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GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

2016 yılının son çeyrek dönemine ait haber ve bilgileri içeren bu sayımızı 
hazırlarken, 2017 yılını karşılamaya dönük duygu ve düşüncelerimiz, doğal 
olarak, zihnimizde ön plâna çıktı... Takvimlerde yıl rakamı değişiyordu ama, 
hayat akışına devam ediyordu. Yeni yıl için belirtilen tüm iyi dileklerin, geçen 
yılın olaylarının etkilerini gidermeye yetip yetmediği zamanla belli olacak, 
ancak, yine de geleceğe umutla bakmak durumundayız. 2016 ne yazık ki, 
dünya ve de ülkemiz için daha çok pek iyi anılmayacak olaylarla dolu geçti. 
Özellikle terör olayları, dünyada genel olarak bir istikrarsızlık, küresel olarak 
bir endişe ve huzursuzluk ortamı oluşturdular. Bu açıdan, olumsuzlukta en 
büyük payı da ülkemiz aldı. Uluslararası ilişkiler yönünden bakıldığında, içinde 
bulunduğumuz Orta Doğu Bölgesi ülkelerinin genel olarak karmaşık durumu, 
Suriye’deki savaş, Irak, ABD ve AB ile olan ilişkilerimizdeki sorunlar, Ülkemiz için 
olumsuzluklar listesindeki olayların sayılarını arttırdı. Sadece Rusya ile ilişkilerin 
daha olumlu bir çizgiye yönelmesi konuların ağırlığını biraz hafi fl etti ama, bu 
defa da içerdeki 15 Temmuz ve onu izleyen terör olayları halkımızı endişe ve 
üzüntüye sürükledi. Askerlerimiz, polislerimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz büyük 
bir özveri ve fedekârlıkla görevlerini yapmaya çalıştılar ve halen de öyle devam 
ediyorlar... Bu olaylarda şehitlerimiz oldu, onların tümünü minnet, şükran, saygı 
ve rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Şu günlerde, 
güvenlik güçlerimizin böylesine kahramanca davranışları, ülkemizdeki huzur 
ortamının devamının sağlanmasında çok büyük önem taşımaktadır.

ABD’deki başkanlık seçimleri uzun bir süre dünya kamuoyunu meşgul etti. 
Sonuçta Donald Trump’ın seçimin galibi olarak ortaya çıkması birçok ilgili 
basın ve çevre tarafından sürpriz şeklinde karşılandı. Bu konu, ülkemiz ile ABD 
arasındaki ilişkilerin belki de yeni bir güzergâha yönlenmesi bakımından önemli 
olmaktadır. 

Ülke ekonomisi, genel görünüm itibariyle, olumlu izlenim vermektedir. Ancak, 
daha yakın bir analizde, cari açık, ABD doları ile avro kuru, GSMH büyüme 
hedefi , enfl asyon, faiz tartışmaları, turizm sektörü ve ihracat pazarlarımızdaki 
durumlar gibi konularda daha yoğun çalışmalar gerektiği ilgililer tarafından 
belirtilen konular arasındadır. Yetkililerimiz, cari açığımızı azaltıp, tasarrufl arı 
arttırmak yönünde açıklamalar yapmaktadırlar. Ülkemiz ihtiyaç duyulan 
yatırımlara kaynak sağlayacak ölçüde tasarruf yapmak zorundadır, ancak bu 
zorunluluk tam olarak yerine getirilememektedir. 

Gerek uluslararası alanda, gerekse de yurt içi durumlardaki hızlı değişim ve 
gelişmeleri dikkate aldığımızda, GAMA Ailesi Şirketleri olarak, devam eden 
işlerimizi başarıyla tamamlamak, yeni anlaşma ve sözleşmelerle yeni işler almak 
bakımından, tüm olayları ve gelişmeleri yakından ve çok dikkatle izlememiz 
gerektiğini görüyor ve ona göre çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
makamlarında yapılan bir törenle İç Anadolu Santralımızın ticari işletmeye 
açılmış olması da bizim için özel bir kıvanç vesilesi olmuştur. Dünya ve 
ülkemizdeki koşulları yakından izlemekte ve çalışmalarımızı başarılı sonuçlar 
alacak şekilde düzenlemekteyiz. Her zaman olduğu gibi GAMA Değerleriyle 
çalışarak başarıya ulaşacağımız konusunda inancımız tamdır. 

Gelecek sayımızda buluşabilmek umudu ve saygılarımızla.

GAMA Bülten
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GAMA’nın kuruluşundan bu yana 

kat ettiği yolda, yöneticilerin etkisi 

ve öneminin yanında şüphesiz 

onlara destek olan ailelerinin de 

büyük rolü vardır. Sevgili Lale 

Ersü’nün eşine olan desteği gibi… 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ergil Ersü’nün 

değerli eşi Lale Ersü, GAMA’da her seviyeden 

çalışanın gönlünde çok önemli bir yer 

edinmiştir.

GAMA’nın ilk zamanlarından beri, birçok 

çalışan sevinç ve üzüntülerini Lale Hanım 

ile paylaşmış ve her defasında onun 

sımsıcacık gülüşü, desteği ve yakınlığı ile 

karşılaşmışlardır. 

Sevgi dolu, iyi niyetli, tevazu sahibi, hep 

güler yüzüyle hatırlayacağımız Sevgili Lale 

Ersü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü  

GAMA Ailesi olarak yaşıyoruz. 

Onu her zaman özlem ve rahmetle 

anacağız…

 sHABER
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Lale Ersü
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Atamızı her 10 Kasım’da olduğu gibi 
bu yıl da şükran ve saygı ile andık.



Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan; “İzmir ve Kocaeli gibi iki önemli 
şehrimizin şehir hastanelerinin 1,1 milyar 
dolarlık dış fi nansmanının 637 milyon 
dolarlık bölümüne ilişkin anlaşmanın 
imzalanmasına şahitlik ediyoruz. 

Projenin yüzde 5 ortağı olan fi rmanın 
yetkilileri ile Mart ayında ve geçtiğimiz 
ay Amerika’da yaptığımız görüşmelerde 
verdikleri sözleri tuttukları için teşekkür 
ediyorum. 

Yatırım bedeli 1,4 milyar dolar olan projenin 
fi nansmanının 1,1 milyar doları dış kredi ile 
kalanı öz kaynak ile karşılanıyor. 

Kocaeli Şehir Hastanesi bin 180 yatağa sahip 
olacak. 6 ayrı hastaneden teşekkül edecek. 
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ise 2 bin 60 
yatağa sahip, 6 ayrı hastaneden oluşacak. 

Bu projeler de 2019 yılı bitmeden 
tamamlanıp hizmete girecek. Şimdiden 
şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

 sHABER
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İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri 
Proje Finansman Töreni
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 20 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen İzmir ve 

Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi  

Elvan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yapımcı-Yatırımcı Firmaların Yöneticileri 

ile birlikte Finansman sağlayacak Şirketlerin Temsilcileri katıldılar.
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Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Elektrik Santralleri Toplu Açılış 
Töreni’nde açılışı yapılan santraller arasında 
GAMA Enerji A.Ş. yatırımlarından 840 MW 
kurulu güce sahip İç Anadolu Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santralı da vardı.  

Devreye giren İç Anadolu Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santralı açılışı Türkiye 
genelindeki 158 elektrik santraliyle birlikte 
yapıldı. Beştepe’den Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın canlı yayınla bağlandığı 
açılışa Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz 
ile GAMA Enerji A.Ş. üst yönetimi ve santral 
yetkilileri katıldı. 

Canlı bağlantıda Vali M.İlker Haktankaçmaz 
ile konuşan ve Kırıkkale’ye mesaj veren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İç 
Anadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim Santralı 
Kırıkkale’ye ve ülkemize hayırlı olsun. 
Yatırımlarıyla ülkelerine güvendiklerini 
gösteren işadamlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyorum.” dedi. Daha sonra açılış 
kurdelesi Kırıkkale protokolü tarafından 
kesildi.

Türkiye’deki mevcut doğal gaz santrallarına 
göre daha az karbon salımı gerçekleştirecek 
olan santralımız, kurulu güç ve verimlilik 
açısından da önemli bir yere sahip olacaktır.

İç Anadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim 
Santralı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji 
Bakanı Berat Albayrak’ın katılımı ile 2016 yılında devreye giren 5 milyar 
dolar yatırım bedeline sahip 158 enerji santralının açılışı 07 Kasım 2016 
tarihinde gerçekleştirildi.
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GAMA BÜLTEN • 878

Türk Eğitiminde “Bir Başarı Öyküsü”
Kuruluşunun 30. Yılında
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı



30 yıllık “gençliğe sahip çıkma, yol 
gösterme, destek olma ideali”… 

Lise, Atatürk’ün adının ilk kez verildiği okul, 
130 yıllık bir eğitim ocağı. İlk önce Ankara 
İdadisi, Ankara Sultanisi, Ankara Erkek Lisesi 
ve günümüzde Ankara Atatürk Lisesi olarak 
varlığını sürdürmekte.130 yılı bulan geçmişe 
sahip Atatürk Lisesi’nin yanında Alev Vakfı 
30 yıllık tarihiyle “genç” görünse bile, 
aslında koca bir çınar.

Bugün Alev Vakfı’nın öncülüğünde okulda 
yabancı dil öğrenimine özel ağırlık veriliyor. 
Hazırlık sınıfından başlayarak temel yabancı 
dil İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca, 
İspanyolca, Rusça ve Çince dilleri de 5 yıl 
boyunca ikinci yabancı dil olarak okutuluyor. 

Alev Vakfı’nın, öğrencilerin gelişimi ve 
eğitim konusundaki çalışmaları birçok 
okula ilham verecek düzeyde. Alev Vakfı 
öğrencilere, burs, başarı teşvik ödülü, yurt 
dışında dil eğitimi, üniversite hazırlık destek 
kursları vermekte. Hazırlık sınıfı sonunda 
vakıf tarafından özel olarak getirtilen 
yabancı öğretmenlerce verilen dil kursları 
da öğrenilen dilin pekişmesinde en büyük 
yardımcılarından.

Bunların yanı sıra öğrencilere maddi 
desteklerin sağlanması da vakfın düzenli 
olarak yaptığı çalışmalardan. Öğrencilerin 
projelerine teknik destek sağlanması, 
kültür, sanat, spor dallarında profesyonel 
eğitmenlerin getirilmesi, üniversitelerle 
ilişkilerin kurulması Vakfın çalışmaları 
arasında.

Bu çalışmaların meyvesi; Atatürk Lisesi 
üniversiteye öğrenci yerleştirmede 
Türkiye’deki ilk 20 Anadolu Lisesi içinde 
yer alıyor. Mezunları ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ 
gibi önemli üniversiteleri en çok kazanan 
okul unvanını taşımak, okulun köklü 
geçmişine sahip çıkan ve onu daha da ileriye 
taşımaya çalışan Alev Vakfı’nın katkısıyla 
gerçekleşmekte.

Alev Vakfı da işte tam bu noktada köklü 
geçmişten aldığı bayrağı daha ileriye 
taşımaya, gelecek kuşaklara ulaştırmaya 
kararlılığını sürdürüyor. Bu yolda yaşı, yüreği 
gençleri ve geleceği aydınlık gören, umut, 
güven taşıyan herkesi yanında görmek 
istiyor, bu ideale destek vermeye çağırıyor.
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Başkanlığını GAMA Holding Onursal Başkanı Erol Üçer’in üstlendiği 
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, 1945 yılında çeşitli devrelerden          
92 Atatürk Lisesi mezunu tarafından kuruldu. Bugün 30. yaşını kutlayan 
vakfın gelecek nesillere örnek teşkil edecek çalışmaları bir kitap olarak 
derlendi. Vakfın tarihi, eski ve yeni mezunlarla, yönetimde emeği 
geçenler, öğrenciler ve öğretmenler ile yapılan söyleşilerle anlatıldı.
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GATES Enerji Ticaret A.Ş.’nin de diğer 
sponsorlar arasında bulunduğu, Türkiye 
enerji piyasalarındaki tüm aktörlerin 
bir araya geldiği zirvede önemli konu 
başlıkları tartışıldı. Binin üzerinde 
delegenin katıldığı zirvede, düzenlenen 
19 oturumla 2 gün boyunca 100’e yakın 
konuşmacı ve moderatör tarafından 
Türkiye Enerji Piyasalarından Doğu 
Akdeniz gazına, küresel petrol ve 
doğalgaz piyasalarından güneş enerjisine 
kadar birçok kritik konu farklı bakış 
açıları ile konu uzmanları tarafından 
irdelendi. 

7. Enerji Zirvesi

GAMA Enerji’nin ana sponsoru olduğu, 24-26 Kasım 2016 tarihlerinde 
Adana’da gerçekleştirilen 7. Türkiye Enerji Zirvesi, her yıl olduğu gibi
bu yıl da büyük bir katılım ile gerçekleşti. 



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın enerji sektörü ile ilgili 
yöneltilen çeşitli sorulara verdiği cevaplarla 
değerlendirmelerini paylaştı ve bu 
zirvenin enerji piyasası için çok önemli bir 
organizasyon olduğunun altını çizdi. 

Sektörün ilk ve en önemli önceliğinin 
“Serbest Piyasa Modeli” olduğu vurgulanan 
zirvede, yenilenebilir enerji kaynakları, 
petrol ve gaz dengeleri konularında görüşler 
paylaşıldı. 

Birinci gün açılış konuşmasını GAMA 
Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı ve COO 
Arif Özozan gerçekleştirdi. Konuşmasında 
dünya üzerinde 400’den fazla projeye imza 
atan GAMA Holding A.Ş. grup şirketlerinin 
Türkiye’ye ve gelişmeye devam eden 
piyasalara duyduğu güven doğrultusunda 
başta enerji projeleri olmak üzere şehir 
hastaneleri ve diğer yatırmalarına kesmeden 
devam ettiğini vurgulayarak, yurt dışından 
ülkemize getirilen yatırımların korunması 
ve arttırılması için, sürdürülebilir politikalar 
izlenerek atılan adımların hız kesmeden 
devam etmesi gerektiğini söyledi.

İkinci gün açılış konuşmasını GAMA Enerji 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
Sıtkı Şerifeken gerçekleştirdi. Konuşmasında 
GAMA Enerji olarak 2016 sonu itibarı ile 
Türkiye’deki kurulu gücümüzü 1.100 MW 
seviyelerine çıktığını, yatırımlara devam 
edileceğini ancak burada önemli konunun 
Türkiye’nin de bir enerji merkezi haline 
gelebilmesi için tüm zincirin halkalarının 
tamamlanması gerektiğini, mevcut yatırım 
ve yatırımcıların korunması amaç edinilerek 
şeffafl ık ve eşitlik ilkelerinden ödün 
verilmemesi gerektiğini söyledi.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarında 
yeni teşvik, yatırım ve ticaret modeli” 
oturumunda GAMA Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Ligvani, “Enerji 
yatırımlarında fi nansman sorunları” 
oturumunda Genel Müdür Yardımcısı 
Anıl Ecevit, “Enerji Sektörü ve Kariyer” 
oturumunda İnsan Kaynakları Yöneticisi      
N. Bahar Uygur konuşmacı olarak yer aldı. 

Gecede düzenlenen gala yemeğinde 
7.Türkiye Enerji Zirvesi ödülleri de dağıtıldı. 
Altın Vana, Altın Voltaj, Altın Varil ve Altın 
Tüp olarak 4 farklı kategoride dağıtılan 
ödüller sahiplerini buldu. 

Elektrik sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlere verilen Altın Voltaj ödüllerini 
almaya hak kazanan 9 fi rma arasında  
GAMA Enerji A.Ş. ve GATES Enerji Ticaret 
A.Ş. de yer aldı. EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz tarafından verilen ödülü GAMA 
Enerji adına M.Arif Özozan, GATES Enerji 
adına da Sıtkı Şerifeken teslim aldı.  
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Toplantıya Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi 
Hüseyin Diriöz, Moskova Devlet Üniversitesi 
Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Mihail Meyer, eski Türkiye 
Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, Eurasian 
House Genel Direktörü ve  Guru Medya 
Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ile 
diğer yetkili ve uzmanlar katıldı. 
 Panel moderatörlüğünü eski Büyükelçi 
Akıncı’nın yaptığı etkinlikte; ‘enerji’ 
oturumunda Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su 
Oleg Titov, ‘inşaat’ oturumunda GAMA Güç 
Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve CEO’su Özgür Umut Eroğlu ve ‘fi nans 
& ticaret’ oturumunda Credit Europe 
Bank Başkanı Haluk Behçet Aydınoğlu’na  
konuşmacı olarak yer aldılar. Panelde 
geçmişten günümüze Türk-Rus ilişkilerinin 
enerji, inşaat ve fi nansman alanlarında 
geldiği noktalar ele alınırken, önümüzdeki 

süreçte ikili ilişkilerin nasıl geliştirileceği 
konusunda fi kir alışverişinde bulunuldu. 
GAMA Güç Sistemleri  Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve CEO’su Özgür Umut Eroğlu, 
normalleşme sürecindeki gecikmelerin 
en çok Türk Özel Sektörünü etkilediğini 
belirtti. Eroğlu “Rusya’dan beklentimiz, 
Kasım 2015 öncesi durumu sağlamak için 
adımlar atılmasıdır” dedi. Eroğlu ayrıca “29 
Aralık 2015 kararnamesinin kaldırılmasını 
ve Rusya’nın vize serbestleştirme sürecini 
eski haline geri döndürmesini bekliyoruz. 
Türk ve Rus İş Çevrelerinin şu anda üzerinde 
yoğunlaştığı üç ana konu; Akkuyu Nükleer 
SantralI Projesi, Türk Akımı Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi ve Rusya’nın 2018 Dünya Kupası 
projeleridir. Bir diğer ve önemli beklentimiz 
ise Türkiye’den Rusya’ya kredi imkanlarının 
genişletilmesidir.” diye ekledi. 
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Eurasian Talks

Eurasian House tarafından organize edilen, Eurasian Talks dizisinin ikincisi olan 
panel, 13 Aralık 2016’da Moskova’da Marriott Grand Otel’inde gerçekleştirildi. 



GC Powerlist: Turkey Teams, Türkiye’deki 
en ilham verici ve yenilikçi hukuk 
müşavirliklerini belirlemektedir. 

Bu liste günümüzde, çalıştığı şirket veya 
sektörde, karar alınmasında veya bunların 
değiştirilmesinde etkin rol oynayan, 
karmaşık konular karşısında parlak teknik 
çözümler sunabilen, işlerin daha da ileriye 
taşınmasında hukuk müşavirliğinin işlevini 
güçlendirecek yenilikçi yapılar oluşturan 
ve/veya diğer hukuk müşavirliklerine 
de yol gösterecek bir çalışma modeli 
geliştirmiş olan hukuk müşavirliklerini tespit 
etmektedir. 

Bu listeyi belirlerken, The Legal 500 
ekibinin deneyimli araştırmacıları, adayları 
değerlendirmekte ve her bölgedeki listeyi 
son haline getirebilmek için uzun listedeki 
tüm hukuk müşavirleriyle ve aday gösteren 
avukatlarla mülakatlar yapmaktadır. 
Araştırmacılar ayrıca, en güçlü hukuk 
müşavirliklerini belirlerken tüm dünyadaki 
lider hukuk bürolarının ortakları ve diğer 
hukuk müşavirleriyle de görüşmektedirler.

The Legal 500 tarafından, bu listeyi ve 
seçilmiş hukuk müşavirliklerini tanıtmak 
amacıyla, 24 Kasım’da Çırağan Sarayı’nda 
verilen davete GAMA Güç Sistemleri Hukuk 
Müşavirliği de katıldı.
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GAMA Güç Sistemleri Hukuk Müşavirliği
The Legal 500 tarafından yayınlanan 
“GC Powerlist: Turkey Teams” 
listesine seçildi.
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Pazarlama sektörünün önemli dergilerinden 
Marketing Türkiye’nin Akadametre 
tarafından yapılan 2016 yılı “İtibar ve Marka 
Değer Performans Ölçümü” araştırmasını 
baz alarak gerçekleştirdiği The ONE Awards 
Ödülleri sahiplerini buldu. 

40 kategori üzerinden değerlendirilen 
“İtibar ve Marka Değer Performans 
Ölçümü”nün saha çalışması yüz yüze 
görüşmelerle tamamlandı. GAMA Enerji 
A.Ş. enerji fi rmaları sektöründe 2016 
yılında itibarını en çok arttıran markalar 
kapsamında yılın en başarılı ilk 3 fi rması 
arasına girdi. 

GAMA Enerji itibarını en çok arttıran
markalar arasında yerini aldı.
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Türk Eczacılar Birliği ile GAMA Enerji 
iştiraki olan GATES Enerji arsında imzalanan 
protokol ile hayata geçen proje ile eczaneler 
indirimli elektrik kullanma imkânına 
sahip olacak. Ankara’da düzenlenen 
basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılan 
proje kapsamında “Eczacıkart”a sahip 
olan eczaneler için avantajlı projeler 
geliştirdiklerini anlatan Türk Eczacılar Birliği 
Başkanı Erdoğan Çolak, “GATES Enerji 
şirketi ile işbirliğinin, bugünden başlayarak 
önümüzdeki süreçte çok daha anlamlı 
olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Uygulamanın detayları hakkında 
açıklamalarda bulunan GAMA Holding 
Başkan Yardımcısı ve COO, aynı zamanda 
da GAMA Enerji Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Arif Özozan, GATES Enerji’nin Türk 
Eczacılar Birliği ile yaptığı anlaşmadan dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getirdi, hayata 

geçirilecek proje ile eczacılara yılda yaklaşık 
bir, bir buçuk elektrik faturası tutarında bir 
indirim yansıyacağını vurguladı.

GAMA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Sıtkı Şerifeken de GATES Enerji’nin 
hali hazırda sayısı binin üzerinde olan 
serbest tüketiciye sahip olduğunu söyledi. 
İmzalanan protokol ile 25 bin eczanenin 
serbest tüketici limitini geçen 8 bini ile 
indirimli elektrik anlaşması yapılacağını 
öngördüklerini dile getiren Şerifeken, “Bir 
sonraki aşamada limitin düşmesiyle serbest 
tüketici hakkı kazanacak yeni eczanelerle 
ve eczacıların kendi evlerinde, yakınlarının 
evlerinde aynı uygulama ile elektrik 
kullanımını sağlayacağız. 

Sağlığın önemi bizim için tartışılmaz. Bu 
imkânı bizim ayağımıza getiren eczacılarımız 
için de böyle bir projeyi hayata geçirmek 
bizim için gurur kaynağıdır” diye konuştu. 

GATES Enerji’den 
Eczacılara İndirimli Elektrik

Türk Eczacılar Birliği’nin üyeleri için geliştirilen 
Eczacıkart Projesinin önemli basamakları 
arasında olan “enerji alanındaki iş birliği” 
düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna 
duyuruldu.
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“Güç Sistemleri ve Enerjide 
Yeni Teknolojiler”

Ankara Ato Congresium’da, 3-4 Kasım 
2016 tarihlerinde düzenlenen 
9. Uluslararası Enerji Kongresi ve 
Fuarı’nda “Güç Sistemleri ve Enerjide Yeni 

Teknolojiler” başlıklı oturuma GAMA 
Güç Sistemleri adına Teklif Mühendislik 
Müdürü Gökmen Demirkaya katıldı.



EKİM - KASIM - ARALIK 2016 17

HABERw

Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Kazakhstan 
Electricity Association (KEA) tarafından 
düzenlenen “Kazakhstan Electric Energy – 
Current State and Prospects of Sustainable 
Development” enerji forumu 10 Kasım 2016 
tarihinde Astana şehrinde gerçekleşti. 

Bakanlıktan, Kazakistan’ın en büyük elektrik 
üreticisi fi rmalarından ve enerji sektöründen 
bir çok önemli ismin katıldığı forumda, 
GAMA Güç Sistemleri, İş Geliştirme Ekibi de 
fi rma sunumu ile yer aldı.

İran Enerji Bakanlığı’ndan ve özel sektörden 
bir çok fi rmanın katılım gösterdiği forum, 
en çok umut vadeden pazarlardan biri 
olarak görülen İran’ın ekonomik gelişmeleri 
hakkında önemli kaynaklardan bilgi 
edinilmesi ve ilişkiler kurulması açısından bir 
fırsat sundu.

GAMA Güç Sistemleri İş Geliştirme Ekibi 
tarafından yapılan fi rma sunumu da oldukça 
ilgi gördü ve sponsorluk kapsamında 
sağlanan GAMA standında birçok misafi r 
ağırlandı.

GAMA Güç Sistemleri, Kazakhstan Electric Energy 
Current State and Prospects of Sustainable 
Development’a katıldı.

GAMA Güç Sistemleri, Iran Power Investment 
Summit 2016’ya sponsor olarak katıldı.

Ambargonun kaldırılmasının ardından, 
İran’da ekonomide ve enerji sektöründe 
yatırımcı ve taahhüt fi rmalarını hangi 
fırsat ve risklerin beklediğinin tartışıldığı 
“Iran Power Investment Summit 2016” 
1-2 Kasım2016 tarihlerinde Tahran’da 
gerçekleşti.
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Onursal Başkanımız Erol Üçer’in asistanlığını 
30 yıldır sürdüren Sevgili Meral Hanım 
kendisi için düzenlenen kutlamada dünyaya 
gelecek torunu ile ilgili heyecanını dile 
getirirken bu kadar uzun zamandır aynı 
şirkette çalıştığı artık ailesi gibi olan yakın 
çalışma arkadaşları ve yöneticilerinden 
ayrılmanın da üzüntüsünü hissettiğini 
söyledi.

Deneyimi, hitabet yeteneği, saygı, sevgi 
ve dikkatli çalışma tarzı ile örnek teşkil 
etmiş, GAMA Ailesi ve kendisi ile çalışan, 
deneyimlerinden yararlananlar için oldukça 
önemli bir çalışma disiplinine sahip Meral 
Dedekargınoğlu’na emeklilik hayatında 
keyifl e, sağlıkla geçireceği mutlu yıllar 
dileriz. 

GAMA’ya kattığı değer, emekleri ve varlığı 
için kendisine teşekkür ederiz. 

Meral Hanım...

GAMA’da meslek hayatının 30 yılını tamamlayan 
Meral Dedekargınoğlu’nun yeni hayatına ilk adımını hep birlikte kutladık.
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Meltem Şahin, GAMA Güç Sistemleri’nde 
proje mühendisi ve bir gönüllü.

Ankara’da gönüllülerden oluşan bir topluluk 
olan Ankara Çorba Gönüllüleri ile birlikte, 
her Salı-Cuma-Pazar saat 21.00’da AŞTİ’de 
çorba dağıtıyor.

Onlar, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 
yaklaşık 30 kişilik bir gönüllü topluluğu. 
İstanbul’da “Çorbada Tuzun Olsun” 
ekibinden ilham olarak yola çıktılar ve daha 
birkaç ay içinde ihtiyacı olan yüzlerce insana 
ulaştılar. Önce Kızılay, Kurtuluş, Sıhhiye 
çevresindeki evsizlere 1 termos ile geze geze 
ulaştılar.  Havalar soğuyunca onların AŞTİ’ye 
geçtiğini öğrendiler. 

Ankara çorba gönüllüleri haftada 3 gün, 
AŞTİ’de yaklaşık 200-300 kişiye çorba, 
nohut, fasulye, börek gibi yemekleri kendi 
evlerinde hazırlayarak dağıtıyorlar. Ankara 
Çorba Gönüllüleri ile birlikte atkı bere ören 
bir ekip de evsizlere yardım ediyor. 

Sizler de bu ekibe katılmak, yardım 
etmek ya da destek vermek için Ankara 
Çorba Gönüllüleri’nin sosyal medya 
hesapları üzerinden ihtiyaç listelerini takip 
edebilirsiniz.

