
1www.gama .com.tr

Y Ü C E L  Ö Z D E N  A N M A  S A Y I S I
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YÜCEL ÖZDEN ANMA SAYISI
Örnek bir kişi ve çok iyi bir öğretmendi...

Ömer TUNÇATA İnşaat Dünyasında
İnşaat Dünyası’na verdiği röportajda, yurt 
dışında iş yapan ilk Türk taahhüt firması olan 
GAMA’nın dünya çapında büyük projelerin 
yapımına devam ettiğini söyledi. 

Karacaören 1 - 2 Hidroelektrik
GAMA Enerji’ye ait Burdur Bucak’ta 
bulunan 78,4 MW kurulu gücündeki 
Karacaören 1-2 Barajlı Hidroelektrik 
Santralimiz...

Teknofest Roket Yarışması
Havacılık, uzay ve teknoloji konularında 
toplumda farkındalık oluşturmak, bu 
alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek 
amacıyla düzenlenen TEKNOFEST...

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık 
Kampüsü
TC Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu 
Özel Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında 
ihale edilen, “İzmir Bayraklı Entegre 
Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile 
Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi”...

Kocaeli Entegre Sağlık 
Kampüsü
TC Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu 
Özel Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında 
ihale edilen, “İzmir Bayraklı Entegre 
Sağlık Kampüsü Projesi Yapım İşleri ile 
Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi” ...

4x350 MW Al-Khalıj Enerji 
Santrali
GECOL’den alınan bilgiye göre, işveren 
bu şartlara karşın 1. ünitenin işletmesine 
%50 kapasite ile devam edebiliyor...

Tamer ÇALIŞIR EÜD Yönetiminde
Elektrik Üreticileri Derneği’nin 14. Olağan 
Genel Kurulu 25 Mart tarihinde Ankara’da 
gerçekleşti.

KOCAELİ Şehir Hastanesi
Devasa boyuttaki Şehir Hastenesi’nde sona 
geliniyor.

Kırkağaç RES Zeytin Fidanı Dikimi
“ÇEVKOR Çevre Koruma” dergisi, Kırkağaç 
Belediyesi ve GAMA Enerji’nin katkılarıyla 1 Nisan 
2021 tarihinde Rüzgâr Enerjisi Santralimizin 
de bulunduğu  Kırkağaç bölgesinde 1000 adet 
zeytin fidanının dikimi gerçekleştirildi.
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eğitim hayatını ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden 
lisans ve yüksek lisans 
derecelerini alarak 
tamamladı, ikinci yüksek 
lisansını ise Londra Imperial 
College’da yaptı.

Kariyerine 1962 yılında the 
US Corps of Engineers’da 
(TUSEG) başlayan Özden, 
daha sonra U.S. International 
Engineering Corporation’da 
(IECO) bir süre görev yaptı, 
1964 yılında Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne atandı. 2001 
yılına kadar Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, TÜGSAŞ (Azot 
Sanayii T.A.Ş.), TEKEL, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, 

Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarlığı ve Türk Telekom 
kuruluşlarında üst düzey 
pozisyonlarda hizmet verdi. 
Kamudaki görevlerinin yanı 
sıra 1983-2019 yılları arasında 
GAMA Holding’de çeşitli 
görevler üstlendi. Bunun 
yanında 2013 yılına kadar 
Dünya Enerji Konseyi Türk 
Millî Komitesi’nde ve 2016 
yılına kadar da DEIK Enerji İş 
Konseyi’nde Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapan Özden, 
aynı zamanda, Dünya Enerji 
Konseyi Türk Millî Komitesi 
Derneği ve Yollar Türk Millî 
Komitesi üyesiydi.

Değerli büyüğümüz ve 
sektörümüzün çınarlarından 
biri olan Süreyya Yücel 
Özden’i kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Türkiye’nin kalkınma ve 
sanayileşmesine katkı 
sağlayan GAMA Holding’in 

değerlerinden biri olan 
Özden, enerji alanında da 
milli enerji politikamızın 
gelişmesine büyük destekte 
bulundu ve ülkemizi 
uluslararası alanlarda 
başarıyla temsil etti.

Ardında çok sayıda sevenini 
bırakan Süreyya Yücel 
Özden’i saygıyla ve özlemle 
anarak ona Allah’tan rahmet, 
ailesine, GAMA Camiasına ve 
tüm sektörümüze başsağlığı 
diliyoruz.

O r t a k l a r ı m ı z d a n , 
G A M A  H o l d i n g 
Yö n e t i m  K u r u l u  Ü y e s i 
D e ğ e r l i  A ğ a b e y i m i z 
S Ü R E Y YA  Y Ü C E L 
Ö Z D E N  a n ı s ı n a .
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GAMA Holding 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Süreyya Yücel Özden, 
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Süreyya Yücel Özden, doğru ile yanlışı 
her koşulda birbirinden ayıran, bu 
yaklaşımı ile çevresindekilere örnek 
olan değerli bir kişi ve çok iyi bir 
öğretmendi.

GAMA Holding Yönetim 
Kurulu’nda görev 
yapmaya başladığı 
ilk günden itibaren 
her sabah ofisime 
gelmiş ve sohbetlerimiz 
sırasında günlük işlerimiz 
hakkındaki yorumlarının 
yanında her gün bir başka hayat 
tecrübesini benimle paylaşmıştı. 
Kendisi benim de örnek aldığım çok 
değerli bir öğretmenim oldu.

Yücel ağabey ismini, başarıyla 
tamamlamış olduğu işlerle tarihe 
kazıdı. Hepimizin bildiği Marmaray 
projesi Yücel ağabeyin Ulaştırma 
Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemde 

onun çabalarıyla hayata geçirilen 
bir proje oldu. Çok az kişi bu 

projeye “Marmaray” ismini 
verenin o olduğunu bilir.

Çok küçük yaşımdan beri 
tanıdığım, hayatımın her 

döneminde çok değerli katkıları 
olmuş, bana ağabeylik, dostluk, 

rehberlik yapmış Yücel ağabeyimin 
öğretileriyle donanmış olmanın 
gururunu taşıyorum.

Mekanı cennet olsun...

Sevgili Ağabeyimiz Yücel 
Özden’in aramızdan 
ayrılışının derin üzüntüsü 
içindeyiz. 

Ergil ağabeyi kaybetmenin 
acısı henüz çok tazeyken, 
2020’nin son gününde Yücel 
ağabeyin vefat haberini 
almak hepimizi çok sarstı. 

Art arda verdiğimiz acı 
kayıplarımıza ve değerli 
ağabeylerimizin artık 
aramızda olamayacaklarına 
inanmamız çok zor. 

Özellikle enerji sektöründeki 

bilgi birikimi ve engin 
tecrübesi ile dünya çapında 
saygınlığı olan Yücel ağabeyi 
yitirmiş olmamız 
sadece GAMA 
için değil 
Türkiye için 
de büyük bir 
kayıp oldu. 

GAMA’nın 
geleceğinin 
şekillendiği bu son 
dönemde bizlere varlığı ve 
fikirleriyle büyük destek 
olan Yücel ağabey ile daha 
yapacağımız çok iş vardı. 
GAMA’da 36 yıl boyunca Ö R N E K  B İ R  K İ Ş İ  VE 

ÇO K  İ Y İ  B İ R  Ö Ğ R E T M E N D İ

GAMA İÇİN ÖNEMLİ
BİR DEĞERDİ

üstlendiği farklı görevleri başarıyla 
yerine getiren büyüğümüzün 
çözüme yönelik sağduyulu 

yaklaşımı bizim için hep yol 
gösterici oldu. İnsana değer 

veren, yapıcı, nazik ve 
uzlaştırıcı kişiliği ile örnek 
aldığımız Yücel ağabey, 
GAMA için önemli 
bir değerdi. Eğitime 

verdiği büyük önem ile 
GAMA Eğitim Vakfı’nın 

kuruluşundan itibaren verdiği 
emek için de ayrıca minnettarız. 

Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Y Ü C E L  Ö Z D E N  A N M A  S A Y I S I Y Ü C E L  Ö Z D E N  A N M A  S A Y I S I
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SEVGİLİ 
KARDEŞİM

ODTÜ günlerimizde, sizi 
talebe birliği başkanı olarak 
tanımıştım; çok başarılı ve 
dirayetli bir yöneticiydiniz. 
Ben sizden üç yıl 
sonra Ankara 
Koleji’nden 
ODTÜ’ye 
gelmiştim. 
Aradaki 
yıllarda 
siz mezun 
olmuş, devlette 
çalışmaya başlamıştınız. 
Bilahare, sizinle GAMA’da 

tekrar bir araya geldik ve 
birlikte hizmet ettik. Bu 
süre içerisinde hepimizle 
centilmence ilişki kurup 

kimseyi incitmediniz. 
Beyefendiliğinizle 

hepimize örnek 
oldunuz. Bizi, hiç 
beklenmedik 
bir anda bırakıp 

gitmeniz hepimizi 
şaşırttı ve çok üzdü. 

Eşinize ve kızınıza sabırlar 
diler, Allah’tan kabrinizde 
rahat olmanızı dilerim.

HERKESİN SEVGİSİNİ VE
SAYGISINI KAZANMIŞ BİRİYDİ
Sevgili dostum ve iş arkadaşım Yücel 
Özden’in ani ve beklenmedik kaybının 
sarsıntısı içindeyim. Sevgili Yücel ile 
GAMA’da 30 yılı aşkın bir süre beraber 
çalıştık. GAMA’ya katılmadan önce yıllarca 
devlet bürokrasisinde çalışmış, genel 
müdürlük, müsteşarlık yapmıştı. Devlet 
terbiyesi almış son derece zarif, herkese 
saygılı, kimseyi kırmayan, ölçüp 
biçmeden söz söylemeyen 
kişiliği ile çalışmalarımıza 
pozitif bir hava getirmişti. 
Sarsılmaz bir Atatürkçü ve 
Cumhuriyetçi idi. 

Unutamadığım bir hatıram 
var. Yücel, Marmara Ereğlisi 
projesini yürütüyordu. O 
sırada Enron’un Ankara Temsilcisi ile 
birlikte çalışıyorlar, devlet bürokrasisi ile 
uğraşıyorlardı. “Uğurcuğum, her sabah 
erkenden ofise geldiğimde bir bakıyorum 
ki bu adam benden önce gelmiş, çayını 

söylemiş, ayak ayak üstüne atmış 
beni bekliyor, akşama kadar da hiç 
yanımdan ayrılmıyor. Bu adamdan nasıl 
kurtulacağım ben?” diyerek ince ince 
yakınmıştı. Sonunda proje gerçekleşti, 
Yücel de Amerikalıdan kurtuldu. Yücel’in 
bu projedeki emeği ve katkısı çok 
büyüktür.

Sevgili Yücel aynı zamanda 
GAMA’yı Müteahhitler Birliği, 

DEİK gibi sivil toplum 
kuruluşları nezdinde başarı 
ile temsil etmekte idi. 
Efendiliği ve ağırbaşlılığı 

ile katıldığı her platformda 
herkesin sevgi ve saygısını 

kazanmış biri idi. 

Yücel’in ölümü, Ergil’den sonraki çok 
büyük ikinci kaybımız oldu. Onları çok 
özleyecek ve arayacağız. Nur içinde 
yatsınlar, yolları ışık olsun.
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Sevgili Yücel ile 1960’ta tanıştığımdan beri 
zaman zaman beraber olma ve 
çalışma imkanım oldu. 1964 
yılında seçildiğim ODTÜ 
Öğrenci Birliği Başkanlığı’nı 
ondan devraldım. Yıllarca 
beraber çalıştığımız GAMA 
Endüstri’de Yönetim Kuruluna 
15.04.1995’te beraber seçildik ve 
hep bir arada olduk. Birçok defa 
birlikte çıktığımız, kimisi zorlu kimisi keyifli, 

Rusya, Türkmenistan yolculuklarımız ya da 
iş seyahatlerimiz bizi birbirimize daha da 

yakınlaştırdı.

Dürüstlüğü, çalışkanlığı ve arkadaş 
canlılığı ile herkes tarafından sevilen 
bir kardeşimizdi. Acımız büyük. Mekanı 

cennet olsun. Başta sevgili eşinin ve 
kızının olmak üzere hepimizin başı sağ 

olsun. 

D Ü R Ü S T ,  Ç A L I Ş K A N 
V E  A R K A D A Ş
C A N L I S I Y D I

ODTÜ Öğrenci Birliği Başkanlığı’nı ondan devraldım.

Girdiği ortamlarda zarafeti ve hitabeti ile 
herkesin hemen dikkatini ve beğenisini 
çeken bir ağabeyimizdi Yücel ağabeyimiz.

Üniversite yıllarından itibaren birçok 
etkinliğin (tiyatro grubu, öğrenci birliği 
vs.) içinde yer aldı; ODTÜ Mezunlar 
Derneği’nin kurucularındandı. 
Çevresi ile çok rahat ilişki 
kurardı. Her türlü etkinliğin 
organizasyonunda son derece 
başarılıydı. Bütün bu özellikleri 
genç yaşlarda onu bürokrasinin en 
üst seviyelerine taşıdı; çeşitli Genel 
Müdürlükler ve Müsteşarlık görevlerinde 
bulundu.

Yücel ağabeyimiz GAMA’daki görevi 

sırasında şirketimizi birçok yerel ve 
uluslararası kuruluşta temsil etti ve bu 
kuruluşların bir kısmında liderlik yaptı. Aynı 
şekilde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da 

aktif olarak görev aldı. Şirketimiz 
iştiraklerinin bir kısmında da 

Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı.

Titizliği, çalışkanlığı, sıcak 
kanlılığı ve yürüttüğü 

çeşitli görevlerle GAMA 
tarihinde yerini almış, 

unutamayacağımız bir 
ağabeyimizdi.

