeleri sahaya teslim edilmiş olup, montajı 
%98.18 oranında tamamlandı.

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

Haziran 2019 sonu itibarı ile proje ilerlemesi:

Genel proje ilerlemesi   % 87,14
Mühendislik ilerlemesi    % 99,94
Satın alma ilerlemesi     % 97,08
Elektromekanik montaj işleri ilerlemesi  % 81,00

DEVAM EDEN 
PROJELER

1.800 MW PP13 GÜÇ SANTRALİ 
ELEKTRO-MEKANİK MONTAJI
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Kimyasal temizlik buhar blöfü için ihale süreci 
tamamlandı ve 06.05.2019 tarihine sözleşmesi 
imzalandı. Yollar ve çevre düzenlemesi ile ilgili 
ihale hazırlıklarına başlandı.

Haziran 2019 sonu itibariyle GAMA persone-
li; merkez ofiste 18, sahada ise 149 kişidir. Alt 
yükleniciler, MHPS ve Sumitomo saha personeli 
toplamı ise 1,118 kişidir. 

Haziran 2019 sonu itibariyle Proje’nin fiziksel 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir:

Genel proje ilerlemesi % 82
Mühendislik ilerlemesi % 99,3
Satın alma ilerlemesi % 92,6
Yapım ilerlemesi  % 71,1

450 MW RADES-C 
DOĞAL GAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM 
GÜÇ SANTRALİ

Sahibi La Société Tunisienne de l'Electricité et 
du Gaz (STEG) olan, RADES-C Kombine Çevrim 
Santrali Projesi kapsamındaki anahtar teslimi 
yapım işleri; Sumitomo Corporation (SC) - Mit-
subishi Hitachi Power Systems (MHPS) konsor-
siyumu tarafından yürütülüyor. 

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

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

Proje için önemli kilometre taşlarından GT tra-
fonun enerjilendirilmesi aktivitesi 16.05.2019 
tarihinde, basit çevrim ilk ateşleme aktivite-
si de 14.06.2019 tarihinde başarıyla tamam-
landı. 20.06.2019 tarihinde tam yüke çıkıldı, 
27.06.2019 itibarıyla da sistem basit çevrim ti-
cari işletmeye hazır hale getirildi. 

Kombine çevrim için ilk ateşleme tarihi 
08.01.2020, geçici kabul tarihi ise 21.09.2020 
olarak planlanıyor. 

Proje kapsamındaki ana tasarım ve satın alma 
aktiviteleri tamamlandı, detay tasarım ve satın 
alma aktivitelerine devam edildi. Nisan 2019 - 
Haziran 2019 döneminde sahadaki ekipmanla-
rın montajı ve testleri için hizmet satın alındı.

İnşaat mühendislik işleri kapsamında ağırlıklı 
olarak; mimari işler, bakım binaları tasarım iş-
leri ve çevre düzenleme işleri üzerinde çalışıldı.

Mekanik mühendislik işleri kapsamında ağırlık-
lı olarak; borulama tasarımının tamamlanması 
üzerinde çalışıldı.

Elektrik ve enstrümantasyon-kontrol mühen-
dislik işleri kapsamında ağırlıklı olarak çeşitli 
kablo bağlantı diyagramları üzerinde çalışıldı.
Basit çevrim için gerekli boru hatlarının montajı 
tamamlandı, kombine çevrim için gerekli boru 
hatları prefabrikasyonu ve montajı üzerinde 
çalışılmaya devam edildi. HRSG bölgesi temel 
işleri tamamlanmış olup, çelik montaj işleri ça-
lışmalarına devam edildi. Türbin binası ve WTP 
binasında çelik montajına devam edildi ve ince 
işlere başlandı. Elektroklor binası üst yapı işleri 
devam etti. Elektrik kontrol binasında ince işler 
kapsamında çalışmalara devam edildi. İdari ve 
teknik binalarda üst yapı ve ince işler kapsa-
mında çalışmalara devam edildi.

