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2020 yılına girerken, Ocak, Şubat ve Mart 

aylarını kapsayacak ve aynı zamanda 

Bültenimizin 100. sayısını oluşturacak 

içeriğin hazırlığını yaparken mutluluk 

duyduğumuzu belirtmiş, o günlerde 

dünyayı etkisi altına almaya başlayan 

“Koronavirüs” konusunda bazı belirsiz-

liklerden söz etmiştik. 2020 yılının Nisan, 

Mayıs ve Haziran aylarına ait GAMA Ai-

lesi şirketlerimizin haberlerini içerecek 

bu sayımızda ise, artık “Covid 19” diye 

adlandırılmış bulunan bu çok tehlikeli 

Virus’un etkilerinden de daha çok bilgi 

edinmiş olarak konuşabileceğiz.

Geçtiğimiz son üç ay içinde, dünyada ve de yurdumuzda 

bu tehlikeli virüsün nelere sebep olabileceği daha net 

görülmeye başlandı. Hastalık ve ölüm olayları ortaya çık-

tıkça, ilgililerin korku ve endişeleri daha da arttı. Bu virüs 

nedeniyle ülkelerin geleceklerinin nasıl olacağı üzerinde 

görüş ve düşünceler geliştirildi, halen de bu konuda fikirler 

ileri sürülmeye devam ediliyor... İnsanlar arasında sosyal 

mesafe, el hijyeni ve maske kullanımı olarak tanımlanan 

temel önlemler belirli ölçüde yararlı oldu, ancak, olayın 

korkunçluğu halen devam etmekte ve kısa bir gelecek-

te de çözüm bulunamayacağı öngörülmektedir. Durum 

böyle olunca, ülkelerin sosyal ve ekonomik sistemlerinin 

gelecekleri sorgulanmaya, bu virüsün ne gibi sonuçlara 

neden olacağı belirtilmeye başlandı.

Öncelikle, bu virüs ve etkilerinin çok uzun süreceği, hatta 

hiç bitmeyeceği görüşü ağırlık kazanmakta, bu nedenle 

de dünyada gerek sosyal ve gerekse eko-

nomik ve siyasal sistem açısından önemli 

değişiklik ve yeniliklerin uygulamaya ko-

nulması istenilmektedir. Önerilen yenilik 

ve değişikliklerin ayrıntılarının ülkeden 

ülkeye farklı olmasına rağmen toplu bir 

bakışla ele alındığında, bundan böyle 

arzu edilen yönetim sistemi şu şekilde 

tarif ediliyor: “Daha kapsayıcı ve  etkin 

bir sağlık sistemini oluşturabilmek için 

kaynakları harekete geçirebilecek, ser-

best piyasa mekanizmasının kaprisleri-

ne karşı dar gelirlileri koruyabilecek ve 

toplumlara karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma kültürü 

aşılayabilecek, sunabilecek güçlü bir demokrasi.” 

Bu konulardaki dikkat ve duyarlılığını hiç eksiltmeden 

devam ettiren GAMA Yönetimi ve çalışanları, yeni sağlık 

kurallarını aksaksız olarak uygulamaya başlamış olup, de-

vamını özenle yerine getireceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle siz okuyucularımıza yeni ön-

lemleri uygulamada sabır ve özen, bunların sonucu olarak 

sağlık ve mutlulukla dolu günler diliyoruz.

Gelecek sayımızda buluşabilmek umuduyla saygılarımızı 

sunuyoruz.

       Saygılarımızla.
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Ortaklarımızdan, 
Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 

Murahhas Aza, GAMA’nın Değerli Ağabeyisi ve 
saygıdeğer iş insanı Cemil Erol Özman’ı 

aramızdan ayrılışının birinci yılında 
saygı ve özlemle anıyoruz.

Ankara Üniversitesi 
Rektörüne Ziyaret

22 Haziran 2020 tarihinde GAMA Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Tunçata, GAMA Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Yücel Özden ve 
GAMA Holding Hukuk Müşaviri Bora Kaya, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş’i 
GAMA Eğitim Vakfı adına makamında ziyaret 
ettiler. 