Tanrı’nın rahmeti üzerinde olsun ve huzur 
içinde yatsın.

U N U TA M AYA C A Ğ I M I Z 
B İ R  A Ğ A B E Y İ M İ Z D İ .
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K U V V E T L İ  B İ R 
L İ D E R L İ K 
VA S F I  VA R D I .

birinde, Yücel ile tesadüfen aynı fabrikada 
beraber çalıştık. Etimesgut’un ilerisindeki 
MKE uçak fabrikasına banliyö treniyle her gün 
giderdik. Tren yolculuğumuz sırasında Yücel’in 
Türk sanat müziğini çok sevdiğini ve 
ayrıca çok güzel bir sesinin olduğunu 
öğrenmiş oldum.   

Üniversite sonrası Yücel, devlet 
memuru olarak çok yüksek 
mevkilerde yer aldı. Benim 
takip edebildiğim kadarıyla, 
Azot Sanayi Genel Müdürü, 
Maliye ve sonra da Enerji Bakanlığı 
Müsteşarı oldu. Yücel Özden, GAMA 
şirketinde çok uzun yıllar çalışmış ve önemli 
mevkilerinde bulunmuş bir arkadaşımızdı. 

Yücel Özden’de kuvvetli bir liderlik vasfı vardı. 

Yücel Özden ile ilk tanışmamız ODTÜ 
yıllarında olmuştur. Yücel, İnşaat 
Mühendisliği bölümünde ben ise 
Makine Mühendisliği bölümünde 
okurken aynı dönemlerde sınıf 
arkadaşları olduk. Ayrı branşlarda 
olmamıza rağmen birçok dersimiz 
müşterek olduğu için arkadaşlığımız 
ve dostluğumuz gelişti.  

Bir yaz döneminde üniversitemizin 
mecbur tuttuğu yaz kurslarından 

Bizim yaşımızdakilerin çok iyi hatırlayacağı, 
Ankara Radyosu’nda ikindi zamanında 
yayınlanan “Ayşe Abla’nın Çocuk Saati” programı 
vardı. Bundan niye bahsediyorum, çünkü Yücel 
Özden bu çocuk saatinin en önemli çocuk 
aktörlerinden biriydi. Radyoda çok güzel çocuk 
skeçleri yapılır ve Yücel Özden çoğu oyunda 
başrol oyuncusu olurdu. İlkokul çağından 
çıkıp büyüdükten sonra bile, Ayşe Abla çocuk 
tiyatrosunda “Yücel Abi” adıyla oyunculuğa 
devam etmiştir. Tiyatro, müzik ve sanatı daha 
çok küçük yaşlardan beri sevdiğini görüyoruz.

Her işte insanlara yardım etmek için gerekirse 
öncülük etmek, öne çıkmak gibi bir çaba 
gösterirdi. ODTÜ Öğrenci Birliği’ni o kurmuş 
ve ilk başkanı olmuştu. Türk- Avrupa-Amerika 

İş Konseyleri Üyesi ve Başkanı olarak 
çalışmıştı. Bu yorucu işleri zevk alarak 

yaptığını biliyorum. Hatta birçok 
apartman ve site yönetimlerinde 
itici güç olmak için başkanlık 
yapmış ve zevkle çalışmıştır. 

Son yılın belası covid-19 
hastalığına Ergil Ersü ile beraber 

yakalandı. Maalesef her iki 
dostumuzu ve arkadaşımızı vakitsiz 

kaybettik. Zaman dolunca elden bir şey 
gelmiyor, üzüntüden başka! Allah rahmet 
eylesin.
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GAMA ailesi bir yıldızını daha 
kaybetti.  Kabullenmek zor.

Yücel Özden deyince akla 
ilk olarak neler geliyor? 
Saygınlık, alçak gönüllülük, etik, 
güvenilirlik, dürüstlük, konulara 

yumuşak ama keskin yaklaşım, anlatım ve 
yazım gücü… Hayatını devletine ve GAMA’ya 

adamış, dimdik ve güçlü rol modelimiz 
Özden, bizlere daha öğreteceği çok şey 
varken aramızdan ayrıldı. Anılarımızla 
yaşatacağız.

GAMA AİLESİ BİR 
YILDIZINI DAHA 
KAYBETTİ.  
KABULLENMEK ZOR.
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HAFIZALARIMIZDA YAŞAYACAK, 
SEVENLERİNİN VE GAMA 
AİLESİNİN BAŞI
SAĞOLSUN.

Kendisini tanıma ve son 
zamanlarda da birlikte çalışma 
ayrıcalığına sahip olduğum, 
örnek bir cumhuriyet insanı, 
bir ağabeydi Yücel Bey. Her 
zaman sakin ve ağırbaşlıydı; 
konulara mantık perspektifinden 
yaklaşmaya çalışırdı. Hem 
Türkiye’nin hem de GAMA’nın 
geçmişi ile geleceği arasındaki 
bir köprü görevini severek ve 
isteyerek, hiç usanmadan yerine 
getirirdi. Devlet adamlığı vasıfları, 
titizliği, sakinliği ve dürüstlüğü ile 
hep hafızalarımızda yaşayacak.

Sayın Yücel Özden’i GAMA ailesine 
katılmamdan çok uzun bir zaman 
önce enerji sektörüne adım atmış 

genç bir uzman olarak tanıdım. Kendisi enerji 
sektörümüzde örnek alınması gereken bir 
duayen, her zaman ileriyi düşünen bir yenilikçi 
ve daha da önemlisi başarılarla dolu bir kariyer 
ve tecrübe örneğiydi. Hayat bizi onun ilk 
Genel Müdürü olduğu GAMA Enerji’de 
bir araya getirerek bize birlikte 
çalışma imkanı verdi. Sayın Özden, 
başta taahhüt olmak üzere yaptığı 
bütün işlerde adını başarıyla ve 
saygıyla duyurmuş, GAMA’nın enerji 
alanında yatırımlara sahip olmasında, 
ileriye dönük projeler yaratmasında 
çok önemli adımlar atmış ve bizlerin bugün 
olduğumuz noktaya gelmemizde büyük pay 
sahibi olmuştur. Sayın Yücel Özden’i GAMA 
dışında başta Dünya Enerji Konseyi Türk 

Milli Komitesi’nin etkinliklerinde ve sektörün 
birçok öncü seminerlerinde, konferanslarında 
dinleme ve izleme şansına sahip oldum.

Sayın Özden sürekli sektördeki yeni gelişmeleri 
takip eden, tecrübeleri ile yeniliği birleştirerek 
doğruyu bulmamıza öncülük eden, bileştirici, 

çözüm odaklı tespitleri ve değerlendirmeleri 
ile bize her zaman yol gösterici olan çok 

önemli bir rol model ve mentordü. 

Bugün değerli yöneticim ve 
ağabeyimi kaybetmenin derin 
üzüntüsü içerisindeyim ancak 

geriye bakıldığında GAMA ve enerji 
sektörü olarak bizlere çok önemli bir 

miras bırakmıştır ve onun bize yansıttığı 
tecrübeler, bilgi ve birikim ile vizyonunu 
gerçekleştirebilmek bizim için çok daha önem 
arz etmektedir. 
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Süreyya Yücel ağabeyimizi; gerek üst 
düzey bürokratlığı döneminde 
gerekse GAMA’da ülkemize 
çok önemli katkılar sağlamış; 
bilgisi, bilgeliği, tecrübesi, 
donanımı, davranışı, duruşu, 
güzel ve etkili konuşması 
ile bulunduğu her ortama 
etki eden çok değerli bir 
ağabeyimizi kaybettik.  

Öncülüğü, organizasyon becerisi; tüm 
yoğunluğuna rağmen mesleki ve 

sosyal kuruluşlardaki katkıları ve 
aktifliği; sosyal, yapıcı ve teşvik 
edici yönleri ile Yücel ağabey 
hepimiz için ilham verici idi. 

Tüm sevenlerine ve üzüntülü 
ailesine başsağlığı diliyorum. 

Çok değerli bir kişiyi, beklenmedik 
bir şekilde kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşıyorum. 
GAMA’ya ilk girdiğimde 
tanışmış olmama rağmen, 
Yücel Bey’i daha yakından 
tanıma fırsatını yeni 
bulabilmiştim. 2004 yılında 
halka arz hazırlıkları sırasında, 
GAMA Enerji’nin temellerini 
dinlemek üzere ilk görüştüğümde 

ne kadar dikkatli, nazik, sorgulayıcı, 
yapıcı ve birleştirici ise bugün 

de aynı şekildeydi. Son 
dönemdeki tüm zorluklara 
rağmen GAMA’ya olan 
bağlılığı hiç değişmedi ve 
desteğini, takdirini hiç eksik 
etmedi. 

Yücel Bey’i saygıyla ve özlemle 
hatırlayacağız, huzur içinde yatsın.

YÜCEL AĞABEY HEPİMİZ İÇİN 
İLHAM VERİCİ İDİ. 

YÜCEL BEY’İ SAYGIYLA VE 
ÖZLEMLE HATIRLAYACAĞIZ...
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Değerli büyüğümüz Yücel 
Bey’i kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz. 

Kendisini GAMA Eğitim Vakfı’nda 
birlikte yürüttüğümüz çalışmalar 
ile daha yakından tanıma fırsatım 
oldu. Engin bilgi ve tecrübesi, 
saygıdeğer kişiliği ve nazik 
yaklaşımları ile bize hep yol 
gösterdi. 

Ailesine, tüm sevenlerine ve 
hepimize başsağlığı diliyorum. 
Nurlar içinde uyusun.

SAYGIDEĞER KİŞİLİĞİ VE 
NAZİK YAKLAŞIMLARI İLE 
BİZE HEP YOL GÖSTERDİ. 

BAZI İNSANLAR DÜNYAYA 
ÇALIŞMAK İÇİN GELIRLER.

EBRU URAL ÖZKAN
GAMA Holding İnsan 

Kaynakları Koordinatörü

Çok değerli büyüğüm Süreyya Yücel 
Özden’i hiç de beklemediğimiz bir şekilde 
kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. 

Bazı insanlar dünyaya 
çalışmak için gelirler. Yücel 
abim de onlardan biriydi 
sanıyorum. Tüm zamanını 
yaşadığı çevreye değer 
katmak için çalışarak geçiren, 
deneyimlerini güven veren 
üslubuyla aktarabilen iyi bir takım 
arkadaşı olarak tanıdım kendisini. 

Son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en 
önemli projelerden biri olan, GAMA’nın 

yapımını üstlenmekten gurur duyduğu 
Marmaray Projesi’ni, Müsteşarlığı 
döneminde Bakanlığın unutulmuş tozlu 
raflarından indirerek gerçekleşmesinde 
önemli bir pay sahibi olan Yücel 
ağabeyimiz, ardında anılacak kıymetli 

değerler bırakarak ayrıldı aramızdan. 

Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, 
sabır diliyorum.
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Sürpriz denince genellikle iyi şeyler gelir aklımıza 
ama bir de acı sürpriz denilen kötüsü var… içini 
acıtıyor insanın. Altmış yıllık canım arkadaşım 
Yücel’imin, hiç beklemediğimiz bir anda, 
aramızdan sessiz sedasız göçüp gitmesi, 
işte böyle bir sürpriz. Sanki sık sık 
çıktığı seyahatlerin birinden dönüp 
gelecekmiş gibi geliyor insana.

Ailecek çok yakındık birbirimize, 
pek çok şeyi beraber yaşadık. 
Sıkıntılarımızı, sevincimizi çoğu kez 
birlikte paylaştık. Eşlerimizin arkadaşlığı 
bizden de önce, ta İzmir Amerikan Koleji’nden 
beri devam ediyordu. İkimiz de eşlerimizle 
ODTÜ’de tanıştık. Aşağı yukarı aynı yıllarda 
evlendik ve hiç ayrılmadık birbirimizden. Çok akıllı, 
zeki ve çok tecrübeli bir insandı Yücel. Çok okurdu, 

okumak en büyük hobilerinden biriydi. Eşsiz 
bir liderlik vasfı vardı! Bu vasıf, sanki doğuştan 
genlerinde vardı. Hangi topluma girse hemen fark 

edilir, çok sevilir ve sayılırdı. Hele o müstesna 
ses tonu ve hitabet kuvveti, ona ayrı bir 

özellik veriyordu. Müziğe de çok meraklı 
idi, özelikle Türk müziği dinlemekten 
çok hoşlanırdı. Zaman zaman, benim 
ut çalmamı ister ve o fevkalade sesi ile 
bana eşlik ederdi.

Yaşamı boyunca mensubu bulunduğu 
bütün organizasyonların en seçkin ve en üst 

pozisyonlarında hizmet etti. 

Biz sensiz bu hayata nasıl alışacağız bilemiyorum! 
Olmadı güzel kardeşim, olmadı bu!
Nurlar içinde yat.

Sayın Süreyya Yücel Özden ile 
yaklaşık 15 yıl öncesinde TRT 
radyoda yayınlanan “Gündemdeki 
Enerji” programına birlikte konuk 
olduğumuzda karşılaşmıştık. 
Program sırasında güzel ve keyifli 
bir sohbetimiz olmuştu. Yıllar sonra, 
2011 yılında Ankara Üniversitesi 
GAMA Meslek Yüksekokulu 
kurulduğunda yine Yücel Bey ile 
yollarımız kesişti. Reyhan Hanım ve 
Yücel Bey ile birlikte yüksekokulun 
ve öğrencilerimizin daha iyi eğitim 
alabilmeleri için çok sık toplantılar 
yaptık, olumlu tartışmalar sonucu, 
önemli ve yapıcı önerilerle kararlar 

aldık. Hedef; öğrencilerimizin daha 
iyi eğitim almaları, teknolojiyi takip 
edebilmeleri ve ilgili sektörlerde 
aranan eleman olmalarıydı.  