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

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 
m² olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık 
kampüsü Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarından 
oluşuyor. Yapılan değişiklik emirleri sonrasın-
da proje kapalı alanı 628,183 m²’ye çıkmış ve 
bu artış Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

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

Projenin başından itibaren patlatmalı kazı yön-
temi ile kapsamdaki 4,17 milyon m³ hafriyatın, 
4,05 milyon m³’ü gerçekleştirildi. 

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

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

Altyapı imalatlarına devam edilmektedir. Çevre 
istinat yapıları imalatlarına devam edilmekte-
dir. Mekanik ve Elektrik ekipman sevkiyatları ve 
montajlarına devam edilmektedir.

Bu güne kadar toplam 477.000 m³ yapısal be-
ton dökümü gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
toplam 81.000 ton demir, 491.000 m³ yapısal 
beton kullanılacak.

2019 Haziran sonu itibarı ile toplam 2.100 kişi 
istihdam edilmektedir.

Haziran 2019 sonu itibari ile proje fiziksel 
ilerlemesi: 

Proje Genel İlerlemesi %56,1
Tasarım İlerlemesi %98,2
Satınalma İlerlemesi %52,7
Yapım İlerlemesi  %57,2

DEVAM EDEN 
PROJELER

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

Proje, 368.668 m² arsa alanı üzerine inşa edi-
lecek olup, toplam inşaat alanı 387,314 m² ve 
yatak kapasitesi 1.180’dir. 

Sağlık kampüsü  Ana Hastane Binası, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek 
Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Bina-
larından oluşuyor.  Yapılan değişiklik emirleri 
sonrasında proje kapalı alanı 383.897 m²’ye 
çıktı.

Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. (SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı ara-
sında, Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. 
13 Şubat 2017’de yer etslimi yapılan Proje'nin 
36 aylık sözleşme süresi içerisinde tamamlan-
ması planlanıyor. 

Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hasta-
nesi ve Teknik Servis Binalarında mimari işlere 
devam ediliyor. Alçıpan bölme duvar, saten 
alçı, seramik ve kompoze taş kaplama gibi 
mimari imalatlar projelerine uygun olarak sür-
dürülüyor. Alüminyum cephe ve mantolama 
işleri Fizik Tedavi ve Adli Psikiyatri Hastanesi’n-
de tamamlanmak üzere. Bunun yanı sıra cephe 
işleri Ana Hastane Binası’nda hızla ilerliyor. 

Tüm binalarda kablo kanalı montajı, kuvvetli ve 
zayıf akım kablolama işleri ve asansör montaj 
işleri devam ediyor. Zayıf akım ekipmanları ve 
aydınlatma armatür montaj işleri tüm binalar-
da başladı. 

Ayrıca mekanik işlerde sıhhi tesisat, havalan-
dırma sistemi, yangın sistemi ve ısıtma-soğut-
ma sistemleri imalatları devam ediyor. Medikal 
gaz sistemi işleri Ana Hastane ve Fizik Tedavi 
Hastanesi’nde devam ediyor.

Pompalar, asansör, güneş enerji panelleri, me-
dical gaz istasyonları ve vitrifiye-armatür gibi 
elektrik ve mekanik ekipmanların üretim süreç-
leri ve saha nakliyeleri devam etmekte olup, bu 
ekipmanların montajlarına devam ediliyor. 

 İş programına uygun olarak kalan malzeme te-
mini ve mimari işler ihale paketleri için altyük-
lenici ve tedarikçi satınalma süreçlerine devam 
ediliyor.

166 GAMA-Türkerler personeli ve 2.430 altyük-
lenici personeli olmak üzere projede toplam 
2.596 kişi istihdam ediliyor.

DEVAM EDEN 
PROJELER

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) Konsorsiyumu 21 Ara-
lık 2017 tarihinde Irak Elektrik Bakanlığı, Elekt-
rik & Enerji Üretimi Basra Genel Müdürlüğü ile 
200MW’lık Hartha Termal Güç İstasyonunun 1. 
Ünitesinin yenilenmesi için Basra’da sözleşme 
imzaladı. 