Belki bizlerden de dağıtıma çıkacak, ihtiyaç 
karşılayabilecek daha nice gönüllüler çıkar.

Aramızdan biri...
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Arkeolojinin Büyülü Dünyası 
Eğitim Programı:
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde, 
çocukların farklı yaş gruplarına yönelik 
“Arkeolojinin Büyülü Dünyası” etkinlikleri 
düzenleniyor. Müze koleksiyonunda bulunan, 
tarihi M.Ö. 3 bin yılına kadar uzanan Anadolu 
uygarlıklarına ait eserlerden yola çıkarak 
hazırlanan etkinlik, uzman eşliğinde müze 
gezisi ile başlıyor. “Arkeolojinin Büyülü 
Dünyası” eğitim programında çocuklar 
mitolojik karakterlerle tanışıyor, ihtişamlı 
Roma uygarlığının günlük yaşam öykülerinin 
parçası oluyor, Roma alfabesini öğreniyor, 
sikkeler ve adak yazıtları tasarlayıp üretiyorlar. 

“Arkeolojinin Büyülü Dünyası” eğitim 
programı müzenin kapalı olduğu pazartesi 
günleri hariç hafta içi her gün okul grupları 
için saat 10.00 ve 13.00’te gerçekleştiriliyor. 
Programlara katılım için rezervasyon gerekiyor. 
Rezervasyon için (0312) 311 04 01 numaralı 
telefondan veya education@erimtanmuseum.
org e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Hafta Sonu Pazar Atölyeleri:
FANTASTİK KAHRAMANLAR
(4-6 yaş grubu, süre: 60 dk.) 

Atölye çalışması çocukların en sevdiği masal 
kahramanları ve en sevdikleri hayvanlar 
üzerine konuşmaları ile başlar. Çocuklar, insan 
ve hayvan özelliklerine sahip bir kahraman 

yaratsalar kahramanlarının nasıl özellikleri 
olacağı sorusunu cevaplandırdıktan sonra 
Antik Yunan mitolojisinde yer alan doğaüstü 
kahramanları tanıtan öyküleri dinlerler. Bu 
kahramanların yaşamış olabileceği zamanları 
hayal ederken kendi kahramanlarını 
karton şablonlar üzerinde tasarlayıp 
renklendirerek atölye çalışmasını tamamlarlar 
ve kahramanlarını günün hatırası olarak 
yanlarına alırlar. Katılım ücreti: 25 TL

SİHİRLİ SİKKELER
(7-10 yaş grubu, süre: 90 dk.) 

Eski Anadolu uygarlıklarında gündelik yaşamın 
ele alındığı atölye çalışmasında çocuklar, 
kilden kendi tasarladıkları sembollerle altın ve 
gümüş renginde sikkeler üretirler. Daha sonra 
bu ürettikleri sikkeleri nasıl kazandıklarını 
ve nasıl harcayacaklarını düşünerek eski bir 
Roma pazarına alışverişe gittiklerini hayal 
ettikleri bir drama çalışması gerçekleştirirler. 
Atölyede bulunan yiyecek, içecek ve giysi 
üretebilecekleri ham maddeleri inceler ve ölçü 
birimlerini öğrenirler. Katılım ücreti: 25 TL

BİR DİLEK TUT!
(11-13 yaş grubu, süre: 90 dk.) 

Atölye çalışması eski Romalıların inanışları 
doğrultusunda, sağlıklı yaşam, verimli hasat, 
bolluk ve bereket dileklerini belirttikleri 
adak yazıtlarına odaklanır. Uzman eşliğinde 
sergi gezisini tamamlayan çocuklar, atölyede 
Roma alfabesini öğrenerek, kendileri, aileleri 
ve 2 arkadaşları için iyi dilek ve isteklerini 
kilden hazırladıkları tabletler üzerine Roma 
harfl eriyle yazarlar ve çeşitli süslemeler ile 
renklendirirler. Atölye bitiminde çocuklar 
bu yazıtları sevdiklerine hediye etmek üzere 
yanlarına alırlar. Katılım ücreti: 25 TL

Tüm hafta sonu Pazar etkinliklerini                   
www.erimtanmuseum.org, www.facebook.com/
erimtanmuseum ve erimtanmuseum/Instagram 
hesaplarından takip edip, 0312 3110401 nolu 
telefona rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
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Hayatın ta kendisini akıcı bir dil ile anlatan 
romandan küçük bir alıntı:

“Tahmin edilemezi yaşamak aslında hayat.

Yaşadığımız, bir illüzyon sadece. 

Sihirbaz, herhangi bir anda çıkar sahneye. Siz 
şaşırıp kalmışken hayat arsızca akar ve zaman 
dolduğunda da sihir biter.”

Reyhan Saygın’ın ilk romanı
“Zamansız Mevsimler” yayınlandı.

GAMA Holding Kurumsal İletişim 
Direktörü Reyhan Saygın’ın ilk romanı 
“Zamansız Mevsimler” 9 Aralık 2016’da 
Ayizi Kitap tarafından yayınlandı.

Reyhan Saygın’ın bu başarısını 20 Aralık 2016 tarihinde GAMA Binası’nda yapılan bir kutlama ile paylaştık.











Yöneticilerimizin deneyimlerini 

bizlerle paylaşacakları “Değerli 

Söyleşiler” sohbet toplantılarının 

ilkini 12 Ekim 2016‘da, Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ergil Ersü ile 

gerçekleştirdik.

Ergil Ersü, İstanbul’da doğdu. 

İlköğretimine babasının işi 

nedeniyle Anadolu’nun çeşitli 

şehirlerinde devam etti, Diyarbakır 

Lisesi’nden mezun olduktan 

sonra AFS ile bir yıl Amerika’da 

eğitim aldı. Ersü, 1959 yılında 

üniversite eğitimine başladığı 

ODTÜ Makina’dan 1963 yılında 

mezun oldu. 1964 yılında da 

aynı üniversitede yüksek lisansını 

tamamladı. 
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Aynı kurumda 52 yıldır devam eden iş hayatı...

Değerli Söyleşiler



O dönemler, özellikle İngilizce bilen 
mühendislere çok talep olduğunu belirten 
Ergil Ersü, GAMA’nın 1959 yılında, İTÜ’de 
sınıf arkadaşları olan Erol Üçer, Uğurhan 
Tunçata ve Yüksel Erimtan ile iş adamı 
Raif Mumcu tarafından kurulduğunu, 
o yıllarda ülkede yoğun bir kalkınma 
hamlesi yaşandığını, 1962 yılında Erol 
Özman’ın şirkete girişinin ardından buhar 
kazanlarının öncüsü Babcock Wilcox’un 
temsilciliğini alan GAMA’nın da bu 
dönemlerde NATO’nun alt yapı ihalelerine 
katıldığını ve endüstriyel projelerden de 
pay almaya çalıştığını anlattı.
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Bu projelerde, şirketin inşaat mühendisi 
kurucularına ilaveten Erol Özman gibi 
İngilizce bilen makine mühendislerine 
ihtiyaç duyulması sonucu Ergil Ersü, Ercan 
Davudoğlu ve Gürhan Türeli GAMA’da 
işe başladı. Daha sonra işler geliştikçe 
Uğur Yurdakul, Celasin Egel, Yücel Aksoy, 
Engin İnanç da GAMA’ya katıldılar. 1970 
yılında bu genç ekibe ortaklık teklif edildi 
ve onların da katılımı ile GAMA Endüstri 
kuruldu.

Ergil Ersü, 1983-1999 arasında GAMA 
Endüstri Genel Müdürlük görevini yürüttü, 
2003’e kadar da Yönetim Kurulunda 
Murahhas Üye olarak görevine devam etti. 
GAMA bünyesinde, 2003 yılında yaşanan 
yeniden yapılanma sonucu kurulan GAMA 
Holding’de Yönetim Kurulu Murahhas 
Üyeliği yaptı. Ersü, 2010’dan günümüze 
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. 
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GAMA’nın gerçekleştirdiği birçok “ilk/en” 
var ama sizce en önemli olanlar hangileri?

n Mersin Termik Santralı - GAMA Güç 
Sistemleri’nin temeli atıldı.

n Soma Termik Santralı- GAMA Endüstri’yi 
zirveye taşıdı.

n Birecik Barajı ve HES- GAMA Enerji’nin 
temeli atıldı.

“Babcock Wilcox’un temsilciliğinin 
alınması GAMA için önemli bir kilometre 
taşıdır. Bunun uzun soluklu bir işbirliğine 
dönüşmesi, Mersin Termik Santralı 1. 
Etabının birlikte alınması ile olmuştur. 
Mersin Termik Santralının 2. Etabını ise 
Dünya Bankasından yeterlilik alan ilk Türk 
fi rması olarak GAMA tek başına yapmıştır. 
Bu, yarı EPC olarak bugünün şartlarında 
küçük bir proje olsa da GAMA Güç’ün 
temelini oluşturmuştur.”

“70’lerin ortası, dünyada petrol krizi 
var. Türkiye’nin ihracatı 1,5 milyar usd, 
ithalat 3,5 milyar usd. Korkunç bir enerji 
eksikliği yaşanıyor, elektrikler sık sık 
kesiliyor. Siyaset karışmış durumda, sağ-
sol kavgaları başlıyor. O dönem Türkiye 
iki önemli proje çıkardı; Soma ve Yatağan 
Termik Santralları. Soma, fi nansman 
sağlayabilen Çekoslovak Skoda’ya, Yatağan 
da fi nansmanı sağlayabilen Polonya’nın 
Elektrim Şirketine verildi. Soma’da, Skoda 
bizi tercih etti, Yatağan’da ise Elektrim, 
Enka ve Tokar’ı ayrı ayrı taşeron olarak seçti. 

Böylece ortak olarak biz ana müteahhit 
olduk ve bu GAMA Endüstri’yi büyük 
müteahhitler ligine soktu. Ayrıca 1. ve 2. 
Üniteler tamamlanırken 3. ve 4.Üniteleri, 
onlar tamamlanırken 5. ve 6. Üniteleri aldık. 
Bu da bize, o sıkıntılı dönemde 15 yıl sürekli 
iş imkânı sağladı.

“GAMA Enerji’nin kökü Birecik, İlk Yap 
İşlet Devret Projesi. 1980’ler, iktidarda Özal 
hükümeti var. Hükümet tarafından YİD 
Modeli, 30 adet Enerji Projesi ilan edildi. 
Biz, Lamas ve Birecik ile ilgilendik. 10 yılda 
develope ettik Birecik’i. 1996’da yapıma 
başlayıp 2001’de işletmeye soktuk. Ardından 
yine YİD bazında İzmit Su ve Trakya Elektrik 
ile müteahhitliğin ötesine geçtik, aynı 
zamanda yatırımcı olduk. Birecik’in çok 
büyük boyutlu olması nedeniyle önce 5 
ülkeden, 8 fi rmadan oluşan Birecik Group 
kuruldu, sonra da Birecik A.Ş. oluştu. Bu 
projede GAMA hem yatırımcılığı hem EPC 
müteahhitliği üstlendi. Geliştirme 10 yıl, 
yapım 5.5, işletme 15 yıl sürdü. Toplam 
30 yıl… Birecik’i geçen hafta devrettik. 
Bu çok ortaklı yapıda çok da çatışma 
olması beklenir, ancak biz 30 yıl boyunca 
ortaklarımızla ilişkilerimizi çok güzel 
sürdürdük. Tüm kararları ittifakla aldık. Çok 
fazla çıkar çatışması vardı; inşaatçılar ile 
santralcılar, Almanca konuşanlarla, Fransızca 
konuşanlar, ülkeler arası gerginlikler… 
Biz katalizör olduk! Demek ki oluyormuş, 
uyumlu işbirliği…”
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GAMA ile birlikte büyüdünüz 
diyebilir miyiz? O dönemleri, projeleri 
hatırladığınızda sizin hayatınızda               
yer etmiş, daha sonra önemli dersler 
çıkardığınız olaylar var mı bizimle 
paylaşabileceğiniz?

“İrlanda’da çok güzel işler yaparken 
aleyhimize planlanan politik temelli 
olaylar karşısında itibarımızı korumak için 
yaptıklarımız çok önemliydi. Biz itibarımızı 
kaybetmemek için önemli bedel ödemeyi 
yani para kaybetmeyi tercih ettik. Bizim 
için önemli olan bir konu da darbenin hiç 
beklemediğimiz yerden, işçilerden gelmiş 
olmasıydı.

Biz her zaman İşçi haklarına en büyük 
özeni gösteriyoruz. Sendikalarla aramız 
her zaman iyiydi. Hatta TESİŞ, binasını 
bize yaptırdı. İrlanda da aynı şekildeydi. 
Tüm vaatlerimizi gerçekleştirdik ama 
ideolojik bir milletvekilinin sendikaları 
kışkırtması ile problemler yaşandı. Biz de 
itibar kaybetmemek için çok büyük maddi 
kayıpları göz önüne aldık. İtibarımız çok 
önemli. Para her zaman kazanılabilir ama 
itibarımızı kaybedersek geri kazanamayız.”

“1970-1980 arası ilk yurt dışına açılma 
çabalarımız oldukça zorlu geçti. İran da 
küçük bir işimiz vardı, onun dışında ilk yurt 
dışı işimiz 1980’de Ürdün’de aldığımız pis su 
arıtma tesisi oldu. Hemen arkasından Irak 

ve Suudi Arabistan’da işler aldık. O yıllar 
Türk Ekonomisi içine kapanmıştı, bankalar 
teminat mektubu bile vermeyi bilmiyordu. 
Yurt dışına turist pasaportu ile 2 yılda bir 
çıkılabiliyordu. Biz özel izinle, limitli dövizle 
çıkabildik. O dönemde yurt dışında iş 
yapmak çok zordu.“

“Soma’daki işçi sıkıntıları… Ankara’da 
Engin İnanç, şantiyede Uğur Yurdakul işin 
başındalardı. Ülkemiz sağcı-solcu ikiye 
bölünmüştü. İşçiler de böyleydi. O dönemi 
fazla sorun olmadan atlatabildik.”

“Türkiye’nin ilk metrosu Ankara Metrosu 
da başta bir Yap İşlet Devret projesiydi ve 
Birecik’le aynı anda gündemdeydi. 4 yıl 
yapmak için uğraştık, YİD ekibi kuruldu 
ama 4 yıl sonunda YİD olmayacağına karar 
verildi. O kadar emek boşa gitti. Neyse ki 
bir sene daha uğraştıktan sonra anahtar 
teslimine dönüştürülen projeyi alıp işi 
tamamladık.”



Özel hayatı böyle dengelemeye gayret 
ettim, elimden geldiğince. Eş desteği 
çok önemli. Benim eşim çok destek oldu. 
Ben çalışırken Mersin de evlendik. Eşim 
üniversite tahlisini bırakarak kendini 
çocukların yetişmesine verdi. Çocukların ve 
evin yükü olmadı üstümde. Elbette bu böyle 
olmamalı, eşler de çalışmalı. Ama o zamanın 
şartları öyleydi. İş yerinde çok vakit geçirmek 
gerekiyor, işler şimdiki gibi telefonla, 
e-maille halledilemiyordu. Telefonla bile 
görüşemiyorduk. Önem verdiğim bir 
başka husus da eve iş götürmemeye özen 
gösterdim. Gerektiğinde sabaha kadar 
çalıştım ama eve götürmedim. Mutlaka 
Pazar gününü de evime ayırdım. Mümkün 
olduğunca bu iki hususa dikkat ettim.”

“Huzurlu aile yapısı çok önemli. 
Koordinasyonun daha da iyi olması 
lazım bugünlerde. İletişim çağındayız, 
bu gelişmeler sayesinde evden çalışan 
doğum yapan çalışanlarımız var. Kadınların 
çalışmasını çok destekliyorum.” 

 sDEĞERLİ SÖYLEŞİLER
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GAMA’yı diğerlerinden ayıran ne idi? 

“Çok ortaklı yapı, birlikte karar alma, 
uyumlu işbirliği… Çok ortaklılık, uzlaşma 
kültürüdür. Bizim yapımızın benzeri 
Türkiye’de yok. Dezavantajı konsensüs 
sağlayana kadar bazı fırsatları kaçırmış 
olmamız. Faydaları ise çok riskli işlere 
girmemek oldu. Bu uzlaşma kültürünün, 
ortaklıkla yaptığımız diğer işlerimiz ve 
yatırımlarımızda da çok yararını gördük. 
Kurumsallaşmamızın ileri seviyede hatta 
halka açık fi rmalardan bile daha ileride 
olduğunu söyleyebilirim.“

Bu büyüme aşamasında özel hayatınız 
ve iş hayatınızı nasıl dengelediniz?  Bir 
röportajınızda, eşinizin çocuklarınızı 
çok iyi yetiştirmesi ve sizin eksikliğinizi 
hissettirmeden onları büyütmesi sayesinde 
iş hayatınızın o dönemlerinin rahat ve 
huzurlu geçtiğinden bahsetmiştiniz. 

“Eve iş götürmemek ve Pazar günlerini 
aileye ayırmak…



Ergil Bey,  bugünkü GAMA‘ya baktığınızda 
gurur duyduğunuza eminiz. Sizce bugün de 
GAMA’yı GAMA yapan ayrıcalıklar, özellikler 
nedir? GAMA’yı daha da ileriye taşıyacak 
bizlere neler önerirsiniz?

“Kurumsallığı benimsemek ve devam 
ettirmek… Daha nice 50 yıllar devam etmesi 
lazım şirketin. Bizler, başlangıçta İş idaresi 
bilmiyorduk. Herkes mühendisti. Şirket beni 
1974’te İsviçre’ye Yönetici Eğitimi Kursuna 
gönderdi. O yıllarda, şirket gayemizi ortaya 
koyduk; bildiğimiz işlerde dürüstçe para 
kazanmak.”
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“GAMA değerlerine sahip çıkmamız lazım: güvenirlik, uyumlu işbirliği, 
gelişim ve değişim, insana değer, başarma tutkusu. Bunlar aynı zamanda 
kişisel değerlerimiz. Çalışma azmi, başarı tutkusu ve uzun vadeli 
düşünmek lazım. Gereğini yaparsanız, kendinizi verirseniz, işe yararsanız 
başarılı olursunuz ve iyi performans mutlaka karşılığını alır.”
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İzmir Bayraklı Entegre Sağlık
Kampüsü Projesi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeleri 
kapsamında ihale edilerek, İnşaat öncesi hazırlık dönemini takip eden 
ve yer teslimi ile 2017 yılı başlarında başlanılacak olan 36 aylık “Yatırım 
Dönemi” ile bu dönem sonrası 25 yıllık “İşletme Dönemi” fazlarını 
içeren proje, Türkerler - GAMA İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. tarafından 06 Eylül 2014 tarihli sözleşme ile üstlenildi.  



Proje 622.830 m² arsa alanı üzerine inşa 
edilecek olup, Sözleşme kapsamında toplam 
inşaat alanı 573.546 m² ve yatak kapasitesi 
2.060’dır. Bu alan ve kapasitede Sağlık 
Bakanlığı ile devam etmekte olan proje 
görüşmeleri doğrultusunda bir miktar artış 
olacağı öngörülüyor.

Kesin Projeler sunularak İdare’nin olumlu 
görüşü alındı, yazılı onay bekleniyor. Ruhsat 
projeleri onayları alınmış durumda.

Proje fi nansmanı için kullanılacak dış kredi 
sözleşmesi imzalandı ve inşaat ruhsat 
başvurusu yapıldı. Bu aşamaların peşinden 
fi nansal kapanışın da çok yakın zamanda 
gerçekleşmesi bekleniyor. Proje sahası 
yer tesliminin yine bu süreçle birlikte 
tamamlanması ile 36 aylık inşaat dönemi 
çalışmaları başlamış olacak.

İnşaat öncesi hazırlık döneminde hafriyat 
işleri %45 mertebesinde tamamlandı. Bu 
kapsamda patlatmalı kazı yöntemiyle 
1.600.000 m3 hafriyat gerçekleştirildi. 

Ana Hastane Binası, 1.660 yataklı ve tek 
bloktan oluşmakta. Ortak bir çekirdek 
yapı üstünde yükselen kuleler içerisinde 
aşağıdaki hastaneler bulunacak. Bina iki 
ana bölümden meydana geliyor: Baza 
(core) katları: Kapalı otopark, teşhis ve 
görüntüleme birimleri, acil, poliklinikler, 
yoğun bakım ve ameliyathane, morg, 
tutuklu hasta, laboratuvarlar, destek ve 
servis hizmetlerini içeren ana blok (core) 
bütün branşlara hizmet verecek. 

Kule katları, 4 hastaneye ait yatak katları, üç 
adet kuleye yerleştirildi (715 yataklı Genel 
Hastane, 380 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi 
Hastanesi, 141 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 
424 yataklı Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi). Baza katlarında bağlı oldukları 
branşlara ait poliklinikler bulunacak.  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
Binası, 300 yataklı ve tek bir bloktan 
oluşuyor. Kampüs içinde Ana Hastaneden 
ayrı yer alacak olan FTR binası içinde 
elektroterapi, hidroterapi, psikoterapi, 
geriatri, romatoloji, radyoloji, onkoloji, 
ürodinami-seksüel rehabilitasyon, omurilik, 
el, konuşma terapisi, kardiyopulmoner, 
iş-uğraş terapisi, ortopedi, protez-ortez, 
psikoterapi gibi terapi birimleri bulunuyor. 
Bununla birlikte, poliklinik ve klinik tedavi 
birimleri de yer alıyor. Teknik Servis Binasıyla 
toprak altından bağlantı sağlayan Servis 
Galerisi içinden akülü araçlarla, yemek, 
çamaşır, malzeme ve morg hizmetleri 
alınacak. Tesisat bağlantısı bu galeri içinden 
yapılacak. 

Teknik Servis Binası, TSB-1 binası hastanenin 
güç merkezi ve atık bölümlerini içinde 
barındırıyor.  Zemin katında trafo, 
soğutma merkezi ve medikal gaz bölümleri 
bulunuyor. 1.katında ise trafo, jeneratör, 
trijen ve sıcak su merkezi bulunuyor. TSB-2 
binası zemin katında arka tarafından lojistik 
ve teknik amaçlı kullanılan teknik galeriye 
açılıyor.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Binası, 100 
yataklı ve tek bloktan oluşacak. Zihinsel ve 
ruhsal rahatsızlıkları sebebiyle kendileri ve 
çevreleri için tehlike yaratabilecek statüdeki 
hastaların tedavilerinin gerçekleştirileceği 
özel birimlerden oluşacak. Tesiste kapalı 
otopark, hasta terapi alanları, eğitim 
alanları, sinema salonları, hobi odaları, 
yemekhane, açık hobi bahçeleri, poliklinik 
ve klinik alanları bulunacak. 
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Proje 353.381 m² arsa alanı üzerine inşa 
edilecek olup, Sözleşme kapsamında toplam 
inşaat alanı 335.648 m² ve yatak kapasitesi 
1.180’dir. Bu alan ve kapasitede Sağlık 
Bakanlığı ile devam etmekte olan proje 
görüşmeleri doğrultusunda bir miktar artış 
olacağı öngörülüyor.

Proje kapsamında Kesin Projeler sunularak 
İdare’nin olumlu görüşü alındı, yazılı onay 
bekleniyor. Ruhsat projeleri onayları alındı.

Proje fi nansmanı için kullanılacak dış kredi 
sözleşmesi imzalandı ve inşaat ruhsat 
başvurusu yapıldı. Bu aşamaların peşinden 

 Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü 
Projesi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeleri 
kapsamında ihale edilerek, İnşaat öncesi hazırlık dönemini takip 
eden ve yer teslimi ile başlanılacak olan 36 Aylık “Yatırım Dönemi” 
ile bu dönem sonrası 25 yıllık “İşletme Dönemi” fazlarını içeren proje,                    
GAMA - Türkerler Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
tarafından 06 Eylül 2014 tarihli sözleşme ile üstlenildi.  



EKİM - KASIM - ARALIK 2016 39

fi nansal kapanışın da çok yakın zamanda 
gerçekleşmesi bekleniyor. Proje sahası 
yer tesliminin yine bu süreçle birlikte 
tamamlanması ile 36 aylık inşaat dönemi 
çalışmaları başlamış olacak.

İnşaat öncesi hazırlık döneminde 15 Eylül 
2015 tarihinde başlanan hafriyat işleri %99 
mertebesinde tamamlandı. Bu kapsamda 
patlatmalı kazı yöntemiyle 2.900.000 m3 

hafriyat gerçekleştirildi. 

Ayrıca Şantiye mobilizasyonu ilk fazları 
kapsamında yönetim ofi sleri, yemekhane, 
yatakhane, revir, vb. binalar, iletişim, 
elektrik, altyapı ve peyzaj imalatları 
ile birlikte yapıldı ve Kocaeli ESK Proje 
Müdürlüğü çalışanları ofi slerine taşındı. 

Proje kapsamı; Ana Hastane, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri ve Teknik Servis Binalarını 
içeriyor.

Ana Hastane Binası, 980 yataklı ve tek 
bloktan oluşuyor. Ortak bir çekirdek yapı 
üstünde yükselen kuleler içerisinde pek çok 
birim bulunacak. Kapalı otopark, teşhis ve 
görüntüleme birimleri, acil, poliklinikler, 
yoğun bakım ve ameliyathane, morg, 
tutuklu hasta, laboratuvarlar, destek ve 
servis hizmetlerini içeren ana blok (core) 
bütün branşlara hizmet veriyor olacak. İç 
ticari alanlar, ana sirkülasyon alanlarına 
yakın planlanıyor. 

Kule katlarında, 4 hastaneye ait yatak 
katları, iki adet kuleye yerleştirilmiş 
durumda. Baza katlarında bağlı oldukları 
branşlara ait poliklinikler bulunuyor. 
Kule 1’de  494 yataklı Genel Hastane 
ve 124 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi 
Hastanesi planlanıyor. Kule 2’de ise 116 
yataklı Onkoloji Hastanesi ve 246 yataklı 
Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

bulunacak. Kule katlarıyla baza katları 
arasında tesisat teknik hacimlerinden oluşan 
teknik kat bulunuyor olacak. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
Binası, 100 yataklı planlanıyor ve tek bir 
bloktan oluşuyor. Kampüs içinde Ana 
Hastaneden ayrı yer alacak olan FTR 
binası içinde elektroterapi, hidroterapi, 
psikoterapi, geriatri, romatoloji, 
radyoloji, onkoloji, ürodinami-seksüel 
rehabilitasyon, omurilik, el, konuşma 
terapisi, kardiyopulmoner, iş-uğraş terapisi, 
ortopedi, protez-ortez, psikoterapi gibi 
terapi birimleri bulunuyor. Bununla birlikte, 
poliklinik ve klinik tedavi birimleri de yer 
alıyor. Teknik Servis Binasıyla toprak altından 
bağlantı sağlayan Servis Galerisi içinden 
akülü araçlarla, yemek, çamaşır, malzeme 
ve morg hizmetleri yürütülecek. Tesisat 
bağlantısı da bu galeri içinden yapılacak. 

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Binası, 
100 yatak kapasiteli ve tek bloktan 
oluşuyor; zihinsel ve ruhsal rahatsızlıkları 
sebebiyle kendileri ve çevreleri için 
tehlike yaratabilecek statüdeki hastaların 
tedavilerinin gerçekleştirileceği özel 
birimleri yer alıyor. Tüm güvenlik ve 
müdahale önlemlerinin alındığı nitelikli 
bir sağlık yapısı olarak tasarlanıyor. Binada 
kapalı otopark, hasta terapi alanları, eğitim 
alanları, sinema salonları, hobi odaları, 
yemekhane, açık hobi bahçeleri, poliklinik 
ve klinik alanları bulunuyor. Bina etrafında 
güvenlik duvarı bulunuyor.  