Sevgili Yücel Bey, gelişmiş Türkiye 
hedeflerine ancak iyi eğitim almış 
gençlerle ulaşılabileceğine inanmış 
eğitim gönüllümüz, son zamanlarda 
yoğun iş trafiğiniz nedeniyle ufak 
kopukluklar olsa da, eğitimcilerin 
özel günlerini dahi unutmadınız, en 
yoğun dönemlerinizde bile konu 
eğitim olunca zaman ayırdınız, 
destek verdiniz. 

BİZ SENSİZ BU HAYATA NASIL 
ALIŞACAĞIZ BİLEMIYORUM!

GELİŞMİŞ TÜRKİYE HEDEFLERİNE 
ANCAK İYİ EĞİTİM ALMIŞ GENÇLERLE 
ULAŞILABİLECEĞİNE İNANMIŞ EĞİTİM 
GÖNÜLLÜMÜZ

Bu gayret ve çabalar 
ile kurulan, eğitim-
öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdüren 
GAMA MYO, belirlenen 
hedeflerden ve 
çizgisinden hiçbir 
zaman ayrılmadı. 
Mezunlarımızın, ilgili 
sektörlerde aranan 
eleman olarak başarılı 
bir şekilde görevlerini 
yapıyor olmaları ve 
farklı sektörlerden 
mezunlarımızla ilgili 
aldığımız olumlu geri 
dönüşler, yaptığımız 
işin ne kadar doğru 
olduğunun açık bir 
göstergesidir.  

Nurlar içerisinde 
uyuyun, sizi 
unutmayacağız.

 ZİYA TELATAR
Ankara Üniversitesi 

GAMA Meslek 
Yüksekokulu Müdürü
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Ortaokul yıllarımdan kalma günlerin Yücel 
amcası, GAMA’lı yıllarımın Yücel Bey’i, 
uzun yılların akıl hocası…

Kibarlığından ödün vermeden söz 
alışını ve soru sormasını, kırmadan 
incitmeden ilerleyen uzun soluklu 

sohbetlerimizi unutmayacağım.

Tok sesinin ve sert mizacının ardında 
detayı ve mükemmeli arayan uyumlu 
bir ağabey oldu benim için.

Huzur içinde uyusun.

10 yılı aşkın süredir GAMA Bülten’in Yayın Kurulu’nda beraber çalışma şansını yakaladığım 
Yücel Bey’in vefatı beni derinden sarstı. Birçok görevi eş zamanlı üstlenmiş ve ideallerinden 
ödün vermeden başarıyla yürütmüş olmasının yanı sıra beyefendiliği, 
mütevazılığı ve insancıl yaklaşımı ile çok özel bir insandı. 

Yücel Bey, başkanlığını yürüttüğü GAMA Bülten 
Yayın Kurulu toplantılarında önce tek tek hatrımızı sorar, 
bunu da geçiştirmeden, tüm dikkatini vererek ve içtenlikle 
yapardı. Sonrasında konu işe döndüğünde de bizi yine 
aynı titizlik ve dikkatle dinlerdi. Yücel Bey’in zarafetinin tüm 
odayı kapladığını ve her birimize yayıldığını hissederdim. Her 
zaman farklı fikirler üretmeye çalışan yenilikçi yaklaşımı, 
değişimlere yön veren bilgi birikimi ve hiç kaybetmediği heyecanı beni hep 
çok etkiledi. 

Yücel Bey’i tanımış ve ekibinde çalışmış olmak benim için büyük bir onur. 

Onu çok özleyeceğim.

GAMA’LI YILLARIMIN YÜCEL BEY’İ, 
UZUN YILLARIN AKIL HOCASI…

MÜTEVAZILIĞI VE İNSANCIL 
YAKLAŞIMI ILE ÇOK ÖZEL BİR 
İNSANDI. 
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Güzel insanlar tek tek gittiler.

Yüreğim ağır. Tüm anıları sarıp sarmalayıp sakladım, unutmamak için.
Yücel Bey tanımış olmaktan ve uzun yıllar birlikte çalışmaktan onur duyduğum, 
gelmiş geçmiş “tek” beyefendi rol modelim. Dönem dönem düştüğümde 
kolumdan tutup çıkaran… Yol yordam gösteren, dik durmanın, değerlerden taviz 
vermemenin, ilkeli olmanın canlı örneği.

Masasındaki kitap, dosya yığınları, not aldığı küçük kağıtları, rahmetli Erol Üçer 
Bey ile çalışmalarımızdaki yol göstericiliği, hakemliği, takdiri, her şartta kibarlığını 
koruması, teşekkürü, sıcacık gülümsemesi, ODTÜ’lü olması, ısrarlı çay ikramları…

Çocukluğundaki şivesi, radyo ve tiyatro anılarıyla, diktiği çınar ağacının gururu ve 
paylaştığı onca yaşanmışlıkları…

İş yaşantımın önemli bir perdesi sizin de gidişinizle kapandı Yücel Bey, son 
konuşmamızda, “Siz ne kadar iyi bir insansınız,” demiştiniz, bir aydan biraz 
önceydi. O davudi sesinizle ne güzel de veda etmişsiniz bana. Bir ömür boyu 
aklıma, kalbime mühürledim söylediklerinizi.

Sizin sayenizde yeni yılda tek dileğim “iyi insan olmak” Yücel Bey, sizin gibi…

Güzel insanlar tek tek gittiler…

Bir perde kapandı benim için. Ardında kıymetlilerim, öğrendiklerim, bu hayata 
dair sorumluluklarım var. Bugün beni ben yapan “şans”larımı yüreğimde 
taşıyorum.

Ruhları şad olsun.

Tanışma fırsatına sahip olduğum için bile kendimi çok şanslı saydığım, 
GAMA kültürünün gelişmesinde, büyümesinde ve paylaşımında bizlere 
öncülük eden Sayın Yücel Özden’in aramızdan ayrılışı, tüm GAMA camiası 
için çok büyük bir kayıp oldu. Kendisiyle GAMA Bülten ve GAMA Eğitim 
Vakfı başlıkları özelinde çalıştığımız dönemlerde çok kıymetli kazanımlar 
sağlamamıza olanak sunarken, her zaman daha iyi olmamız adına teşvik 
eden bir yönetici ve simgeydi. Ses tonu, bir centilmen edasıyla özenle 
seçilmiş kelimeler, kurumsal hafıza, liderlik ve her şeyden öte sürekli 
paylaşım için teşvik ettiği bizlerin fikirlerine ve görüşlerine karşı duyduğu 
saygı ve merak, benim için unutamayacağım özelliklerinin başında 
gelmiştir.   

Bu yazıyı yazdığım anlarda ilk defa Yücel Bey’in olmadığı bir GAMA Bülten 
toplantısına girmek zorundayız, onsuz hiçbir şeyin aynı olamayacağı 
aşikar… Ancak bizler onun anısına, geçmişten bu yana başardıklarına ve 
vizyonuna saygı duyarak, yokluğunda da onun izinden yürüyerek ve her 
zaman bize söylediği gibi elimizden gelenin fazlasını yaparak mirasına 
sahip çıkmaya çalışacağız. Saygı ve özlemle…

ONSUZ HİÇBİR ŞEYİN AYNI 
OLAMAYACAĞI AŞİKAR…

TÜM ANILARI SARIP SARMALAYIP 
SAKLADIM, UNUTMAMAK İÇİN.

 REYHAN SAYGIN
GAMA Eski 

Yöneticilerinden
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Dolu dolu bir yaşam nasıl olur sorusunun 
cevabı Yücel Özden’in hayatı olabilir diye 
düşünüyorum. Bürokratik hayatta, özel 
sektörde, sivil toplum kuruluşlarında 
hep ön planda oldu ve girdiği tüm 
alanlarda çok değerli katkılar 
sundu. 

GAMA Eğitim Vakfı ve Ankara 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın 
faaliyetlerinde her zaman en 
ön saflarda yer aldı. Desteğini 
hiçbir zaman esirgemedi. Eğitime 
katkı sunan her adım kuşkusuz ki çok 

saygıdeğerdir. Yücel Özden’in hayatı da işte 
bu düsturlar ile geçmiş anlamlı bir hayattır.

Yücel Özden’in bize bıraktığı pek çok miras 
vardır. Bunların en önemlilerinden 

biri, sorunlar karşısında sadece 
sızlanmamak, kalkıp harekete 
geçmek ve eylemde bulunmaktır. O 
hayatı boyunca bunu yapmış ve yol 
gösterici olmuştur.

Değerli büyüğüm Yücel Özden,

Ruhun Şad Olsun... 

Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum değerli büyüğüm Yücel Bey, 
beyefendiliği, işine karşı titizliği, hayata bağlılığı ve çalışkanlığı ile GAMA ailesi 
içinde örnek bir ağabeyimizdi.  
Değerli ağabeylerimizi üst üste ve erken kaybetmenin halen derin üzüntüsünü 
yaşıyorum. 

Sizi hiç unutmayacağız…  

Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun… 

YOL GÖSTERİCİ OLDU

GAMA AİLESİ İÇİNDE ÖRNEK BİR 
AĞABEYİMİZDİ.  

NURHAYAT 
PALAMUTOĞLU
GAMA Holding 

Yönetici Asistanı
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Ülkemiz bürokrasisinin ve iş dünyasının saygın ismi, değerli büyüğüm Yücel bey,

Günümüzün değişen dünyasında sizin gibi değerli insanların yokluğu içimizi sızlatıyor… 
Sizi tanımış ve birlikte uzunca bir süre çalışmış olmak şahsım için büyük bir şereftir. Aziz 
hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.

Sadece GAMA Holding ve grup şirketleri 
için değil, ülkemiz için de önemli bir 
insan ve emek kaybı yaşıyoruz. Yücel Bey, 
ülkemizin haberleşme, ulaşım, enerji gibi 
alanlarında adeta ayaklı bir ansiklopedi 
gibiydi, bilgilerini de herkesle cömertçe 
paylaşırdı. Her zaman içinde 
yeniliğe ve değişime yönelik 
bir tutku vardı. Gençlerin 
sosyal medya kullanımını, 
olumlu etkilerini hep takdir 

eder ve başarıyı desteklerdi. Duruşu, 
bakışı, tavrı, çalışkanlığı lie başlı başına bir 
dersti. Algı haritası oldukça geniş, egosuz, 
kibirsiz ve çok iyi bir insandı. Atatürk’ü 
anlamak konusunda da önemli bir 
rehberdi. Onu tanımak, onunla çalışmak, 

onun zihninden geçen bir isim olmak 
çok güzeldi. Kendisini, fikirlerini, 

sesini ve emeğe verdiği değeri 
çok özleyeceğim... 

Tanımaktan gurur duyduğum değerli 
büyüğüm.... 

İyi günde, kötü günde hal 
hatır soran, alçak gönüllü, 
beyefendi insan…

Allah rahmet eylesin. Nur 
içinde yatsın.

Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş tüm 
büyüklerimizi rahmetle anıyorum. 

Yerleri doldurulamaz. GAMA’yı 
“GAMA” yapan değerli 
büyüklerimizi unutmayacağız. 

AZİZ HATIRANIZ ÖNÜNDE 
SAYGIYLA EĞİLİYORUM.

ONU TANIMAK, ONUNLA ÇALIŞMAK, 
ONUN ZİHNİNDEN GEÇEN BİR İSİM 
OLMAK ÇOK GÜZELDİ.

GAMA’YI “GAMA” YAPAN DEĞERLİ 
BÜYÜKLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ. 

ELİF BALOĞLU FURTUN
Eski GAMA Çalışanı
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Değerli büyüğümüz Süreyya Yücel Özden 
ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşamaktayım. Peş peşe meydana 
gelen ağabeylerimizin vefatları 
bizleri çok üzdü. Uzun yıllar 
birlikte çalıştık ve pek çok 
anıyı paylaştık…

Yücel ağabeyimizin yardım severliğinden, 
titizliğinden, iş disiplininden ve 

deneyimlerinden çok ders aldık. 

Işıklar içinde yatsın. Ailesine 
ve sevdiklerine başsağlığı ve 
sabırlar dilerim. 

Değerli büyüğüm Sayın Süreyya Yücel 
Özden’in ani vefatı birçok insan gibi 
beni de çok üzdü. Kendisini 
tanıyan ve birlikte çalışma 
fırsatı yakalayan şanslı 
insanlardan biriyim. 
Hayatımda tanıdığım 

en naif ve çalışkan insanlardan biriydi. 
Eğitime vermiş olduğu önem, ileriye 

dönük vizyon sahibi oluşu, hayata 
bağlılığıyla hep örnek alınacak bir 

insandı. Kendisini hep saygı ve 
sevgiyle anacağım...

UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞTIK 
VE PEK ÇOK ANIYI PAYLAŞTIK…

NEZAKETİYLE, BEYEFENDİLİĞİYLE, 
İNSANLIĞIYLA VE BANA YAPTIĞI 
AĞABEYLİĞİYLE

HAYATA BAĞLILIĞIYLA HEP ÖRNEK 
ALINACAK BİR İNSANDI. 

Ergil Bey’in vefatıyla sarsılmışken, 
peşinden bir de Yücel Bey’i kaybetmenin 
derin üzüntüsü ve hüznünü 
yaşıyorum.

Nezaketiyle, 
beyefendiliğiyle, 
insanlığıyla ve bana 

yaptığı ağabeyliğiyle, 1994’ten beri 
tanıdığım Yücel Bey’e hizmet etmekten 

gurur ve onur duydum. 