Proje Aralık 2017’de işverene teslimatını ger-
çekleştirdiğimiz Hartha U4 projesinin ardından  
Irak’da gerçekleştireceğimiz 3. proje olacak. 

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

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

Sonuç olarak, şu anki Hartha güç istasyonu ko-
şulları, orijinal güç verimliliğini büyük ölçüde 
düşürdüğü için jeneratör veriminin 200MW’lik 
orijinal verimine döndürülmesi ve kazan/tür-
bin/jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabil-
mesi hedefleniyor.

DEVAM EDEN 
PROJELER
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4x350 MW
AL-KHALIJ
ENERJİ SANTRALİ

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

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

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

Libya’daki tüm olumsuz gelişmelere karşın, İş-
verenimiz GECOL ile iletişimimiz kesilmedi ve 
sıcak bir şekilde devam ediyor.

DEVAM EDEN 
PROJELER
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COMPLETED 
PROJECTS

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

After handing over the  the units  which were comp-
leted  under the scope of works for 1st and 2nd 
phases of the  Yamal LNG  Project, which has the 
property of the one of  biggest Industrial Projects in 
the World, in addition to its property of being “the 
first plant” which has  ever been put into operation 
in North Pole, it has continued its operation in nor-
mal capacity by June 2019.

Despite harsh weather conditions and severe logis-
tical difficulties in the Project that was constructed 
by the REGA JV, a Joint Venture of GAMA Industry, 
prominent progresses have been reached in the 
previous term and 100% total project completion 
was achieved in the Yamal LNG Project.

In this term, demobilization activities have continu-
ed and as of June 2019, all the REGA JV personel 
have been dispatched from the project site.

As main work activites, 210,400 WDI piping fabrica-
tion, 193,800 WDI piping erection (in total 404,200 
WDI piping works) works, 34,150 ton steel structu-
re installation, 3,960 km cable pulling works and 
114,900 m2 insulation works have been completed. 
Between April – June 2019 period, a total of 23 per-
sonnel have worked at the site (20 from REGA JV, 3 
from Subcontractor).

Commissioning works in all EPC Buildings has been 
completed and the buildings were handed over to 
Client Operetion Teams. 

Guarantee period for the 2nd phase also started 
by the end December 2018 and negotiations with 
the client for work completion certifacte-provisio-
nal acceptance is on-going. 
Yamal LNG Project is located inside the arctic circle, 
near North pole and the territory has extreme we-
ather conditions during winter period of approxi-
mately 7-9 months  in which temperatures below 
50 Celcius were experienced. 

Yamal LNG Project hosted multinational team in 
the  investment, construction and operation sta-
ges. With the  achievement of the first Cargo, by 08 
December 2017, the strategic goal has been reali-
zed  in between Russia and project Lenders.
 

The LNG, that has been produced from more than 
200 wells drilled  for Yamal LNG Project, has been 
transported smootly in all the seasons through  the 
North Sea  to Asian  and Europian  Countries, with 
the icebreaker tanker designed specially for this 
Project.  

By February 2019, ten millionth ton of LNG has 
been offloaded to 136 th cargo  since the commen-
cement of the project. Putting the 3rd LNG Train 
into operation,  plant capacity has reached 16,5 
million ton production annually. 

During past period, the progress of the project is 
100% by the end of June 2019.   
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System Details

• Dual Phase High Pressure Production Trap 
(HPPT) (Oil-Gas-Water separator) 

• Tri-ethylene Glycol (TEG) Degassing unit
• Flare, Discharge and Support Units 
• Process Automation Units
• Communication systems for Data and 

VOIP systems,
• Blast proof buildings and all underground 

works 

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

Under the scope of GAMA, 2 main Building 
(Substation and Control building) and all ot-
her support building’s (Telecom, Security Sup-
port, Gate House, X-Ray) civil and architectu-
ral works has been completed. 