Teknik Servis Binası, Ana Hastane ve 
FTR binasına Teknik Servis Galerisiyle 
bağlanacak. Ayrıca, teknik servis binasına 
yakın bir konumda Atık Binası yer alacak.



Ham petrol üretiminde dünya devi 
olan Suudi Aramco, işleme ve dağıtım 
konusunda endüstride öncü olduğu kadar, 
Petrol ve Gaz sektöründe uluslararası alt 
kuruluşlar ile faaliyetler yürütüyor. Aramco 
operasyonlarının, enerji sektörünü dünya 
çapında ilgilendirdiği biliniyor.

Suudi Aramco’nun Khurais, Mazalij ve Abu 
Jifan petrol sahalarında üretim kapasitesi 
mevcut durumda 300,000 varil/gün.

Üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla 
başlanan Khurais Satellite GOSP projesi ile 
bu kapasitenin Mazalij’de 90 MBCD (milyon 
varil ham petrol/gün) ve Abu Jifan’da 110 
MBCD olmak üzere toplam 200 MBCD  
mertebesine çıkarılması hedefl eniyor.

Aramco’nun bu projedeki üç ana 
taşeronundan biri olan Snamprogetti Saudi 
Arabia Ltd. Co. (SAIPEM İtalya iştiraki) tesis 

inşası ve Gaz/Petrol ayrıştırma kapsamında 
olan tüm tesislerin yüklenicisidir. 

Khurais Satellite GOSP Projesi’nin yapım 
işlerini yürütmek üzere GAMA, 30 Eylül 2015 
tarihinde, GAMA Al Moushegah Arabia Ltd. 
olarak, Snamprogetti Saudi Arabia Ltd. ile 
sözleşme imzalandı. 

Proje kapsamında montaj işleri, kısmi 
malzeme tedarikleri ve ve kısmi devreye 
alma işleri bulunuyor. Binalar haricinde 
ana malzemelerin temini Snamprogetti 
kapsamında yer alıyor.

Proje sahası Riyad’ın doğusunda, karayolu 
ile yaklaşık 240 km mesafede bulunuyor. 

Proje kapsamında tesiste kurulacak 
teknolojik altyapı aşağıdaki şekilde olacak:

– İki fazlı yüksek basınçlı ayrıştırıcı (HPPT) 
ile sıvıların (petrol/su) ve gazların 
ayrıştırılması sağlanacak.
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Khurais Satellite GOSP Projesi
Khurais Projesi, 3 bölgenin (Khurais, Mazalij ve Abu Jifan) petrol 
yataklarını ve petrol işletmelerini adı altında topluyor. Bölgede yüzlerce 
kuyu ve 4 adet gaz/su ve petrolü birbirinden ayıran ön rafi nasyon tesisi 
(GOSP) mevcut. Ham petrol, ikisi Khurais’te bulunan bu (GOSP) tesislerden 
geçerek son işlemler için Abqaiq’te bulunan tesislere pompalanacak.



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

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

–  Proses otomasyonu kurulacak.

–  Ses ve veri transferi için iletişim sistemleri 
kurulacak.

–  Patlamaya dayanıklı binalar ve diğer 
gerekli tüm alt yapı işleri yapılacak.

Projede mobilizasyon kapsamı işlerden 
İmalat Atölyeleri, Boya Atölyesi, Ambar 
binası ve Labaratuar binası yapım işleri 
tamamlanarak kullanıma açıldı.

Kamp ve ilgili sosyal yapıların montajı 
tamamlandı, Aramco LPD (Loss Prevention 
Department) denetimleri devam ediyor. 
Genel mobilizasyon ilerleme oranı Aralık 
2016 sonu itibarı ile %99 mertebesine ulaştı. 

Projede bina ve HVAC detayları haricinde 
mühendislik işleri SAIPEM kapsamında yer 
alıyor.

GAMA kapsamında temin edilecek 
malzemelerin neredeyse tamamı için piyasa 
araştırmaları yapıldı, müşteriden malzeme 
ve tedarikçi onayları büyük oranda alındı ve 
alt yüklenici seçimleri yaklaşık %90 oranında 
tamamlandı.

Proje inşaat işleri ilerlemesi %30; genel iş 
ilerlemesi ise %13 mertebesinde. Aralık 2016 
itibarı ile 85.000 m3 kazı işi tamamlandı, 
3.660 m3 beton döküldü. Ana binalarda 
perde ve döşeme beton işleri devam ediyor. 
RTR boru montajı %26, çelik konstrüksiyon 
montajı %6 oranında tamamlandı, yer üstü 
boru ve mesnet imalatlarına başlandı. 

Aralık 2016 sonu itibarı ile şantiye 368 direk, 
178 indirek ve 78 Suudizasyon kapsamı 
olmak üzere toplam 624 personel çalışıyor. 
Güncellenen iş programına göre projede 
maksimum personel sayısı, Suudizasyon 
dahil, 900 civarı olması bekleniyor.
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Tamamlandığında dünyanın en büyük 
endüstriyel tesislerinden biri olmasının 
yanısıra, kutupta yapılan ilk LNG Tesisi 
olması özelliği taşıyacak olan Yamal LNG 
Tesisi, montaj işleri sert ve zorlu hava 
koşullarına rağmen hızlanarak devam ediyor. 
Yamal LNG Projesi kapsamımızda yer alan 
Modül Montaj ve Bağlantı İşleri, Mekanik 
İşler, Borulama İşleri, Anahtar Teslimi Tanklar 
ve Binalar, Elektrik ve Enstrümantasyon 
İşleri devam etmekte. Utility, BOG, 
Power Generation, Fractionation, Flare 
ve Administration bölgelerinde yer alan 
toplam 34 adet modüler ünitenin bizim 
kapsamımızda olan sonuncusu ve projenin 
en büyük modüllerinden biri olan 5.500 ton 
ağırlığındaki “Central Control Building” 
modülü 2016 Ekim ayı sonunda sahaya ulaştı 
ve montaj hazırlıkları tamamlanarak başarı 
ile yerine konuldu. 

Modül montajlarının tamamlanmasından 
sonra, modüllerin içerisindeki sahada 
yapılması planlanan veya modüllerin 
montajları sırasında tamamlanmamış ve 
sahada eksikliği tespit edilmiş olan PCOW ve 
UCOW (Planned and Unplanned Carry over 
Works) işlerine başlandı. 

Metraj artışına bağlı olarak; yaklaşık             
13 milyon adam-saat harcanması 
öngörülmekte olan projede, devam eden 
yerli ve yabancı personel mobilizasyonu 
Aralık 2016 itibarıyla hız kazandı. 

Bu dönem içerisinde özellikle Utility 
bölgesinde ilave iş olarak olan alınan boru 
köprüleri çelik montaj işleri, tava köprüsü ve 
boru montaj işleri hız kazandı. Daha önce 
modüler yapı olarak saha atölyelerinde 
yapılması planlanan, ancak İşveren 
talebiyle bizim kapsamımıza aktarılan 
boru köprülerinin yapımı 2016 Aralık sonu 
itibarıyla büyük oranda tamamlandı ve 
kablo çekimine başlanması planlandı. Bu 
amaca uygun olarak, 2016 Aralık ayının ilk 
haftasında instrument air modülüne ilgili 
elektrik binasından ilk kablo çekimi yapıldı. 
Aynı zamanda, boru köprüleri arası hook-up 
işlerine de başlandı. 

2016 Ekim ayı sonunda projenin ağır 
kaldırma işleri tamamlandı ve buna uygun 
olarak, kiralık olan 750 ton ve 650 ton 
kapasiteli vinçlerin demobilizasyonu yapıldı. 

EPC olarak yapımına devam ettiğimiz tank 
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 Yamal LNG Projesi, CWP3B Paketi
Utility ve Offsite için  Modül Montaj ve Bağlantı İşleri, Mekanik İşler, 
Borulama İşleri, Anahtar Teslimi (Mühendislik - Satın Alma - Montaj)  
Tanklar ve Binalar, Elektrik ve Enstrümantasyon İşleri  
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ve binaların tasarım işleri tamamlanmakta 
olup, saha montajları devam ediyor. 2016 
Aralık ayı içerisinde 2 adet tankın hydrotesti 
soğuk hava koşullarına rağmen başarı 
ile tamamlandı. Söz konusu dönemde,            
20-22 Aralık 2016 günlerinde -50°C hava 
sıcaklığı ölçüldü. 

2016 Aralık sonu itibarıyla 181.000 WDI 
boru prefabrikasyonu yapılarak tamiratlar 
haricinde imalat işleri tamamlandı. Ancak, 
kapsam dışı olarak EDG binasına ait 18.000 
WDI boru imalat işleri 2017 Ocak ayı 
içerisinde tamamlanacak. Bunun yanında 
saha montaj işlerine hızlı bir şekilde 
başlandı.

İşveren tarafından sahaya getirilen ve 
kazıkları teslim edilen yangın hatları boru 
köprüleri montaj işlerine devam ediliyor. 
Bazı bölgelerdeki yeri hazır ol mayan boru 
köprülerinin ön montajları da İşveren 
tarafından verilen atölyelerde yapılmakta. 

Acil Durum Dizel Jeneratör Binası 
(Emergency Diesel Generator Building) ile 
ilgili montaj işlerine devam ediliyor. Söz 
konusu binanın ilk etapta devreye alınacak 

olan 100/200 no’lu jeneratörlerin bulunduğu 
bölümün çelik montaj ve dış cephe kaplama 
işleri tamamlandı, bina içindeki mekanik 
montaj işleri devam ediyor. 

Kompresör binası çelik montaj işleri 
tamamlanmak üzere olup, ikinci 
kompresör binası içerisindeki 300/400 no’lu 
kompresörlerin montajı yapıldı. 

Projede, kış mevsimi dolayısıyla modüllerin 
ve içerisindeki ekipmanların hava 
şartlarından korunması amacıyla bu önem 
arz eden preservation işleri dikkatle takip 
ediliyor. 

“Polar night” dönemi öncesi gerekli 
aydınlatma çalışmaları yapıldı ve projede çift 
vardiya çalışma düzeni her 2 dönemde de 
yaklaşık olarak aynı olacak şekilde devam 
ediyor. 

2016 Aralık sonu itibarıyla projede 2.900 
REGA JV personeli ve 1.870 taşeron 
personeli olmak üzere toplam 4.770 
personel çalıştı.

Aralık 2016 sonu itibarıyla projenin genel 
ilerlemesi % 28.11 olarak gerçekleşti. 
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1800 MW PP13 Güç Santralları 
Elektro-Mekanik Montaj Projesi

İşveren’i bir devlet kurumu Saudi Electricity Company (SEC) olan Proje, 
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 145 km kuzeybatısında, 
Dhurma şehrine 65 km uzaklıkta bulunuyor.
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GAMA kapsamında, ana güç adası elektro-
mekanik montajı, 10 adet muhtelif 
hacimlerde yakıt ve su depolama tank 
işleri, 17 adet proses binasının anahtar 
teslim işleri, boru imalatı ve montajı, türbin 
binası ve boru köprüleri birincil ve ikincil 
çelik montajları, türbin binası ve  boru 
köprülerinde yer alan platform ve merdiven 
kulelerinin anahtar teslim işleri, BOP 
elektro-mekanik ekipman montajı ile fi ltre, 
LV kablo, enstruman gibi muhtelif proje 
malzeme temini yer alıyor.

Bununla birlikte, santralın elekrik iletim 
sistemine bağlantısını sağlamak için              
1 adet 380KV ve 1 adet 132KV şalt trafo 
merkezi GAMA tarafından anahtar teslimi 
yapılıyor. Bu kapsamda; 10 diameter 380 kV 
GIS, 30 bay 132 kV GIS, 380 &132 kV kablo, 
başlık ve ekleri, kumanda ve röle panoları, 
380 kV Gas Izoleli Bara (GIB), otomasyon ve 
haberleşme işleri, OG şalt, yardımcı servis 
trafosu, AC-DC sistemleri temini, montajı, 
test ve devreye alınması işleri bulunuyor.

Santralde, gaz türbin ve jeneratörlerinin 
montajı devam ediyor. 6 ünitede air 
inlet montajı tamamlanarak yardımcı 
ekipman çelik mesnet platformlarının 
üzerine kompartman montajları yapıldı. 
Türbin borulama işleri ve basınç testleri 
tamamlandı. Lube oil fl ushing aktivitelerine 
devam ediliyor. Ayrıca elektrik ve enstrüman 
aktiviteleri paralel olarak devam ediyor.

Türbin binası ve boru köprülerinin taşıyıcı 
çelik elemanlarının montajı devam ediyor.

Hava Soğutmalı Yoğuşma Ünite-28’de 
montaj devam etmekte olup, tüm yapısal 
çelik montajları, soğutma panel, kondense 
tank ve kanal montajları tamamlandı. Ayrıca 
yoğuşma boru hatları montajlarına başlandı. 

02 Temmuz 2015 tarihinde sözleşmesi 
imzalanmış olan projenin toplam süresi, 20 
aydır. Enerji santralının Nisan 2017 itibarıyla 
devreye alınması planlanıyor. 

Proje EPCM şeklinde geliştirilen proje, ana 
mühendislik hizmeti ve İşveren kontrollüğü 
Worley Parsons tarafından gerçekleştiriliyor. 

İki ana bloktan oluşan projede, toplam 6 
adet GE 7FA Gaz Türbini ve Jeneratörü, 6 
adet By-Pass Bacası, 6 adet HRSG ve 2 adet 
GE Reheat Double Flow D11 Buhar Türbini,  
8 adet GSU Trafo ve 2 adet ACC bulunuyor. 



Hava Soğutmalı Yoğuşma Ünite-18’de 
montaj çalışmaları devam etmekte olup,      
4 koridorun yapısal çelik ve soğutma panel 
montajları tamamlandı. Geriye kalan 3 
koridorda ise, çelik montajları, bundle 
montajları ve bundle altı kondens toplama 
manifold montaj işleri devam ediyor. 
Bütün koridorlorda ana buhar  dağıtım 
kanal montajı devam ediyor. İki ünite için 
de kondens toplama manifold boya işleri 
devam ediyor.

Bütün atık ısı kazanlarının cephe panel 
montajları, modül montajları, drum 
montajları ve by-pass baca montajları 
sorunsuz şekilde tamamlandı. 6 ünitede de 
ana baca montajları devam ediyor. Ayrıca 
boru montaj işleri bütün ünitelerde devam 
ediyor. Inlet kanal montajları 5 ünitede 
tamamlandı.

WetSAC ünitesinde bulunan 12 adet fan 
stack ve fan deck montajı da tamamlandı. 
Ayrıca, WetSAC üzerindeki yürüme yolları 
ve korkuluk montajı, grouting işleri 
tamamlandı. Drift eliminator işleri devam 
ediyor.

Buhar Türbini ünite 18 - 28’deki ağır 
kaldırma aktiviteleri tamamlandı. Buhar 
türbini ve borulama işleri, bina çeliğine 
paralel olarak devam ediyor. Yardımcı 
kompartmanlar ve buna bağlı yürüme yolları 
ve platform montaj işleri devam ediyor.

BOP borulama prefabrikasyon işlerine 
başlandı. Ayrıca mekanik kısımda bulunan 
89 ekipmandan 44 tanesinin montajı 
tamamlandı.

Aşağıdaki işlerin teklif süreçleri tamamlandı.

• Proses binaları yapı çeliği ve remeasurable 
çelik paketi 

• Şalt sahası test ve devreye alma işleri

• Yerinde döküm betonarme olarak 
imal edilecek EDG (Emergency Diesel 
Generator) ve STP (Sewage Treatment 
Building) binalarının yapımı 

• Prekast beton proses binası yapım işi

• Gaz türbini enclosure ventilation ducts 
yapım işi

• High energy borulama işleri

• Karbon ve paslanmaz çelik boru 
fabrikasyon işleri

Aşağıdaki işlerin teklif süreçleri devam 
etmektedir.

• BOP, by-pass ve main stack termal 
izolasyon ve kaplama İşleri

• Proses binaları elektrik işleri

• BOP borulama işleri

PP13 Projesi kapsamında GAMA 17 adet 
proses binası, 10 adet saha tankı, Ana Türbin 
Binası mimari, aydınlatma ve havalandırma 
tasarımı ve 380/132 kV gaz izoleli şalt 
tesisi sekonder sistem tasarımı bulunuyor. 
Şalt Trafo Merkezi mühendislik hizmetleri 
için anlaşma yapılan DAR Engineering ise 
mühendislik hizmetleri kapsamında detay 
tasarım, satın alma teknik dokümanlarının 
hazırlanması, tedarikçi teklifl erinin teknik 
değerlendirilmesi, saha mühendislik 
süpervizyon hizmetlerine yönelik 
çalışmalarına devam ediyor. 15 adet proses 
binasının tasarımına başlandı; mimari, 
aydınlatma/elektrik, statik ve HVAC projeleri 
İşveren’in onayına sunuldu. 
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11 adet  proses binasının aydınlatma 
ve mimari resimleri İşveren tarafından 
onaylandı. Bununla birlikte Ana Türbin 
Binası mimari ve HVAC tasarımı İşverene 
sunuldu, gelen görüşler çerçevesinde revize 
ediliyor.

Elektrik binalarındaki elektrik işlerine devam 
ediliyor. Kablo tavası dağıtım panel montajı 
LV&MV kablo cekimi ve UPS montajları 
devam ediyor.

380 kv GIS binasında montaj işleri devam 
etmektedir. 380KV GIS ana ekipman montajı 
tamamlandı. Öncelikli olarak tamamlanması 
planlanan proje doğusundaki Faz 1 
kablolama işleri devam ediyor.

Santral detay mühendislik işleri planlandığı 
gibi devam ediyor.

Şalt sahası ve santral ekipman satın alma 
ihale süreçleri devam ediyor. GIS Koruma 
panoları, SAS ve telekomünikasyon tedariği 
için Alstom - Saudi Arabia fi rması ile 
anlaşma sağlandı. Santral kısmı için güç ve 
kontrol kablo Lot 1, kablo tavası, strainer, 
GTG- STG lube oil, enstrüman kablosu 
Lot 1, yapısal destek çelikleri, vinç, 2” ve 
altı borulama, vana ve konduit siparişleri 
verildi ve üretimlerine başlandı. Şalt sahası 
kısmı için kablo tavası, HV kablo clamp, 
topraklama malzemeleri, mesnet izolatörü, 
parafudur, akım traforları, topraklama 
kabloları, bağlantı kabloları, orta gerilim 
kabloları, HV kablo destek sistemleri, akü 
ve akü redresör, AC-DC panoları, alçak 
gerilim kablo Lot 1, orta gerilim hücresi, 
aydınlatma ve yıldırımdan koruma direkleri 
ve topraklama trafosu siparişleri verildi ve 
üretimlerine başlandı.

Projede, GAMA kapsamında bulunan 10 
adet muhtelif hacimlerdeki depolama tank 
montaj işleri devam ediyor.  ASL-A tankında 
çatı sacı montaj işleri tamamlandı. ASL-B 
tankında 7. kat yan donam plaka montajı 
kaynak dahil tamamlandı. Demineralize Su 
Depolama A tankında montaj tamamlandı, 
punch item düzeltmeleri yapılıyor. Yangın 
Suyu Depolama ve Filtre Su Depolama 
Tanklarında çatı montaj işleri tamamlandı, 
punch item düzeltme işlerine başlandı. 
Servis Suyu Depolama Tankı ve  Süzme 
Su Depolama Tanklarında montaj işleri 
tamamlandı. Su Depolama Tankı-B çatı 
sacı ve çatı çeliği montaj/kaynak işleri 
tamamlandı, döner merdiven ve çatı yürüme 
yolu montajına başlanacak. Kullanma Suyu 
Depolama Tankında çatı sacı ve çatı çeliği 
montaj/kaynak işleri tamamlandı; döner 
merdiven ve çatı yürüme yolu montajına 
başlanacak. Ham su tankına başlandı, 3.kat 
yan donam plaka montajı tamamlandı.

Şantiyede 2.117 direkt ve 612 indirekt olmak 
üzere toplam 2.729 personel çalışıyor. 

31 Aralık 2016 sonu itibarıyla proje 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi % 48.69

Mühendislik ilerlemesi % 76.30

Satın alma ilerlemesi % 81.42

Elektromekanik montaj işleri % 35.40
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 840 MW İç Anadolu Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Güç Santralı
ticari işletmeye alındı.

3 Aralık 2013 tarihinde başlayan ve 32 aylık süresi olan 
840 MW elektrik üretim kapasitesindeki İç Anadolu Doğalgaz 
Kombine Çevrim Güç Santralı Projesi, GAMA Güç Sistemleri 
ve GE Energy konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.
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Konsorsiyum, projenin tasarım, mühendislik, ekipman satın alma 
ve saha montaj, inşaat işleri, elektro mekanik işler, kurulum, test ve 
devreye alma işleri ile santralde çalışacak personelin eğitiminden 
sorumludur. GAMA Enerji’nin iştiraki olan İç Anadolu Doğalgaz 
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin yatırımı olarak gerçekleştirilen 
proje 24 Aralık 2016 tarihinde “Geçici Kabul Sertifi kası” aldı. Projede  
mühendislik ve satın alma, yapım ve devreye alma işleri tamamlanarak 
İşveren’e teslim edildi. Projenin Garanti Dönemi başladı. 

Bu proje ile üretilen enerji Gölbaşı Trafo Merkezi üzerinden ulusal 
şebeke ağına dağıtılıyor. 
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Hartha Ünite - 4 Termal Güç 
İstasyonu’nun Yenilenmesi Projesi



Irak Elektrik Bakanlığı tarafından 
Mitsubishi-Hitachi Power Systems ve 
GAMA Güç Sistemleri A.Ş.’ye konsorsiyum 
olarak verilen proje, tesisin 200 MW’lik 
orijinal çıkış gücüne çıkarılması ve tesis 
ömrünün 10 yıl uzatılabilmesi amacıyla, 
dört yakıtlı buhar kazanı, buhar türbinleri, 
jeneratör (alternator), OG ve AG elektrik 
dağıtım hücreleri/ekipmanları, tesisin 
enstrümantasyon/kontrol sistemlerinin, 
kablo ve kablo tavalarının yenilenmesi ve 
iyileştirilmesi işlerini kapsıyor.

Projede, sahanın 19 Eylül 2016 tarihinde 
teslim edilmesinin ardından tüm 
mobilizasyon işleri, buhar kazanı izolasyon 
söküm işleri, yüksek ve alçak basınç buhar 
türbinlerinin söküm işleri, OG ve AG 
dağıtım panoları söküm işleri, türbin binası 
içerisindeki kablo tavası yenileme ve kablo 
söküm işleri tamamlandı. 

Buhar kazanı duvar boruları ve kızdırıcı 
panellerinin söküm işlerinin yapılabilmesi 
için gerekli olan geçici yapı ve destek 
sistemlerinin montaj işleri devam ediyor. 

Projenin fi ziksel ilerlemesi 30 Kasım 2016 
tarihi itibarıyla %8’dir. 
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Yapımı GAMA Güç Sistemleri – Mitsubishi Hitachi Güç Sistemleri 
Konsorsiyumu tarafından üstlenilmiş olan projenin İşveren’i Irak 
Elektrik Bakanlığıdır. Proje kapsamında Hartha Güç İstasyonu’nun 
kazan tesisi ve türbin tesisinin enstrümantasyon ve kontrolü, 
jeneratör ve elektrikli ekipmanların yenilenmesi ile jeneratör veriminin              
200 MW’lık orijinal verimine döndürülmesi, Kazan/Türbin/Jeneratör 
ömrünün 10 yıla kadar uzatılabilmesi yer alıyor.
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Hamitabat 1200 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı

GAMA Güç Sistemleri’nin üstlendiği 1200 MW Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Enerji Santralı anahtar teslim projesi iki üniteden oluşuyor. 
Her bir ünite tek şaft düzeninde bir gaz türbini, bir buhar türbini, bir 
jeneratör (SGT5-8000H Gaz Türbini, SST5-5000 Buhar Türbini, SGen5-
3000W Jeneratör) ve bir atık ısı kazanından oluşmakta olup, soğutma 
sistemi mevcut santralın doğal çekişli kuru soğutma kulesi ile sağlanacak. 
Yapılacak olan doğalgaz kombine çevrim santralı yine mevcut santralın 
şalt sahasında yapılacak değişiklikler sonrasında şebekeye elektrik 
verilecek. 



Proje kapsamında GAMA Güç Sistemleri tüm 
ana ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı 
ekipmanların temini, santralın tüm konsept 
detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik, 
elektrik enstrüman ve kontrol sistemlerinin 
montajı, testleri, devreye alma işleri ve 
İşveren personelinin eğitiminden sorumlu 
olacak. 

15 Ağustos 2014 tarihinde sözleşme 
imzalandı. Projenin süresi birinci ünite 
için 26, ikinci ünite için 29 aydır. Santralın 
birinci ünitesinin 1 Haziran 2017’de; 
ikinci ünitesinin 1 Eylül 2017’de ticari 
operasyona başlaması planlanıyor. 
Projenin temel ve detaylı mühendislik 
faaliyetleri Black&Veatch fi rması tarafından 
yürütülüyor. 

İnşaat, mekanik ve elektrik işleri 
kapsamındaki tasarımlar büyük ölçüde 
tamamlandı. 

Her iki üniteye ait kondenserin saha 
sevkiyatı tamamlandı. Bunun yanı sıra 
her iki üniteye ait enstrümanlar, kontrol 
vanaları, besleme suyu pompaları, buhar 
drain pompaları, BOP boru supportları, ısı 
izleme sistemleri, numune alma sistemi, BOP 
boru izolasyon malzemeleri, aydınlatma 
armatür ve panelleri ve yangın algılama ve 
alarm sistemleri sahaya ulaştı. Ayrıca kablo 
sevkiyatları büyük ölçüde tamamlandı.

Satın alması tamamlanan kamera ve 
güvenlik sistemi, alçak gerilim kabloları 
(Lot-5) ekipmanlarının üretimleri devam 
ediyor. HVAC kontrol panellerinin üretimi 
tamamlandı ve bir kısmı sahaya sevk edildi.

Taşeron işleri kapsamında boru izolasyon, 
kimyasal temizleme ve hidro jet temizleme  
işleri için taşeron sözleşmeleri imzalandı. 

Birinci Ünite:

Türbin binasında yapısal çelik ve cephe 
kaplaması tamamlandı. Condenser 
montajı tamamlandı, testler devam ediyor. 
Gaz türbin izolasyon ve boru montaj 
işlerinde sona yaklaşılırken hidrolik sistem 
enerjilendirildi. Buhar türbininde LP ve     
HP/IP türbinlerinde kaplin ayarı tamamlandı.  
Ayrıca, lube oil fl ushing yapıldı. Mekanik 
yapım işlerinde besleme suyu pompaları 
ve kondensat arıtma tesisi montajı yapıldı. 
Ayrıca kapalı çevrim soğutma sisteminde 
fl ushing tamamlandı. Türbin binası, atık ısı 
kazanı ve trafolar bölgesindeki yangından 
koruma sistemleri montajları tamamlandı 
ve basınç testleri yapıldı. Diğer yandan fuel 
gaz ekipmanlarının montajı tamamlandı, 
devreye alındı ve santral için kritik önemde 
bir kilometre taşı olan gaz alımı yapıldı. 
LV switchgear kablo çekimleri tamamlandı 
ve enerjilendirildi. Ayrıca elektrik binası, 
türbin binası ve HRSG/besleme suyu ve                     
fi n fan cooler motor kontrol merkezlerinin 
montajları tamamlandı, kabloları çekilmiş 
ve ekipmanlar enerjilendirildi. Gerekli 
ekipmanların ve sistemlerin devreye alınması 
sonucu Backfeed 9 Ekim 2016 tarihinde 
yapıldı. Non-segregated phase bus duct 
montajı tamamlandı. Montajı tamamlanan 
servis trafoları soğutma kulesindeki 
trafo haricinde enerjilendirildi. Bunun 
yanı sıra, Ünite 10’da MV kablo çekim ve 
terminasyonları tamamlandı, LV kablo ve 
I&C kablo çekim ve terminasyonları devam 
ediyor. BOP sistemlerinde enstrüman 
montajında sona yaklaşıldı. Sürekli emisyon 
ölçüm sisteminin montajı yapıldı. Atık ısı 
kazanında borulama ve basınç testleri 
tamamlandı. Aynı zamanda borularda ve 
drumlarda termal izolasyon işlerine başlandı. 
Ayrıca, kazanda baca montajı tamamlandı. 
Buhar, besleme suyu, yardımcı buhar, hot 
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reheat, cold reheat, fuel gaz, kondensat, 
demin & servis suyu hatlarının boru 
montajları tamamlandı ve basınç testleri 
yapıldı. Yapım aktiviteleri biten sistemlerde 
devreye alma ekibi tarafından yapılan hot 
loop ve fonksiyon testleri devam ediyor.  