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Tüm sevdiklerinin ve 
camiamızın başı sağolsun.
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GAMA Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer 

Tunçata, İnşaat Dünyası’na 
verdiği röportajda, yurt 
dışında iş yapan ilk Türk 
taahhüt firması olan 
GAMA’nın dünya çapında 
büyük projelerin yapımına 

devam ettiğini söyledi. 
GAMA’nın başta ülkemizin 
ve tüm paydaşlarımızın 
menfaatleri doğrultusunda, 
en verimli şekilde çalışarak 
üretime, ticarete, hizmete, 
istihdama ve ihracata destek 
olmaya devam edeceğini 
belirtti.

62 Yolda Toplam Bedeli 22 Milyar USD 
Olan 300 Büyük Projeye İmza Attı

Yurt dışında iş yapan ilk Türk taahhüt firması olan GAMA dünya çapında büyük 
projelerin yapımına devam ediyor. Son olarak Ortadoğu’nun en verimli santralini 

başarıyla tamamladıklarını belirten GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Omer 
Tunçata, inşaat Dünyası’na özel açıklamalar yaptı. 

GAMA Holding’in faaliyet 
gösterdiği söktörler ve bu 
sektörlerde ulaştığı 
büyüklüğü genel hatlarıyla 
özetler misiniz? 
Bu soruyu tam olarak 
cevaplayabilmek 
için GAMA’nın tarihinden 
kısaca
bahsetmek uygun 
olur. GAMA 1959 yılında 
İTÜ mezunu genç 
mühendisler, Uğurhan 
Tunçata, Erol Üçer, Yüksel 

Erimtan ile Samsunlu 
iş adamı Raif Mumcu 
tarafından bir inşaat 
taahhüt firması olarak 
kuruldu. Çeşitli inşaat 
ve altyapı işleri yaparak 
çalışmaya başlayan 
GAMA, 1965- 70 yılları 
arasında Mersin Termik 
Santrali’nin yapım işlerini 
Amerikan Babcock 
Wilcox firması ile birlikte 
üstlenerek enerji santrali 
ve endüstriyel taahhüt 

işleri alanına adım atmış 
oldu. Bu projeyle GAMA, 
o güne kadar Türkiye’de 
bu sektörde iş yapan 
yabancı firmalara karşı 
rekabet edebilen ilk Türk 
firması oldu. Daha sonraki 
yıllarda GAMA, enerji 
santralleri ve endüstriyel 
tesislerin yapımı 
sektöründe uzmanlaşarak 
ve büyüyerek çalışmaya 
devam etti. 

HABERLER

GAMA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ÖMER TUNÇATA, İNŞAAT DÜNYASI DERGİSİ 
ÖZEL HABER’E KONUK OLDU.
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GAMA’nın uzmanlaştığı sektörler kısaca; 
termik, hidroelektrik, doğalgaz ve rüzgar enerji 
santralleri, rafineriler, petrokimya ve kimya 
tesisleri, demir-çelik ve metalurji tesisleri, 
doğalgaz işleme ve LNG tesisleri, çimento 
fabrikaları, altyapı ve metro projeleri olarak 
özetlenebilir. GAMA’nın kurucu ortakları 
bu sektörlerdeki potansiyeli  fark etmiş ve 
1970’te firma bünyesinde çalışan ve eğitilen 
mühendislerden bir kısmını, büyük bir özveri 
ve ileri görüşlülük göstererek, firmaya ortak 
yapmışlardır. Bu sayede kadrolar gençleşmiş ve 
şirketin 
devamlılığı sağlanmıştır. Yine bu sayede GAMA 
belirtilen sektörlerde çok büyük 
gelişmeler sağlamış, yetiştirdiği çok sayıda 

kalifiye personel ile bu konuda sürekli atılımlar 
yapmış, yurt dışına açılma yeteneğine kavuşmuş 
ve yurt dışında iş yapan ilk Türk taahhüt firması 
olmuştur. Yetiştirilen çok sayıda kalifiye personel 
yıllar içinde sektördeki diğer kuruluşlara dağılmış, 
GAMA adeta bir okul gibi görev yapmıştır. Şunu 
da önemle belirtmek istiyorum ki, GAMA’nın 
bugünkü büyüklüğe ulaşmasında çok büyük 
pay sahibi olan, sektörün duayenlerinden Erol 
Özman ve Ergit Ersü de GAMA’ya ortak olan 
bu kadroların içinde yer  aldılar. Geçen 62 yılda 
GAMA, çok sayıda büyük projeyi başarı ile 
tamamlamıştır. Tamamlananlar içinde özelliği 
itibarıyla öne çıkan projeler; Türkiye’nin ilk yap-
işlet-devret projesi olan 672 MW gücündeki 
Birecik Hidroelektrik Santrali, Türkiye’nin 

Ustlendiğimiz yurt dışı projelerinde 125.000 
Türk işçisine istihdam sağladık.

HABERLER

ilk metrosu olan Ankara 
Metrosu, Türkiye’nin ilk su altı 
geçiş projesi olan Marmaray 
İstanbul Boğazı Demiryolu 
Geçişi, ilk denizaltı boru 
hattı İstanbul Boğazı Geçişi, 
Türkiye’nin ilk anahtar teslim 
Mobil Sahra Hastanesi projesi, 
Türkiye’de ilk Çayırhan Termik 
Santrali’ne kurulan Baca Gazı 
Arıtma Tesisi, dünyanın en 
büyük şirketlerinden olan 
Rus Gazprom firmasının 
Moskova’daki 38 katlı Genel 
Merkez Binası, Türkiye’nin 
ilk yüksek kalorili ithal 
kömür santrali olan 1320 
MW gücündeki İskenderun 
Sugözü Elektrik Santrali, 
GAMA’nın aynı zamanda 
yatırımcısı olduğu İrlanda 
Cumhuriyeti’nin ilk yap-işlet 

santrali olan 400 MW Tynagh 
Kombine Çevrim Doğalgaz 
Elektrik Santrali’dir. 
GAMA’nın üstlendiği yurt dışı 
projelerinde  toplam 125.000 
Türk işçisi istihdam edilmiştir. 
GAMA, sektörde oluşturduğu 
birçok alt şirketi, tek çatı 
altında toplamak için 2002 
yılında GAMA Holding’i kurdu. 
Halen faaliyetler 4 alt firma 
bünyesinde sürdürülüyor. 
Enerji taahhütleri GAMA Güç 
Sistemleri A.Ş., endüstriyel 
taahhütler GAMA Endüstri 
A.Ş., enerji ve su yatırımları 
GAMA Enerji A.Ş., birtakım ticari 
faaliyetler de GAMA Ticaret A.Ş. 
tarafından yürütülüyor. GAMA 
Holding’in yeni faaliyet alanı ise 
Türkiye’de sağlık yatırımlarıdır. 
Türkiye’nin yanı sıra inşaat 

sektöründe bugüne dek kaç 
ülkede proje ürettiniz? GAMA, 
ağırlıklı olarak hangi ülkelerde 
var? 
GAMA 197 5’ten itibaren yurt 
dışına açılmasıyla uluslararası 
bir marka haline geldi. Avrupa, 
Güney Doğu Asya, Orta Doğu, 
Kuzey Afrika, Rusya ve BDT 
ülkelerine yayı lan faaliyetleriyle 
büyüyerek bir dünya markası 
oldu. Farklı coğrafi koşullardaki 
deneyimleri sayesinde dünyada 
her yerde iş yapabilme 
kabiliyetini geliştirdi. Batıda 
İrlanda’dan, doğuda Rusya’nın 
Sakhalin Adası’na kadar uzanan 
coğrafyada imalat projeleri hariç 
20 farklı ülkede, l 70’i Türkiye’ de 
olmak üzere 300 kadar büyük 
ölçekli proje tamamladı.
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28.000 MW kapasitede 48 elektrik santrali

25  milyon ton/yıl kapasitede 8 adet raf ineri

8 milyon ton/yıl kapasiteli 12 adet çimento fabrikası

17 milyon ton/yıl kapasiteli 5 adet demir-çelik tesisi inşaatı
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Tamamlanan çok farklı iki coğrafyadaki 
projelerden birisi, hava ısısının -50 derecelere 
düştüğü Kuzey Kutbu bölgesindeki YAMAL LNG 
tesisidir; diğeri ise hava ısısının +54 derecelere 
çıktığı Bahreyn’deki en büyük ve bu bölgedeki 
en verimli güç santrali olan ALBA Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santrali projesidir. GAMA, 
Türkiye’ den sonra ağırlıklı olarak en çok Rusya, 
Suudi Arabistan ve İrlanda Cumhuriyeti’nde iş 
yaptı. Şu an devam eden 6 projemiz Türkiye, 
Cezayir, Tunus, Irak ve Libya’ da yer alıyor. 

2020 yılı sizin açınızdan nasıl geçti? Pandemi 

süreci yurt dışındaki ve yurt içindeki projelerinize 
nasıl yansıdı? 
2020 yılında dünya önemli bir döneme şahitlik 
etti. Biz de çoğu kurum gibi pandemiden 
etkilendik. Önlem olarak, öncelikle çalışma 
şeklimizi değiştirdik, merkez ofisimizde uzaktan 
çalışma modelini çok hızlı bir şekilde uygulamaya 
koyduk. Çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye 
atmamak için devam eden bazı taahhüt 
projelerimize ara verdik ve bazı projelerimizi 
yavaşlattık. Şu an gereken bütün önlemlerin 
pandemi koşullarına uygun şekilde alınmasıyla 
projelerimize devam ediyoruz.

Şu an devam eden ve yakın zamanda devreye girecek projelerinizi de konuşmak isteriz. Taahhüt ve  
yap-işlet-devret projeleriyle ilgili gündeminiz nasıl ilerliyor? 

GAMA’nın devam eden ve toplam bedeli 2 milyar USD olan 4 güç santrali ve 
2 şehir hastanesi projesi var. lrak’ta  200 MW Hartha Termal Güç İstasyon.u Rehabilitasyonu-
Ünite 1, Cezayir’ de  750 MW Boufarik Basit Çevrim Elektrik Santrali ve Tunus’ta 450 MW Rades 
C Kombine Çevrim Güç Santrali projelerinin 2021 içinde tamamlanması hedefleniyor. Libya’daki 
4x350 MW Al Khalij Termik Santrali projemiz ise Şubat 2011’de Libya’da başlayan iç savaş sonrası, 
3. kez mücbir sebep nedeniyle durduruldu. İşveren talebi doğrultusunda işe devam etmek için 
görüşmelerimiz sürüyor.
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62  YILLIK TECRÜBEMİZ, FARKLI COĞRAFYALARDA KARŞIMIZA 
ÇIKAN DEĞİŞİK VE RİSKLİ KOŞULLARIN ÜSTESİNDEN GELMEKTE

BUGÜN 1100 MW KURULU GÜCE SAHİP 
GAMA ENERJİ İLE ENERJİ PİYASASINDA 

AKTİF ROL ÜSTLENİYOR.

“

“
“

“

GAMA özelleştirme 
kapsamında Yap-İşlet  Devret 
modeli ile yapılan enerji 
projelerinin baştan beri 
içinde oldu.GAMA’nın enerji 
yatırımları, doğalgaz çevrim 
santralleri, rüzgar santralleri ve 
hidroelektrik santrallerinden 
oluşmakta olup, enerji piyasası 
içinde ticaret faaliyetleri 
de sürdürmektedir. 2011’de 
ihale edilmeye başlanan 
ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) 
modeliyle hayata geçirilen 
şehir hastaneleri projeleri 
kapsamında Türkerler Holding_ 
ile ortak yürüttüğümüz İzmir 
Bayraklı ve Kocaeli Entegre 
Sağlık Kampüsü projeleri var. 
Devam eden projelerin yanı 
sıra bu dönemde yine enerji 
santralleri, endüstriyel tesisler 

ve TPAO’nun Karadeniz gaz 
havzası projesi gibi büyük 
altyapı projelerini yakından 
takip ediyoruz. Şu an iş 
geliştirme ekiplerimizin takip 
ettiği işlerin büyüklüğü 10 
milyar USD’a yakın. 
GAMA Holding, yurt dışında 
bugüne dek toplamda ne 
kadarlık bir proje bedeline imza 
attı? Proje ürettiğiniz ülkelerin/
bölgelerin arasına eklemeyi 
hedeflediğiniz yeni pazarlar 
olacak mı? 
GAMA Holding olarak bugüne 
kadar 22 milyar USD’lık proje 
bedeline imza attık. Dünya 
Bankası’nın Haziran 2020 
tarihli raporunda, özellikle Çin 
kaynaklı talep toparlanmasının 
emtia ve enerji talebi 
üzerindeki olumlu etkisi 

vurgulanıyor. 
Bu paralelde, enerji ve emtia 
ihracatçısı ülkelerin, GAMA’nın 
hedef pazarlarında öne.mli yer 
tutması, enerji santralleri 
ve endüstriyel tesislerin 
taahhüt işleri açısından 
olumlu beklenti oluşturuyor. 
Covid-19 salgınına karşın 
uzmanlığımız olan enerji 
santralleri ve endüstriyel 
tesis taahhütü konusunda 
halen dünyada tatminkar bir 
pazar olduğunu görüyoruz. 
Bu hedef pazarlarda; Orta 
Doğu, Rusya, Ukrayna ve diğer 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkeleri, Afrika, Avrupa, Güney 
Amerika, Uzak Doğu ve Türkiye 
bulunuyor. 

HABERLER

Sares Rüzgar Enerji Santrali ( TÜRKİYE)

Yamal ( LNG Tesisi, Rusya Federasyonu ) 
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21 yıldır ENR listesinde yer almamızın temelinde, uluslararası 

yönetim anlayışıyla gelişim ve değişim odaklı olmak ve 

kaliteden ödün vermemek gibi birçok unsur var. 