Excavation- backfilling works and concrete 
works (including Pre-Cast) of  2 plant remo-
ted Wasia wells, all underground and abo-
veground  piping works of main plant, Sup-
port manufacturing,  Steel structure erection 
works, is %100 completed as of December 
2018 . Electrical and Instrumentation Works 
has been completed as of March-2019.

After the completion of all pre-commissio-
ning activities (GAMA), commissioning and 
start-up activities (SAIPEM), as of 1 November 
2018, plant process sections handover to Sa-
udi Aramco and began producing 90,000 bpd 
Crude Oil. 
The total Crude Oil production increased to 
200,000 bdp after the completion of the Abuji-
fan Oil field preparation since February-2019.

Progress as of June 2019 is as follows:

Civil Works progress    100%
Building Works progress    100%
Mechanical Works progress    99.98%
Electrical works progress  100%
Instrumentation works progress 100%
Telecom Works progress   100%
Overall Progress      99.99%

ONGOING 
PROJECTS

The world leader in crude oil production, 
Saudi Aramco owns and operates an exten-
sive network of refining and distribution fa-
cilities and is responsible for gas processing, 
transportation and installation of that fuel 
through Saudi Arabia's industrial sector. It 
is well known that Aramco Projects span the 
globe and the industry.

The Khurais project covers three oilfields: 
Khurais, Abu Jifan and Mazalij. Throughout 
this region, there are numerous gas-oil sepa-
ration plants (GOSPs), which provide the initial 
separation of water and gas from the oil prior 
to shipment to Abqaiq for further processing. 

Crude Oil production capacity of Saudi Aram-
co at above said areas is currently 300,000 
bpd. This project has been started to increa-
se the capacities to 90 MBPD (Mil-lion Barrel 
Per Day) at Mazalij and 110 MBPD at Abu Jifan 
with total amount of 200 MBPD.

This project is divided into three lump sum 
turnkeys (LSTKs) and Snamprogetti Saudi Ara-
bia Ltd. Co. (Subsidiary of Italian SAIPEM) is 
one of the main contractor for utilities and oil 
separation scope.
 

KHURAIS 
GAS & OIL 
SEPARATION 
PLANT
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There are 8 personnel working full time, 1 per-
sonnel working part time in Gama HQ office 
and; 141 GAMA, 42 GE personnel are working 
at Bahrain site office for the project. Total site 
personnel has been recorded as 2.606 by the 
end of June 2019.

Progress as of June 2019 is as follows:
General Project Progress  95.06%
Engineering Progress   99.63%
Procurement Progress   99.32%
Commissioning Progress  76.38%
Construction Progress   93.72%

ONGOING 
PROJECTS

GAMA Power Systems and GE Energy Close 
Consortium undertakes 1800 MW ALBA Com-
bined Cycle Power Plant Project, which started 
on 1 August 2016 and has 39 months project 
duration.

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

The First Firing of Gas Turbine 1, Gas Turbine 
2 and Gas Turbine 3 have been successful-
ly achieved on 28.10.2018, 24.12.2018 and 
30.03.2019. Unit 1 & Unit 2 Steam Turbine 
first roll has been achieved on 30.03.2019 and 
01.07.2019. Commercial Operation Dates for 
Unit-1, Unit-2 and Unit-3 are planned on 09 
August 2019, 10 September 2019 and 13 No-
vember 2019 respectively. 

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

1,800 MW ALBA 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT
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GAMA is responsible for the full and complete 
execution of the works such as; the design, the 
engineering, the procurement of equipment and 
materials including long term spare parts, civil 
works, construction, installation, assembly, testing, 
training and commissioning of the Power Plant, 
which are completed. Performance tests have 
been completed in April 2018.

Key personnel has been mobilized to Alger office 
and site personnel demobilisation has been com-
pleted.

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

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

Plant PAC date is envisaged to be realized within 
2019. 