İkinci Ünite:

Yapım faaliyetleri devam ediyor. Türbin 
binasında yapısal çelik montajı ve cephe 
kaplaması işlerinde sona gelindi. Gaz Türbini 
ve Buhar Türbini mekanik montajları ve 
borulamaları devam ediyor, LP türbininde 
rotor montajı tamamlandı. Kondenser 
montajı devam ediyor. Besleme suyu 
pompaları, buhar türbini drain pompa 
ve tanklarının montajı yapıldı. Ayrıca 
kondensat arıtma tesisi montajı da 
tamamlandı. Trafolar bölgesindeki yangın 
deluge sistemlerinin montajı tamamlandı 
ve testleri yapıldı. Fuel gaz ekipmanlarının 
montajı tamamlandı. Elektrik binasında 
MV switchgear DC/UPS ve LV switchgear 
panel montajları tamamlandı. Ayrıca 
tüm motor kontrol merkezi panellerinin 
montajı tamamlandı. Isolated phase bus 
duct montajı yapıldı. Non-segregated 
phase bus duct montajında sona yaklaşıldı. 
Yükseltici trafo ve yardımcı trafo kablo 
çekimleri tamamlandı. MV kablo çekim ve 

terminasyonlarında son aşamaya geçilirken 
LV ve I&C kablo çekim ve terminasyonları 
devam ediyor.  Atık ısı kazanında baca 
montajı tamamlandı, boru montajı devam 
ediyor. Ayrıca, BOP boru montaj işleri devam 
etmekte olup, kaynak ilerlemesi olarak 
%63 seviyesine ulaşıldı. Kablo kanalları ve 
manhole imalatları tamamlandı.

Interfaz alanında montajları ve basınç 
testleri tamamlanan Demin ve Servis suyu 
tanklarının devreye alma işleri devam 
ediyor. Yangın Pompa Binası’nda testleri 
tamamlanmış olan yangın pompaları 
enerjilendirildi. Kontrol binasında HVAC 
ekipman montajı tamamlandı ve ince 
işlerde sona yaklaşıldı. Ayrıca, motor kontrol 
merkezi ve bilgisayar sistemi montajları 
tamamlandı ve ekipmanlar enerjilendirildi.

31 Aralık 2016 sonu itibarıyla proje 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi % 83,50

Mühendislik ilerlemesi % 100,00

Satın alma ilerlemesi % 99,80

Yapım ilerlemesi % 84,00

Lojistik ilerlemesi % 99,50

Devreye alma ilerlemesi % 21,50

 sDEVAM EDEN PROJELER
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DEVAM EDEN PROJELERw

GE ve GAMA sözleşme imzası sonrasında 
Kapalı Konsorsiyum Anlaşmasına dönmüş 
olup fi nansal kapanış sonrası İşveren ile EPC 
sözleşmenin efektif olması öngörülüyor. 

Bütün BOP sistemlerinin mühendislik, satın 
alma işleri ile yapım işlerinin tamamı GAMA 
kapsamında yer alıyor. GAMA’nın devreye 
alma işlerinde sorumluluğu ise kendi 
kapmasındaki sistemlerle sınırlıdır. 

Projenin tamamlanma tarihi proje başlangıcı 
01 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 32 ay 
sonra, 01 Nisan 2019’dur.

Saha zemin etüdü çalışmaları, saha 
topografi k ölçüm çalışmaları, zemin 
boşlukları dolgu işleri tamamlandı. Mevcut 
havai hat sökümü işleri, saha tesviyesi işleri, 

geçici çit montajı ve saha mobilizasyon 
işlerine başlandı. 

Ünite-1 ilk ateşleme 30 Haziran 2018, 
Ünite-2 ilk ateşleme 13 Ağustos 2018, 
Ünite-3 ilk ateşleme 12 Eylül 2018 olarak 
planlanmakta olup, ticari işletme kabulü 
tarihleri ise sırasıyla 01 Aralık 2018, 01 Şubat 
2019 olarak öngörülüyor.

31 Aralık 2016 sonu itibarıyla proje 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi % 5,70

Mühendislik ilerlemesi % 21,40

Satın alma ve lojistik ilerlemesi % 10,10

Genel inşaat - montaj ilerlemesi % 0,10

Devreye alma ilerlemesi % 0,00

1800 MW ALBA PS5 Santralı

GE Global Parts & Products GMBH ve GAMA Güç Sistemleri Mühendislik 
ve Taahhüt A.Ş., doğal gaz ve sıvı yakıt ile çalışacak toplam kapasitesi 
1800 MW olan, GE 9 HA.01 Gaz Türbiniyle 3 adet GE A650 Buhar Türbini 
işletmeye alınacak ALBA PS5 santralinin mühendislik, satın alma ve 
yapım işlerini üstlendi. Aluminium Bahrain B.S.C ile 4 Ağustos 2016 
tarihinde Limited Notice to Proceed anlaşması imzalandı.
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Kazanskaya 
390 MW 
Doğalgaz Isı Güç 
Kombine Çevrim Santralı
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Projenin işvereni Rusya’nın büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan  
TAIF Grup’a ait TGK-16 şirketidir. GE-GAMA Konsorsiyumu tarafından 
anahtar teslim olarak üstlenilen proje kapsamı, sağlanacak olan 390 MW 
Doğal Gaz Isı Güç Kombine Çevrim Santralı; 1 adet GE 9HA 01 gaz türbini 
ve 1 adet GE H28.56 jeneratörü, 1 adet çift basınçlı atık ısı kazanı dâhil 
tüm ana ve yardımcı ekipmanlarından oluşuyor. 



18 Nisan 2014 tarihinde sözleşmesi 
imzalanan projenin toplam süresi 35 aydır. 
Santralın devreye alınması ile birlikte, TAIF’e 
ait olan petrokimya tesisine yüksek kalite 
buhar temin edilecek olup; aynı zamanda 
üretilen elektrik Tataristan elektrik dağıtım 
şebekesine yönlendirilecek. Santralın 2017 
ortasında ticari operasyona geçirilmesi 
planlanıyor. 

Projenin temel ve detay mühendislik 
faaliyetleri Black&Veatch fi rması tarafından 
yürütülüyor. Proje kapsamında, yerel 
otoritelerden alınacak izinler GAMA ve 
GE Konsorsiyumu uhdesindedir. Proje 
kapsamında alınacak izinler dört ana başlık 
altında incelenebilir;

1- İnşaat İzini: 11 Ağustos 2015’de inşaat 
izni Rus Resmi Otoritelerce resmi olarak 
yayınlandı.

2- Devreye Alma İzinleri

a. Permit to Commissioning for HRSG 

 Devreye alma taşeronu permit to operate 
dokümanlarının hazırlığı devam ediyor. 
Saha devreye alma ekibimiz tarafından 
bu hazırlanan dokümanlar kontrol 
ediliyor. 

b. Permit to Commissioning for Overhead 
Cranes

 Türbin binası ana tavan vincinin mekanik 
ve elektrik montajı tamamlandı. 
Devreye alma işleri 23.06.2016, yük 
testi ise 14.10.2016’da tamamlandı. 
Onay için RTN’e başvuruldu. RTN teknik 
yorumlarının tamamı çözüldü. RTN’in 
son açık kalan yorumu ticari bir yorum 
olup; ticari olarak kullanıcı olan İşveren 
tarafından takibi yapılacak. Sonuç olarak 
02.12.2016 itibarıyla Türbin Binası ana 
tavan vinci kullanıma hazır hale getirildi.

3- Operasyon izinleri 

4- Ekipman Sertifi kasyon ve İzinleri: Proje 
için alınacak tüm ekipmanlar Rus norm 
ve standartlarına uygun olmalıdır. 
Sertifi kasyon ve teknik pasaportların 
tedarikçilerden temin edilmesi ve kontrol 
süreçleri tarafımızca yürütülüyor. 

GAMA kapsamındaki ana mekanik ve 
elektrik ekipmanlarının satın alması ve 
imalatları tamamlandı ve sahaya nakledildi. 
Yardımcı elektrik ekipmanları ile enstrüman 
ve kontrol ekipmanlarının ise satın alması 
tamamlandı, imalat süreçleri devam ediyor.  

Proje kapsamında yapılacak 5 adet ana 
binanın (Türbin Binası, Elektrik Binası, 
HRSG Binası, Feed Water Pump Binası ve 
Gaz Kompresör Binası) yapımı tamamlandı. 
Mekanik ve elektrik montaj işlerine devam 
ediliyor. 

31 Aralık 2016 itibarıyla sahadaki durum şu 
şekildedir:

İnşaat İşleri;

• Proje kapsamında yapılacak tüm beton 
işleri tamamlandı.

•  Çelik montaj faaliyetleri; pipe rack 
alanlarında devam ediyor. Çelik montaj 
işlerinin genel ilerleme yüzdesi %94’dür. 

•  Altyapı işleri kapsamında yangın hattı, 
drenaj hattı, çevre suyu hatlarının yapım 
işleri devam ediyor. Genel ilerleme yüzdesi 
%91’dir.

Mekanik İşleri;

•  Centerline  montaj işleri %89 
mertebesindedir. 

• HRSG ile ilgili olarak; LB ve SB borulama 
işleri %99 mertebesindedir. HRSG - Hydro 
testler ve kimyasal yıkaması tamamlandı. 
İzolasyon işlerine devam ediliyor. 
HRSG genel montaj ilerlemesi %97 
seviyesindedir.

 sDEVAM EDEN PROJELER
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• LB boru montaj işleri genel anlamda 
tamamlandı, SB montaj işleri devam 
ediyor. Boru montaj işleri genel ilerlemesi 
%92 mertebesindedir.

• Boru hydro testlerine devam ediliyor. 
Testlerin genel ilerlemesi %67’dir. 

•  HVAC montaj işlerine Elektrik ve Gaz 
kompresör binalarında tamamlandı, 
Türbin ve HRSG binalarında devam 
ediliyor. Genel ilerleme %83 
mertebesindedir.

•  Yangın koruma işleri saha genelinde 
büyük ölçüde tamamlandı. 2016 
Aralık ayı sonu itibarıyla ilerleme %94 
mertebesindedir.

• İzolasyon işlerine İşveren binası, ana bina 
ve rack üzerinde devam etmekte olup; 
genel ilerleme %23 mertebesindedir.

Elektrik İşleri;

• Proje kapsamında işveren binası dahil 
olmak üzere tüm binalarında ve 
lokasyonlarda kablo tavası montaj işleri 
devam ediyor. Kablo tavası montaj 
işlerinin genel ilerleme yüzdesi %67’dir.

•  Kablo çekim işleri tüm kablo tipleri için 
devam ediyor. Proje geneli kablo çekim 
işleri %70 mertebesindedir.

•  110kV switchyard montaj işleri 
tamamlandı. 220 kV switchyard alanında 
terminasyon işleri devam ediyor. 
Switchyard montaj işlerinin genel 
ilerlemesi %99’dur.

Devreye Alma İşleri;

•  Montajı tamamlanan elektrik 
ekipmanlarının enerjilendirme işleri ile 
Centerline başta olmak üzere mekanik 
ekipmanlardan gaz kompresörünün 
devreye alma işlemleri devam ediyor. 
Devreye alma işleri biten 110 kV şalt 
sahası enerjilendirme işleri  başarıyla 
tamamlandı.

Projenin merkez ofi sinde Aralık 2016 
itibarıyla 17 kişi çalışıyor. Saha faaliyetleri 
GAMA ekibinden 81 kişi, GE ekibinden 18 
kişi, taşeron ekipleri haftalık ortalaması 730 
kişi tarafından yürütülüyor.

31 Aralık 2016 sonu itibarıyla proje 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi % 85,30

Mühendislik ilerlemesi % 100,00

Satın alma ilerlemesi % 99,90

Lojistik ilerlemesi % 99,10

Genel inşaat-montaj ilerlemesi % 87,60

Devreye alma ilerlemesi % 15,80
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 750 MW Boufarik Basit Çevrim 
Elektrik Santralı

GAMA Güç Sistemleri, doğal gaz ve sıvı yakıt ile çalışacak toplam 
kapasitesi 704,129 MW olan, 3 adet GE 9 FA.03 gaz türbiniyle ve 3 adet 
324 H model Jeneratörle işletmeye alınacak Cezayir-Boufarik Basit 
Çevrim Güç Santralının yapım işlerini, Cezayir Elektrik Üretim Şirketi 
(Sonelgaz)’ın Ağustos 2013’te fast-track bir proje olacağı ilan edilen ihale 
sürecinde ve karşılıklı görüşmeleri neticesinde 20 Ekim 2013 tarihinde 
imzalandı.



GAMA tarafından projenin tasarım, 
mühendislik, ekipman ve malzeme satın 
alma, yapım işleri, saha montaj, kurulum, 
test ve devreye alma işleri ile santralde 
çalışacak personelin eğitimi işleri yapılıyor.

Endüstriyel devreye almanın sözleşmesel 
tamamlanma tarihi proje başlangıç 
tarihinden 10 ay sonra 20 Ağustos, 2014 
ve projenin tamamlanma tarihi proje 
başlangıç tarihinden itibaren 14 ay sonra   
20 Aralık 2014’tür. Ancak gerek zemin 
iyileştirme gereksinimi, gerekse İşveren’den 
kaynaklı mühendislik, satın alma ve lojistik 
konularındaki etkilerden dolayı projenin 
sözleşmesel tamamlanma tarihinde gecikme 
yaşandı.

İşveren’in ilave kesici isteği üzerine 
hazırlanan ek iş talebinin zamansal etkisi ve 
maliyeti İşveren tarafından kabul edilerek 
karşılıklı zeyilname imzalandı. Ekipman  
montajı ve devreye alma işleri tamamlandı. 

Kritik BOP sistemler ve Üniteler için inşaat 
ve alt yapı işleri tamamlandı. Yardımcı 
binalarda (kantin, idari bina, ambar vs.) 
ince işler, santral genelinde ise alt yapı, yol 
yapımı ve çevre duvarı inşaatı devam ediyor. 

Her üç ünitenin de elektro-mekanik işleri 
tamamlandı. Sıvı yakıt tankları montajı, sıvı 
yakıt boşaltma ve dağıtım sistemleri, yangın 
algılama ve koruma sistemleri, santral 
aydınlatma, zayıf akım ve telekomünikasyon 
sistemleri montaj işleri devam ediyor.  

İşveren ile yapılan görüşmeler sonucu 
28.05.2016 tarihi baz alınarak Ünite-
2’nin 26.10.2016 tarihinde ticari işletme 
kabulü İşveren tarafından imzalanarak 
tarafımıza gönderildi. 24.05.2016 tarihinde            
Ünite-3’ün, 28.08.2016 tarihinde de 
Ünite1’in güvenilirlik testleri tamamlandı. 
Her iki ünitenin de ticari işletme kabulü 
için başvuru yayıldı, İşveren’den imzalı 
protokollerin teslim edilmesi bekleniyor. 
Santralın PAC tarihi ise 05.05.2017 olarak 
öngörülüyor.

31 Aralık 2016 sonu itibarıyla proje 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi % 98,79

Mühendislik ilerlemesi % 100,00

Satın alma ilerlemesi % 100,00

Yapım işleri ilerlemesi % 98,76

Devreye alma ilerlemesi % 94,11
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Khabat Termik Santralı Projesi 
Ünite 1 & 2
 Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı için Erbil’de 2x150 MW elektrik 
üretim kapasitesinde 2 Fuel Oil/Dizel Fuel Oil Kazan ve 2 Buhar Türbini-Jeneratör 
Seti ile elektrik üreten termik elektrik santralı EPC projenin yapımını POSCO E&C 
ana yüklenici olarak üstlendi. POSCO E&C fi rmasının alt yüklenicisi olarak GAMA 
Güç Sistemleri tarafından gerçekleştirilmekte olan Santralın tamamlanması ile 
yıllık 1.600 GWsaat enerji üretimi Irak’a önemli bir katkı sağlayacak.

K. Irak Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı 

ile 03 Ocak 2013 tarihinde sözleşmesi 

imzalanan 2x150MW Khabat Projesinde 

ana yüklenici Posco E&C’dir. GAMA Güç 

Sistemleri alt yüklenici olarak faaliyet 

gösteriyor. Proje, 2 adet BHI marka 

konvansiyonel tip Fuel Oil Kazan ve 2 buhar 

türbini ve jeneratörü (Siemens SST900) ile 
soğutma sistemi ıslak tip fanlı soğutma 
kulesinden oluşan, soğutma suyunun Büyük 
Zap Nehri’nden temin edileceği Termik 
Elektrik Santralı anahtar teslimi yapımı işidir.

Projede, beton yollar dahil toplam 
dökülmesi planlanan 74.144 m3 yapısal 



betonun 64.921 m3’lük kısmının dökümü 
gerçekleşti. Ayrıca mobilizasyon haricinde 
toplam 13.799 m3 grobeton döküldü. 

Aralık sonu itibarıyla 7.900 ton yapısal çelik 
montajı gerçekleştirildi. Tamamı sahaya 
ulaştı, proje toplam planlanan çelik miktarı 
ise 8.356 ton’dur. 

Ünite 1 kazan mekanik montajı tamamlandı, 
yalıtım işlerinde sona yaklaşılıyor. Enstrüman 
montajları ve kablo terminasyonu işleri 
devam ediyor.

Soğutma kulesi montajı tamamlandı, pompa 
odası kablo terminasyon işleri devam ediyor.

Ünite 1 elektrostatik kül tutucu sisteminde 
mekanik montaj işlerinde sona gelindi. 
İzolasyon işlerine başlanacak. Yine atık gaz 
güzergahı üzerindeki desülfürizasyon ünitesi 
olan Absorber montajı devam ediyor. 

120 metre yüksekliğindeki baca montajında 
ünite 1 baca içi mekanik montaj 
tamamlandı, ünite 2 baca içi mekanik 
montajı devam ediyor. 

Prefabrikasyonu Türkiye’de tamamlanan 
yaklaşık 83.000 WDI boru imalatının 
tamamının sahaya nakliyesi gerçekleştirildi, 
toplam 85.982 WDI saha kaynağının ise 
56.940 WDI’lık kısmının kaynağı yapıldı. 

Orta/alçak gerilim güç kablosu ve enstrüman 
data iletim kablosu olarak toplam 1.426.700 
metre kablonun 981.467 metrelik kısmının 
çekimi tamamlandı.

Kurulacak olan tesisin önemli bir parçası 
olan su alma yapısındaki kanal işleri, 
nehir suyunun ham su tankına iletimini 
sağlayan besleme pompalarının montajları 
tamamlandı. Santral ile su alma yapısı 
arasındaki 2 km uzunluğundaki GRP boru 
hattının testleri yapıldı. Su alma yapısı 
elektrik binası yapım işleri tamamlandı, 
testlerin ardından Zap Suyu Nehri’nden 
30.000 m3’lük ham su tankına su almaya 
hazır hale gelinecek.

Santralin işletilmesinde kullanılacak olan 
deminaralize suyunun üretimini sağlayan su 
arıtma ünitesinin mekanik ekipman ve boru 
montaj işleri tamamlandı ve devreye alma 
işlerine başlandı.

Sıvı yakıtlı projemide 7.000 m3’lük dört adet 
dizel ve fuel oil, 4.000 m3’lük bir adet acil 
durum fuel oil yakıt tankının hidro testleri 
tamamlandı. Tankların kumlama ve boyama 
işleri devam ediyor. Ünite 1 dizel oil tankının 
2017 Şubat ayı içerisinde yakıt doldurma 
üniteleri dahil, yakıt almaya hazır hale 
getirilmesi planlanlanıyor. 

31 Aralık 2016 sonu itibarıyla proje 
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi % 82,06

Mühendislik ilerlemesi % 99,87

Satın alma ve lojistik ilerlemesi % 99,82

Genel inşaat - montaj ilerlemesi % 82,58

Devreye alma ilerlemesi % 08,32
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Ek işlerin devam ettiği TCO Ofi s Binası ve 
Altyapı İnşaatı Projesi’nde Medical Point ve 
Ambulance Garage binaları İdare’ye teslim 
edildi, turnover dosyası onaylandı ve MC 
sertifi kası alındı. Sahadaki bakım onarım 
işleri ile altyapı ve çevre düzenlemesine 
yönelik olarak sözleşme kapsamına 
alınan ek işlerin yanı sıra; devreye alma 
aşamasına gelinen Warehouse-4 binasının 
inşaat işleri devam ediyor. Mevcut proje 
toplam ilerlemesi %98,9 olarak gerçekleşti. 
Planlanan proje bitiş tarihi 30 Nisan 2017 
olarak İdare tarafından onaylandı.

15 Ağustos 2016 itibarıyla sözleşmesi 
imzalanarak başlanan projenin mobilizasyon 
işlerinde %2,0 ilerleme kaydedildi ve Ocak 
2017 içerisinde tüm mobilizasyon işlerinin 
bitmesi planlanıyor. Projenin birinci safhası 
Kasım 2016 sonu itibarıyla başladı. Toplam 
proje ilerlemesi %1,49 olarak gerçekleşti.

Yangın Hattı altyapı işleri 1 Mart 2017 
tarihinde başlayacak olup, prekast menhol 
fabrikasyon işleri sahada kurulmuş olan 
prekast atolyesinde sürüyor. Projenin ikinci 
safhasını oluşturacak olan altyapı hatları, 
elektrik, mekanik ve yol işlerine yönelik 
ek iş paketlerine yönelik dizayn ve metraj 
çalışmaları başladı, İdare ile görüşmeler 
devam ediyor.

Construction Compound Ana İşler Projesi

Kazakistan’daki 
“Future Growth Project” 
kapsamındaki projeler

TCO Geçici Ofi sler Projesi
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Ansaldo kapsamında 3 x AE94.3A Gaz 
Türbini ve yardımcı ekipmanları, statik 
excitation sistem, Gaz Türbini kontrol 
ekipmanı, air intake, exhaust duct tedariği, 
ilgili ekipmanların devreye alınması ve 
İşveren personeline verilecek eğitimler, 
GAMA kapsamında ise yardımcı sistem ve 
ekipmanlar dahil santralın detay tasarım, 
inşaat, mekanik, elektrik montaj ve devreye 
alması, İşveren personeline verilecek 
eğitimler yer alıyor. 

Proje sahasında topoğrafi k harita, zemin 
etüdü, yeraltı suyu durumu ve kimyasal 
analizleri, toprak ve yeraltı suyu kirlilik 
analizi gibi faaliyetlerin tamamlanması için 
kısıtlı işe başlama talimatı verildi ve tüm 
bu çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan 
faaliyetlere ait raporlar Unit Investment’a 
sunuldu, EPC sözleşme kapsamına dahil 
olmayan toprak işleri ve saha tesviyesi için 
belirlenen çalışmalar Unit Investment ile 
görüşüldü ve görüşmelerin sonucunda, 
anlaşmaya varılan kapsam ve ek işler 06 
Ağustos 2015 tarihinde imzalanan revize 
EPC sözleşmeye eklendi. 

İşveren’in özsermaye katılımı İtalyan 
SACE’nin vereceği fi nansman ile sağlanacak. 
Projenin kredisi IFC (International Finance 
Corporation) üzerinden alınacak. Kredi 
anlaşması yapabilmek adına, fi nans 
kurumunun talep ettiği prosedürler, 
dokümanlar ve planlar hazırlanarak 
İşveren’e sunuldu. Kredi anlaşmalarının 
imzalanmasıyla ve fi nansman kapatmanın 
gerçekleşmesi ile birlikte Unit Investment  
tarafından İşe Başlama Bildiriminin 
yayınlanması bekleniyor.  

İşveren tarafından Kesin İşe Başlama 
Bildiriminin Ağustos 2016 sonunda 
yapılması bekleniyor. İşin süresi, İşe Başlama 
Bildiriminin yayınlanmasından sonra            
27 aydır.

 840 MW Zakho Basit Çevrim Elektrik 
Santralı Projesi
 GAMA Güç Sistemleri ve Ansaldo Konsorsiyumu, Kuzey Irak bölgesinde 
Türkiye sınırına yaklaşık 16 km mesafede bulunan Zakho 840 MW Basit 
Çevrim Elektrik Santralı işinin anahtar teslimi yapımı için ilk olarak 
17 Ekim 2014 tarihinde ve daha sonra 06 Ağustos 2015 tarihinde Unit 
Investment ile sözleşme imzaladı. 
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 Projemizin bulunduğu Sirte bölgesinde 
süregelen çatışmalar ve Libya genelinde 
güvenliği sağlayabilecek devlete ait kolluk 
kuvvetlerinin eksikliği, işbaşı yapmamıza 
engel teşkil ediyor. 

GECOL’den alınan bilgiye göre, İşveren bu 
şartlara karşın 1. Ünitenin işletmesine %50 
kapasite ile devam edebilmektedir.

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

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

 4x350 MW Al-Khalij 
Enerji Santralı

Şubat 2011’de Libya’da başlayan iç savaş sonrası, Ağustos 2014 sonu 
itibarıyla Projemiz 3. kez Mücbir Sebep nedeniyle durduruldu. Mücbir 
Sebep nedeniyle, GAMA gibi diğer tüm ana müteahhitlerin ve İşveren 
Mühendisinin de tüm personeli şantiyeden tahliye edildi. 
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 Kırklareli’nin Erikleryurdu Köyü mevkiinde, 
GE-GAMA Konsorsiyumu tarafından 
yapımı gerçekleştirilecek elektrik santralı 
tamamlandığında, yılda yaklaşık 7.250 
GWsaat elektrik üreteceği öngörülüyor.

MetCap Enerji Yatırımlarına ait Verbena 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anahtar 
teslimi bazında 6 Mayıs 2011’de imzalanan 
sözleşme kapsamında, beklenen işe başlama 
talimatı (NTP) henüz gerçekleşmedi. 
İşveren tarafından proje sahasının teslimi 
gerçekleştirilemedi. Kısmi mobilizasyon ile 
yürütülen dar kapsamlı kazı ve test kazıkları 
yapımı ve kazık testleri sonrasında, NTP 
tarihinin ötelenmesi nedeni ile sahadaki 
inşaat işleri durduruldu. Proje kapsamında 
yürütülen inşaat, mekanik, elektrik ve 
enstrüman tasarım çalışmalarına, Eylül ayı 
sonu itibarıyla kümülatif %45 oranında 

mühendislik ilerlemesi kaydedildi   ve 
sonrasında, işe başlama kararının 
ötelenmesine bağlı olarak, mühendislik 
işlerine de ara verildi. 