Bu pazarlar haricinde de farklı şirketlerle 
işbirliklerine ve tecrübelerimizi kullanarak yeni 
coğraflara her zaman açığız. 21 yıldır Engineering 
News-Record (ENR)’un en büyük uluslararası 
müteahhit firmaları listesinde yer alıyorsunuz. 
GAMA’nın uzun yıllara dayanan bu başarısının 
temelinde neler var? 
GAMA’nın 21 yıldır ENR listesinde yer alması 
bizim için gurur verici. Bu başarının temelinde 
uluslararası yönetim anlayışıyla gelişim 
ve değişim odaklı olmak, yerli ve yabancı 
firmalarla köklü işbirlikleri ve ortak girişimlerde 
bulunabilmek, dünyanın farklı kültürel, sosyal 
ve coğrafi şartlarında iş yapabilme kabiliyetini 
geliştirmek, nitelikli iş gücüne sahip olmak, 
belli konularda ihtisaslaşmak, müşteriyi  ön 
plana koymak ve kaliteden ödün vermeden iş 

yapabilmek var. Bununla birlikte, aldığımız işleri 
zamanında ve işveren ve ortaklarımızla herhangi 
bir ciddi anlaşmazlığa düşmeden bitiriyor 
olmamız başarımızın temel taşlarından birisidir. 
GAMA, uzmanlaştığı konularda modem proje 
yönetim tekniklerini içeren özgün prosedürler 
ve yazılımlar geliştirmiştir ve bunları etkin olarak 
uygulamaktadır. Tüm çalışmalarında toplam 
kalite yönetimi, etik değerlere bağlılık ve işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ilkelerinden kesinlikle 
taviz vermemektedir. Risk ve uyum yönetimini 
etkin olarak uygulamaktadır. Bu yönü ile GAMA, 
işbirliği yaptığı büyük uluslararası firmaların 
saygısını kazanarak iş hacmini genişletmiştir. 
Bugün GAMA, özellikle enerji santrallerinin 
anahtar teslim yapımı alanında dünyanın aranan 
lider firmalarından biri olabilmiştir. 

Önümüzdeki dönemde Türk inşaat sektörünü nasıl bir sürecin beklediğini öngörüyorsunuz? 
Covid-19 koşulları nedeniyle ortaya çıkan istihdam problemi için ülkelerin kısa vadede çözüm 
olarak altyapı yatırımlarına öncelik vereceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte bazı yeni yatırımların 
yerini, halihazırda operasyonda olan tesislerin verim artışı sağlanmasına yönelik rehabilitasyon ve 
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sayesinde dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara karşı performans göstermeye devam etti. 
Pandemi ve pandeminin küresel etkilerine rağmen projeler yavaşlasa bile sürdürüldü. 2021 yılında Türk 
müteahhitlik firmaları olarak dünyanın pek çok farklı bölgesinde, büyük projeler üstlenmeye devam 
edeceğimizi düşünüyorum. 
GAMA Holding özellikle yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili bundan sonrası için neler hedefliyor? 
Her ne kadar birçok sektörde Covid-19 öncesi seviyelere ulaşmak zaman alacaksa da ekonomik 
toparlanmanın 202l’den başlayarak kademeli 
olarak hız kazanacağına inanıyorum. Özellikle de istihdamı arttıracak büyük altyapı projelerinin 
ülkelerin öncelikli gündemlerinde yer alacağını ve bizim için yeni iş fırsatları doğuracağını 
düşünüyorum. 2021 yılına pozitif baktığımı söyleyebilirim. Bu çerçevede GAMA olarak yakın 
gelecekteki yurt dışı hedefimiz halihazırda aktif olduğumuz ve uzmanlaştığımız sektörlerde devam 
etmek. Yeni taahhüt projeleri almayı, enerji ve su alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve 
stratejik işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz. GAMA, başta ülkemizin ve tüm paydaşlarımızın menfaatleri 
doğrultusunda, en verimli şekilde çalışarak üretime, ticarete, hizmete, istihdama ve ihracata destek 
olmaya devam edecektir. 

renovasyon projelerine bırakması da söz konusu olabilir. Yapım ihalesi süreçleri pandemi nedeniyle 
ertelenen bazı projelerin tekrar ve hızlı şekilde gündeme gelmesini bekliyoruz. Türk müteahhitlik 
firmaları bugüne kadar dünyanın dört bir yanında çok yüksek değerli projeler üstlendi ve başarıları ile 
Türkiye’nin yüzünü ağartan sektörlerden biri haline geldi. Türk müteahhitlik firmaları girişimcilikleri, 
hızlı adaptasyon ve hareket kabiliyetleri 

HABERLER
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TAMER ÇALIŞIR
YENİDEN EÜD YÖNETİMİNDE 

E lektrik Üreticileri Derneği’nin 
14. Olağan Genel Kurulu 25 
Mart tarihinde Ankara’da 

gerçekleşti. Genel kurulda yapılan 
oylamada yeni Yönetim Kurulu ve diğer 
kurullar seçildi. Yapılan ilk Yönetim 
Kurulu toplantısında oy birliğiyle 

Sayın Cem Aşık yeniden EÜD’ün 
Başkanı olarak seçilirken, GAMA Enerji 
Genel Müdürü Tamer Çalışır Başkan 
Yardımcılığı, İsmail Serdar Dönmez ise 
Saymanlık görevlerine getirildi.

Bonds, Loans & 
Sukuk’un 24 Şubat 
tarihinde gerçekleşen 

Türkiye Sanal Etkinliğinde, 
Yeniden Yapılandırma 
panelinde konuşmacı 
olarak GAMA Enerji Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Tamer Çalışır yer aldı. 

Enerji sektörünün gündeminde yer alan yeniden 
yapılandırma ve kredi sürelerinin uzatımı, 
şartların iyileştirilmesi gibi önemli başlıkların 
konuşulduğu panelde, bankacılık sektöründen 
danışmanlık firmalarına kadar birçok paydaşın 

görüşleri alındı. Panelde Çalışır GAMA Enerji’nin 
refinansman süreci ve yaşanan pandemi 
sürecinin enerji sektörüne etkisi ile ilgili bilgi 
verdi.   

GAMA ENERJİ BONDS, LOANS 
& SUKUK TÜRKİYE SANAL 
ETKİNLİĞİNDEYDİ

Cem Aşık yeniden EÜD’ün Başkanı seçilirken, 
GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır

Başkan Yardımcılığına getirildi.
“ “
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KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ ZİYARETİ

Devasa boyuttaki Şehir Hastanesi’nde sona geliniyor!

12 Mart 2021 tarihinde, Ak Parti Milletvekili 
Emine Zeybek, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve 
İl Sağlık Müdürü ile yardımcıları, Kocaeli’nde 
yapımı GAMA Endüstri ve Türkerler ortaklığıyla 
üstlenilen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü 
inşaatını ziyaret ettiler. Şantiye sahasında 
incelemelerde bulunan heyet, GAMA Holding İş 
Geliştirme Direktörü Yalçın Eligüzeloğlu’nun yer 
aldığı GAMA-Türkerler Holding Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve yetkililerin katıldığı toplantıda 
projenin gidişatı hakkında bilgi aldı.  

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, %74’ü tamamlanan 
ve 368 bin 668 m2 alana sahip Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapımını üstlenen Gama ve Türkerler 
Holding yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İnşaatın yıl sonuna kadar bitirilmesi yönünde bir 
kez daha söz aldı.

HABERLER

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Sağlık 
Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlevan ve AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Dr.Şahin Talus önceki gün 
Gama-Türkerler Holding Yönetim Kurulu üyeleri Levent Kartal, Bertan Baran, Yalçın Eligüzeloğlu ve 
Medikal Koordinatör Prof.Dr.Tümer Çorapçıoğlu ile bir araya gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmit Cephanelik Mevkiinde toplam 368 bin 668 
m2 alan üzerine yapılan, bin 208 yatak kapasiteli 
Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandığında, 
genel hastanenin yanında Onkolojiden 
Kalp Damar Cerrahi Merkezine, Organ Nakli 
Merkezindn Yanık Tedavi Merkezine, Tüp Bebek 
Merkezinden Yataklı Fizik Tedavi Merkezine, 

Diyaliz Merkezinden Hiperbarik Oksijen Tedavi 
Merkezine kadar en gelişmiş teşhis ve tedavi 
üniteleri ile Kocaeli’ye ve çevre illere en üst 
düzeyde sağlık hizmeti verecek. Ayrıca aynı 
kampüs içinde Yüksek Güevenlikli Psikiyatri 
Hastanesi de hizmete girerek bölgede alanında 
ilk olacak.

HABERLER

DEV SAĞLIK KAMPÜSÜ: İÇİNDE YOK, YOK
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İlimizdeki sağlık hizmetlerine yeni bir boyut 
kazandıracak olan Şehir Hastanesi’nin 
%74’ünün tamamlandığı ve yıl sonunda 
hizmete gireceği belirtildi. Başkan Ellibeş 
ile Zeybek, firma yöneticilerinden bu 
tarihte gecikme yaşanmaması gerektiğini, 
Kocaeli’nin bu hastanenin bitirilmesini 
heyecanla beklediğini belirtti. Yöneticiler bu 
tarihin kesin olduğunu bir kez daha kaydetti. 

 “SAĞLIK HİZMETİNDE YENİ BİR BOYUT”
Ellibeş, AKP döneminde özellikle sağlıkta 
Türkiye’nin bir devrim yaşadığını dikkat 
çekerek, şunları söyledi: “Türkiye, sağlık 
alanında Cumhuriyet tarihinin en köklü 
dönüşümünü AK Parti döneminde yaşadı. Bu 

nedenledir ki, tüm dünyayı olumsuz etkileyen 
koronavirüs salgını sürecinde gelişmiş 
ülkeler dahil birçok devlet zor anlar yaşayıp, 
halkını mağdur ederken Türkiye, güçlü sağlık 
ordusuyla birlikte halkına her türlü imkanı 
sağlamayı başardı, insanca yaklaşımlarla 
mücadelesini sürdürdü. Şimdi kamu-özel 
sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen şehir 
hastaneleri sağlık alanındaki reformları yeni 
ve çok önemli bir safhaya taşıyor. Bu hastane 
aynı zamanda şehrimizin marka değerini 
de artıracaktır. Projenin söz verilen tarihte 
tamamlanması için bizler de konunun yakın 
takipçisi olmaya devam edeceğiz”.

HABERLER

HASTANENİN %74’Ü TAMAMLANDI

HABERLERHABERLER

GAMA Hukuk Müşaviri Bora Kaya “2020 Merkez ve Doğu Avrupa Yılın 
Anlaşması (2020 CEE Deal of the Year)” seçimlerine, Türkiye’deki “Yılın 
Anlaşması” seçim komitesinde yer alan dört avukattan biri olarak katıldı.
Bu prestijli ve önemli görevi başarıyla yerine getiren Hukuk Müşaviri 
Bora Kaya’yı ve kendisine seçim ve oy kullanma süreçlerinde destek olan 
GAMA Güç Sistemleri Hukuk Müşaviri Esra Berktaş’ı tebrik ediyoruz.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ ARA DENETİMİ

GAMA Holding, GAMA Endüstri ve GAMA Güç Sistemleri’nin, GAMA Merkez Ofis bina kapsamında 
yürüttüğü ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ara denetimi 22 Mart 2021 tarihinde yapıldı. TUVNord 
tarafından yapılan denetim, herhangi bir uygunsuzluk raporlanmadan başarıyla tamamlandı.

GAMA HOLDİNG HUKUK MÜŞAVİRİ 
BORA KAYA 2020 CEE DEAL OF THE 
YEAR’DA GÖREV ALDI



50 51www.gama .com.tr

HABERLER

GAMA Enerji Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Burak Kadıoğlu, 29 Nisan Perşembe günü Montel-
Foreks’in düzenlediği Türkiye enerji piyasalarına ilişkin webinar etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

Kadıoğlu, webinarda 2021 yılının geri kalan dönemi 
ve 2022 yılında enerji piyasalarında beklenen 
gelişmeleri değerlendirirken Türkiye’deki 
makroekonomik parametrelerdeki bozulmaların, 
enerji piyasaları ve fiyatlamaları üzerinde 
yaratması beklenilen etkilerini yorumladı. 

GAMA ENERJİ MONTEL FOREKS TÜRKİYE WEBINAR’I

Ahmet Burak KADIOĞLU

GAMA & ZOOMLION

Bodrum Kalesi’nin restorasyon projesinde kullanılan 2 adet yeni nesil GAMA & ZOOMLION TC7013-
10 kule vinçlerimiz görevlerini başarıyla tamamladı ve yeni bir projede hizmet etmeye başladı.

HABERLER

GAMA Enerji Stratejik 
Planlama ve Kurumsal 
Gelişim Direktörümüz 

Deniz Parlak, Türkiye 
İnşaat Sanayicileri İşveren 
Sendikası’nın periyodik 
olarak çıkardığı ‘’İnşaat-
Sanayi-İnsan’’ dergisinin 
‘’Suya Yapılan Yatırımların 
100 Yılı’’ sayısında Türkiye’deki 

GAMA ENERJİ-INTES 

SUYA YAPILAN
YATIRIMLARIN
100 YILI“

hidroelektrik santrallerin 
ve sulama konusundaki 
yatırımların teknolojik, 
ekonomik ve yapısal 
durumunu değerlendirdi. 
GAMA Enerji’nin HES 
yatırımlarının detayına 
ve katkılarına da değinen 

Parlak’ın yazısının tamamına 
buradan ulaşabilirsiniz. 