GAMA Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Ziya Telatar'ın da bulunduğu ziyarette gelecekte 
Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksek Okulu 
ile ilgili projeler ve öğrencilere sağlanabilecek 
katkılar konuşuldu.

https://www.youtube.com/watch?v=dD7joYuZ40A
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Uzaktan çalışma Döneminde
Yöneticilerimizle Canlı Sohbet

30 Nisan 2020 tarihinde, GAMA Merkez 
ofisimizin Covid-19 uzaktan çalışma 
döneminde üst yöneticilerimizin 
canlı olarak katıldığı “Uzaktan Çalışma 
Döneminde Yöneticilerin Evdeki Sınavı” 
sohbetimiz gerçekleşti. 

GAMA Güç Sistemleri ve Endüstri Genel 
Müdürü Ahmet Ligvani, GAMA Enerji 
Genel Müdürü Tamer Çalışır, GAMA Ticaret 
Genel Müdürü Hasan Namal ve GAMA 
Holding İnsan Kaynakları Direktörü Ebru 
Özkan’ın konuğu olduğu canlı yayınımıza 
merkez çalışanlarımız bağlanarak 
sorularıyla keyifli sohbete katkı sağladılar. 

Moderatörlüğünü GAMA Holding 
Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Erbil’in 
yaptığı sohbette yöneticilerimizin evden 
çalışma ve karantina günlerinde değişen 
çalışma koşullarında ne gibi zorlukları 
yaşadıklarını ve neler yaptıklarını öğrenme 
şansımız oldu.

Uzaktan çalışma Döneminde
GAMA Connect ile Bir  Aradayız

Covid-19 uzaktan çalışma döneminde GAMA 
çalışanlarına ‘interaktif İletişim platformu’ 
yaratmak için ‘GAMA Connect’ sosyal 
platformu 14 Nisan 2020 tarihinde, üç aylığına 
devreye girdi.   Evden çalışma döneminde 
çalışanlarımıza Covid-19 süreçleri ile ilgili 
doğru bilgi akışını sağlamak, iki yönlü İletişim 
kurmak, hızlı İletişimin yolunu açmak amacıyla 
açılan GAMA Connect’in ilk denemesi merkez 
ofis çalışanlarıyla yapıldı. 

Paylaşılan birçok özel içeriğin yanı sıra 
özellikle Covid-19 hakkında bilgilendirmelerin 
yapıldığı, şirket doktorunun sorulara online 
cevap verdiği, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin 
bilgilendirmeleri aktif olarak yaptığı platform 
çalışanlarımızın dönem olarak ihtiyaçlarına 
cevap verdi. 

Haziran 2020 başı itibarıyla evden çalışma 
döneminin sona ermesiyle GAMA Connect 
platformunun 14 Temmuz 2020 tarihinde bir 
süreliğine dondurulması planlanıyor. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızın 100. Yılını 
GAMA Çocukları ile Kutladık

Güzel ülkemizde her doğan çocukla Atatürk yeniden doğar… 
Sevgili çocuklarımız, bizlerin umudu, güvencesi ve aydınlık yarınlarımızdır. 

Hep beraber nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar olmasını diliyoruz.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne 
Ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl 
Sağlık Müdürü Burak Öztop, yapımı devam eden 
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin şantiyesindeki 
çalışmaları inceledi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, 
Türkiye'nin üçüncü büyük hastanesinin İzmir'de 
olacağını, hastanenin çağı yakalayan donanımı 
ile İzmir'in ve bölgenin ihtiyacını fazlası ile 
karşılayacağını belirtti.