İmalat süreci uzun süre gerektiren, hava 
soğutmalı yoğuşturucu, yükseltici trafolar ve 
alaşımlı boruların satın alma çalışmalarında, 
tedarikçilerle görüşmelerde, sipariş öncesi 
son aşamaya gelindi. İnşaat işleri taşeron 
adayları ile görüşmeler, proje başlama 
tarihindeki belirsizliğe bağlı olarak, bekleme 
sürecine girdi. İşveren’in talebi üzerine 
inşaat ruhsatı yenilenmiş olup, alternatif 
plant konfi gürasyonu için teklif hazırlanıp 
sunuldu. Projenin yeniden başlatılmasına 
yönelik “Settlement Agreement” 
görüşmelerine ara verilmiş olup, yatırımcının 
bulunması hakkında tarafımızda güncel ve 
olumlu bir bilgi bulunmuyor.

 GAMA Güç Sistemleri - GE Konsorsiyumu 
tarafından, Karaman’ın Hüyükburun Köyü 
mevkiinde yapımı gerçekleştirilecek olan 
enerji santraIı tamamlandığında, güneş 
jeneratörleri tarafından üretilen buharın 
kombine çevrim su - buhar devresine 
entegre olarak çalışacağı dünyadaki ilk 
tesis olacak. Ayrıca tesis iç tüketimini 
karşılayacak kapasitede tasarlanan rüzgar 
türbinleri ileriki safhalarda tesisin orta 
gerilim şebekesine bağlanacak. MetCap 
Enerji Yatırımlarına ait Komet Enerji 
A.Ş.’ye anahtar teslimi bazında taahhüt 
edilen projenin enerji üretim lisansı EPDK 

tarafından 1.080 MW’a yükseltildi. Buna 
paralel olarak Konsorsiyum, mevcut 
anlaşmada 1-1-1 olarak yer alan kapsamının 
2-2-1 olarak genişletilerek, güneş enerjisi 
hariç 920 MW’a yükseltilmesi için teklif 
sundu. Teklif üzerinde İşveren ile görüşmeler 
devam ediyor. İnşaat ruhsatı kapsam artışı 
nedeniyle revize edildi. 

İşveren’in talebi üzerine inşaat ruhsatı 
yenilendi. Projenin yeniden başlatılmasına 
yönelik “Settlement Agreement” 
görüşmelerine ara verilmiş olup, yatırımcının 
bulunması hakkında tarafımızda güncel ve 
olumlu bir bilgi bulunmuyor.

 Eurostar 890 MW Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı

 Dervish 510 MW Güneş ve Rüzgar Enerjisi 
Entegre Kombine Çevrim Elektrik Santralı
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. Türkiye’nin 7 coğrafi  bölgesinde bulunan geniş servis ağı ile 
müşterilerine kolay ve hızlı ulaşım imkanı sağlıyor.

GAMA Ticaret 2017 yılında servis ağını daha da genişleterek satış sonrası hizmetleri ile müşteri 
memnuniyetini giderek arttırmayı hedefl iyor.

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. Yetkili Servis Ağı

Kamyona Monte Beton Pompası Tanıtım Etkinlikleri

GAMA, 2016 yılının son çeyreğinde, potansiyel 
müşterilerine demo beton pompası ile tanıtım 
yapmaya devam etti.

Bu kapsamda, Sanko Holding kuruluşu 
olan Çimko Hazır Beton fi rmasına Başpınar 
bölgesinde 50.000 dairelik TOKİ İnşaatı Tünel 
Kalıp Projesinde farklı sınıfl arda beton basarak, 
Zoomlion marka beton pompalarının teknik 
üstünlükleri uygulamalı olarak gösterildi.
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İş makineleri sektöründeki konumunu 
giderek güçlendiren GAMA Ticaret ve 
Turizm A.Ş., konularında dünyanın en büyük 
üreticilerinin distribütörlükleri, genişleyen 
ürün yelpazesi, proje bazlı ürettiği çözümler, 
montaj, entegrasyon ve hafi f üretim 
faaliyetleriyle bu sektörde hızlı ve istikrarlı 
gelişimine devam ediyor. 

GAMA Ticaret, Sincan Fabrika’da 
Zoomlion fi rmasıyla yapılan anlaşma 
kapsamında, kule vinç mastlarının üretimine 
yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla 
gerçekleştirmeye başladığı mast üretimine 
başarıyla devam ederek, kullanıma sunuyor.       

Zoomlion Kule Vinç Mast Üretimi
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Bu yazıyı spor psikolojisi alanında Dünya’nın 
en saygın isimlerinden biri olan Bill 
Beswick’in “Odak Noktamız Futbol” kitabının 
Remzi Kitabevi’nden yayınlanan Türkçe 
basımına sunuş olarak yazdım. Bu kitap 
sadece futbol için değil,  genel olarak spor 
alanında psikolojiden etkin bir şekilde nasıl 
yararlanılabileceğini uygulamalı olarak sade 
bir dil ile anlatmaktadır. Bu nedenle kitabın 
çok geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini  
çekeceğine inanıyorum. 

Psikolojinin futbol ile ilişkisi denilince akla 
ilk gelen genellikle, bir psikoloğun, koçun 
veya yöneticinin soyunma odasında “motive 
edici” bir konuşma yapmasıdır. Medya da “... 
bir konuşma yaptı ve takımı ateşledi” başlığı 
atarak bu inancın pekişmesine neden olur. 
İnsanlar, başarının formülünü merak ederler, 
bu konudaki kısa ve kestirme yolları çok sever, 
onları başarıya ulaştıracak “sır”ın peşinde 
koşarlar. Bu nedenle, bir takımın geri dönüş 
yaptığı bir maçtan sonra en çok, “soyunma 
odasında ne konuşulduğu” merak edilir ve 
şehir efsaneleri üretilir.

Futbol hayatın küçük bir modelidir. Heyecan 

dozu yüksek bir maçta, neredeyse bütün 
hayata yetecek kadar ders vardır. Ancak 
bunların farkına varmak için sahaya çıkan 
takımlardan biriyle kuvvetli bir duygusal bağ 
kurmamış olmak ve topu mümkün olduğu 
kadar az izlemek gerekir. Topu izlemek 
oyunun bütününe yönelik ayrıntıları –örneğin, 
saha içinde kaytaranları, arkadaşlarının 
emeğine ortak olanları, rakip meslektaşlarının 
emeğini çalanları, hakemi aldatanları– gözden 
kaçırmaya neden olur. Benzer şekilde, öncesini 
dikkate almadan sadece sonuçlara bakarak 
hayatı değerlendirmek de çok kere yanıltıcıdır. 
Çünkü hayatta ortaya çıkan her sonuç, daha 
önce yapılmış ve yapılmamış olan doğru ve 
yanlışların ürünüdür. Futbolda da top kendi 
kendine amaca (gol) ulaşmaz. Dikkatli bir 
göz, gol öncesinde her iki takım oyuncularının 
doğru veya yanlış yaparak doğurduğu 
sonuçları görür.

Başarısızlık hayatın en doğal parçasıdır

Öğrenme ve gelişmenin en etkili yolu 
deneyimdir. Başarısızlık da en değerli 
öğretmendir. En çok başarısızlık duygusu 
yaşayan sporcular, rekortmen sporculardır. 
Onlar, ulaşılması zor bir sonucu elde etmek 
için birçok başarısız deneme yapmak 
zorunda kalmışlardır. İnsanların çoğu 
hayatta yaşadıkları başarısızlıklara çeşitli 
kılıfl ar bularak kendilerini rahatlatır, dış 
faktörlerin kurbanı olduklarına kendilerini 
inandırır ve böylece farkında olmadan yeni 
başarısızlıkların kapısını açarlar. Futbolun 
en güzel tarafı her 90 dakikanın sonunda 
performans değerlendirmesi yapmak için eşsiz 
bir fırsat sunması ve görmek isteyene “daha 
farklı ne yapılması” gerektiği konusunda 
yol göstermesidir. Ancak ülkemizde olumsuz 
sonuçlardan “hakem, federasyon, medya, 
malum (her kimse) dış güçler” sorumlu tutulur; 
böylece başarısızlıkta sorumluluğu olan herkes 
rahatlar ve sorunları aşmak için farklı bir yol 
düşünmeye ve denemeye gerek duyulmaz.

Hayat Futbolu Taklit Eder
Prof. Dr. Acar Baltaş

 Prof. Dr. Acar Baltaş
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Futbol Türkiye’de çok sevilen ve profesyonel 
seviyesi için ülke imkân¬larına göre orantısız 
kaynak ayrılan bir spordur. Ancak istenilen 
sonuçlar bir türlü alınamamakta ve yakın 
gelecek için de, durumun değişeceği yönünde 
bir işaret görülmemektedir. Ülkemizde başarı 
için kullanılan yöntem, yüksek prim vaat 
etmektir. Ancak gerçekçi olmayan yüksek 
ödüllerin verilmesi, doğal olarak, uğruna 
mücadele edilen amacın değersizleşmesine ve 
bireysel sporlarda doping, takım sporlarında 
ise şike gibi dürüst olmayan yollara 
sapılmasına neden olmaktadır.

Bugüne kadar yaptığım çalışmalarda gerek 
üst düzey sporcularda, gerekse futbol 
antrenörleri gelişim ve lisans kurslarına 
katılan eski futbolcularda gördüğüm, 
bütün başarısızlıkların kurban yaklaşımıyla 
değerlendirildiğidir. A Milli Takım düzeyindeki 
bir futbolcudan duyduğum şu söz durumu 
özetleyebilir: “Hocam sen maçın sahada mı 
kazanıldığını sanıyorsun?”

Antrenör gelişim ve lisans kurslarında 
yürüttüğüm “genç sporcularda karakter 
gelişimi” programında katılımcılar, ülkede 
futbolun istenilen seviyede olmamasını 
“ortama, yöneticilere, medyaya, 
seyircilere”, kısaca kendileri dışında her şeye 
bağlamışlardır. Buna karşın, aradıkları birçok 
sorunun cevabını bulmaları muhtemel olan 
oturumlara, not almak için herhangi bir şey 
getirme ihtiyacı duymamışlardır.

Bedenle beraber zihni ve ruhu eğitmek

Genç sporcular para ve şöhret kazandıklarında 
bütün sorunlarının çözüleceğine inanırlar. 
Oysa aynı yoldan geçmiş ve futbolu 
bırakmış ağabeyleri esas sorunun bundan 
sonra başladığını bilir. Ne yazık ki, onların 
kendilerinden öncekileri dinlemediği gibi, 
kimse de onları dinlemez. Herkes kendi 
yanlışlarını yaparak hayatı öğrenmeye çalışır. 
Oysa insan ömrü, bütün yanlışları yapacak 
kadar uzun değildir. Bu nedenle başkalarının 
yanlışlarından öğrenmekte yarar vardır. Bunu 
sağlamak için, karakter gelişiminini, genç 
sporcu gelişiminin bir parçası olarak görmek ve 
bu konudaki çalışmalara altyapıda başlamak 
gerekir.

Barcelona Futbol Takımı’nın altyapısı olan La 
Masia bu konudaki en iyi örneklerden biridir. 
La Masia’daki bir genç sporcuyu Barca’nın 
birinci takımına yerleştirmek yaklaşık on yıl alır 
ve La Masia’daki an-trenörlerin hepsi gelişmeyi 
aceleye getirmenin kaliteden ödün vermek 
anlamına geldiğini bilir. La Masia’nın eğitim 
sisteminin ilginç özelliklerinden biri, gün 
içinde futbola ayrılan sürenin sadece 90 dakika 
olmasıdır. Bu süre içinde koçlar top kontrolü ve 
taktik eğitimi verir. Günün geri kalan bölümü 
genç zihinleri eğitmeye ayrılır. Bu eğitimin 
içinde saygı, sorumluluk, adanma, disiplin ve 
alçak gönüllülük temellerine dayanan olumlu 
tutum ilkeleri ve değer gelişimi yer alır.

Her sorunun hızlı, ucuz ve kolay bir çözümü 
vardır ve böyle bir çözüm –tıpkı ülkemizde 
yaşandığı gibi– bir sonraki daha büyük 
sorunun temel sebebini oluşturur. Bu nedenle 
Bill Beswick’in bu kitabında başarı için basit 
ve hemen uygulanabilecek bir sır aramamak 
gerekir.

Sonuç

Elinizdeki kitap psikoloji disiplininin 
bir takımın başarısında ne denli önemli 
olduğunu gösteriyor. Beswick’in kitabı 
sadece sporcular için değil, ekiplerini ve 
genç oyuncularını geliştirmek isteyen çağdaş 
ve aydınlık spor psikologları, antrenörler, 
spor doktorları, beden eğitimi hocaları ile 
genç sporcuların anne ve babaları için de 
bir rehber işlevi görüyor. “Odak Noktamız 
Futbol”, okuyucularını bir yolculuğa çıkarıyor. 
Ülkemizin aydınlık spor geleceğini oluşturacak 
her okuyucu için bu yolculuk büyük önem 
taşıyor. Dileğim okuyucuların kazanacakları 
bakış açısıyla, genç sporcuların potansiyellerini 
sadece performanslarına değil, ondan daha da 
önemli olarak, yaşamın bütününe yansıtmaları 
için yol göstermeleridir. Böylece onların 
ışığından ilham alan gençler, sadece iyi bir 
sporcu olmayacak, aynı zamanda bulundukları 
topluluk içinde bütün hayatları boyunca “iyi 
vatandaş” olarak sorumluluk üstlenecek ve 
kurban rolünden çıkıp, kaderlerini ellerine 
alacaklardır.
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1- Bol su için!

Su bütün besinleri ve artıklarını vücuttan 
kan ve lenf yoluyla taşıyan ideal çözücüdür. 
Günde 2 litre su içmek besinlerin 
vitaminlerinin (suda eriyen A.D.E.K) ve 
minerallerin hücrelere taşınmasında, 
atıkların atılmasında ve hazır edebilecek 
virüs ve bakterilerin atılmasında etkilidir. 
Ayrıca hücrelere o2 taşınmasındaki görevini 
unutmamak gerekir. Ancak suyun varlığında 
tüm sistemler etkili ve yeterli çalışma 
gösterebilirler. 

2- Kötü alışkanlıklarınızı terk edin!

İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalar, kafein, 
alkol ve sigaranın aşırı tüketimi bağışıklık 
sistemini olumsuz etkiler. Bunların 
azaltılarak yerlerine ham gıdalar tercih 

edilip, ginseng, ıhlamur gibi bitkisel 
çaylar, taze meyve suyu ve sebze sularını 
ekleyebilirsiniz. İmmun sisteminize pozitif 
bir etki sağlayabilirsiniz. 

3- Taze sebze ve meyve tüketimini 
arttırın!

Kış mevsiminde meyve tüketimi oldukça 
önemlidir. Çünkü kış meyveleri özellikle C 
vitamininden zengin lifl i içeriği yüksek ve 
dolayısıyla vücut direncini artırıcı özellikteki 
meyvelerdir. Özellikle sebze yemeyi 
sevmeyenler için çorbaları veya sebzeli et, 
köfte yemekleri tüketilebilir. 

4- Uyku düzenine hassasiyet 
gösterin! 

Düzensiz veya az uyuyan kişilerin özellikle 
de çocukların vücut dirençleri düştüğü 

İmmuniteyi arttırmanın 
10 kolay yolu



bilinen bir tıbbi gerçektir. İnsan vücudunun 
aslında kendine has bir zamanlaması 
veya iç saati vardır. Beyin, karaciğer ve 
kasların sorunsuzca çalışabilmesi ve belirli 
hormonların salgılanması hatta vücut 
ısısının ayarlanabilmesi için uyku düzeninin 
sağlanması gerekir. 

5- Temiz Hava Solumaya Özen 
gösterin!

Sonhabarda hava aniden kuruyarak solunum 
yolları enfeksiyonlarına yakalanma riskini 
arttırmaktadır. Viral olan bütün hastalıklar 
ani ıs düşmesiyle ortaya çıkar. Kuru ortam ve 
hava kirliliği ile bütün virüsler hızla çoğalır. 
Hava kirliliğinin yaygın olduğu günlerde 
yanınızda ağzınızı kapatabilecek (örneğin 
atkı) bir nesne bulundurunuz ve mümkün 
olduğunca ağız yerine buradan nefes alınız. 

6- Grip aşısı yaptırın!

Aşı olmadan önce mutlaka doktorunuza 
danışınız. Sonbaharda nezle, grip gibi viral 
enfeksiyonları daha sık görüldüğünden 
özellikle yaşlı çocuk ve kronik hastalığı 
olanların grip aşısı olması gerekir. Grip 
aşısı bağışıklık sistemini çalışmaya zorlar. 
Yapılan her aşının damla damla immuniteyi 
arttırdığını unutmayalım. 

7- C Vitamini ve Çinko takviyesi alın!

Taze sebze ve meyvelerde bulunan C 
vitamini bağışıklığı oluşturan en önemli 
bileşendir. Sonbahar ve kış aylarında yetişen 
yeşilsoğan, pırasa, kereviz gibi sebzeler C 
vitamini ve antioksidan açısından oldukça 
zengindir. Bu aylarda içinde immuniteyi 
artıran Çinko maddesi barındıran bezelye, 
kestane, ceviz ve fındığın tüketilmesi 
gerekir. Ayrıca çinko oluşmuş enfeksiyonların 
iyileşme sürecini çok hızlandırır. 

8- Hastalıkların tedavisini ihmal 
etmeyin!

Bağışıklık sistemini yorduğu için mevcut 
hastalıkların ihmal edilmeden tedavi 
ettirilmesi gerekir. Özellikle kronik 
hastalıklar ve sonuçları açısından en ufak 
şikayetleri bile doktorları ile paylaşmalıdır.  

9- Proteinden zengin beslenin!

Beslenmenin temel şartlarından 
uzaklaşmadan metabolizma direncini 
arttırmak amaçlı proteinden zengin 
besinlere yönebiliriz. Yağdan fakir ama 
proteinden zengin olan gıdaların alımını 
yumurta, süt ve etten sağlayabiliriz. Bitkisel 
proteinler olan mercimek, nohut ve kuru 
fasülyeyi tüketmeyi ihmal etmeyelim.

10- Gereksiz antibiyotik 
kullanımından kaçının!

Antibiyotikler sadece bakteriyel 
enfeksiyonlarının tedavisini yapar. Gereksiz 
kullanımlarda direnç oluşumu dışında 
bağırsaklarda bulunan vitamin yapımında 
ve gıdaların emiliminde gerekli  olan iyi 
bakterileri kaybederiz. Bu bakteriler aynı 
zamanda hastalık oluşturabilecek bakteriler 
ile de savaşmaktadır. Alınan antibiyotikler iyi 
bakterileri yok edeceğini unutmayalım. 

GAMA Holding İşyeri Hekimi

Ömür Hiçdönmez
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Takım Etkinliği ve Liderlik: 

GAMA Endüstri Yapı Kurumsal Akademi 
işbirliği ile Takım Etkinliği ve Liderlik Eğitimi 
7-8 Ekim ve 14-15 Ekim 2016 tarihlerinde 
düzenlendi. Her iki oturuma toplam 28 
çalışanımız katıldı. Ülkü Önder’in eğitmenliğini 
yaptığı programda Belbin ve Grid teknikleri ile 
ekip çalışması, ekip içi iletişim, dayanışma ve 
denge konuları ile ilgili çalışıldı.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim 
Sistemi & ISO 14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi Bilgilendirme:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi & 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme Çalıştayı Bureau Veritas 14-
15 Ekim 2016 tarihinde GAMA Binası’nda 
düzenlendi. GAMA Endüstri ve GAMA 
Güç Sistemleri iş birliği ile düzenlenen 
çalıştaya GAMA Endüstri’den 8 çalışanımız 
katıldı. Çalıştayda ISO 9001 Kalite Yönetim 
Standartları ve ISO 14001 Çevre Yönetim 
Standartlarıyla ilgili bilgiler detaylı olarak 
anlatıldı ve uygulama örnekleri üzerinde 
çalışıldı.

Karar Verme: Strateji Simülasyonu

Karar Verme: Strateji Simülasyonu 4-5 Kasım 
tarihlerinde Baltaş Grubu ve GAMA Endüstri 
işbirliği ile gerçekleştirildi. Başar Baltaş’ın 
kolaylaştırıcılığını üstlendiği simülasyon 
uygulamasına 18 GAMA Endüstri çalışanı 
katıldı. Karar Verme: Strateji Simülasyonu hızla 
değişen pazarda, yoğun rekabet ortamında, 
en yüksek karı elde etmek için orta ve uzun 
vadede strateji planlayarak kısıtlı zamanda 
doğru yatırımları yapabilmek, yatırımların 
sonuçlarını ve iş süreçlerinin birbirine etkisini 
gözlemleyebilmek adına ustaca kurgulanmış 
bir simülasyondur. Çalışanlarımız simülasyon 
süresince iş süreçlerinin birbirine etkisi, 
bölümler arası ilişkiler ve şirketin karlılığına 
etkisini gözlemleme şansı yakalandı. 

Motivasyon: İnsana Yatırım

Motivasyon: İnsana Yatırım Semineri Baltaş 
Grubu’ndan Selin Selamet’in önderliğinde  
30 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
seminere 16 çalışanımız katıldı. Gün boyunca 
kişinin kendisi ve çevresiyle uyumlu bir bütün 
oluşturması, stresle başa çıkma yöntemleri ve 
ilişkiler konularında çalışıldı.

 sEĞİTİMLER
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GAMA Endüstri Eğitimleri



Ekim – Aralık 2016 döneminde 
GAMA Güç Sistemleri’nden toplam 
309 çalışanımız, kişi başı ortalama 
10 saat  iç / dış kaynaklı mesleki 
bilgi ve teknik beceri geliştirme 
eğitimlerine katıldılar.

• 05.10.2016 tarihinde  tedarikçi 
fi rmalarımızdan FG Wilson tarafından 
düzenlenen ‘‘Emergency Diesel Generator’’ 
eğitimine 7 çalışanımız katıldı.

• 07.10.2016 tarihinde  tedarikçi 
fi rmalarımızdan Paharpur tarafından 
düzenlenen ‘‘Su Soğutma Kuleleri ve Hava 
Soğutmalı Kondenserler’’ eğitimine 13 
çalışanımız katılım gösterdi. 

• 10.10.2016 tarihinde Pinsent Masons  - 
Mark Roe & Noyan Göksu tarafından 
gerçekleştirilen “Sözleşme Yönetimi’’ 
eğitimine 14 çalışanımız katıldı.

• 13.10.2016 tarihinde tedarikçi fi rmamız 
Tekon  tarafından  düzenlenen 
“Transformer Manufacturing’’ eğitimine   
12 çalışanımız katıldı.

• 14.10.2016 tarihinde GAMA Endüstri’nin de 
katılımıyla düzenlenen ve Bureau Veritas 
tarafından gerçekleştirilen ‘ISO 9001:2015 
& ISO 14001:2015 Revizyon’’ eğitimine 
toplamda 6 çalışanımız katılım gösterdi.

• 14.10.2016 tarihinde Mercer fi rması 
tarafından  gerçekleştirilen “Mobil İşgücü 
Yönetimi” eğitimine 2 çalışanımız katıldı.

• 01.11.2016 tarihinde tedarikçi 
fi rmalarımızdan Daily Thermetics tarafından 
düzenlenen “Thermowell&Thermocouple” 
eğitimine 4 çalışanımız katıldı.

• 04.11.2016 ve 16.12.2016 tarihlerinde 
ISIG Uzmanımız Eylem Bakuer ve İş Yeri 
Hekimimiz Dr. Ömür Hiçdönmez tarafından 
düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği’’ 
eğitimlerine toplamda 5 çalışanımız katıldı.
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• 04 Kasım ve 02 Aralık 2016 tarihlerinde 
ELC Consulting Firması tarafından 
verilen “Persuading Diffi cult Stakeholder 
to Collaborate” eğitimine Khabat 
Şantiyemiz’den toplam 38 çalışanımız 
katılım gösterdi.

• 08.11.2016 tarihinde  tedarikçi 
fi rmalarımızdan ABB tarafından 
düzenlenen “LV, MV, HV Ekipmanları” 
eğitimine 23 çalışanımız katıldı.

• 10.11.2016 tarihinde  tedarikçi 
fi rmalarımızdan Nirotec tarafından 
düzenlenen “Piping and Specialities’’ 
eğitimine 3 çalışanımız katıldı.

• 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde “Navigant ve 
Hogan Lowells Firmaları tarafından verilen 
Claim Preparation and Management, 
Quantum Analysis, Delay Analysis ve 
Contract Management” eğitimlerine 
toplam 125 çalışanımız katılım gösterdi.

• 23.11.2016 tarihinde iç eğitmenlerimizden 
İlhan Hazineli tarafından düzenlenen “Dış 
Ticaret” eğitimine 26 çalışanımız katıldı.

• 07.12.2016 tarihinde Mitsubishi Firması 
tarafından verilen “Electrical Component 
and DSC Solutions” eğitimine 7 çalışanımız 
katılım gösterdi.

• 15.12.2016 tarihinde tedarikçi fi rmamız 
GE tarafından  düzenlenen “Transformer 
Manufacturing’’ eğitimine 7 çalışanımız 
katıldı.

• 19.12.2016 tarihinde  tedarikçi 
fi rmalarımızdan Honeywell tarafından 
düzenlenen “Building Process and 
Solutions” eğitimine 7 çalışanımız katıldı.

• 30.12.2016 tarihinde tedarikçi 
fi rmalarımızdan GE tarafından düzenlenen 
“Vibration, Monitoring & Protection 
Systems” eğitimine 10 çalışanımız katılım 
gösterdi.

 sEĞİTİMLER

GAMA BÜLTEN • 8778



Şirketler Yarışıyor kapsamında gerçekleşen 
tek pota ligine katılan GAMA Enerji 
A.Ş. Basketbol T akımı haftalarca süren 
mücadelesinde yarı fi nale kadar yükseldi 
ve turnuvanın “En Centilmen Takımı” 

seçildi. Düzenlenen ikilik şut yarışmasında 
takımımızdan Umur Kutlu en çok sayıyı 
atarak şampiyonluğa ulaştı. Takım 
oyuncuları ve şirket çalışanları için eğlenceli 
geçen etkinlik güzel anılarla son buldu.
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Khurais Gas and Oil Seperation Plant
Khurais / Saudi Arabia (page 44)

The world leader in crude oil production, Saudi 
Aramco owns and operates an extensive network 
of refi ning and distribution facilities, and is 
responsible for gas processing, transportation 
and installation that fuel Saudi Arabia’s industrial 
sector. It is well known that Aramco’s projects span 
the globe and the energy industry.  

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

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

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

GAMA Al Moushegah Arabia Ltd. has awarded 
the scope of SAT.GOSP Facility by SAIPEM on 30 
September Oct 2015 for certain procurement and 
all civil construction and electromechanical erection 
services. Except Buildings, all main material supply 
is in SAIPEM’s scope.

Project site is located at east of Riyad in 240 km 
travelling distance.

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 
to be performed.

Production workshops, painting workshop, 
warehouse building and Laboratory building in the 
project scope has been completed and operating. 
Installation of camp and social buildings have 
also been completed and Aramco Loss Prevention 
Department inspections is ongoing. General 
mobilization progress of the project is 99% as of 
end of September 2016.

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

Market searches and material approvals of almost 
all GAMA scope material has been completed and 
subcontractor agreements have been done in the 
ratio of 90%.

Civil works progress is 30% and overall progress is 
approximately 13% in the project. As of December 
2016, 85,000 m3 excavation and 3.660 m3 concrete 
pouring has been performed. RTR piping works 
progress is 26%; steel structure erection work 
progress is 6% and above ground piping and 
support manufacturing has just started.

Due to delay on engineering works which is in 
the scope of Contactor, overall progress is on the 
back of planned but delay on the project is being 
tried to kept in minimum level by means of new 
planning.

There are 368 direct, 178 indirect and 78 Saudi man 
power at site with total of 624 personnel. As per 
the updated schedule, number of personnel on the 
project will be approximately 900 on peak.  