GAMA ENDÜSTRİ   ASME VE NATIONAL 
BOARD SERTİFİKALARINI YENİLEDİ

GAMA Endüstri’nin, The American Society of Mechanical Engineers - ASME “A”, “S”, “PP” ve 
“U” yetki belgelendirmesi sertifikaları ile National Board “R” ve “NB” yetki belgelendirmesi 
sertifikalarının yenileme denetimi 17-18 Şubat 2021 tarihinde yapıldı. ASME ve National 
Board Baş Denetçisi ile GAMA’ya ASME belge yenileme çalışmaları sırasında yardımcı olan 
ve ön denetimi yapan CIS-TUV Thüringen Group yetkili denetçilerinin ortak katılımıyla 
gerçekleştirilen denetim başarıyla tamamlandı. ASME ve National Board sertifikalarının 
kullanımı Mart 2024 tarihine kadar uzatıldı.
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“ÇEVKOR Çevre Koruma” 
dergisi, Kırkağaç Belediyesi 
ve GAMA Enerji’nin 
katkılarıyla 1 Nisan 
2021 tarihinde Rüzgâr 
Enerjisi Santralimizin 
de bulunduğu Kırkağaç 
bölgesinde 1000 adet 
zeytin fidanının dikimi 
gerçekleştirildi. GAMA Enerji 

KIRKAĞAÇ RES ZEYTİN FİDANI DİKİMİ

olarak “Sürdürülebilirlik 
Stratejimiz”le doğru 
orantılı, uluslararası ölçekte 
yaptığımız projelerle 
ve işlettiğimiz tesislerle 
toplumsal fayda sağlamayı 
bir bütün olarak görüyoruz. 
Faaliyetlerimizin çevreye 
verebileceği zararı en 

aza indirgeyecek çevre 
politikalarıyla hareket 
ediyor; enerji, altyapı, su 
projelerimizde sürdürülebilir 
bir yaşam için çevreye ve 
doğaya saygılı davranıyor 
ve yarınlarımız için 
kaynakları en verimli şekilde 
kullanmaya devam ediyoruz. 

1000
ADET 
AĞAÇ

HABERLER HABERLER

ELEKTRONİK BELGE VE 
YÖNETİM SİSTEMİ’Nİ 
DEVREYE ALDI.

GAMA ENERJİ ve grup şirketleri 01.01.2021 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) projesi olan Envision uygulamasını başarıyla devreye aldı. Doküman yönetim 
sürecini merkezîleştirme ve tek bir kaynak üzerinden yönetiminin hedeflendiği projede, 

2020 yılının sonunda son kullanıcı eğitimlerinin tamamlanması ile; gelen-giden evrak takibi, 
doküman yönetimi, e-imza,  arşiv yönetimi, iş akışı yönetimi ve form yönetimi fonksiyonları şirket 
çapında kullanılmaya  başlandı. Projenin en önemli hedeflerinden biri olan kağıt bazlı ve manuel 
iş süreçlerinin tam entegre dijital bir ortama dönüşmesi sağlandı. Halen yapılan geliştirme ve 
iyileştirmeler ile uygulama, şirket bazında merkezi bir kurumsal hafıza oluşturmaya devam 
ediyor. Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında mevcut bulunan dokümantasyon sistemi ve 
yürütülmekte olan çalışmalara ait olan kayıtlar da IMS adı ile kısa bir süre içerisinde envision 
sistemine aktarılacak.

Dijital dönüşümün en önemli ayaklarından biri olan evrak, döküman ve süreç yönetimi, yönetici 
ve çalışanlarımızın hızlı adaptasyonu ve projeye sağladıkları katkı ile hayata 
geçirildi. Envision ile giden evrak süreçleri, e-imza onayı ile dış f irma 
ve kurumlara KEP üzerinden hızlı, güvenilir ve ulaşılabilir 
olarak yönetilmekte. Şirket içinde daha önce çıktı alınıp, 
ıslak imza onayına sunularak ilerleyen izin formu gibi 
manuel yürütülen iş akışları da bu proje sayesinde 
dijital ortama taşındı. Yazılımın sunduğu yetki 
çeşitlendirmesi ile şirketin digital arşivi, önemli 
belge ve dokümanları güvenli olarak veri 
tabanında korunmakta, istenildiğinde hızlıca 
dökümana ulaşabilmekte. Baskı enflasyonu, 
klasörlerden doğru evraka ulaşmaya çalışırken 
kaybolan işgücü, evrakların uzun paraf ve ıslak imza 
süreçlerinin yarattığı stres ve zaman kaybı gibi olumsuz 
durumların yaşanmasını sonlandıran Envision ile saklanan 
belge yönetilen belgeye dönüştü. Dijital platformların bize sağladığı 
en önemli avantaj ile farklı lokasyonlarda bulunan santrallerimizin istedikleri zaman 
istedikleri yerden dokümanlara ulaşımı da gerçekleşmiş oldu.
 
Envision’a mobil uygulama kullanımı seçeneği ile android ve ios işletim sistemlerine sahip mobil 
cihazlardan da uygulamaya erişim sağlanabilmektedir.

GAMA ENERJİ“ “
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HABERLER

ISO 9001, ISO 14001 VE ISO 45001 YENİDEN 
BELGELENDİRME DENETİMLERİ

ISO 9001, ISO 14001 VE ISO 45001 YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMLERİ
GAMA Holding, GAMA Güç Sistemleri ve GAMA Endüstri’nin 18-21 Ocak 2021 tarihleri arasında TÜV 
NORD tarafından yapılan ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 denetimleri başarıyla tamamlandı. 
Denetim ekibi tarafından herhangi bir uygunsuzluk raporlanmadı.
Yeniden belgelendirme kapsamında gerçekleştirilen denetimde, OHSAS 18001 standardının ISO 
45001’e geçiş uygulamaları da kontrol edildi ve onaylandı.

YEŞİM AŞTI İSG SEMİNERİ

GAMA Enerji Kalite ve Sertifikasyon Direktörümüz Yeşim Aştı 18 Mayıs 2021 tarihinde Hacı Bayram Veli 
Güzel Sanatlar fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümü öğrencileri ile buluşarak Temel 
İş Sağlığı ve İş güvenliği kapsamın- da bir seminer verdi. Seminerde, iş 
hayatında gençleri iş sağlığı ve iş güvenliği konularında ne gibi 
mevzuat gereklilikleri bekliy- or, iş kurmayı isteyen genç girişimci 
arkadaşların işveren olmaları durumunda İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yükümlülükleri neler olacak konularına deta-
ylı yer verildi. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ağırlıklı olarak 
katıldığı seminerde, mas- ter ve doktora öğrencileri de 
katılım sağladı. Seminer sonrası soru cevap bölümünde 
de gençlerin konu hak- kındaki sorularına yer verilirken, 
genelde bir çok sektörde on- line sürmekte olan iş hayatının bu 
kapsamda getirecekleri de ele alındı. Etkin ve verimli geçen semin-
er sonrası, AHBV üniversitesi rektörü sayın Doç. Dok. Pelin Öztürk 
Göçmen tarafından bir teşekkür sertifikası sunuldu. 

HABERLER

GAMA Enerji’ye ait Burdur Bucak’ta bulunan 
78,4 MW kurulu gücündeki Karacaören 1-2 
Barajlı Hidroelektrik Santralimiz, Özelleştirme 
İdaresinden bünyemize 2016 yılında geçmiş 
olup, özelleştirme sonrası 5 yıllık ortalamada 
165 GWh elektrik üretmektedir. Uluslararası 
ölçekte “IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik 
Performans Standartları” ile “EBRD Performans 

Koşulları”na uygun faaliyet gösteren ve 
çalışmalarını ISO kalite, çevre, İSG ve enerji 
verimliliği yönetim sistemleri standartları 
kapsamında sertif ikalandırılmış olarak 
gerçekleştiren santralimiz, Aksu bölgesinin 
sulama ihtiyaçlarını karşılayarak tarımda da 
önemli rol almaktadır.

GAMA ENERJİ KARACAÖREN 1-2 BARAJLI 
HİDROELEKTRİK SANTRALİ
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ALBA’NIN ANAHTAR TESLİMİ TAMAMLANDI

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

Bahreyn’in en büyük ve bu bölgedeki en ve-
rimli güç santrali olan ALBA Güç Santrali, glo-
balde bir alüminyum tesisi içinde kullanılan ve 

Orta Doğu’da kurulan ilk H-Class teknolojisine 
sahip (GE 9HA.01 (üç adet) gaz türbini) güç 
santrali olması ile de büyük önem taşıyor. Yıl-
lar süren yenilikler üzerine inşa edilen ve en iyi 
verimlilik ile en yüksek çıktıyı sağlayan GE HA 
gaz türbini, kanıtlanmış güvenilir teknoloji ile 
destekleniyor. Teknolojinin yanı sıra iş sağlığı 
ve güvenliğinin de ön planda tutulduğu proje-
de 10 Milyon adam-saate herhangi bir kayıp 
zamanlı kaza olmadan ulaşıldı.

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

TOPLAMDA 3 ÜNITE
Ticari işletme kabulü

1. Ünite 28 Ağustos 2019             2. Ünite 26 Ekim 2019           3. Ünite 20 Şubat 2020

1800 MW gücündeki
ALBA Güç Santrali

Orta Doğu’da kurulan ilk 
H-Class teknolojisine sahip 

güç santrali

HABERLER

TEKNOFEST ROKET 

YARIŞMASI

HABERLER

Havacılık, uzay ve teknoloji 
konularında toplumda 
farkındalık oluşturmak, bu 
alanlara ilgisi olan gençleri 
desteklemek amacıyla 
düzenlenen TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen “Roket 
Yarışması”nda GAMA Ticaret 
Üretim ve Tasarım Müdürü 
Sinan Dülger, 2021 Mart 
ayından itibaren danışman 
olarak görev almaya başladı. 
Liseli gençleri, geleceğin 

teknolojileri üzerinde araştırma 
yapmaya özendirmek 
ve profesyonel tasarım 
süreçlerine aşina olmalarını 
hedefleyen “TEKNOFEST 
Roket Yarışması”nda, ön 
değerlendirme aşamasını 
başarı ile geride bırakarak bir 
sonraki kritik değerlendirme 
aşamasına geçmeye hak 
kazanan Sinan Dülger ve 
yetenekli ekibi “COS Roket 
Takımı”nı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.
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Halk arasında grip adıyla bilinen influenza 
hastalığı, esas olarak soğuk havalarda salgına 
neden olan ve her yıl beklenen aylarda ve 
sayılarda görülen, ağır hastalık yapan ve 
yaşam kaybı oranları tahmin edilebile  virütik 
bir hastalıktır.
Yaz sonunda tek tük vakalarla başlayan grip 
vakaları kasım ayı ile artışa geçip ocak ayında 
tepe noktasına ulaşır ve nisan ayı içerisinde 
sayıları azalarak devam eder. Günümüzde grip 
hastalığının etkili bir aşısı ve antiviral ilaçları 
vardır. Yaşam kaybı sayıları geçmişe göre çok 
azalmış durumdadır. En son grip salgını 
2009 yılında domuz gribi diye 
bilinen H1N1 salgınıydı. Salgın 
tüm dünyada 203
can almıştı. Covid19 ise 
2020 yılının başında 
başlayan oldukça agresif 
yayılım gösteren ve 
hastaların yaklaşık %3-
4’ünün kaybedilmesine 
sebep olan küresel bir 
salgına dönüştü.
Grip koronavirüsten nasıl 
ayrılabilir?
Öncelikle Covid19 ve grip 
virüsleri benzer hastalıklara 
sebep olurlar. Yani her ikisi de az 
belirti veren,
hastalıkları hafif ve orta şiddetli tablolara ve 
hatta yaşam kaybına uzanan geniş bir hastalık 
yelpazesi olarak ortaya çıkan solunum yolu 
hastalığına sebep olurlar. Her iki hastalıkta 
da en sık görülen belirtiler boğaz ağrısı, kuru 
öksürük, kas ve eklem ağrıları, iştah kaybı ve 
karın ağrısı, ishaldir. İki virüsün bulaş yolları 
de benzerdir. Tamamen ortak oldukları 
nokta; temas, damlacık ve yüzeylerden 

bulaşmalarıdır. Bulaş hızı, iki virüs arasında 
önemli bir fark yaratır. Grip, Covid19’dan daha 
kısa kuluçka dönemine ve daha kısa bir seri 
aralığına (ardışık vakalar arasındaki zaman 
farkı) sahiptir.
Gripte kuluçka süresi 2-4 gündür. Covid için 
bu süre 5-6 gün hatta yeni Hint mutantında 
10 gün civarında saptanmıştır. Ayrıca gripte 
hastalığın ilk 3-5 gününde belirtiler ortaya 
çıkmadan önce virüsün yayılması ara bulaş 
faktörü iken Covid’de ise bulaş, belirti 
başlamadan 24-48 saattir.

Çocuklar toplumda grip virüsünün 
bulaşmasında en önemli itici 

güçtür. Covid19 için ilk veriler 
çocukların yetişkinlerden daha 

az etkilendikleri ve 0-10 
yaş aralığında klinik hasta 
oranının çok düşük olduğu 
yönündedir. Çin’de 
yapılan araştırmalarda 
ev içi bulaşlarda 
çocukların ebevynleri 

tarafından kontamine 
edildikleri saptanmıştır. 