750 MW BOUFARIK 
SIMPLE CYCLE 
POWER PLANT

GAMA Power Systems signed a Contract on 20 
October 2013 with Algerian Company of Elec-
tricity Generation (Sonelgaz) for Boufarik Simple 
Cycle Power Plant Project, with a total capacity of 
approximately 704,129 MW. The power plant is 
designed to include 3 no’s of GE 9 FA.03 gas tur-
bine and 3 no’s Generator model 324H running 
with Natural Gas and Fuel oil.

ONGOING 
PROJECTS
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Due to the particular problems observed among 
the Steam Turbines and Feed Water System which 
are under POSCO E&C scope of works, the fore-
sight of the hand-over dates of the Plant to the 
Owner have been revised as August 2019 and No-
vember 2019 for Unit #1 and Unit #2, respectively. 

The demobilization phase of The Project is ongo-
ing. In this respect the current personnel number 
at site is 11,  10 of which is indirect and 1 is direct 
personel. 

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

Progress as of June, 2019 is as follows:

Overall Project Progress  %99.99
Engineering Progress  %100
Procurement & Logistics Progress %100
Construction Progress  %100
Commissioning Progress  %99.99

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

KHABAT Project is a turnkey project, which con-
sists of 2 BHI brand conventional fuel oil Boilers, 2 
steam turbines and generators (Siemens SST900) 
and a wet-type cooling tower which consumes 
cooling water from Great Zap River. POSCO E&C 
is the Contractor of the Project and GAMA is the 
Main Subcontractor of POSCO E&C.

‘’Boiler Initial Firing’’ activities which are one of the 
major milestones of the Project have already been 
achieved for both Unit #1 and Unit #2 in October 
23rd, 2017 and January 17th, 2018 respectively. 
Later on Unit #1 Boiler Steam Blow Out activity 
was completed on December 10th, 2017 and Unit 
#2 boiler steam blow out activity was completed 
on February 22nd, 2018. 

The other essential milestones of Unit #1 and Unit 
#2, steam admission to the turbines have been 
accomplished successfully. Initial electricity gen-
eration, during synchronization tests have been 
achieved for both units on June 12th, 2018 and 
July 1st, 2018 respectively.

Meanwhile, commissioning of all process based 
systems associated with FGD area have been 
completed.
Excluding of  14,500 m3 lean concrete for mobili-
zation purpose; 79,286 m3 of  structural concrete 
are poured in the Project. 

Within the scope of project totally 8.396 tons of 
steel erection was completed.

Approximately 83,000 WDI pipe prefabrication 
welding has been performed in Turkey and trans-
ferred to Site. 160,410 WDI field weld has been 
completed, including small bore piping. All pipe 
erection, welding and hydro test activities in the 
scope of the Project have been completed suc-
cessfully.

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

Entire turnover packages out of 584 are handed 
over to commissioning team and all commission-
ing activities within the scope of Gama have been 
successfully finalized. 

The hand-over of the systems within Gama’s re-
sponsibility was achieved on October 23rd, 2018. 
Landscaping and punch closure activities are cur-
rently ongoing at site. The remaining commission-
ing activities which are under POSCO E&C respon-
sibility & leadership are ongoing and following 
the base loading of the Units; the Project will be 
handed over to the Owner after Performance and 
Realibility Tests. 

ONGOING 
PROJECTS
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The Client is Saudi Electricity Company (SEC), a 
state owned joint stock company. Project is devel-
oped as part of Infrastructure and Energy Invest-
ment Projects in Saudi National Vision 2030 De-
velopment Program. Power Plant 13 is planned to 
produce 1,800 MW power capacity and purposed 
to meet future energy demands and upgrading 
the electrical distribution networks of the country.

The contract was signed on 2nd of July, 2015. 
WorleyParsons is the Client’s consultant for Engi-
neering and Contract Management Services at the 
Project. Scope of the contract consists of i) Power 
Island Mechnical, I&C works, Electrical Works and 
Precommissioning works; ii) GIS Equipment In-
stallation Works (Design Build and T&C) for PP13 
Power Plant Project.