633 bin metrekare alan üzerine inşaa edilen 
hastanenin 2 bin 60 yatak kapasiteli olacağını, 
450 poliklinik, 54 ameliyathane ve 374 yoğun 
bakım odasından oluşacağını, dev bir sağlık 
yatırımının yapıldığını dile getiren Sürekli, şunları 
kaydetti:
"Hastanemizin fiziki olarak yüzde 65, teknik 
ekipman yerleşimi açısından yüzde 85’inin 
tamamlandığını söyleyebiliriz. İzmir ve bölgemiz 

için gerçekten önemli bir sağlık odağı olacak. 
Kimse inkar edemez ki Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' 
diyerek gerçek kılmak için çok emek verdiği şehir 
hastaneleri, vizyon ve öngörünün işi. Her ne kadar 
birileri, daha önceleri bunun böyle olmadığını 
iddia etseler de sonunda kendilerini yalanlayarak 
itiraf etmek zorunda kaldı. Çünkü hiçbir vatan 
severin, hiçbir aklı selimin karşı çıkamayacağı 
kadar önemli bir yatırım. Bunu içinden geçtiğimiz 
süreçte daha iyi görüyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise 
vatandaşların 18 yıl önce aldığı sağlık hizmetleri 
ile gelinen nokta arasında uçurum olduğunu 
ifade etti. Kırkpınar, bugün tüm dünyayı etkisi 
altına alan, Avrupa ülkelerine can çekiştiren 
koronavirüs salgınında 104 ülkeden yardım 
talebi alan Türkiye'nin ABD dahil pek çok ülkeye 
malzeme ve ekipman gönderecek kadar sağlam 
bir sağlık altyapısına sahip olduğunu vurguladı.
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Hedefimizi Tutturduk!
Dünyamızda sürdürülebilir bir gelecek için enerji 
verimliliğinin önemi gün geçtikçe artıyor. 2013 
yılından bu yana enerji verimliliğini artırmak 
amacıyla GAMA Merkez binamızda ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi uygulanıyor. 

Bu doğrultudaki çalışmalarımız sonucunda 2019 
yılı içinde bir önceki yıla göre elektrik tüketimini % 
14,9, doğal gaz tüketimini %4 oranında azaltarak 
2019 yılı hedeflerimizi tutturmuş olmanın 
mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. GAMA 
Ailesine bu konudaki destekleri ve hassasiyeti 
için teşekkür ediyoruz.

ISO 50001 
GAMA Enerji 
Denetimi
2020 yılı GAMA Enerji ve bağlı firmaları 
kapsamında 22-24 Haziran 2020 tarihleri 
arasında 42 belge için BV tarafından uzaktan 
gerçekleştirilen “Entegre Yönetim Sistemi 2. 
Ara kontrol (EYS)” ve ‘’Enerji Yönetim Sistemi 
1. Ara Kontrol (EnYS)” dış denetimleri başarı ile 
tamamlandı. 

Bu süreçte OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim sisteminin ISO 45001 geçişi de 
gerçekleştirilmiş olup, yerinde tetkiklerin 2020 
Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ISO 50001 
Enerji Yönetim 
Sistemi Denetimi
GAMA Merkez Ofis Binası kapsamında, GAMA 
Holding, GAMA Güç Sistemleri ve GAMA 
Endüstri adına yürüttüğümüz ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi 25-26 Haziran 2020 tarihlerinde 
belgelendirme firması TÜV Nord tarafından 
denetlendi. ISO 50001 standardının binamızdaki 
uygulamaları online kontrol edilerek başarıyla 
tamamlandı ve üç yıl geçerli olacak denetim 
sertifikalarımız yenilendi. 

Sürdürülebilir bir gelecek için, GAMA olarak 
ve bireysel olarak farkındalığımız artırılarak, 
enerji verimliliği ve tüketim azaltma ile ilgili 
çalışmalarımız devam edecektir. 

Uzaktan çalışma Döneminde
Memnuniyet Anketi
Covid-19 uzaktan çalışma döneminin 
başlamasıyla çalışanlarımızın değişen 
çalışma koşullarından nasıl etkilendiklerini 
anlayabilmek adına GAMA Merkez binası 
çalışanlarına 30 Mart 2020 ve 11 Mayıs 
2020 tarihinde iki tane memnuniyet anketi 
düzenlendi. 