Yamal LNG Project / The Russian 
Federation (page 46)

Yamal LNG Project, CWP3B package - Module 
Installation and Connection Works for Utility and 
Offsite, Mechanical Works, Piping Works, EPC 
(Engineering-Procurement-Erection) Tanks and 
Buildings, Electrical and Instrumentation Works.

Installation of the Yamal LNG Plant which will be 
the fi rst LNG plant on the pole, in addition will be 
one of the world’s largest industrial facilities when 
completed, continues to accelerate despite the 
harsh and challenging weather conditions.

In the scope of Yamal LNG Project, Module 
Installation and Connection Works, Mechanical 
Works, Piping Works, EPC Tanks and Buildings, 
Electricity and Instrumentation Works are ongoing. 

The “Central Control Building” module (total 
weight 5 500 tons), which is one of the largest 
modules of the project, is the latest module from 
total of 34 modular units in Utility, BOG, Power 
Generation, Fractionation Area. CCB Module has 
reached to construction site at the end of October 
and all preparations and installation works of 
module was successfully completed.

Prior to installation of the modules, PCOW and 
UCOW works (Planned and Unplanned Carry 
over Works) has started on modules. PCOW and 
UCOW works are incomplete and missing parts 
after completion of module assembling at yard, 
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These works were planned to be done on the 
construction site.

According to increase in quantities of the works 
in project, the estimated man-hours of the project 
shall be 13 million man-hours.  Mobilization of 
manpower is ongoing and accelerated in December 
2016.

During this period, especially in Utility area, the 
installation works of steel structures of Pipe Racks, 
Cable Racks and Pipe installation has been done. 
At the beginning of the project, it was planned 
that the Pipe Racks installation was planned as 
modular structure in fi eld workshops. But this work 
has been transferred to our scope as stick built 
structure. It is planned that steel structure works 
shall be completed by the end of December and 
cable pulling shall started. As planned, the fi rst 
cable has been pulled from electrical building to 
the Instrument Air Module during the fi rst week of 
December. Also at the same time, hook-up works 
between Pipe Racks has been started.

The heavy lifting works of the project was 
completed and the rented 750 ton and 650 ton 
capacity cranes have been demobilized from the 
project. 

The design works of the EPC Tanks and Buildings 
are ongoing and the fi eld assemblies are being 
continue.  One of the important milestones of 
tank installation, hydro testing of tanks has been 
started in December 2016. The hydro testing of 2 
tanks were completed successfully despite the cold 
weather conditions. During this period, 20 and 22 
of December, the temperature was recorded as – 50 
(minus fi fty).

At of the end of December 2016, 181 000 WDI 
pipe pre-fabrication works have been completed 
with the exception of repairs. However, 18,000 
WDI pipe prefabrication works belonging to the 
EDG building will be completed in January 2017. 
In addition to this, the fi eld installation work has 
started as planned.

Installation works of fi re water lines pipe racks has 
been started and ongoing. In some places, where 
the steel piling works are not completed, the pipe 
racks are being preassembled in workshops, and 
preassembled pipe racks shall be carried on to the 
completed pile foundations. 

Installation works of the Emergency Diesel 
Generator Building are ongoing. In the fi rst 
stage of the building, steel structure assembly 
and exterior cladding works of the 100/200 EDG 
Buildings have been completed and the mechanical 
installation work in the building is ongoing.

The assembly work of BOG Compressor Building is 
almost completed, and 300/400 Compressors in the 
second compressor building have been installed. 
Preservation of the modules and the equipment 
is very important and being followed carefully 
in order to protect equipment from weather 
conditions in the winter season.

Necessary lighting preparation were carried out 
before the “Polar night” period, and double shift 
working condition continues. Approximately the 
same quantity of workers are working for both 
periods.

By the end of December 2016, 4 770 personnel 
were employed in total, including 2 900 REGA JV 
personnel and 1 870 subcontractor personnel.

As of December 2016, the overall progress of the 
project was 28.11%.

Electro-Mechanical Installation Works of 
1800 MW PP13
Riyadh / Saudi Arabia (page 48)

Client is Saudi Electricity Company (SEC), a 
government based  joint stock establishment which 
prevails in accordance with  the laws of Kingdom of 
Saudi Arabia. PP13 Project Area is located at about 
145 km far from the northwest of the Riyadh which 
is the capital city of Kingdom and 65 km far from 
the Dhurma town which is the nearest residential 
area. 

GAMA Power System Arabia Ltd signed the 
contract with Saudi Electricity Company on 2nd  
July 2015 undertaking the i)Mechnical, I&C and 
Electrical Works and  ii) GIS Equipment Installation 
Works for PP13 Power Plant Project. Total  contract 
duration is 20 months. It is planned that  Power 
Plant will be put into service  as of  April-2017. 

Project is  executed  on the basis of  EPCM where  
main engineering  consulting and inspection 
activities  are being  performed by  Worley Parsons.

Power Plant will comprise  2 nos of power 
generation (3 GTG+1 STG) blocks covering   6 nos 
of  GE 7FA gas turbines and generators, 6 nos of  
by-pass stacks, 6 nos of  HRSG Units, 2 nos of  GE 
Reheat Double Flow D11 stream turbines, 8 nos 
of  GSU Transformers and 2 nos of  Air Cooled 
Condensers  basically.

GAMA scope contains; power island 
electromechanical erection, 10 nos storage tanks 
works in various volumes, 17 nos of process 
buildings on turnkey basis, piping fabrication 
and erection works, primary and secondary steel 
structure erections of turbine buildings and pipe 



racks, platform and stair tower works  at the 
turbine buildings and pipe racks on turnkey basis, 
BOP electromechanical equipment erection works 
and supply of various project materials such as  
fi lter, LV cables, instruments etc. 

In addition,  2 nos of GIS Substations with 
capacity  380 kV and 132 kV  respectively will be 
constructed on  turnkey basis in order to provide 
the conduction of power plant output with the 
main grid circuit. Engineering, procurement, 
installation, test & commissioning of 380 KV GIS 
(10 Diameters)  and 132 kV GIS (30 bays)  are in the 
scope including the installation works of 380 kV& 
132 kV cables, cable sealing ends and joints, control 
and protection panels, gas insulated bus-duct (GIB), 
MV switchgear, auxillary service transformer as 
well as automation and communication works and 
supply, installation and commissioning of  AC/DC 
systems. 

Erection of gas turbines and generator sets  are 
ongoing. Erection of air fi lter has been completed  
at each  of the 6 units. Piping works and pressure 
tests have been completed at each units. Lube Oil 
Flushing activities are ongoing at each units as well 
as Electrical and I&C activities.

Erection of the structural steel members belonging 
to turbine buildings and utility racks is still on-
going.

Below deck structural steel and fan stacks erection 
at each streets, stair, condansate tank, structural 
steel platform, bundle and ducts erection have 
been completed at ACC Unit#28. Erection 
of condensate pipeline activities have been 
commenced.At ACC Unit#18, Below deck structural 
steel and fan stacks erection at four streets, stair, 
condansate tank, structural steel platform have 
been completed at four street and are ongoing 
at remaining three street. Erection of TSDM is 
ongoing at each streets whereas painting works of 
TSDM have been commenced at both units.

HRSG casing, module, drum and by-pass stack 
erection was completed at each units. Main stack 
erection is in progress at all six units. Erection of 
inlet duct panel has been completed at fi ve units. 
Piping works at all HRSG units are ongoing. 

Erection of 12 fan stacks and fan decks has been 
completed at WetSAC. Additionally, erection 
of walkways and grouting activities have been 
completed. Dift eleminator works are ongoing.

Units #18 and 28, heavy lifting activities have been 
completed. Steam turbine and piping works are 
ongoing. Auxillary compatments, walkways and 
platform erection activities are ongoing.

Prefabrication activities for BOP piping has been 
commenced. Beside, erection of 44 nos (out of 89) 
equipments have been completed.

The bidding process for the following works have 
been fi nalized.

• High Energy Piping Works

• Process building structural steel and re-
measurable steel 

• ACC duct painting

• GIS testing and commissioning 

• Fabrication Works of Carbon-Steel Piping

• Precast Concrete Process Building

• Construction of EDG (Emergency Diesel 
Generator) and STP (Sewage Treatment) 

The bidding process for the following works are 
ongoing.

• BOP, By-pass and Main Stack Thermal Insulation 
and Cladding Works

• Electrical Works at Process Buildings

• BOP Piping Works

Under PP13 Project, GAMA is responsible to design 
and engineer, 17 Process Buildings, 10 fi eld erected 
tanks, architectural, ligting and ventilation design 
of Power Generation Building and 380/132 kV 
Gas Insulated Switchyard secondary systems are 
included. Furthermore, GAMA signed off a sub-
contract agreement with Dar Engineering for 
implementation of engineering works related 
with 380/132 kV Gas Insulated Switchyard. In this 
regard, DAR Engineering continues the scope 
including  detail design, engineering, preparation 
of  procurement specifi cations, technical  
asssessments  of vendor quotations  and  site 
engineering supervision. GAMA started the design 
of 15 Process Buildings and submitted fi rst revision 
drawings to the Client for review and approval. 
Illumination and architectural drawings have been 
approved by Client for 11 process building. In 
addition, architectural and HVAC design of main 
turbine building have been submitted to Client and 
necessary revision is on progress in accordance with 
Client’s comments.

Erection of cable tray & UPS and cable pulling 
activities at electrical buildings are ongoing.

Concerned  erection works at the 380 kV GIS 
Building are ongoing. Installation of main 
equipments was  completed other than the 
ongoing cabling Works for Phase 1 which has a  
priority. 

Design and engineering works related to 
preparation of detailed design documentation are 
being implemented according to the schedule.

 sENGLISH SUMMARY

GAMA BÜLTEN • 8784



EKİM - KASIM - ARALIK 2016 85

Quotations are commenced to take for 
procurement of GIS and Power Plant Equipment. 
GIS Protection Panels and relays, Substation 
Automation System and Telecommunication supply 
agreement fi nalized with Alstom Saudi Arabia. For 
the Power Plant; purchase orders of power and 
control cables Lot1and Lot2, cable trays, strainers 
and GTG-STG Lube Oil, I&C Cables Lot 1, Supports 
Steel Structure, OH Cranes and Hoists Small Bore 
Piping Lot 1-2-3-4, Small Bore Valves Lot 1-2-3 and 
Conduit have been given and fabrication have 
been commenced. For the GIS; purchase orders of 
cable trays, HV cable clamps, grounding materials 
, support isolators , surge arrestors  , current  
transformers , and grounding cables, Bonding 
Cables, MV cables, HV Cable Supports, Batteries, 
Chargers, Invertor Panels, AC-DC Panels, LV Cables 
Lot 1, MV Switchgear, Outdoor Lighting/Lightening 
Poles and Grounding Transformer have been given 
and fabrication has been commenced.

Erection of 10 storage tank with variable volumes 
has been sped up which is in GAMA scope. Erection 
of roof plate has been completed at ASL-A tank. 
Erection of 7th shell course has been completed 
at ASL-B tank. All erection activities has been 
completed for Demineralized Water Tank A 
and rectifi cation of punch items is in progress.  
Roof plates has been erected and punch items 
rectifi cation is underway at both Fire Water Tank 
and Filter Water Tank. 

All erection works at Service Water and Permeate 
Water Tank have been completed. Roof plate 
erection and welding activities have been 
completed and walkway and stairs erection will be 
commenced at Demineralized Water Tank B and 
Potable Water Tank. Erection works for AG Raw 
Water Tank have been commenced and erection of 
3rd shell course has been completed. 

There are totally 2729, 2117 direct and 612 indirect, 
personnel working at the site.

Project Progress as December 31, 2016 is as follows:

Project general progress 48.69 %

Design and engineering works completion 76.30 %

Purchase progress 81.42 %

ME&I, Equipment Installation: 35.40 %

840 MW İç Anadolu Combined Cycle 
Power Plant, Kırıkkale / Turkey (page 52)

GAMA Power System and GE Energy Consortium 
undertakes 840 MW Kırıkkale Combined Cycle 
Power Plant Project, which is started on 3 Dec 2013 
and have 32 months project duration. 

Consortium is responsible from the basic and detail 
design, equipment supply, installation at site, civil 
works, electro-mechanical works, erection, testing, 
commissioning and training of the personnel to 
work at Plant. The project, being realized for 
“İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş.” from GAMA own portfolio, had taken the 
Provisional Acceptance Certifi cate on 24th of 
December 2016. The Engineering, Procurement, 
Construction and Commissioning phase were 
completed and hand over the Project to the 
Employer. The warranty period of the Project has 
already started.

The electricity produced by the Power Plant is 
distributed to the national grid system through the 
Gölbaşı Substation.

Rehabilitation of Hartha Thermal Power 
Plant, Hartha / Iraq (page 54)

The Project, that has been awarded by Ministry 
of Electricity-Iraq to Mitsubishi-Hitachi Power 
Systems and  GAMA Güç Sistemleri Inc. Consortium, 
includes rehabilitation of four-fueled steam boiler, 
steam turbines, generator (alternator), MV & LV 
distribution boards, instrumentation & control 
systems, renewal of DCS system, cable & cable 
trays, in order to achieve 200 MW original output 
and 10-years extended lifetime of the plant. As of 
September 19, 2016 on which Site was handed over 
to Contractor, overall mobilization works including 
500 residential capacity living compound, insulation 
removal of steam boiler, disassembly of HIP and LP 
steam turbines, disassembly of MV & LV distribution 
boards, disassembly of cables and cable trays in 
turbine hall have been completed. The installation 
of temporary support and structure systems that 
will be used for disassembly of the steam boiler 
water wall tubes and superheater & reheater 
panels is continued. The physical progress of the 
project is 8% as of November 30, 2016.  

Hamitabat 1200 MW Natural Gas 
Combined Cycle Power Plant Project
Kırklareli / Turkey (page 56)

Gama Power System’s scope for this project is 
to build 1200 MW Natural Gas Combined Cycle 
Power Plant which is comprised two units. Each 
unit will be based on a single-shaft confi guration, 
comprising of one gas turbine, one steam turbine, 
one generator (SGT5-8000H Gas Turbine, SST5-5000 
Steam Turbine, SGen5-3000W Generator) and one 
Heat Recovery Steam Generator. The units will be 
utilizing the existing dry cooling towers as a part 
of cooling system. Electricity will be transferred to 
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the grid via the existing substation which will be 
required to be refurbished. 

Within the project scope; Gama Power Systems will 
be providing all major equipment as well as other 
auxiliary equipment, and will be managing all the 
conceptual and detail  engineering of the plant, 
civil and electro mechanical works, instrument and 
control systems, test and commissioning works and 
training of the Employer’s staff.

The EPC Contract was signed on 15 August 2014 
for the duration of the project, the fi rst unit 26 
month; 29 months for the second unit. It is planned 
that the fi rst unit will begin commercial operation 
on 1 June 2017 whilst the second unit will begin 
commercial operation on 1 September 2017. Basic 
and detailed engineering activities are carried out 
by Black and Veatch Company.  

In the scope of civil, mechanical and electrical 
engineering design works have almost been 
completed. Condenser equipment for both 
units have been delivered to site. Moreover, site 
deliveries of instruments, control valves, feed water 
pumps, steam drain pumps, BOP piping supports, 
heat tracing systems, BOP piping insulation 
materials, lighting fi xtures & panels and fi re 
detection and alarm systems  for both units have 
been completed.

Purchase agreements of CCTV, LV cable (lot-5) 
have been completed and manufacturing of these 
equipment is ongoing. Manufacturing of HVAC 
control systems is completed and partial delivery of 
the equipment has been done.

Subcontractor agreements of BOP piping 
insulation, chemical cleaning and hydro jet 
cleaning works have been completed.

Highlights in Unit 1:

Structural steel installation and façade cladding 
works have been completed in turbine building. 
Gas turbine piping and insulation works are at 
fi nal stage. LP- HP/IP coupling alignment has 
been completed. Also, lube oil fl ushing has been 
done. In mechanical works, feed water pumps 
and condensate polishing plant have been 
installed.  Also, fl ushing of closed cycle cooling 
water system has been completed. Fire fi ghting 
systems of turbine building and HRSG have been 
completed and pressure tests have been conducted. 
On the other hand fuel gas equipment has been 
installed, commissioned and Fuel gas in activity 
which is a critical milestone for the plant has been 
accomplished. On the other hand, cable pulling 
of LV switchgear has been completed and the 
equipment has been energized. After required 
equipment and systems have been commissioned, 

Backfeed has been achieved on October 9th. 
Installation of non-segregated phase bus duct has 
been completed. Station service transformers which 
were installed have been energized except the one 
near cooling tower. In addition, MV cable pulling 
and terminations have been completed whereas 
LV and I&C cable pulling and terminations are 
ongoing. Instrumentation of BOP systems is close 
to completion. Continuous emission monitoring 
system has been installed.  Piping installation in 
HRSG has been completed and pressure tests have 
been conducted. Also, insulation works of pipes 
and drums have been commenced. In addition, 
stack installation has been completed.  Piping 
installations of steam, feed water, auxiliary steam, 
hot reheat, cold reheat, fuel gas, condensate, 
demin & service water lines have been completed 
and pressure tests have been conducted. For the 
systems in which construction activities have been 
completed, hot loop and function tests are ongoing 
by commissioning team.  

Highlights in Unit 2:

Construction activities is ongoing in the second 
unit.  Structural steel installation and façade 
cladding works are close to completion.  Gas 
turbine and steam turbine mechanical installations 
and piping works are ongoing. LP rotor installation 
has been completed. Condenser installation is 
ongoing. Feed water pumps, steam drain pumps 
and tanks have been installed. Also, condensate 
polishing plant installation has been completed. 
Fire deluge systems in transformers area have been 
installed and tests have been conducted.  Fuel gas 
equipment has been installed. In electrical building, 
MV switchgear, DC/UPS and LV switchgear panels 
have been installed. Also, installations of all MCC 
panels have been completed. Also, isolated phase 
bus duct installation has been fi nished whereas 
non-segregated phase bus duct installation is at 
fi nal stage. Cable pulling activities of GSU and 
UAT have been completed. MV cable pulling and 
termination works are close to completion. In 
addition, LV and I&C cable pulling and termination 
works are ongoing. In HRSG, stack has been 
installed whereas piping installations are ongoing. 
Also, BOP piping activities are ongoing which has 
achieved 63% with respect to welding amount. 
Construction of cable ducts and manholes have 
been completed. 

Underground pipe installation works are ongoing 
in both units.

Commissioning activities of demin water and 
service water tanks are ongoing which have been 
installed and tested. Fire pumps that were installed 
and tested have been energized. In control 
building, HVAC equipment has been completed 
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whereas fi nishing works are at fi nal stage. Also, 
MCC and computer systems have been installed and 
energized in the building.

Project Progress as December 31, 2016 is as follows:

Overall project progress  83.5%

Engineering progress 100%

Procurement progress 99.8%

Construction progress 84.0%

Logistics progress 99.5%

Commissioning progress 21.5%

1,800 MW Alba Combined Cycle Power 
Plant Project, Bahrain (page 59)

A Limited Notice to Proceed Agreement (LNTP 
Agreement) was signed on 4th of August by 
and between Aluminium Bahrain B.S.C and the 
Consortium of GE Global Parts & Products GMBH 
and Gama Güç Sistemleri Müh. Ve Taahhüt A.Ş. 
for ALBA Potline 6 PS 5 Project. The Consortium 
Partners then entered into a Closed Consortium 
Agreement by mutual agreement of all parties. The 
Project Consist of three GE 9 HA.01 Gas Turbines 
and three GE A650 Steam Turbines with a total 
capacity of 1,800 MW to be operational with 
natural gas and liquid fuel. Gama Güç Sistemleri 
Müh. ve Taahhüt A.Ş. is responsible for engineering 
and procurement of all BOP systems and overall 
construction works. Gama’s commissioning scope is 
limited with BOP systems only.

The Project Commencement Date is 01.08.2016 
which became effective upon receipt by the 
Consortium the Letter of Award. The Project shall 
be completed 32 months form the Commencement 
Date (01.04.2019).

Geotechnical Field Investigation and topographical 
survey works as well as Cavity Filling works have 
been completed. Installation of site construction 
fence, dismantling of existing overhead lines, site 
levelling works along with mobilization works 
commenced on 01.12.2016 and are ongoing. 

The fi rst fi re dates for Unit -1,  Unit-2 and   Unit-
3 are planned as 30.06.2018, 13.08.2018 and 
12.09.2018 respectively and Commercial Operation 
Dates are planned as 01.12.2018, 01.02.2019  and 
01.04.2019.

Project Progress as December 31, 2016 is as follows:

Overall progress  5.70%

Engineering progress 21.40%

Purchase progress 10.10%

Construction Works progress 0.1%

Commissioning progress 0.00%

390 MW Kazan Combined Cycle Power 
Plant, Kazan / The Republic of Tatarstan, 
The Russian Federation (page 60)

The Customer of the project is TGK-16 OJSC 
owned by TAIF Group, which is among the largest 
investment companies in Russia. The project has 
been undertaken on a turnkey basis by GAMA & 
GE consortium. Within the scope of the project 
Kazan 390 MW Combined Heat and Power Plant 
consists of one GE 9HA.01 gas turbine, one GE 
H28.56 generator, one double-pressure HRSG and 
accessories. 

The Agreement was signed on April 18, 2014. The 
total duration of the project is 35 months. After 
commissioning, the plant will provide steam of 
high quality to a petrochemical plant owned by 
TAIF. The electricity produced will be supplied to 
the electricity distribution network of the Republic 
of Tatarstan. Commencement of commercial 
operation of the plant is scheduled for the middle 
of 2017.

Within the framework of the project basic and 
detailed design works are carried out by Black 
& Veatch. Permits to be obtained from local 
authorities are under the responsibility of GAMA & 
GE consortium. Permits to be obtained within the 
framework of the project can be subsumed under 4 
(four) main headings: 

1. Construction permit: has been offi cially issued by 
Russian authorities on August 11, 2015

2. Commissioning permits

a. Commissioning permit for HRSG

Commissioning subcontractor continues to prepare 
the documents necessary for the obtaining of 
“permit to operate”. These documents prepared 
by our commissioning personnel at the site is being 
checked.

b. Commissioning permit for overhead cranes

Mechanical and electrical erection of the main 
overhead crane of turbine building has been 
completed. Commissioning procedures were 
completed on 23.06.2016, load test was conducted 
on 14.10.2016. Application for approval has been 
made to Rostekhnadzor. Technical comments 
made by Rostekhnadzor have been fully resolved. 
The last comment by Rostekhnadzor that remains 
unresolved is related to a commercial issue and will 
be dealt with by the Customer who is a commercial 
operator of the plant. Hence, as of 02.12.2016 the 
main overhead crane of turbine building has been 
gotten ready for operation. 
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3. Operation permits

4. Equipment certifi cation and permits: all 
equipment procured for the project purposes shall 
conform to the Russian regulations and standards. 
Our company ensures obtaining technical passports 
and certifi cates from suppliers and exercises 
control.

Procurement of the main mechanical and 
electrical equipment within the scope of GAMA 
has been completed with this equipment having 
been manufactured and delivered to the site. 
Procurement of ancillary electrical equipment, as 
well as instrumentation and control equipment has 
been completed and this ancillary equipment is 
being manufactured.  

Construction of 5 main buildings (turbine building, 
electrical building, HRSG building, Feed Water 
Pump building and Gas compressor building) 
has been completed. Mechanical and electrical 
installation works are ongoing.

As of December 31, 2016 work progress status at 
the site is as follows: 

• All concrete works within the project scope have 
been completed. 

• Steel erection works in the pipe rack areas are 
being continued. The overall progress of steel 
works stands at 94 %.

• Within the scope of infrastructure works fi re 
protection line, drainage line, water line 
installation works are ongoing. The overall 
progress of these works stands at 91 %.

Mechanical works:

• The overall progress of centerline erection works 
stands at 89 %. 

• The overall progress of large bore and small bore 
piping works related to HRSG stands at 99 %. 
Hydrotests for HRSG and chemical washing have 
been completed. Progress of HRSG erection works 
stands at 97 %.

• Large bore piping erection works in general have 
been completed, small bore pipe erection works 
are ongoing.  The overall progress of piping 
installation works stands at 92 %. 

• Pipe hydrotests are ongoing.  The overall 
progress of hydrotests stands at 67 %. 

• HVAC erection works in the electrical building 
and gas compressor station have been completed. 
HVAC erection works in the turbine building and 
HRSG building are ongoing. The overall progress 
of these works stands at 83 %.

• Fire protection works have been performed to 
a signifi cant degree at the site. As of the end of 

December, the overall progress of fi re protection 
works stands at 94 %.

• Insulation works in the Customer’s building, the 
main building and on the rack are ongoing. The 
overall progress of these works stands at 23 %.

Electrical works:

• Within the scope of the project cable tray 
installation works are ongoing in all buildings 
and locations, including the Customer’s building. 
The overall progress of cable tray installation 
works stands at 67 %.

• Cable laying works for all cable types are 
underway. Their progress stands at 70 %.

• 110 kV switchyard installation works have been 
completed. Cable termination activities in 220 
kV switchyard area  are ongoing. The overall 
progress of switchyard erection works stands at 
99 %.

Commissioning works:

• Works of energization of the installed electrical 
equipment are being performed. Centerline 
equipment and gas compressor commissioning 
is ongoing. Commissioning of 110 kV switchyard 
has been completed. Energization of 110 kV 
switchyard has been successfully completed. 

As of December 2016, the number of personnel 
employed at the headquarters of GAMA in Ankara, 
Turkey is 17. The number of GAMA’s, GE’s and 
subcontractors’ personnel employed at the site in a 
week on average is 81, 18 and 730, respectively.

Project Progress as December 31, 2016 is as follows:

Project general progress 85.3 %

Engineering works completion 100 %

Purchase progress 99.9 %

Logistics progress                                   99.1 %

Civil and installation works progress 87.6 %

Commissioning progress  15.8 %

Boufarik 750 MW Simple Cycle Power 
Plant, Boufarik / Algeria (page 64)

GAMA Power Systems signed a Contract on 
20.October.2013 with Algerian Company of 
Electricity Generation (Sonelgaz) for Boufarik Fast 
Track Simple Cycle Power Plant Project, with a 
total capacity of approximately 704,129 MW. The 
power plant is designed to include 3 no.s of GE 
9 FA.03 gas turbine and 3 no’s Generator model 
324H running with Natural Gas and Fuel oil. GGS is 
responsible for the full and complete execution of 
the works such as; the design, the engineering, the 
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procurement of equipment and materials including 
long term spare parts, civil works, construction, 
installation, assembly, testing, training and 
commissioning of the Power Plant. 

Commercial Operation Date (COD) has been noted 
as August 20, 2014, which will take 10 months from 
the commencement of the Project, and Provisional 
Acceptance Date (PAC) are planned to be 
completed on December 20, 2014, which will take 
14 months from the commencement of the Project. 
However, due to requirement of soil improvement 
and uncertainties in the engineering, procurement 
and logistics issues related to the Owner, delays 
were occurred on these contractual completion 
dates. 

Time and fi nancial impacts of additional Circuit 
Breaker were mutually agreed following a signed 
amendment with the Owner. The equipment 
installation and commissioning works were 
completed. 

Construction works and infrastructure works for 
the critical BOP systems and centerlines have been 
completed. Civil fi nishing and architectural works 
for non process buildings (canteen, administrative 
building, warehouse, etc.) and road & boundary 
wall construction works are ongoing. 

Electromechanical works have been completed for 
all three Units (Unit-3, Unit-2 and Unit-1). Liquid 
fuel tanks erection works, Liquid Fuel unloading 
and forwarding systems; fi re detection and 
protection systems; Plant lighting and Small Power 
& Communication Systems installation works are 
ongoing.