Power Plant comprises of 2 no. power generation 
(3 GTG+1 STG each block) blocks covering 6 no. 
GE 7FA gas turbines and generators, 6 no. HRSG 
Units, 2 no. GE Reheat Double Flow D11 stream 

turbines, 5 no. GSU Transformers, 2 no. SGT 
Transformers and 2 no. Air Cooled Condensers.

Power Island Electromechanical erection, 10 no. 
various size storage tank construction, 17 no. 
process buildings, piping fabrication and erection 
works, primary and secondary steel structure 
erections for turbine buildings and pipe racks 
with all associated tertiary steel structures, BOP 
electromechanical equipment erection works 
and supply of various project materials are under 
GAMA scope. In addition, 2 no. GIS Substations 
with capacities of 380 kV and 132 kV respectively 
will be constructed by GAMA to inject the Power 
produced by PP13 to the SEC transmission system. 

Erection of gas turbines and generator sets are 
completed. Ventilation ducts’ erection are com-
pleted.Primary and secondary steel erection have 
been completed at Power Generation Building 
and related piperacks. Lube Oil Flushing & Final 
alignment works at Units 23, 22 ,21, 13, 12 & 11  

are completed. GTG control panel (Mark VIe) for 
unit no.23,22 and 21 were already energized. DCS 
panels at main electrical buildings are already en-
ergized. 

Mechanical erection  of ACC Unit#28 and Unit#18 
is completed. Erection of modules, drums and 
main body of six HRSGs  are almosted completed. 
Interconnecting HRSG Piping works are remained 
since the Client has not yet provided these mate-
rials. Installation of the Main and By-Pass Stacks, 
Modules and Drums  are completed, Insulation 
and aluminum jacketing works are completed. 
Erection of 12 fan stacks, fan decks, walkways, 
grouting activities, drift eliminator installation, 
Spray pump and spray piping installation have 
been completed at WetSac. Overhead Crane 
installations, testing activities and ST Platforms 
installations are completed respectively, and 
erection works are commenced at both ST Units 
28 and ST Units 18 accordingly. Pre-alignment is 
completed at ST Unit 28.

BOP Piping prefabrication works have been com-
pleted. Erection works and piping erection works 
are almost completed at the Simple Cycle prior-
ity areas. Steel structure fabrication & erection 
works for Process Buildings are completed. Side 
and roof cladding materials delivery process are 
completed, 98.18 % of erection works is complet-
ed. Energization of Gas Insulated Switchgear has 
been achieved succesfully on 13th Sep 2018 . GIS 
Area has been handed over to Client. Erection of 
10 storage tank with various volumes, surround-
ing fire fighting systems, and painting of tanks are 
completed.

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

ONGOING 
PROJECTS

1,800 MW PP13 POWER PLANT 
ELECTRO-MECHANICAL 
INSTALLATION WORKS
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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 Cor-
poration (SC) - Mitsubishi Hitachi Power Systems 
(MHPS) Consortium. 

GAMA Power Systems, as the subcontractor of 
SC, is responsible for the design and procure-
ment of BoP equipment, all construction/as-
sembly works at the site and the commissioning 
works of equipment in his scope. 

MHPS scope comprises the design and procure-
ment of Gas Turbine, Steam Turbine and Gen-
erators, Heat Recovery Steam Generator, steam 
cycle piping and bypass system, condenser, Dis-
tributed Control Systems, including the commis-
sioning of these equipment.

As the main milestones of the project, backfeed 
through GT GSU Transformer has been achieved 
on 16.05.2019 and simple cycle first fire has been 
achieved on 20.06.2019. GT ramped up to base 
load on 20.06.2019 and plant become ready for 
the commercial operation by 27.06.2019.  

The first fire date for the combined cycle is 
planned as 08.01.2020 and the provisional ac-
ceptance date is planned as 21.09.2020.

The main design and procurement activities with-
in the scope of the project have been complet-
ed and detail design and procurement activities 
have been continued. In the period of April 2019 
- June 2019, service orders were given for instal-
lation and testing of equipment on site. Within 
the scope of civil engineering works, mainly; ar-
chitectural works, Maintenance Buildings design 
works and landscaping works have been studied.