Hem kişisel hem de profesyonel hayatların 
nasıl etkilendiğini soran anketlerin sonucunda 
%80’e yakın bir oranda çalışanlarımızın pandemi 
döneminde evden çalışmaktan memnun 
olduklarını ve hayat kalitelerinin olumlu yönde 
etkinlendiğini öğrendik. 

Bu zor süreçte morallerini bozmadan çalışmaya 
devam eden GAMA Ailesine tekrar destekleri 
için teşekkür eder, ofise dönen çalışanlarımızın 
sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere aynı 
şekilde hassasiyet göstermelerini rica ederiz. 

Enerji Verimliliği Anketi

23-30 Haziran 2020 tarihleri arasında GAMA 
Merkez binası çalışanlarımızın enerji verimliliği 
konusundaki alışkanlıklarını değerlendirebilmek 
ve enerji tüketimi konusunda farkındalıklarını 
artırabilmek adına ‘Enerji Verimliliği’ anketi 
yapılmıştır. 

Davranış biçimini değerlendirirken enerji tüketimi 
konusunda da bilgi veren anketin sonunda 
100 üzerinden alınan puan ile eneji verimliliği 
konusunda farkındalığımız ölçülmüş, anketimizin 
sonucunda GAMA Ailesi olarak puanımız 100 
üzerinden 80 çıkmıştır. 

Şirket ortalaması olarak oldukça iyi bir puan 
almakla birlikte, düşük farkındalık seviyesinde 
olan davranışlarımızı da enerji tasarrufu bakış 
açısıyla tekrar değerlendirmek ülkemize ve 
dünyamıza enerji konusundaki katkımızı 
artıracaktır.

GAMA olarak bir bireyin yapacağı enerji 
tasarrufu ile aile bütçesine, devlet bütçesine 
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda 
bulunacağımıza inanıyoruz. Siz de gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için 
bilinçlenin ve bilinçlendirin.
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Enerji Gün İçi Piyasası
28 Nisan Salı günü Green Calls Webinar serilerinde 
GATES Enerji Ticaret Uzmanımız Fatma Sedefçi yer 
alarak "GIP Gün İçi Piyasası" hakkında konuştu. 

Webinarı izlemek için tıklayınız.

GATES Enerji'den Eczacılara İndirim

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini 
derinden hissettiğimiz COVID-19 salgını 
içerisinde sağlık zincirinin en önemli 
halkalarından biri olan Eczacılarımızın 
gösterdikleri çaba, mücadele ve 
çalışma azmi için GATES Enerji olarak 
minnettarız.

2020 yılının başında Türk Eczacıları Birliği ile 
yapılan indirim protokolünün yanında bu 
zor süreçte her gün kesintisiz hizmet veren 
Eczacılarımıza bir nebze olsun destek olabilmek 
ve teşekkür edebilmek amacıyla Nisan ve Mayıs 
dönemi faturalarında uygulanan mevcut indirimli 
fiyatlarına ek olarak %4 indirim uyguladık.

ODTÜ Tasarım Fabrikasından 
Dijital Dönüşüm Projesi

GAMA Enerji olarak üniversiteler ile 

yapılan iş birlikleri kapsamında, ODTÜ 

Tasarım Fabrikası ile 2020 Bahar 

Döneminde farklı disiplinlerden gelen 

akademisyenler ve öğrenciler ile ikinci 

projemizi hayata geçirdik.

Yaklaşık 3 ay süren bu serüvende GAMA Enerji 
için çalışan ‘Smartera Takımı’nın öğrencileri ile 
dijitalleşmeyi ele alarak geleceğin enerji şirketini 
tasarlamaya çalıştık. Pandemi sürecinde de 
online mentorluk ve teknik destekle devam 
ettiğimiz bu çalışmalar neticesinde Smartera 
Takımı blok zincir tabanlı bir dönüşüm 
projesinin temellerini atmayı başardı. 