Covid19 için bugüne 
kadar oluşturulan verilere 

göre %80 asemptomatik veya 
hafif semptomlu, %15 oranında 

ciddi enfeksiyon bulguları içeren ve %5 
solunum desteği gerektiren kritik enfeksiyon 
saptanmıştır. Risk gruplarına bakıldığında 
influenza için risk grubunu; çocuklar, 
hamileler, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanan 
bireyler oluşturur. Covid’de farklı olarak 
hipertansiyon hastaları, diabet hastaları, kronik 
akciğer hastaları ve sağlık çalışanları risk 
grubu altına alınmıştır. Sonuç olarak, grip ve 
Covid19’u birbirinden ayırabilmemize olanak 

SAĞLIK

İNFLUENZA

sağlayan klinik büyük bir fark 
bulunmamaktadır. Covid’de 
koku, tat kaybı olması ve 
zatürre (Pnömoni) yatkınlığı 
biraz öne çıkabilmektedir.
2020 yılı öncesi kış aylarında 
yukarıda tanımlanan 
semptomları gördüğümüzde 
grip diyebiliyorduk ancak 
şimdilerde test kiti ile ayrıma 
gitmek zorundayız.
Grip ve zatürre aşıları 
koronavirüsten korur mu? Bu 
aşıların Covid19 önleyici etkileri 
var mı?
Zatürre aşısı bir bakteri 
olan Pneumoniae’ye karşı 
etkili olan bir aşıdır. Covid19 
koruyuculuğu yoktur. Grip 
aşısı ise çok farklı virüsler 
olan influenza A ve B 
virüslerinin dört tanesine 

karşı koruyuculuk oluşturur. 
Covid19’a koruyuculuğu yoktur. 
Ancak Covid19 yayılmasından 
sonra bu iki aşının yaptırılması 
ve enfeksiyonlardan 
korunmak için DSÖ tarafından 
önerilmektedir.
Grip aşısı olan birisi Covid19’u 
hafif mi geçirir?
Grip etkeni olan influenza A ve 
B virüsleri Covid19 virüsünden 
farklıdır. Grip aşısı olan kişi 
sadece influenza virüsüne 
karşı antikor geliştirir. Ancak 
hücresel antikor geliştirme 
ve uyarması açısından 
becerilerinin artması beklenir. 
Grip aşılarının, Covid19 
hastalığının hafif geçirilmesine 
neden olmayacağı ama 
hastalık nedeniyle hastaneye 
yatış ve yaşam kayıplarının 

azalması yönünde etkili 
olabileceği beklenen bir 
gelişmedir.
Kimler grip aşısı yaptırmalı ve 
ne zaman yaptırmalı?
Risk grubunda tanımlanan 
kişiler aşı olmalıdır. Bu grupta 
çocuklar, 6 aylıktan büyük 
ise aşılanabilir. Aşı olmaması 
gereken kişiler, aşı içeriğine 
karşı alerjisi olanlar (yumurta 
alerjisi gibi) ve daha önce 
aşı olduğunda şiddetli 
alerjik reaksiyon verenler aşı 
uygulamasından kaçınmalıdır. 
Grip aşısı, beklenen salgın 
zamanından iki ay önce 
yapılmalıdır. Genellikle aşıların 
piyasaya sürüldüğü eylül ve 
ekim ayları uygun olacaktır.

SAĞLIK

Dr.Ömür Hiçdönmez
GAMA HOLDİNG İşyeri Hekimi
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ETKİNLİKLER

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Sosyal girişimci ve “Giyi” markasının sahibi, “Yeniden Biz” platformunun Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Göknil Bigan’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğimiz, 18 Mart 2021 tarihinde Skype üzerinden canlı 
olarak yayınlandı. 
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Ömer Tunçata’nın da katıldığı keyifli sohbette GAMA çalışanlarının 
sorularını cevaplayan Göknil Bigan, kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasına yönelik değerli paylaşımlarıyla bize 
ilham verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel GAMA çalışanları bugünün ve yarının çocukları için çeşitli 
çocuk kitaplarını seslendirdiler. Gelecek için  güzel bir hatıra olacak olan kitap okuma  serimize GAMA Connect 
ve GAMA Multimedia üzerinden ulaşabilirsiniz.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladığımız bu günde GAMA Enerji Kalite ve Sertif ikasyon Müdürü Yeşim 
Aştı ile birlikte Strong-30 etkinliği gerçekleştirdik. Pandemi döneminde evde olduğumuz bu süreçte 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramımızı zinde kalarak kutladık.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KONUĞUMUZ GÖKNİL BİGAN

23 NİSAN’DA ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP OKUDUK

19 MAYIS YEŞİM AŞTI VE GENÇLERLE SPOR ETKİNLİĞİ

ETKİNLİKLER

ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

8
MART

23
NİSAN

19
MAYIS
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21 Mayıs 2021 tarihinde 
düzenlediğimiz canlı 
seminerimizde bugünlerde 
sıkça duyduğumuz “Farkındalık 
(Mindfulness)” konusunu ele aldık. 
Bu seminerimizde konuğumuz 
Tuğba Can ile farkındalığa neden 
ihtiyaç duyduğumuzu ve günlük 
hayat koşturmacasında farkındalığı 
hayatımıza nasıl katabileceğimizi 
konuştuk. 

Uzaktan çalıştığımız bu dönemde GAMA 
çalışanlarına özel Online Tavla Turnuvası 
gerçekleştirdik. Keyifli anların ve kıyasıya 
mücadelelerin yaşandığı turnuvada 
birinciliğin sahibi Tamer Çalışır oldu. 
Birincilik ödülünden feragat eden Tamer 
Çalışır, ödülünü rakibi turnuva ikincisi 
Hurşit Göbütoğlu’na bıraktı. Ödül sahipleri 
ise şu şekilde oldu;

‘FARKINDALIK - MINDFULNESS’ SEMİNERİ

GAMA ÇALIŞANLARINA ÖZEL ONLINE 
TAVLA TURNUVASI

ETKİNLİKLER

İrem Güven

Hasan Yalçın Çiftçi

Hurşit Göbütoğlu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramında daha yaşanabilir bir dünya ve 
daha yeşil bir Türkiye için GAMA olarak her 
çocuğumuz adına TEMA Vakfına bağışta 
bulunarak bir ağaç diktik.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde 
birçoğumuza destek olması amacıyla 
30 Nisan 2021’de Skype üzerinden 
canlı bir seminer gerçekleştirdik. 
Uzman Klinik Psikolog Merve Gültekin 
ile ‘Zor Zamanlarda Ebeveynlik’ isimli 
canlı seminerimizde pandeminin 
doğasını, çocukların ve ebeveynlerin 
psikolojisini ve psikolojik dayanıklılığı 
konuştuk.

Hepimizin hareketsiz kaldığı bu uzaktan 
çalışma döneminde Personal Trainer 
Faruk Yiğen ile birlikte 5 Mayıs 2021 
tarihinde evlerimizden bağlandığımız 
canlı yayın sayesinde spor yaparak 
hareketliliğimizi ve motivasyonumuzu 
arttırdık.

23 NİSAN, YENİ FİDANLAR...

‘PANDEMI DÖNEMİNDE EBEVEYN 
OLMAK’ SEMİNERİ

PERSONAL TRAİNER FARUK YİĞEN İLE 
‘EVDE KAL SPORLA KAL’ ETKİNLİĞİ

ETKİNLİKLER
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PROJELER

İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK 
KAMPÜSÜ PROJESİ

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

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² olup yatak kapasitesi 2.060’tır. Sağlık kampüsü; 
ana hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik 
Servis binalarından oluşuyor. Yapılan değişiklik emirleri sonrasında proje kapalı alanı 628,183 m²’ye 
çıkmış ve bu artış Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 
İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri AŞ (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı 
arasında, Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje yer teslimi 31 Mayıs 2017’de yapılmış olup 
alınan son süre uzatımı ile birlikte proje bitiş tarihi 28.02.2022 olmuştur.
Projede hafriyat işleri tamamlanmıştır. 4,172 milyon m³ hafriyat yapılmıştır.
Bugüne kadar toplam 487.497 m³ yapısal beton dökümü ve 82.000 ton demir kullanılarak 
betonarme tamamlanmıştır.

PROJELER

Mayıs 2021 sonu itibarı ile projenin 
fiziksel ilerlemesi

Temel ve perde su yalıtımı imalatları, bims duvar, kaba alçı, şap ve çatı 
izolasyon imalatları tamamlanmıştır.
Yüzey sertleştiricili şap, bölme duvar, saten alçı sıva, boya, seramik, granit, 
kompoze taş, kapı montajları, pnömatik, medikal gaz, elektrik ve mekanik 
altyapı ve ekipman montajları, asansör kurulumları, topraklama işleri ve 
cephe imalatları devam etmektedir.
Altyapı ve çevre düzenlemesi imalatlarına devam edilmektedir. 
Çevre istinat yapıları ve şev ıslahı imalatlarına devam edilmektedir.
Mekanik ve elektrik ekipman sevkiyatlarına devam edilmektedir.
2021 Mayıs sonu itibarı ile toplam 2237 kişi istihdam edilmektedir.

Proje Genel 
İlerlemesi

Tasarım
İlerlemesi

Satınalma 
İlerlemesi

Yapım-İş Gücü 
İlerlemesi

%73.78 %99.18 %73.87 %72.99
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750 MW BOUFARİK BASİT ÇEVRİM 
ELEKTRİK SANTRALİ

GAMA Güç Sistemleri, doğalgaz ve sıvı yakıt ile 
çalışacak toplam kapasitesi 704,129 MW olan, 3 
adet GE 9 FA.03 gaz türbini ve 3 adet 324 H model 
jeneratörle işletmeye alınacak Cezayir-Boufarik 
Basit Çevrim Güç Santralinin yapım işlerini; Cezayir 
Elektrik Üretim Şirketi (Sonelgaz) ile 20 Ekim 2013 
tarihinde imzaladı.
GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satınalma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işleri 
ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri 
tamamlandı. 

İşveren ile anlaşıldığı üzere, 28 Mayıs 2016 tarihi baz 
alınarak Ünite-2’nin 26 Ekim 2016 tarihinde “Ticari 
İşletme Kabulü” işveren tarafından imzalanarak 
tarafımıza gönderildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde 
Ünite-3’ün, 28 Ağustos 2016 tarihinde de Ünite-1’in 
güvenilirlik testleri tamamlandı.
Her iki ünitenin de “Ticari İşletme Kabulü” için 
başvuruldu ve işverenin, imzalı protokolleri teslim 
etmesi bekleniyor. Santralin “Kabulü”nün 2021 yılı 
son çeyreğinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

PROJELER PROJELER
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KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ 
PROJESİ, TÜRKİYE

TC Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel 
Ortaklığı (PPP) projeleri kapsamında ihale edilen 
“Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yapım 
İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi” 
işi, Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri 
AŞ tarafından 06 Eylül 2014 tarihli sözleşme ile 
üstlenilmiştir. 
Sözleşmeye göre, proje 368.668 m² arsa alanı 
üzerine inşa edilecek olup toplam inşaat 
alanı 335,648 m² ve yatak kapasitesi 1.180’dir. 
Sağlık kampüsü; ana hastane, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri ve Teknik Servis binalarından 
oluşmaktadır.  Yapılan değişiklik emirleri 
sonrasında proje kapalı alanı 388,585 m²’ye 
çıkmıştır.
Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri AŞ 
(SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı arasında, 

Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalanmıştır. Proje 
yer teslimi 13 Şubat 2017’de yapılmış olup Kasım 
2021 sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 
Covid-19 pandemisi sebebiyle, mart ayından bu 
yana proje genelinde gerekli bütün önlemler 
alınmış ve uygulanmaktadır.
Proje kapsamında mimari işlere, Ocak 2021-Mayıs 
2021 döneminde, yalnızca ana hastanede 
devam edilmiştir. Ana hastane poliklinik ve 
hasta odalarında alçıpan bölme duvar kapama, 
saten alçı imalatları, asma tavan karkas ve 
panel imalatları devam etmektedir. Duvar ve 
zemin seramik işleri, PVC kaplama işleri ve boya 
imalatları da yakın zamanda başlamıştır. Ek 
olarak, teknik hacimlerde poliüretanla su yalıtımı 
bu dönem içerisinde başlamıştır. Mekanik işlere 
ana hastanede devam edilmiş olup sıhhi tesisat, 
havalandırma sistemi, yangın sistemi ve ısıtma-

PROJELER

Mayıs 2021 sonu itibarı ile projenin 
fiziksel ilerlemesi

Proje Genel 
İlerlemesi

Tasarım
İlerlemesi

Satınalma 
İlerlemesi

Yapım-İş Gücü 
İlerlemesi

%77.21 %99.44 %74.77 %79.10

soğutma sistemi imalatları; ameliyathaneler, 
yoğun bakım servisleri ve polikliniklerde 
devam etmektedir. Medikal gaz sistemi bakır 
borulama işleri ve vana montajları ile pnömatik 
sistem borulamaları ana hastane binasında 
sürdürülmektedir. Elektrik işleri kapsamında 
yer alan kablo kanalı montajı, kuvvetli ve zayıf 
akım kablolama işleri ve zayıf akım sistemlerine 
ait enstrüman montajlarına devam edilmiştir. 
Teknik servis binasında bulunan Tri-jenerasyon 
sistemi imalatı, chiller, soğutma kulesi ve diğer 
ekipmanların montajları devam etmiştir.

Medikal ekipman ihale paketlerinin satınalma 
süreçlerine bu dönemde de devam edilmiştir. 
Bu paketlerin birçoğu bu dönem içerisinde 
bağlanmıştır. Elektrik ve mekanik ekipmanların 
dizayn, üretim süreçleri ve saha nakliyeleri 
sağlanmaktadır.

148 Gama-Türkerler personeli ve 1868 altyüklenici 
personeli (direkt+indirekt) olmak üzere projede 
toplam 2016 kişi istihdam edilmektedir.