Within the scope of mechanical engineering 
works, mainly; piping works have been studied.

Within the scope of electrical engineering works, 
mainly; wiring diagrams, have been studied.

The installation of the pipelines for the simple 
cycle has been completed and the prefabrica-
tion and installation of the pipelines for the com-
bined cycle are ongoing. The foundation works 
of HRSG area work completed and steel erection 
works are ongoing. Steel erection works for the 
turbine building and WTP building are ongoing 
and architectural works have been started. Elec-
trochlorination building superstructure works 
are ongoing. Work continued within the scope of 
architectural works for electrical control building. 
Work continued in the scope of superstructure 
and architectural works for admin and technical 
buildings. 

Tender works for chemical cleaning steam blow 
completed and the contract has been signed on 
06.05.2019. RFQ preparation for roads and land-
scaping works have been initiated.

As of the end of June 2019, GAMA personnel; 18 
people in the head office and 149 people in the 
field. The total number of subcontractors, MHPS 
and Sumitomo field personnel is 1,118.

As of the end of June 2019, the physical prog-
ress of the Project is as follows:

Overall project progress  82 %
Engineering progress  99.3 %
Purchase progress  92.6 %
Construction progress  71.1 %

ONGOING 
PROJECTS

450 MW RADES-C 
COMBINED CYCLE 
POWER PLANT



Nisan - Mayıs - Haziran 2019 7776 Sayı 97

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

According to the contract, the total construction 
area is 573.547 m² and the bed capacity is 2.060. 

The health campus is going to include three hos-
pital buildings which are Main Hospital, Physical 
Therapy and Rehabilitation Hospital and High 
Security Forensic Hospital and one Technical 
Service building. After the change orders, total 
enclosed area has reached 629,447 m² and this 
increase has been approved by the Ministry of 
Health.

EPC agreement has been signed between Izmir 
Bayrakli Hastane Yatirim ve Sağlik Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) and Türkerler-GAMA JV on December 2016. 
Site hand over has been signed on 31 May 2017. 
The project construction completion will be in 36 
months.

Up to date, 4,05 M m³ (total 4,17 M m³) excava-
tion has been completed with blasting excava-
tion method.

Rehabilitation Hospital, Technical Service 1, Tech-
nical Service 2, Galery and Waste Buildings R/C 
construction works have been completed. Main 
Hospital and Forensic Hospital R/C construction 
works are ongoing.

Following the concrete works; earthing and 
grounding works, mechanical piping, drainage 

works, Water isolation works for foundation and 
curtainwall, bims block wall, surface hardened 
screed, screed, plaster, partition wall, electrical & 
mechanical works and roofing works are on go-
ing on Main Hospital Building. Reinforced earth 
works are ongoing.

Infrastructural works are ongoing. GeoBarrier 
system retaining wall construction works are 
ongoing. Mechanical and Electrical equipments 
delivery and installations are ongoing.

Up to date, 477.000 m³ structural concrete has 
been cast. A total of 81.000 tons of rebar and 
491.000 m³ of structural concrete will be used in 
the scope of project.

By the end of June 2019, a total of 2.100 people 
are employed.

Project Progress as end of June, 2019 is as 
follows:
Overall Progress  56.1%
Engineering Progress 98.2%
Procurement Progress 52.7%
Construction Progress 57.2%

ONGOING 
PROJECTS

IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS
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KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

ONGOING 
PROJECTS

Ministry of Health of Republic of Turkey 
awarded the Contract of the Construction of 
Kocaeli Integrated Health Campus and Pro-
vide Goods and Services Project, tendered 
as part of PPP (Public-Private Partnership) 
projects, to Kocaeli Hospital Investment and 
Health Care Services Inc. on September 06, 
2014. 
 