Reliability tests have been completed for Unit-3 on 
(24.05.2016); Unit-2 on (28.05.2016) and Unit- 1 on 
28.08.2016. All three units are now in Commercial 
Operation, whereas signed COD protocols have 
been submitted to the Client and waiting for 
their approval. Signed COD Protocol has been 
received on 26.10.2016 for Unit 2. Plant PAC date is 
envisaged on (05.05.2017).

Project Progress as December 31, 2016 is as follows:

Overall Project Progress 98.79%

Engineering Progress 100.00%

Procurement Progress 100.00%

Construction Progress               98.76%

Commissioning Progress           94.11%

Khabat Thermal Power Plant Units 1 & 2
Khabat / Iraq (page 66)

Ministry of Electricity of Northern Iraq Regional 
Government has signed a Contract with Main 
Contractor Posco E&C for 2x150MW KHABAT 
Project on 03 January 2013. Gama Power Systems is 
acting as a Subcontractor. The Project is a turnkey 
project which consists of 2 BHI brand conventional 
fuel oil Boilers, 2 steam turbines and generators 
(Siemens SST900) and a wet-type cooling tower 
which consumes cooling water from Great Zap 
River.

64.921 m3 structural concrete is poured while 
overall planned Project structural concrete is 74.144 
m3 including concrete roads. Additionally 13.799 
m3 lean concrete is poured up to now except 
mobilization stage. 

As end of December, 7.900 ton structural steel 
erection is completed. Planned total structural steel 
amount is 8.356 ton.

Unit 1 boiler mechanical erection is completed. 
Insulation, instrument installation and cable 
termination works are ongoing for the unit 1 
boiler.

Cooling tower mechanical installation is completed. 
Cable pulling and termination works are ongoing 
in the cooling tower pump room. 

Unit 1 electrostatic precipitator system mechanical 
installation is almost completed. Insulation works 
will be started. Absorber installation is ongoing. 

Inner fl ue mechanical installation is completed 
for Unit 1 stack which has a height of 120 meters. 
Erection works are ongoing for Unit 2.

Approximately 83,000 WDI pipe prefabrication 
welding is completed in Turkey and delivered to 
Site. 56,940 WDI pipe welding is completed out of 
85,982 WDI including small bore piping which is 
planned to be executed as fi eld weld. 

981,467 metres of cable pulling is completed out 
of total 1,426,700 metres as MV/LV and Instrument 
cables.

All trench works and assembly of pumps which will 
be used for transferring the water from the river to 
Raw Water Storage Tank is completed at the Water 
Intake Area which is one of the most important 
parts of the Project. Tests of the 2 km long GRP 
pipe line between the Intake Area and the Plant is 
completed, and the construction works of the Raw 
Water Electrical Building have been completed. 
After the completion of tests, it will be ready to 
transfer water from Great Zab River to 30,000 m3 
Raw Water Storage Tank.

Mechanical instrument, pipe installation and 
electrical control panel room is completed in Water 
Treatment Plant which produces demineralized 
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water for the plant. Turn over process from 
construction to commissioning is started, pre-
commissioning activities will commence soon.  

Hydrotests are completed for four 7,000 m3 
Diesel and Fuel Oil Tanks and one 4.000 m3 Fuel 
Oil Emergency Storage Tank. Sandblasting and 
painting works are now in process. Unit 1 Diesel 
Oil Tank is planned to be ready and operational for 
receiving diesel oil in upcoming February, including 
the diesel oil unloading units.

Project Progress as December 31, 2016 is as follows:

Overall Project Progress 82.06%

Engineering Progress 99.87%

Procurement Progress 99.82%

Construction Progress 82.58%

Commissioning Progress 08.32%

Futura Growth Project / Kazakhstan (page 
68)

TCO Temporary Offi ces Contract:

Apart from Offi ce Buildings handed over in 2015, 
Medical Point and Ambulance Garage Buildings 
are completed and handed over to Client. Some 
additional work orders are ongoing under the 
contract, such as operation & maintenance, and 
erection of Warehouse-4. Overall progress of the 
project is 98.9%, and estimated completion date is 
30th of April 2017.

Construction Compound Main Works Contract:

Construction Compound Main Works Contract is 
signed on 15th of Aug’16.

Mobilization progress of the contract is 92% and 
planned to be completed within Jan’17. First 
stage of the contract which consists of Pump 
House, Customs Area, Forklift Unloading Platform 
civil works has started within Nov’16, which 
accumulates a progress of 1.49%.

Precast manholes fabrication has been started, 
and fi re water system is planned to be started by 
Mar’17.

Stage 2 of the contract consists of U/G systems 
apart from fi re water lines, electrical, mechanical 
works, and will be executed as additional work 
orders.

Client is fi nalizing design for Stage 2 works, for 
which quantity survey works already started.

Zakho 840 MW Simple Cycle Electrical 
Power Plant Project
Zakho / Iraq (page 69)

GAMA Power Systems and Ansaldo Consortium 
signed the contract for turnkey Zakho 840MW 
Simple Cycle Power Plant project, located in North 
Iraq 16km approximately 16 km away from Turkish 
border, fi rst on 17 October 2014 and signed the 
revised Contract on 06 August 2015. It is the second 
project of GAMA Power Systems in the region 
after ongoing Khabat 2x150MW Thermal Electrical 
Power Plant project.

Ansaldo scope comprises 3 x AE94.3A GTs, related 
auxiliaries, enclosures, static excitation system, 
tools for assembly, GT control equipment, air 
intake, exhaust duct, commissioning and training 
for Employer’s personnel for his scope and GAMA 
scope covers detail design of the plant including 
balance of plant equipment supply, entire 
civil, mechanical and electrical installation and 
commissioning of balance of plant equipment and 
Employer’s personnel training for his scope. 

The Limited Notice to Proceed was issued for 
certain works such as, Soil topographical survey, 
geotechnical survey, Ground water chemical 
analyses, Ground water supply survey and Soil & 
ground water pollution survey which were already 
executed at the project site. Related reports for 
the completed works have been submitted to 
Unit Investment. Studies for the earthworks and 
site leveling works have been discussed with Unit 
Investment. The agreed scope and the additional 
works has been and included in the revised EPC 
agreement which was signed on 06 August 2015.

Employer’s fi nancing shall be provided by Italian 
SACE. Lender of the project is IFC (International 
Finance Corporation). In order to fi nalize the credit 
agreement, procedures, documents and plans 
requested by the Lender has been timely prepared 
and submitted to the Employer. Upon signing of 
the credit agreements hence, the fi nancial closure 
of the contract will be implemented and the Notice 
to Proceed will be issued. 

Expected Notice to Proceed (NTP) date is the end 
of August 2016. Project duration is 27 months after 
Notice to Period issuance.

Al-Khalij 4x350 MW PP Civil Works
Libya (page 70)

After the Libyan Revolution dated February 2011, 
as of end of August 2014 our Project has been 
suspended for the 3rd time due to the Force 
Majeure. GAMA, all other Contractors and the 
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Owner’s Engineer had evacuated all their personnel 
from the Site. The clashes around work site and 
the general lack of law enforcement agencies 
have been preventing our remobilization.  As per 
the information received from GECOL, despite the 
mentioned conditions they have been continuing 
with operation of Unit #1 with 50% capacity.

GAMA’s cumulative progress prior to Force 
Majeure was 97% for his scope of works. However 
attributable to Force Majeure, it could not be 
effi ciently predictable when the Project would be 
resumed again.

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

Eurostar 890 MW Natural Gas Combined 
Cycle Power Plant, Kırklareli / Turkey 
(page 71)

Located in Kırklareli province Erikleryurdu village 
district, GE-GAMA Consortium initiated the 
construction of the power plant on turnkey basis 
for MetCap Energy Investments owned Verbena 
Energy Industry and Trade Company.  Power 
plant, once completed, is expected to produce 
approximately 7,250 GW hour electricity per year.

Construction permit was renewed as per the 
request of the employer. The proposal for 
alternative plant confi guration is prepared and 
presented as per the request of the employer. 
Settlement Agreement negotiations aimed at 
restarting the project is suspended as yet, there is 
not current and constructive information about 
determination of the lender which is the key factor 
of the realization of this schedule.

Dervish 510 MW Solar and Wind 
Integrated Natural Gas Combined Cycle 
Power Plant, Karaman / Turkey  (page 71)

Dervish will be the fi rst power plant in the world 
where the steam generated by solar fi eld is 
integrated into the conventional water and steam 
cycle of a combined cycle power plant, when 
completed. Dervish project is undertaken by GAMA 
- GE Consortium as turnkey basis and will be built 
nearby Huyukburun Village of Karaman City - 
Turkey. Additional to the solar integration, a wind 
farm sized to meet internal power consumption 
of the plant shall be built and integrated into the 
plant’s medium voltage system in the future.

Production license of Dervish Plant owned by 
Komet Enerji Inc. of MetCap Investments Inc. has 
been increased to 1080 MW by Turkish Energy 

Market Regulatory Authority. Consequently, 
negotiations with Owner is ongoing on 
Consortium’s new proposal extending existing 
agreement’s 1-1-1 confi guration to 2-2-1 and 
increasing power output to 920 MW excluding 
solar generation.

Construction permit was renewed as per the 
request of the employer. Settlement Agreement 
negotiations aimed at restarting the project is 
suspended and as yet, there is not current and 
constructive information about determination of 
the lender which is the key factor of the realization 
of this schedule.

GAMA Trading and Tourism, Inc. (page 74) 

GAMA TİCARET VE TURİZM A.Ş. TRUCK MOUNTED 
CONCRETE PUMP  MONTE BETON POMPASI 
MARKETING ACTIVITIES

In 2016, GAMA continued its efforts to reach new 
potential customers by “On the Road” activities 
with its Demo Truck Mounted Pump.

In this regard, the Demo Turck Mounted Pump has 
been used to demonstrate its technical advanteges 
by pumping different grades of concrete for Sanko 
Holding’s Çimko Ready Mix Concrete company at 
50,000 Units Apartment Complex for TOKI Tunnel 
Form Work project.

GAMA TİCARET VE TURİZM A.Ş. AUTHORIZED 
SERVICE NETWORK

In order to reach its customer fast, GAMA Ticaret ve 
Turizm A.Ş. facilitates a wide network of after sales 
services on locations at all the 7 geographic regions 
of Turkey.

GAMA Ticaret is aiming to raise the customer 
satisfaction by widening its service network in 
2017.

GAMA TİCARET VE TURİZM A.Ş. TOWER CRANE 
MAST SECTION PRODUCTION

While strengtening its position in Construction 
Machinary market, GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. 
is continuing its steady and committed growth 
with distributorships of best companies in their 
fi elds, ever growing product ranges, project based 
solutions, assambly, integration and semi knock 
down production activities. In this regard, GAMA 
Ticaret is succesfully continuing the mast section 
production in its Sincan factory that is the result of 
the agreement between Zoomlion.







ЯМАЛ СПГ: КОМПЛЕКС РАБОТ CWP3B 
ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ/РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

Проект Ямал СПГ, CWP3B комплект – Установка модуля, 
работы по подключению, установка механических 
оборудований, монтаж труб, установка «под ключ» 
(инженерия-закуп оборудований- установка) резервуаров 
зданий, электромонтажные работы и работы по КИП.

Строительство Завода Ямал СПГ-первого по производству 
СПГ в заполярье, в дополнение будет одним из 
крупнейших в мире промышленных объектов после 
завершения строительства, продолжает ускоряться, 
несмотря на суровые и сложные погодные условия.

В рамках проекта на Ямал СПГ продолжаются установка 
модулей и работы по подключению механических 
оборудований, трубопроводные работы, работы 
«под ключ» по установке резервуаров и зданий, 
электромонтажные работы и работы по КИП.

Модуль Здания Центрального Управления/»Central 
Control Building» (общий вес 5 500 тонн) является 
последним модулем от общего количества установленных 
34 модульных блоков Utility (Блок Утилизации), BOG 
(Блок Отпарного Газа), Power Generation (Энергоблок), 
Fractionation (Блок Фракционирования) который 
является самым крупнейшим модулем проекта поступил 
на строительную площадку в конце октября и все 
подготовительные и монтажные работы по которому были 
успешно завершены.

Начаты предварительная пуско-наладка (PCOW) и пуско-
наладка (UCOW) (плановых и внеплановых тестирований) 
на модулях. На строительной площадке проводятся 
проверка и установка деталей внутри модуля выявленных 
после завершения сборки модулей.

Привлечение российских и иностранных специалистов в 
проекте, количество затраченных человеко-часов которых 
около 13 миллионов, в связи с потребностью все еще 
продолжается и увеличивается по состоянию на декабрь 
2016 года.

В этот период, в зоне Утилизации (Utility) ускорился 
монтаж стальных конструкций на эстакадах, а также 
монтаж кабельных лотков и монтаж труб. Изначально 
планировалось, что изготовление конструкций эстакады, 
планировалось произвести в цехах Заказчика на 
строительной площадке. Но Заказчик передал нам этот 
объем работ, который был завершен к концу декабря. 
Несмотря на это прокладка электро-кабеля были начаты, 
как это было запланировано в срок. Также был проложен 
первый электро-кабель от электро-здания к Модулю 
Приборного Воздуха (Instrument Air Module) в первую 
неделю декабря. В то же время начаты работы по 
установке конструкций соединения между эстакадами.

Грузоподъемные работы на строительной площадке были 
завершены и арендованные краны грузоподъемностью 
750 и 650 тонн были демобилизованы.

Проектные работы по проектированию резервуаров, 
а также строительство Здания Управления (EPC) 
завершается, но продолжаются работы на строительной 
площадке. В декабре 2016 года успешно завершены гидро-

тестовые испытания на двух резервуарах, несмотря на 
холодную погоду. В период тестовых работ на протяжении 
20-22 дней, температура воздуха отмечалась на - 50.

По состоянию на конец декабря, было заварено 181 000 
дюйм-диаметров трубных стыков в производственных 
цехах укрупненной сборки, без учета ремонтных. Также 
планируется завершить 18,000 дюйм-диаметров трубных 
стыков по зданию Энергоблока (EDG) в январе. Ускорился 
монтаж трубопровода на строительной площадке.

Продолжаются монтажные работы пожарной эстакады, 
материал которых выдает Заказчик и передаются сваи для 
установки конструкций. Предварительная сборка трубных 
эстакад, по некоторым зонам проводятся в мастерских 
предоставляемых Заказчиком.

Ведутся монтажные работы по зданию Аварийного дизель-
генератора. На первом этапе монтаж стальной и наружной 
облицовки 100/200 генераторов завершены а установка 
механических оборудований в здании продолжается.

Монтажные работы по компрессорному зданию 300/400 
практически завершена, компрессоры во втором корпусе 
установлены. Очень важно сохранение и соблюдение 
защитных режимов оборудований внутри модулей от 
агрессивной атмосферной среды, плохих погодных 
условий в зимний период. 

Подготовка необходимого освещения перед «Полярной 
ночью» проводилась тщательно, и освещение работает 
для двух смен (дневная и ночная) однаково.

К концу декабря 2016 года, было привлечено в общей 
сложности 4770 сотрудников:

2,900 сотрудников от REGA СП и 1870 от субподрядных 
организаций.

По состоянию на декабрь 2016 года, в процентном 
соотношении завершение проекта было на 28,11%.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-3 НА 
БАЗЕ ГТУ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г. КАЗАНЬ

Заказчиком проекта является компания ОАО «ТГК-16», 
входящая в Группу компаний ТАИФ, являющаяся одной 
из крупнейших инвестиционных компаний в России. 
Проект был взят на исполнение под ключ на основании 
договора консорциума, заключенного компаниями 
ГАМА и ДжиИ. В рамках выполнения проекта Казанской 
ТЭЦ-3 поставляются: одна газовая турбина GE 9HA 01, 
один генератор   GE H28.56, один двухконтурный котел- 
утилизатор и комплектующие.

Договор был подписан 18 апреля 2014 г. Общая 
продолжительность проекта - 35 месяцев. После ввода 
объекта в эксплуатацию объект будет обеспечивать 
нефтехимический завод группы компании ТАИФ 
высококачественным паром. Вырабатываемая 
электроэнергия будет поставляться в сеть распределения 
электроэнергии Республики Татарстан. Ввод объекта в 
промышленную эксплуатацию запланирован на середину 
2017 г.
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По состоянию на 31 декабря 2016 г. выполненный объем 
работ по нижеуказанным позициям составляет:

Общая реализация проекта 85,3 %

Проектировочные работы 100 %

Закупка 99,9 %

Логистика 99,1 %

Строительно-монтажные работы 87,6 %

Пусконаладочные работы 15,8 %                                                 

Работы по разработке документации стадий «проект» и 
«рабочая документация» выполняются компанией Black 
& Veatch. Получение разрешений от местных органов 
власти входит в ответственность консорциума ГАМА-GE. 
Разрешения, которые необходимо получить в рамках 
проекта, подразделяются на 4 (четыре) основные группы:

1.  Разрешение на строительство: было официально 
выдано российскими государственными органами 11 
августа 2015 г.

2. Разрешения на пусконаладочные работы

a. Разрешение на пусконаладочные работы по котлу-
утилизатору

Субподрядная организация, привлеченная для 
выполнения пусконаладочных работ, продолжает 
подготовку документов, необходимых для получения 
«разрешения на эксплуатацию». Эти документы, 
оформляемые нашим персоналом по пусконаладочным 
работам на объекте, проходят проверку.

б. Разрешение на пусконаладочные работы по мостовому 
крану

Механомонтажные и электромонтажные работы по 
главному мостовому крану в машзале завершены. 
Пусконаладочные работы по главному мостовому крану 
были завершены 23.06.2016, испытания нагрузкой были 
проведены 14.10.2016. В Ростехнадзор была подана 
заявка на согласование. Все технические замечания 
Ростехнадзора были устранены. Последнее замечание 
Ростехнадзора, которое еще не устранено, было выдано 
по коммерческому вопросу, который будет решаться 
Заказчиком, являющимся промышленным пользователем 
объекта. Таким образом, по состоянию на 02.12.2016 
главный мостовой кран в машзале приведен в готовность к 
эксплуатации. 

3. Разрешения на эксплуатацию

4. Сертификация оборудования и разрешения: все 
оборудование, закупаемое для использования в 
проектных целях, должно соответствовать российским 
нормативным требованиям и стандартам. Наша компания 
обеспечивает получение от поставщиков технических 
паспортов и сертификатов и осуществляет контроль.  

Завершена закупка основного механического и 
электротехнического оборудования, входящего в объем 
ГАМА, и это оборудование изготовлено и доставлено на 
стройплощадку. Закупка вспомогательного механического 
и электротехнического оборудования, а также КИПиА 
осуществлена, и это вспомогательное оборудование 
находится на стадии изготовления. 

Строительство 5 главных корпусов (машзал, здание 
электротехнического оборудования, здание котла-
утилизатора, насосная питательной воды и ГДКС) в рамках 
проекта завершено. Продолжаются механические и 
электромонтажные работы. 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. выполнены 
следующие работы:

• Все бетонные работы в рамках проекта завершены. 

• Продолжаются работы по монтажу металлоконструкций 
на участках трубных эстакад. Общие работы по монтажу 
металлоконструкций выполнены на 94 %.

• В рамках работ по инфраструктуре продолжаются 
работы по прокладке противопожарной сети, 
дренажной сети и сети водоснабжения. Эти работы 
выполнены на 91 %.

Механические работы:

• Монтажные работы по осевой линии оборудования 
выполнены на 89 %. 

• Работы по укладке трубопроводов большого и малого 
диаметра по котлу-утилизатору выполнены на 99 %. 
Гидроиспытания котла-утилизатора и химическая 
промывка завершены. Работы по монтажу котла-
утилизатора выполнены на 97 %. 

• Работы по прокладке трубной обвязки большого 
диаметра завершены, укладка труб малого диаметра 
ведется. Работы по укладке труб выполнены на 92 %.

• Проводятся гидроиспытания труб. Гидроиспытания 
выполнены на 67 %. 

• Завершен монтаж оборудования ОВКВ в здании 
электротехнического оборудования и ГДКС. 
Продолжается монтаж оборудования ОВКВ в машзале 
и здании котла-утилизатора. Монтажные работы 
выполнены на 83 %.

• На стройплощадке в основном выполнены работы 
по противопожарной защите. По состоянию на конец 
декабря месяца эти работы выполнены на 94 %. 

• Продолжаются изоляционные работы в здании 
Заказчика, главном корпусе и на эстакаде. Эти работы 
выполнены на 23 %.

Электромонтажные работы:

• Во всех зданиях и зонах в рамках проекта, включая 
здание Заказчика, продолжаются работы по монтажу 
кабельных лотков. Эти работы выполнены на 67 %.

• Продолжаются работы по прокладке кабеля всех типов. 
Работы по укладке кабеля выполнены на 70 %.

• Завершены работы по монтажу ОРУ-110 кВ. 
Продолжаются работы по концевой заделке кабеля в 
зоне ОРУ-220 кВ. Работы по монтажу ОРУ выполнены на 
99 %.

Пусконаладочные работы:

• Ведутся работы по подаче напряжения на установленное 
электротехническое оборудование. Продолжаются 
пусконаладочные работы по оборудованию 
осевой линии и газовому компрессору. Завершена 
пусконаладка ОРУ-110 кВ. Успешно выполнена подача 
напряжения на ОРУ-110 кВ. 
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По состоянию на декабрь  2016 г. число сотрудников в 
головном офисе ГАМА в г. Анкаре, Турция, насчитывает 
17 человек. Количество персонала компаний ГАМА, GE 
и субподрядчиков, задействованного на стройплощадке 
в среднем за неделю, составляет 81, 18 и 730 человек, 
соответственно.

УСТАНОВКА НЕФТЕГАЗОВОЙ 
СЕПАРАЦИИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ХУРАЙС
ХУРАЙС/САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Мировой лидер в сфере нефтедобычи – компания «Сауди 
Арамко» (Saudi Aramco) – располагает обширной сетью 
нефтеочистных мощностей, имеет развитую систему 
сбыта продукции, а также отвечает за газопереработку 
и транспортно-технологические операции, стимулируя 
промышленный сектор Саудовской Аравии. Не секрет, что 
интересы «Сауди Арамко» простираются по всему миру и 
включают энергетический комплекс.

Проект Хурайс в целом охватывает три нефтяных 
месторождения – Хурайс, Абу-Джифан и Мазалидж. В 
этом регионе имеется множество установок нефтегазовой 
сепарации, обеспечивающих первоначальное отделение 
нефти от воды и газа до ее отправки в Абкайк для 
последующей обработки.

Объем нефтедобычи «Сауди Арамко» в вышеуказанных 
регионах в настоящее время составляет 300 000 баррелей 
в сутки. Целью данного проекта является увеличение 
этой цифры до 90 миллионов баррелей в сутки на 
месторождении Мазалидж и до 110 миллионов баррелей 
в сутки на месторождении Абу-Джифан, что, в общем, 
составит 200 миллионов баррелей в сутки.

Проект разделен на три твердых пакета «под колюч». 
Одним из основных генеральных подрядчиков по 
инженерным сетям и нефтегазовой сепарации является 
компания «Снампроджетти Сауди Арабиа Лтд.» 
(Snamprogetti Saudi Arabia Ltd.) (дочерняя структура 
итальянской SAIPEM).

30 сентября 2015 года SAIPEM передал в подряд компании 
«ГАМА Ал Мушега Арабия Лтд.» (GAMA Al Moushegah 
Arabia Ltd.) часть работ по товарно-материальному 
обеспечению, а также весь объем общестроительных 
и электромонтажных работ по установке нефтегазовой 
сепарации. За исключением зданий, поставка всех 
основных материалов осуществляется SAIPEM. Площадка 
располагается в 240 км восточнее Эр-Рияда

В составе установки требуется выполнить:

• Двухфазный сепаратор высокого давления типа НГС 
(нефть-газ-вода)

• Блок дегазации триэтиленгликоля (ТЭГ)

• Факельная установка, установка сброса и 
вспомогательные системы

• Блоки автоматизации технологического процесса

• Информационно-телекоммуникационные системы для 
передачи данных и IP-телефонии

• Взрывозащищенные здания и все подземные 
сооружения

Завершены и введены в эксплуатацию помещения 
производственного цеха, цеха покраски, склада и 
лаборатории. Также окончен монтаж корпусов вахтового 
городка и бытовых зданий. Отдел техники безопасности 
компании «Сауди Арамко» проводит проверку. 
По состоянию на конец сентября 2016 года общая 
мобилизация завершена на 99%.

За исключением зданий и системы ОВКВ, все инженерные 
работы выполняются SAIPEM. Изучение рынка завершено; 
почти все материалы, находящиеся в объеме работ 
компании ГАМА, согласованы; проведен отбор 90% 
субподрядчиков, с которыми заключены договоры.

Общестроительные работы выполнены на 30%, общий 
объем выполнения составляет около 13%. По состоянию на 
декабрь 2016 года, выполнено 85 000 м3 экскавационных 
работ, залито 3 660 м3 бетона. Монтаж трубопроводов 
из армированных термореактопластов завершен на 26%; 
монтаж металлоконструкций – на 6%. Начато изготовление 
надземных трубопроводов и опор.

Ввиду задержки с производством инженерных работ, 
являющихся ответственностью подрядчика, общее 
выполнение отстает от запланированного, при этом, 
отставание от проектного графика остается минимальным, 
благодаря новой схеме планирования.

На площадке присутствует 368 единиц рабочего 
персонала, 178 единиц административного персонала 
и 78 единиц местного персонала, что составляет 
624 человека. Согласно откорректированному графику, 
количество задействованного на проекте персонала 
составит около 900 человек в пик.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РР13 1800 МВТ
ЭР-РИЯД/САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Владельцем проекта является саудовская акционерная 
компания, созданная по законам Королевства Саудовская 
Аравия – «Сауди Электрисити Компани» (Saudi Electricity 
Company). Проект РР13 расположен в 145 км северо-
западнее Эр-Рияда – столицы Саудовской Аравии, в 65 км 
от ближайшего поселения Дурма.

02 июля 2015 года компания «ГАМА Гюч Системлери 
Арабия Лтд» подписала контракт с «Сауди Электрисити 
Компани» на выполнение механомонтажных, КИП и 
электромонтажных работ; а также монтажа оборудования 
КРУ в рамках проекта строительства электростанции РР13. 
Срок реализации проекта составляет 20 месяцев. Ввод в 
эксплуатацию запланирован на апрель 2017 года.

Проект выполняется на условиях «проектирование, 
материально-техническое обеспечение, строительство 
и управление строительством» (ПМТОУС), при этом 
основное проектирование, консалтинг и инспекцию 
осуществляет компания «Ворлей Парсонс» (Worley 
Parson).

Проект предусматривает 2 энергоблока (3 ГТГ+1 ПТГ), 
включая 6 газовых турбин и генераторов GE 7FA, 
6 байпасных дымовых труб, 6 котлов-утилизаторов, 
2 паровые турбины GE D11 с двойным промперегревом, 
8 повышающих трансформаторов генератора и 
2 конденсатора с воздушным охлаждением.
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В объем компании ГАМА входит: монтаж электрического и 
механического оборудования энергоблока, монтаж десяти 
резервуаров хранения разных объемов, семнадцать 
видов работ «под ключ» в производственном корпусе, 
изготовление и монтаж трубопровода, монтаж главных 
и вторичных металлоконструкций машинного зала и 
трубных эстакад, строительство площадок и лестничных 
башен для машинного зала и трубных эстакад, монтаж 
электромеханического оборудования общестанционных 
систем и поставка различных проектных материалов, таких 
как, фильтры, слаботочные кабели, КИП и прочее.