DTS Spring '20 döneminin kısa videosunu 
izlemek için tıklayınız. 

https://holding.gama.com.tr/?nltr=MTM7MjQ4O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZzhaRTdIang1elEmdD0yMzAxczs7OTBmMTBjZTBmNTcwOTNjODQ4OGViNjc2ZDE4YTVmM2Q%3D
https://holding.gama.com.tr/?nltr=MTQ7MjIzO2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9RXBpUzdGaEdKblU7O2VjMzMzMjczM2Q0MDFkZjI3NWNkYTk4N2NlYWEwNzFi
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Yeni Nesil GAMA & ZOOMLION 53X-6RZ

Yeni nesil GAMA & ZOOMLION 53X-6RZ 
modelimizin satışları daha önce de yol, köprü 
ve tünel inşaatlarında kullanmak üzere beton 
pompalarımızı tercih eden Fernas İnşaat’a 
yapıldı. Endüstri 4.0 disiplini ile üretilen 
modelimiz net 53 metre yüksekliğe çıkabilen ve 
6 bomlu yapısı ile sektöründe rakipsizdir. 

Patentli Eco-Pumping sistemi ile rakiplerine 
göre %30 varan yakıt tasarrufu sağlayarak 
kullanıcı dostu olmasının yanı sıra atmosfere 
daha az gaz salınımı yaparak çevrenin 
korunmasına katkı sağlar. 

Daha fazla bilgi için www.gama.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

GAMA Ailesi olarak plastik şişelerin kapaklarını 
toplama kutularında biriktirerek Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği’nin yürüttüğü “Bİ KAPAK Bİ 
KAPAK DAHA BİRİKSİN, OMURİLİK FELÇLİLERİ İÇİN 
AKÜLÜ SANDALYE OLSUN” sosyal sorumluluk 
projesine 2020 Haziran ayı itibarıyla destek 
vermeye başladık. 

Hayatın Engellerine Karşı
Şişe Kapaklarını Kutuya At!

Belirli bir sayıda toplanan kapaklarla alınacak 
olan akülü tekerlekli sandalye sayesinde engelli 
vatandaşlarımızın hayatlarına özgürce devam 
etmelerini sağlayamayı hedefleyen kampanyaya 
destek veren herkese şimdiden teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Destek verdiğimiz kampanya ile ilgili daha fazla 
bilgi almak için lütfen tıklayınız. 

http://www.gama.com.tr
https://www.tofd.org.tr/plastik-kapak-projemiz


18 19

Ni
sa

n-
M

ay
ıs-

H
az

ira
n 

20
20

Özel Dosya: COVID-19

Sa
yı

 10
1

Neler Yaşandı?
Dr.Ömür Hiçdönmez - GAMA Holding İşyeri Hekimi

Dünyada başlayan COVID 19 salgınının 
pandemiye dönüşmesiyle GAMA içinde çalışma 
ortam ve şartlarının düzenlenmesi gündemimize 
geldi. İlk iş olarak kriz yönetim kurulunu konu ile 
ilgili uzman personelden oluşan yönetsel birimi 
oluşturduk. Birbirini izleyen önemli kararlar 
almak zorunda kaldık. Yönetimsel ve güncel 
yürütmenin düzenlenmesi için işbaşı yapıldı. 
İlk kararımız salgının hayati öneme haiz olduğu 
ve doğru yönetilmesi gerektiği oldu. Yönetim 
Kurulu’na güncel verileri sunduk. Yönetim Kurulu 
son derece hızlı ve özverili davranarak uzaktan 
çalışma programını başlattı. Bunun altını çizmek 
istiyorum; GAMA Türkiye'de ilk aksiyon alan 
kurumlardan biri oldu. Bu yüzden adıma Yönetim 
Kurulu’na minnettarım.