Project is constructed over a 368,668 m² land 
consisting of several hospitals with a total 
construction area of 387,314 m² and a bed 
capacity of 1,180. The health campus is going 
to include three hospital buildings which are 
Main Hospital, Physical Therapy and Rehabil-
itation Hospital and High Security Forensic 
Hospital and one Technical Service building.  
Total enclosed area of the project increased 
to 383,897 m² as a result of variation orders.

Kocaeli Hospital Investment and Health Care 
Services Inc. (SPV) and GAMA-Türkerler Joint 
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 ex-
pected to be completed within 36 months. 

The architectural works Main Hospital, Re-
habilitation Hospital, High Security Forensic 
Hospital and Technical Service Building are in 
progress. Architectural works such as partition 
wall, satin plaster, ceramic and terrazo tiling 
works have been continued. Moreover, sus-
pended ceiling works have been commenced 
at Main Hospital and Rehabilitation Hospital. 
Façade aluminium windows & frames and in-
sulation works are about to completed at Re-

habilitation and Forensic Hospital. In addition, 
Façade works have been continued rapidly 
at Main Hospital Building. Cable tray instal-
lation, power supply, infrastructural cabling 
works and elevator installation works are in 
progress in the project. Escalators installation 
have been completed.  

Weak current system activities and lighting 
fixtures installation works have been com-
menced in all buildings. Furthermore, domes-
tic sanitary piping, bathroom fixtures instal-
lation works, firefighting and HVAC systems 
works have been continued in all buildings. 
Medical gas system works  have been contin-
ued in Main Hospital and Rehabilitation Hos-
pital. Retaining wall, infrastructure and roads 
works are in progress.

Manufacturing and delivery of electrical and 
mechanical equipment such as pumps, solar 
panels, medical gas stations, bathroom fix-
tures and distribution panels have been con-
tinued. Installation of these equipment are in 
progress. The procurement of the remaining 
tender packages for electrical, mechanical 
and architectural works will be finalized with 
respect to the schedule. 

Currently, 166 GAMA-Turkerler and 2,430 
subcontractor personnel with a total of 2,596 
personnel have been employed at the proj-
ect.
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200 MW 
REHABILITATION 
OF HARTHA 
THERMAL POWER 
PLANT

GAMA Power Systems and Mitsubishi Hitachi 
Power Systems (MHPS) signed the contract with 
Ministry of Electricity Republic of Iraq, General 
Directorate of Electricity & Energy Production 
Basrah for Rehabilition of Hartha Unit-1 Thermal 
Power Station on 27 December 2017. 

The Project shall be the 3rd one in Iraq after the 
completion of Hartha U-4 Thermal Power Plant 
in the region. The project is contractually under 
LNTP phase and site construction works which 
were envisaged to commence in May 2019, 
will be commenced in September 2019 as an-
nounced by the Employer. 

Planned project duration is 8,5 months upon the 
commencement date. Project shall be realized 
with JICA financing and contractual planned com-
pletion is in 2020.

Current Hartha power station has many serious 
damages such as wear of boiler tubes, fuel oil 
leakage, gas abnormal flow from furnace bottom 
to GRF, draft loss, air leakage into vacuum sys-
tem, erosion / crack for ST blade, steam leakage, 
mal-function of control system, earth fault of 
generator and lack of stability for seal oil system 
and others. 

Rehabilitation shall include Boiler plant, Turbine 
plant, Instrumentation and Control I&C, Gen-
erator and Electrical Equipment portion. Con-
sequently, current Hartha power station vastly 
degrades power output against original power 
output. 

The aim and expectations of rehabilitation are 
that Generator output will be restored to orig-
inal output 200MW and that the life of Boiler/
Turbine/Generator will be extended for 10 years.

ONGOING 
PROJECTS
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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 Ma-
jeure. GAMA, all other Contractors and the Own-
er’s Engineer had evacuated all their personnel 
from the Site. The clashes around work site and 
the general lack of law enforcement agencies 
have been preventing our remobilization.

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

Against all the adverse developments in Libya, 
our communication with our Client GECOL is on-
going in a positive manner.

ONGOING 
PROJECTS
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