PROJELER
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450 MW RADES-C DOĞAL GAZ KOMBİNE 
ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ PROJESİ

Sahibi La Société Tunisienne de l’Electricité 
et du Gaz (STEG) olan, RADES-C Kombine 
Çevrim Güç Santrali Projesi kapsamındaki 

anahtar teslimi yapım işleri; Sumitomo Corporation 
(SC)-Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) 
konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. GAMA 
Güç Sistemleri, SC’nin alt yüklenicisi olarak; Santral 
Destek/Yardımcı (BoP) Sistemleri ekipmanlarının 
tasarımı ve satınalması ile tüm Saha yapım/
montaj işleri ve kapsamı dahilindeki ekipmanların 
devreye alma işlerinden sorumludur. MHPS ise 
Gaz Türbini, Buhar Türbini ve Jeneratörleri, Atık Isı 
Kazanı (HRSG), buhar çevrimi borulaması ve bypass 
sistemi, kondenser, dağıtımlı kontrol sistemleri 
(DCS) tasarım ve satınalması ile kapsamı dahilindeki 
devreye alma işlerinden sorumludur.

 

Proje ana kilometre taşlarından “Basit Çevrim Ticari 
İşletme Tarihi (SC COD)”ne 27.07.2019 tarihinde 
ulaşılmış olup, “Endüstriyel Devreye Alma” süreci 
devam etmiştir. Projenin diğer önemli kilometre 
taşı olan “Kombine Çevrim Ticari İşletme Tarihi (CC 
COD)” ise 16.08.2021 olarak planlanmaktadır.  
Tüm ünitelerde ince işler tamamlanmıştır. 
Kombine çevrim kapsamında; Buhar Türbini 
ve Jeneratörü buhar alımına hazırdır. Buhar 
alımına dönük aktivitelerin haziran ayı içerisinde 
başlatılması ve ağustos ayı içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır.
Saha içi yolların yapımı tamamlanmıştır. Peyzaj 
çalışmalarına ve proje geneli temizliğe devam 
edilmiştir.
Mayıs 2021 sonu itibariyle GAMA personeli; merkez 
ofiste 15, sahada ise 56 kişidir. Alt yükleniciler, MHPS 
ve SC saha personeli toplamı ise 233 kişidir.    

 GAMA Güç Sistemleri

PROJELER

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)İşin Sahibi: 

Yüklenici Konsorsiyum: Sumitomo Corporation (SC)-Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)

İşveren : Sumitomo Corporation (SC)

Alt Yüklenici :

PROJELER

Mayıs 2021 sonu itibarı ile projenin 
fiziksel ilerlemesi

Proje Genel 
İlerlemesi

Mühendislik
İlerlemesi

Yapım
İlerlemesi

Satınalma 
İlerlemesi

Devreye Alma 
İlerlemesi

%99.94 %100.00 %100.00 %100.00 %99.84
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200 MW HARTHA U1 GÜÇ SANTRALİ 
REHABİLİTASYON PROJESİ

GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi Güç 
Sistemleri (MHPS), 19 Kasım 2017 tarihinde Irak 
Elektrik Bakanlığı, Elektrik & Enerji Üretimi Basra 
Genel Müdürlüğü ile HARTHA Termik Santrali-
Ünite-1’in rehabilitasyonu için sözleşme imzalandı. 
Mevcut durumda, Hartha Termik Santrali-Ünite-
1’in, kazan borusunun deformasyonu, yakıt 
sızıntıları, buhar kazanında güç kaybı, vakum 

sisteminde hava sızıntısı, mekanik rotor hasarları, 
buhar sızıntısı, kontrol sistemi arızası, jeneratörün 
topraklama sorunu ve benzeri birçok ciddi hasar 
bulunuyor. Sonuç olarak şu anki Hartha Termik 
Santrali-Ünite-1’in mevcut koşulları, enerji üretim 
verimliliğini büyük ölçüde düşürüyor. Yenileme 
işlemi; kazan tesisi, türbin tesisi, enstrümantasyon 
ve kontrol, jeneratör ve elektrikli ekipmanlar 

kısımlarını içeriyor. Yenilemenin amacı, santralin 
200 MW maksimum kapasitede çalışma ömrünü 
10 yıla kadar uzatabilmektir. Hartha Termal Enerji 
Santrali Projesi sürekli olarak beklenmedik elektrik 
kesintileri yaşayan bölge için önemli bir güç kaynağı 
olacak. 

PROJELER PROJELER

Mayıs 2020 sonu itibarı ile projenin 
fiziksel ilerlemesi

Proje Genel 
İlerlemesi

Mekanik İşler 
İlerlemesi

Elektrik İşler 
İlerlemesi

Devreye Alma 
İlerlemesi

%76.22 %78.05

%84.84 %00.00
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4 x350 MW AL-KHALIJ ENERJİ SANTRALİ 

Şubat 2011’de Libya’da başlayan iç savaş sonrası, Ağustos 2014 sonu itibarıyla projemiz üçüncü 
kez mücbir sebep nedeniyle durduruldu. GAMA gibi diğer tüm ana müteahhitlerin ve işveren 
mühendisinin de tüm personeli şantiyeden tahliye edildi. Projemizin bulunduğu Sirte bölgesinde 
süregelen çatışmalar ve Libya genelinde güvenliği sağlayabilecek devlete ait kolluk kuvvetlerinin 
eksikliği, işbaşı yapmamıza engel teşkil ediyor. 

PROJELER PROJELER

GECOL’den alınan bilgiye göre, işveren 
bu şartlara karşın 1. ünitenin işletmesine 
%50 kapasite ile devam edebiliyor. GAMA 
kapsamı işlerde tahliye öncesi %97 genel 
ilerlemeye ulaşıldı. Ancak, mücbir sebep 

nedeniyle projeye ne zaman devam 
edilebileceğine yönelik sağlıklı bir planlama 
yapılamamaktadır. Libya’daki tüm olumsuz 
gelişmelere karşın, işverenimiz GECOL ile 
iletişimimiz devam ediyor.
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PROJELER

İZMİR BAYRAKLI INTEGRATED HEALTH 
CAMPUS PROJECT

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

According to the contract, the total construction area is 573.547 m² and the bed capacity is 2.060. 
The health campus is going to include three hospital buildings which are Main Hospital, Physical 
Therapy and Rehabilitation Hospital and High Security Forensic Hospital and one Technical 
Service building. After the change orders, total enclosed area has reached 628,183 m² and this 
increase has been approved by the Ministry of Health.
EPC agreement has been signed between Izmir Bayrakli Hastane Yatirim ve Sağlik Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) and Türkerler-GAMA JV on December 2016. Site hand over has been signed on 31 May 2017. 
Along with last approved time extension new project completion date is 28.02.2022.
Excavation works has been completed. (total 4,172 M m³)
A total of 487,497 m³ structural concrete and 82,000 ton rebar have been used to date and all 
concrete works have been completed.

PROJELER

Project Progress as end of May, 
2021 is as follows

Overall 
Progress

Engineering 
Progress

Procurement 
Progress

Construction 
Progress

%73.78 %99.18 %73.87 %72.99

Water isolation works for foundation and curtainwall, bims block wall, rough 
plaster, screed and roof insulation works have been complated.
Surface hardened screed, partition wall, satin plastering, painting, ceramic, 
granite, composed floor covering, door installlations, pneumatic tube system, 
medical gas system works,  electrical ve mechanical infrastructural and 
equipment installation works, elevators installations, earthing and grounding 
works ve façade works are on going.
Infrastructural and lanscaping works are ongoing. 
Retaining wall and slope protection works are ongoing 
Mechanical and electrical equipment delivery are ongoing.
By the end of May 2021, a total of 2237 people are employed.
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750 MW BOUFARIK SIMPLE CYCLE 
POWER PLANT

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

works, construction, installation, assembly, testing, 
training and commissioning of the Power Plant,
which are completed. 
Unit 2 Commercial Operation Protocol had been 
signed on 26.10.2016. Reliability run tests had been
completed for Unit-3 on (24.05.2016); Unit-1 on 
28.08.2016. Commercial Operation Certificates for
Unit-1 and Unit-3 had been awaited to be signed by 
the Employer. Acceptance of the Plant is foreseen 
to be realized in the last quarter of 2021. 

PROJELER PROJELER
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KOCAELİ INTEGRATED HEALTH CAMPUS 
PROJECT, TURKEY

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

December 2016. The project site has been 
handed over to Gama-Türkerler Joint Venture 
on 13th February 2017 by Ministry of Health of 
Republic of Turkey and the project is expected 
to be completed by end of November 2021. 
Due to pandemic of COVID-19, required 
precautions applied and measures have been 
taken throughout the project since March.
Within Project-wide the architectural works 
for the period January 2021 – May 2021 have 
been continued at Main Hospital Building only. 
Partition wall close-up, satin plaster, suspended 
ceiling frame and panel works have been 
continued at Main Hospital clinics and patient 
rooms. Wall and floor ceramic covering works, 
PVC covering works and some painting works 
have started recently. Furthermore, technical 
room water proofing with polyurethane covering 
has started in this period. Mechanical works 
have been proceeded as well. Domestic sanitary, 
firefighting, heating & cooling and HVAC system 

PROJELER

Project Progress as end of May, 2021 
is as follows

Overall 
Progress

Engineering 
Progress

Procurement 
Progress

Construction 
Progress

%77.21 %99.44 %74.77 %79.10

works have been commenced in Operation Rooms, 
Intensive Care Units and Polyclinics. Medical 
gas system piping and valve installation works 
and pneumatic system piping works have been 
continued in Main Hospital Building. The finish of 
waterproofing in technical rooms is being waited 
for the air handling units to be mounted. Electrical 
works such as cable tray installation, power supply 
cabling, infrastructural cabling works and weak 
current system’s equipment installation works are 
in progress. Tri-generation system equipments, 
chiller, cooling tower installation works have been 
continued at Technical Service Building. 
Procurement process of the tender packages for 
medical equipment continued in this period. Most 
of these packages were contracted during this 
period. Design, production and delivery stages of 
the mechanical and electrical project materials 
continued as well.
Currently, 148 Gama-Turkerler and 1868 
subcontractor personnel (direct + indirect) is being 
employed at the project, where the total number 
of the people is 2016.

PROJELER
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450 MW RADES-C COMBINED CYCLE 
POWER PLANT PROJECT

Turnkey construction works for the RADES-C 
Combined Cycle Power Plant Project owned 
by La Société Tunisienne de l’Electricité et du 
Gaz (STEG), are being carried out by Sumitomo 
Corporation (SC) - Mitsubishi Hitachi Power Systems 
(MHPS) Consortium. GAMA Power Systems, as 
the subcontractor of SC, is responsible for the 
design and procurement of Balance of Plant (BoP) 
equipment, all construction/assembly works at the 
Site and the commissioning works of equipment in 
his scope. MHPS scope comprises the design and 
the procurement of Gas Turbine, Steam Turbine 
and Generators, Heat Recovery Steam Generator, 
steam cycle piping and bypass system, Condenser, 
Distributed Control Systems, including the 
commissioning of these equipment.
One of the main milestones of the Project, “Simple 
Cycle Commercial Operation Date (SC COD)”, 

has been achieved on 27.07.2019 and “Industrial 
Commissioning Period” is ongoing. The other 
important milestone of the Project, “Combined 
Cycle Commercial Operation Date (CC COD)”, is 
being planned as 16.08.2021.
For all of the units; architectural works have been 
completed.
Regarding combined cycle; Steam Turbine and 
its Generator are ready for steam admission. The 
activities of steam admission; are being planned to 
be commenced in June and finished in August.
In-Site roads construction has been completed. 
Landscaping and project-wide cleaning have been 
proceeded.
As of the end of May 2021, GAMA personnel is 
consisting of; 15 people in the headquarters and 56 
people at Site. The total number of the Site personnel 
of subcontractors, MHPS and SC; is 233.

GAMA Power Systems

PROJELER

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)Owner: 

Contractor: Sumitomo Corporation (SC)-Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)

Employer : Sumitomo Corporation (SC)

Subcontractor :

PROJELER

As of the end of May 2021, the physical 
progress of the Project is as follows

Overall Project 
progress

Engineering 
progress

Engineering 
progress

Construction 
progress

Commissioning 
progress

%99.94 %100.00 %100.00 %100.00 %99.84
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REHABILITATION OF 200 MW HARTHA 
THERMAL POWER PLANT

GAMA Power Systems and Mitsubishi Hitachi Power 
Systems (MHPS) signed a contract with the Ministry 
of Electricity of Iraq, Basra Electricity and Energy 
General Directorate on November 19, 2017, for the 
rehabilitation of the Hartha Thermal Power Plant - 
Unit-1. Presently Hartha Thermal Power Plant - Unit1 
has deformation of boiler pipe, fuel leaks, power 
loss in steam boiler, air leakage in vacuum system, 
mechanical rotor damage, vapor leakage, control 

system failure, generator grounding problem and 
several addtional serious damages. As a result, 
the current conditions of the existing Hartha 
Thermal Power Plant Unit-1 greatly reduce energy 
generation efficiency. Renewal process consists 
of boiler plant, turbine plant, instrumentation and 
control, generator and electrical equipment. The 
aim of the renewal is to extend the operating life of 
the plant up to 10 years with a maximum capacity of 

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

The aim of the renewal is to extend the operating life 
of the plant up to 10 years with a maximum capacity 
of 200MW. The Hartha Thermal Power Plant Project 
will be an important source of power for the region, 
that constantly has unwanted power outages.

Project Progress as of 
December 2020 is

Overall Project 
Progress

Mechanical Works 
Progress 

Electrical Works 
Progress

Commissioning 
Progress

%76.22 %78.05

%84.84 %00.00
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4 x350 MW AL-KHALIJ POWER PLANT

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

information received from GECOL, despite the mentioned conditions they have been continuing 
with operation of Unit #1 with 50% capacity. GAMA’s cumulative progress prior to Force Majeure 
was 97% for his scope of works. However attributable to Force Majeure, it could not be efficiently 
predictable when the project would be resumed again. Against all the adverse developments in 
Libya, our communication with our Client GECOL is ongoing.
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