Кроме того, для подключения электростанции к 
распределительной системе, будет построено «под 
ключ» два элегазовых комплектных распределительных 
устройства (КРУЭ) напряжением 380 кВ и 132 кВ 
соответственно. В объем работ входит проектирование, 
закупка, установка, испытания и пуско-наладка КРУЭ 
380 кВ (10 диаметров) и КРУЭ 132 кВ (30 ячеек), включая 
прокладку кабеля 380 кВ и 132 кВ, концевую заделку 
кабеля и устройство кабельных соединительных 
муфт, монтаж щитов управления и панелей защиты, 
шинопроводов с элегазовой изоляцией, распредустройства 
среднего напряжения, трансформатора собственных 
нужд, а также работы по системам автоматики и связи, и 
поставка, установка и пуско-наладка систем постоянного 
тока и переменного тока.

Продолжается монтаж газовых турбин и генераторов. 
На всех шести блоках выполнена установка воздушного 
фильтра. Во всех блоках закончены трубоукладочные 
работы и проведена опрессовка. Ведется промывка 
системы смазки, а также электромонтажные работы и 
установка КИПиА.

Ведется монтаж металлоконструкций машзала и 
вспомогательных эстакад.

Завершен монтаж металлоконструкций подмодульного 
пространства, диффузоров вентилятора всех проходов, 
лестницы, бака для конденсата, монтаж стальной 
площадки, узлов и воздуховода конденсатора с 
воздушным охлаждением в блоке №28. Начат 
монтаж конденсатопровода. Завершен монтаж 
металлоконструкций подмодульного пространства 
диффузоров вентилятора четырех проходов, лестницы, 
бака для конденсата, стальной площадки конденсатора 
с воздушным охлаждением в блоке №18. Продолжается 
монтаж металлоконструкций подмодульного пространства 
в трех оставшихся проходах.

Завершен монтаж корпуса КУ, модуля, барабана и 
байпасной дымовой трубы во всех блоках. Во всех шести 
блоках ведется монтаж главной дымовой трубы. В пяти 
блоках завершен монтаж коробов воздухозаборника. 
Ведется монтаж трубопровода КУ.

В блоках №18 и №28 завершены грузоподъемные работы. 
Ведутся работы на паровой турбине и трубопроводе. 
Продолжается монтаж дополнительных отсеков, 
переходов и площадок. Началось изготовление труб для 
вспомогательных систем станции. Кроме того, окончен 
монтаж 44 (из 89) единиц оборудования.

Завершен тендер по выбору субподрядчика для 
проведения следующих работ:

• Монтаж высоконапорных трубопроводов.

• Металлоконструкции производственного корпуса.

• Покраска воздуховода системы кондиционирования с 
воздушным охлаждением.

• Испытания и пуско-наладка КРУЭ.

• Изготовление трубопроводов из углеродистой стали.

• Производственный корпус из сборного железобетона.

• Изготовление аварийного дизель-генератора (АДГ) и 
водоочистного оборудования.

Проводится тендер по выбору субподрядчика для 
проведения следующих работ:

• Теплоизоляционные и облицовочные работы в части 
оборудования собственных нужд, байпасной и главной 
дымовой трубы.

• Электромонтажные работы в производственных 
корпусах.

• Монтаж трубной обвязки оборудования собственных 
нужд.

Объем работ компании ГАМА в проекте «РР13» включает 
в себя проектирование семнадцати технологических 
помещений, десяти резервуаров, монтируемых в 
полевых условиях, проектирование строительной части, 
освещения и вентиляции здания энергоблока, а также 
вспомогательных систем распределительного устройства 
с элегазовой изоляцией 380/132 кВ. Компания ГАМА 
подписала договор субподряда с «ДАР ИНЖИНИРИНГ» 
(DAR ENGINEERING) на проектирование подстанций 
380/132 кВ. «ДАР ИНЖИНИРИНГ» ведет разработку 
рабочего проекта, а также закупочных спецификаций, 
проводит техническую оценку предложений и 
осуществляет контроль на площадке. ГАМА приступила к 
проектированию пятнадцати технологических корпусов и 
представила заказчику на рассмотрение и согласование 
чертежи в первой редакции. Заказчик утвердил чертежи 
марки АР и ЭО для 11 производственных корпусов. 
Кроме того, заказчику на рассмотрение был представлен 
комплект чертежей марки АР и ОВ машзала; по итогам 
рассмотрения в чертежи вносятся соответствующие 
изменения.

В электропомещениях ведется монтаж кабельных лотков 
и ИБП, а также укладка кабеля. Продолжаются монтажные 
работы в здании КРУЭ 380 кВ. Выполнен монтаж основного 
оборудования, за исключением укладки кабеля по фазе 1, 
которую необходимо выполнить в первоочередном 
порядке. Инженерно-проектные работы, связанные 
с подготовкой рабочей документации, выполняются 
согласно графику.

Начат процесс по сбору коммерческих предложений на 
поставку КРУЭ и оборудования станции. С компанией 
«Алстом Сауди Арабия» (Alstom Saudi Arabia) заключен 
договор на поставку панелей защиты и реле защиты 
КРУЭ, системы автоматики подстанции и связи. Для 
станции размещены заказы на поставку силовых кабелей 
и кабелей управления (лот №1 и лот №2), кабельных 
лотков, фильтров и смазочного масла газотурбинного 
генератора и паротурбинного генератора, кабелей КИП 
(лот №1), опорных металлоконструкций, мостовых кранов 
и грузоподъемных механизмов для трубопроводов 
малого диаметра (лоты №№1, 2, 3, 4), клапанов для 



 s EéÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

GAMA BÜLTEN • 8798

трубопроводов малого диаметра (лоты №№ 1, 2, 3) и 
кабельного канала, начато их производство. Для КРУЭ 
размещены заказы на поставку кабельных лотков, 
зажимов для высоковольтных кабелей, материалов по 
заземлению, отделителей (изоляторов), ограничителей 
перенапряжений (ОПН), трансформаторов тока, 
заземляющего кабеля, высоковольтного кабеля, 
кабельных опор высоковольтного кабеля, батарей, 
зарядных устройств, инверторных панелей, панелей 
постоянного и переменного тока, слаботочных кабелей 
(лот №1), распределительного устройства собственных 
нужд, наружных фонарных столбов и заземляющего 
трансформатора, начато их производство.

Ускорено производство работ в части монтажа десяти 
резервуаров хранения различного объема, входящих в 
объем работ компании ГАМА. На баке ASL-A завершен 
монтаж понтона. Завершен монтаж корпуса резервуара 
ASL-В. Завершен монтаж резервуара обессоленной 
воды «А»; ведется работа по устранению замечаний. 
Завершен монтаж понтона резервуаров пожарной и 
отфильтрованной воды, ведется работа по устранению 
замечаний. Завершен монтаж корпуса резервуара 
технической воды и резервуара пермеата. Окончен 
монтаж понтона и сварочные работы; началась установка 
переходов и лестниц резервуара обессоленной воды «В» 
и резервуара питьевой воды. Начат монтаж резервуара 
необработанной воды, смонтировано три пояса корпуса.

В общей сложности на площадке задействовано 
2729 человек – 2117 единиц рабочего и 612 единиц 
административного персонала.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выполненный 
объем составляет:

Общий объем 48,69%

Проектирование 76,30%

Товарно-материальное обеспечение 81,42%

Установка механического, электротехнического 
оборудования и КИП 35,40%

ПГУ–840 МВТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АНАТОЛИИ
КЫРЫККАЛЕ/ТУРЦИЯ
Консорциум «ГАМА Гюч Системлери» – «ДжиИ Энерджи» 
(GE Energy) в настоящее время реализует проект 
строительства электростанции комбинированного цикла в 
г. Кырыккале установленной мощностью 840 МВт. Проект 
был начат 03 декабря 2013 года и рассчитан на 32 месяца.

Консорциум несет ответственность по всем 
видам деятельности, включая эскизное и рабочее 
проектирование, поставку оборудования, монтаж 
на площадке, общестроительные работы, электро- и 
механомонтаж, установку, испытания, пусконаладочные 
работы и обучение персонала электростанции. Акт 
предварительной приемки проекта из портфеля ГАМА, 
реализуемый для «Ич Анадолу Догалгаз Электрик 
Юретим ве Тиджарет А.Ш.» (İç Anadolu Doğalgaz Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.Ş.), подписан 24 декабря 2016 года. 
Проектные, закупочные, строительные и пусконаладочные 

работы завершены. Объект передан заказчику. Началась 
гарантийная эксплуатация объекта.

Выдаваемая электростанцией электроэнергия подается 
в единую энергосистему через подстанцию «Гёлбаши» 
(Gölbaşı).

ПГУ–1200 МВт «ХАМИТАБАТ» НА 
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
КЫРКЛАРЕЛИ/ТУРЦИЯ
В объем работ компании «ГАМА Гюч Системлери» по 
данному проекту входит возведение электростанции 
комбинированного цикла на природном газе мощностью 
1200 МВт, состоящей из двух блоков. Каждый блок 
будет иметь одновальную конфигурацию, состоящую 
из одной газовой турбины, одной паровой турбины, 
одного генератора (газовая турбина SGT4-8000H, 
паровая турбина SST5-5000, генератор SGen5-3000W) и 
одного котла-утилизатора. Блоки будут использовать 
существующие сухие градирни в качестве части 
системы охлаждения. Электричество будет выдаваться 
в сеть через существующую подстанцию, подлежащую 
переоборудованию.

В рамках проектного объема работ компания 
«ГАМА Гюч Системлери» обеспечит всем основным 
и вспомогательным оборудованием и возьмет на 
себя эскизное и рабочее проектирование станции, 
общестроительные и электромеханические работы, 
системы КИП, испытания и пусконаладочные работы, а 
также обучение персонала заказчика.

ЕРС-договор подписан 15 августа 2014 года на весь 
срок реализации проекта, предусматривая 26 месяцев 
на строительство первого блока и 29 месяцев на 
строительство второго блока. Запланировано, что первый 
блок будет введен в коммерческую эксплуатацию 01 июня 
2017 года, а второй – 01 сентября 2017 года. Эскизное и 
рабочее проектирование осуществляется компанией «Блэк 
энд Витч» (Black & Veatch).

Проектные работы практически выполнены. 
Комплектующие конденсатора обоих энергоблоков 
доставлены на площадку. Кроме того, на площадку 
доставлены КИП, клапаны управления, насосы 
питательной воды, конденсатные насосы, опоры 
трубопроводов оборудования вспомогательного 
назначения, системы электроподогрева трубопровода, 
изоляционные материалы для трубопроводов 
оборудования вспомогательного назначения, 
осветительные приборы и панели, а также системы 
пожарообнаружения и пожарной сигнализации для обоих 
энергоблоков.

Подписаны договоры на поставку системы охранного 
видеонаблюдения и слаботочного кабеля (лот №5). 
Ведется изготовление оборудования.  Изготовление 
панелей автоматизации ОВКВ завершено. Осуществлена 
частичная поставка оборудования на площадку.

Заключены договоры субподряда на работы по изоляции 
трубопровода оборудования собственных нужд, 
химической очистки и гидроочистки.

Общий обзор по энергоблоку №1:

Монтаж металлоконструкций и облицовка фасада машзала 
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завершен. Монтаж трубопровода газовой турбины и 
изоляции находятся на завершающей стадии. Также 
окончена промывка блока смазочного масла. Наряду с 
механомонтажными работами, смонтированы насосы 
питательной воды и установка регенерации конденсата. 
Осуществлена промывка замкнутой системы охлаждения. 
Установлена противопожарная система машзала и КУ, 
ведется опрессовка. Вместе с тем, окончен монтаж 
оборудования системы топливного газа; проведены 
пусконаладочные работы; система топливного газа готова 
к использованию, что является одним из важных этапов 
строительства электростанции. Кроме того, завершена 
укладка слаботочного кабеля ОРУ, оборудование 
запитано. После пуско-наладки необходимого 
оборудования и установок, 09 октября состоялась 
проверка обратного тока. Монтаж неразделенной по 
фазам шины завершен. Смонтированные трансформаторы 
собственных нужд электростанции запитаны, за 
исключением одного, расположенного рядом с 
градирней. Кроме того, завершена укладка кабеля 
СН и устройство кабельных выводов, продолжается 
укладка слаботочного и инструментального кабеля с 
устройством кабельных выводов. КИП оборудования 
вспомогательного назначения станции близится к 
завершению. Установлена система непрерывного 
мониторинга выбросов. Смонтирован трубопровод 
КУ, проведена опрессовка. Начались изоляционные 
работы на трубопроводе и барабанах. Завершен монтаж 
дымохода. Смонтирован трубопровод системы подачи 
пара, питательной воды, вспомогательного пара, горячего 
и холодного промперегрева, топливного газа, конденсата, 
обессоленной и технической воды, проведена опрессовка. 
На всех смонтированных системах пусконаладочной 
бригадой проводятся испытания горячего контура и 
проверка работоспособности.

Общий обзор по блоку №2:

Во втором блоке продолжаются строительные работы. 
Монтаж металлоконструкций и облицовка фасада близки 
к завершению. Продолжается механомонтаж и укладка 
трубопровода ГТ и ПТ. Смонтирован цельнокованый ротор 
цилиндра низкого давления турбины. Продолжается 
монтаж конденсатора. Установлены насосы питательной 
воды, конденсатные насосы и резервуары. Также 
завершен монтаж установки регенерации конденсата. 
Смонтирована дренчерная система пожаротушения 
в трансформаторной зоне; проведены испытания. 
Установлена аппаратура топливного газа. В здании 
электротехнического оборудования установлено 
распределительное устройство среднего напряжения и 
панели постоянного тока/ источников бесперебойного 
питания, а также распределительное устройство 
собственных нужд. Смонтированы все панели ЩУЭ. 
Монтаж пофазно-экранированной шины окончен, монтаж 
неразделенной по фазам шины близится к завершению. 
Укладка кабеля для повышающего трансформатора 
генератора и трансформатора собственных нужд 
завершена. Укладка кабеля СН и устройство кабельных 
выводов близится к завершению. Продолжается укладка 
слаботочного и инструментального кабеля, а также 
устройство кабельных выводов. В здании КУ завершен 
монтаж дымохода, продолжается укладка трубопровода. 
Трубопровод собственных нужд смонтирован на 63%. 

Завершено устройство кабельных коробов и смотровых 
люков.

В обоих блоках продолжаются работы по прокладке 
подземных трубопроводов.

Ведутся пусконаладочные работы на резервуарах 
обессоленной и технической воды. Монтаж и испытания 
резервуаров завершены. Смонтированные и прошедшие 
испытания пожарные насосы запитаны. В здании 
управления смонтировано оборудование системы ОВКВ, 
отделочные работы выходят на завершающий этап. В 
здании установлены ЩУЭ и компьютерные системы. 
Осуществлена подача электроэнергии.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выполненный 
объем составляет:

Общий объем 83,5%

Проектирование 100%

Товарно-материальное обеспечение 99,8%

Строительно-монтажные работы 84,0%

Логистические работы 99,5%

Пусконаладочные работы 21,5%

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРОСТОГО ЦИКЛА 
«БУФАРИК» МОЩНОСТЬЮ 750 МВТ
БУФАРИК/АЛЖИР
20 октября 2013 года компания «ГАМА Гюч Системлери» и 
алжирская электрогенерирующая компания «Сонельгаз» 
(Sonelgaz) подписали договор о срочном строительстве 
электростанции простого цикла в городе Буфарик 
установленной мощностью около 704,129 МВт. Проект 
электростанции предусматривает три газовые турбины GE 
9 FA.03 и три генератора 324Н, работающих на природном 
газе и жидком топливе. Компания «ГАМА Гюч Системлери» 
отвечает за весь комплекс работ в части проектирования, 
инженерного обеспечения, поставок оборудования и 
материалов, включая запчасти на перспективу, а также 
общестроительные работы, монтаж, установку, сборку, 
испытания, обучение и пусконаладочные работы на 
электростанции.

Объект должен был быть введен в промышленную 
эксплуатацию 20 августа 2014 года, т.е. через 10 месяцев 
после начала проекта, при этом, установленной датой 
предварительной приемки было 20 декабря 2014 года, 
т.е. через 14 месяцев после начала проекта. Однако ввиду 
выявленных расхождений в состоянии подстилающего 
грунта и необходимости его улучшения, а также 
неопределенности по инженерным вопросам и товарно-
материальному обеспечению, связанной с заказчиком, 
произошли задержки в договорных сроках окончания 
строительства.

Сроки и условия установки дополнительного выключателя 
согласованы, после чего подписано дополнительное 
соглашение с заказчиком. Завершена установка 
оборудования и выполнены пусконаладочные работы.

Завершены строительные и инфраструктурные работы по 
наиболее ответственным системам собственных нужд и 
оборудованию осевой линии. Продолжаются отделочные 
и архитектурные работы по непроизводственным 
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зданиям (столовая, административное здание, складское 
помещение и т. п.), а также работы по устройству дороги и 
ограждающей стены.

Во всех трех энергоблоках завершены электротехнические 
работы. Продолжаются работы по монтажу резервуаров 
жидкого топлива, установке системы разгрузки и 
подачи жидкого топлива, системы пожарообнаружения 
и противопожарной защиты, освещению станции и 
слаботочных систем, а также системы связи.

Проверка надежности работы 3-го энергоблока 
проведена 24.05.2016 г.; 2-го энергоблока – 28.05.2016 г. 
и 1-го энергоблока – 28.08.20016 г. Все три энергоблока 
в настоящее время переданы в коммерческую 
эксплуатацию, однако акты о вводе в коммерческую 
эксплуатацию все еще на согласовании у заказчика. 
Для 2-го энергоблока акт ввода в коммерческую 
эксплуатацию получен 26.10.2016 года. Подписание акта 
предварительной приемки электростанции назначено на 
05.05.2017 г.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выполненный 
объем составляет:

Общий объем 98,79%

Проектирование 100,00%

Товарно-материальное обеспечение 100%

Строительно-монтажные работы 98,76%

Пусконаладочные работы 94,11%

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «ХАБАТ» 
ЭНЕРГОБЛОКИ 1 И 2
ХАБАТ/ИРАК
03 января 2013 года региональная администрация 
Министерства энергетики Северного Ирака подписала с 
генеральным подрядчиком – компанией «ПОСКО и энд си» 
(Posco E&C) – контракт на строительство электростанции 
ХАБАТ 2х150 МВт. В качестве субподрядчика 
выступает компания «ГАМА Гюч Системлери». Проект 
выполняется «под ключ» и включает в себя два котла 
BHI на традиционном топливе, две паровые турбины 
с генераторами (Siemens ST900) и мокрую градирню, 
использующую для охлаждения воду из реки Большой Заб.

Залито 64 921 м3 строительного бетона. Весь расчетный 
объем строительного бетона по проекту составляет 
74 144 м3, включая бетонные дорожные покрытия. Кроме 
того, на сегодняшний день залито 13 799 м3 тощего бетона, 
без учета этапа мобилизации.

По состоянию на конец декабря 2016 года, смонтировано 
7 900 т металлоконструкций. Общий запланированный 
объем металлоконструкций составляет 8 356 т.

Завершен монтаж котла 1-го энергоблока. Ведутся работы 
по монтажу теплоизоляции, укладке инструментального 
кабеля и расключению кабеля.

Завершен монтаж градирни. В насосном помещении 
градирни ведется укладка и расключение кабеля.

Практически завершен монтаж электростатического 
фильтра 1-го энергоблока. Вскоре начнутся 
теплоизоляционные работы. Ведется монтаж абсорбера.

Завершен монтаж внутренней части дымовой трубы 1-го 

энергоблока, высота которой составляет 120 метров. 
Ведутся монтажные работы во 2-м энергоблоке.

В Турции выполнена сварка около 83 000 дюйм-диаметров 
трубных узлов, которые переданы на строительную 
площадку. Выполнена сварка около 56 940 дюйм-
диаметров трубопроводов из 85 982 дюйм-диаметров, 
включая трубопроводы малого диаметра, сварка которых 
запланирована как монтажная.

Уложено 981 467 метров кабеля из 1 426 700 м, включая 
кабель НН/ВН и КИП.

Все земляные работы и сборка насосов, которые будут 
использоваться для подачи речной воды в резервуар 
хранения неподготовленной воды, завершены в 
зоне водозабора – одном из самых важных участков 
проекта. Окончены испытания двухкилометрового 
стеклопластикового трубопровода от участка водозабора 
до электростанции. Строительство щитовой завершено. 
После проведения испытаний щитовая будет готова 
к подаче речной воды из р. Большой Заб в резервуар 
хранения объемом 30 000 м3.

Завершен монтаж механического оборудования, укладка 
трубопровода и электрощитовая станции водоподготовки, 
откуда будет подаваться обессоленная вода. Происходит 
процесс перехода к этапу пусконаладочных работ, 
предпусковые работы начнутся в скором времени.

Проведены гидроиспытания четырех топливных 
цистерн (дизельного и жидкого топлива) 7 000 м3, а 
также резервной топливной цистерны 4 000 м3. Ведется 
пескоструйная обработка и малярные работы. Цистерны 
дизельного топлива 1-го энергоблока планируется 
завершить и ввести в эксплуатацию для приемки топлива в 
феврале вместе с разгрузочным устройством.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, выполненный 
объем работ составляет:

Общий объем  82,06%

Проектирование  99,87%

Товарно-материальное обеспечение и логистика 99,82%

Строительно-монтажные работы 82,58%

Пусконаладочные работы 08,32%

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРОСТОГО ЦИКЛА 
«ЗАХО» 840 МВт
ЗАХО/ИРАК
17 октября 2014 года консорциум компаний «ГАМА Гюч 
Системлери» и «Ансальдо» (Ansaldo) подписал договор на 
строительство «под ключ» электростанции простого цикла 
мощностью 840 МВт в г. Захо, расположенном в Северном 
Ираке, в 16 км от границы с Турцией. 06 августа 2015 года 
в договор были внесены изменения. Проект является 
вторым для компании «ГАМА Гюч Системлери» в данном 
регионе, наряду с текущим строительством ТЭЦ «ХАБАТ» 
2х150 МВт.

Объем работ компании «Ансальдо» включает в себя 
три газовые турбины АЕ94.3А, вспомогательное 
оборудование, ограждения, статическую систему 
возбуждения, инструменты для сборки, контрольную 
аппаратуру ГТ, воздухозаборники, газоотводящий 
канал, пусконаладочные работы и обучение персонала 
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заказчика в части своего объема. Объем работ компании 
ГАМА охватывает рабочее проектирование станции, 
включая поставку оборудования собственных нужд, все 
общестроительные работы, монтаж механических систем, 
электромонтажные работы, пусконаладочные работы 
по оборудованию собственных нужд, а также обучение 
персонала заказчика в рамках своего объема.

Неполное уведомление о начале работ было выдано на 
определенные виды работ, включая топографическую 
съемку, инженерно-геологические изыскания, химический 
анализ грунтовых вод, изыскания по водоснабжению 
с использованием грунтовых вод, а также анализ 
загрязнения почвы и грунтовых вод, которые уже 
выполнены. Соответствующие отчеты о выполненных 
работах предоставлены компании «Юнит Инвестмент» 
(Unit Investment). С «Юнит Инвестмент» обсуждены 
результаты исследования в части земляных работ и работ 
по выравниванию площадки. Согласованный объем и 
дополнительные работы были включены в ЕРС-договор, 
подписанный 06 августа 2015 года.

Финансирование заказчика будет вести итальянская 
компания «САЧЕ» (SACE). В качестве кредитора проекта 
выступает «Интернешнл Файнэнс Корпорэйшн» 
(International Finance Corporation). Для урегулирования 
вопроса с кредитным договором, вся запрашиваемая 
кредитором документация, состоящая из процедур и 
планов, была своевременно подготовлена и передана 
заказчику. Подписание кредитного соглашения ознаменует 
урегулирование финансовых аспектов контракта, после 
чего будет выдано уведомление о начале работ.

Ожидаемый срок выдачи уведомления о начале работ 
– конец августа 2016 года. Срок реализации проекта – 
27 месяцев с даты выдачи уведомления.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «АЛЬ-ХАЛИДЖ» 
МОЩНОСТЬЮ 4Х350 МВт
ЛИВИЯ

После революции в феврале 2011 года в Ливии, 
по состоянию на август 2014 года, наш проект был 
приостановлен в третий раз на основании форс-
мажорных обстоятельств. Весь персонал компании 
ГАМА, остальных подрядчиков и проектной организации 
заказчика был эвакуирован со строительной площадки. 
Столкновения вблизи строительной площадки и отсутствие 
правоохранительных органов служило препятствием для 
проведения повторного развертывания стройплощадки 
на объекте. Согласно информации, предоставленной 
«Энергетической компанией Ливии» (GECOL), несмотря 
на эти условия, компания продолжила эксплуатацию 
энергоблока №1 на 50% его мощности.

Общий объем выполненных компанией ГАМА работ до 
наступления форс-мажорных обстоятельств составил 
97% от ее объема ответственности. Ввиду форс-
мажорных обстоятельств не представляется возможным 
с уверенностью сказать, когда работы в рамках проекта 
будут возобновлены.

Несмотря на неблагоприятное развитие событий в Ливии, 
компания ГАМА поддерживает связь с заказчиком – 
«Энергетической компанией Ливии».

ПГУ-510 МВт «ДЕРВИШ» НА ПРИРОДНОМ 
ГАЗЕ С ИНТЕГРАЦИЕЙ СОЛНЕЧНОЙ И 
ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ
КАРАМАН/ТУРЦИЯ.

По завершении строительства, электростанция «Дервиш» 
станет первой в мире ТЭЦ, используемой в стандартном 
пароводяном цикле ПГУ технологию парогенерации 
при помощи солнечной энергии. Строительство 
электростанции «Дервиш» осуществляется консорциумом 
компаний ГАМА и «ДжиИ» (GE) на условиях «под ключ». 
Электростанция располагается вблизи п. Хуюкбурун 
недалеко от города Караман (Турция). Наряду с 
использованием солнечной энергии, планируется 
построить парк ветротурбин, размер которого будет 
достаточным для обеспечения собственных нужд 
потребления энергии на электростанции, и в будущем 
интегрировать его в распределительную сеть высокого 
напряжения электростанции.

Управление по регулированию энергетического рынка 
Турции увеличило объем лицензии на выработку энергии 
электростанцией «Дервиш», принадлежащей компании 
«Комет Энержи Инк.» (Komet Enerji Inc.), владельцем 
которой является компания «МетКап Инвестментс Инк.» 
(MetCap Investments Inc.), до 1080 МВт. В настоящее 
время продолжаются переговоры с владельцем на 
предмет нового предложения консорциума о расширении 
согласованной конфигурации 1-1-1 до конфигурации 2-2-1 
и увеличении выработки электроэнергии до 920 МВт без 
учета генерации солнечной энергии.

По просьбе заказчика разрешение на строительство было 
продлено. Продолжаются переговоры по заключению 
соглашения с целью возобновления проекта. Пока 
конструктивная информация о намерении кредитора, 
представляющаяся ключевым фактором реализации 
графика, отсутствует.

ПГУ-890 МВт «ЕВРОСТАР» НА 
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
КЫРКЛАРЕЛИ, ТУРЦИЯ.

Консорциум компаний «ДжиИ» (GE) и ГАМА приступил к 
строительству «под ключ» электростанции для «МетКап 
Энерджи Инвестментс» (MetCap Energy Investments), 
владельцем которой является «Вербена Энерджи 
Индастри энд Трэйд Кампани» (Verbena Energy Industry 
and Trade Company). Объект находится в поселке 
Эриклерюрду, провинция Кыркларели. Ожидается, 
что по окончании строительства электростанция будет 
обеспечивать около 7 250 ГВт часов электроэнергии в год.

По просьбе заказчика разрешение на строительство 
было продлено. По запросу заказчика подготовлено 
и представлено предложение по альтернативной 
конфигурации станции. Переговоры по заключению 
соглашения урегулирования претензий, направленные 
на повторный запуск проекта, приостановлены, и пока 
отсутствует конструктивная информация относительно 
определения кредитора, представляющаяся ключевым 
фактором реализации графика.
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