Kriz Yönetim Kurulu son derece reaksiyonel 
davranarak birçok rasyonel karar aldı. Şu anda 
şirket bünyesinde oluşturulan ve uygulamaya 
konulan tüm kurallar determine edilerek 
dahagüvenli çalışma ve yaşam ortamlarını 
yarattı. Bu kurallar sonuçları hiçbir vaka ve sorun 
yaşanmaması olarak yorumlarsak doğru işler 
yapıldığını paylaşmak bizin için ayrı bir keyif oldu.
Yazının başlığı “NELER YAŞANDI” idi ama mesleki 
sorumluluk gereği birkaç öneri yapmadan 
geçemeyeceğim. Korona günlerinde virüsün 
yaşamımıza kattığı korunma disiplini iki ana 
kompanenten oluşuyor.
İlki; 
• Maske kullanımı,
• Sosyal Mesafe yi Korumak;
• Kişisel Hijyen Kurallarına Uymak,

İkincisi ise; Olası virüs bulaşmalarında bizi 
koruyacak olan vücudumuza yaptığımız yatırım 
yani immuniteyi nasıl arttıracağımız ve en 
önemlisi nasıl koruyacağımızın ipuçları ise;

•  Günlük yeterli miktarda su tüketmek                            
(2 lt yeterlidir)

•  Planlanmış fiziki aktivite; ki bu haftada 3 
günden az olmamak kaydıyla ve 30 dakikadan 
kısa olmamak üzere bir zaman dilimine 
yayılmış yaş, kilo, cinsiyet gibi birçok katmanı 
olan spor alışkanlığının geliştirilmesidir.

•  Düzgün beslenme, yüksek protein, yağ ve 
karbonhidratlardan oluşan yüksek oranda 
sebze ve yeşillik içeren günlük diyettir.

•  Uyku; erken yatıp, erken kalkmayı içeren 
en az 7, en çok 8 saatlik bölünmemiş uyku 
periyodudur.

•  Vitamin alımı; özellikle Vitamin D için gün 
içerisinde sabah saatlerinde 10:00 ila 11:00 
akşam 16:00 ile 17:00 saatleri içerisinde 
15 dakikalık güneş alımı yeterli olacaktır. 
Cildimizin daha ince olduğu boyun bölgesi ve 
kol içlerinin açıkta bırakılması önemlidir. Güneş 
alımının SEROTONİN salınımını artırdığını 
unutmamalı. Serotonin bugünlerde yaşanmış 
olan korku ve korkuların kristalleşmesi ile 
oluşan kaygı ve kaygı bozukluklarının elimine 
edilmesinde büyük rol oynar.

•  Alkol alımı, sigara kullanımı ve şeker 
kullanımına mutlaka sınır getirilmelidir. 

GAMA Olarak COVID-19'A Karşı 
Ne Tedbirler Aldık?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 
COVID-19 salgınına karşı GAMA olarak gelişmeleri 
yakından takip ediyor ve 2020 Mart ayı başından 
itibaren gerekli tüm önlemleri alarak iş 
sürekliliğimizi sıkıntıya sokmadan süreci sağlıkla 
atlatmaya gayret ediyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu olarak risk durumunu düzenli olarak 
değerlendirerek ihtiyaç görülen yeni tedbirleri 
hızlı bir şekilde uygulamaya sokuyoruz.

Normalleşme süreci ile birlikte maalesef vakaların 
arttığını gözlemliyoruz. Bu durum bize tedbirlere 
uymak konusunda daha hassas olmamız 
gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

GAMA olarak çalışma ortamlarının ve 
santrallerimizin düzenli olarak dezenfekte 
edilmesine, bina girişlerinde ateş ölçümüne, 
el dezenfektanı kullanımına, yurt dışı seyahat 
kısıtlamalarına, ziyaretçi ve yüz yüze toplantı 

kısıtlamalarına, her ortamda sosyal mesafeyi 
sağlayacak tedbirleri  almaya ve uygulamaya 
devam ediyoruz. Bu dönemi her hangi bir 
sağlık problemi yaşamadan geçirebilmek için 
tüm çalışanlarımızın maske kullanımı, el hijyeni 
ve sosyal mesafe kurallarından kesinlikle taviz 
vermemelerini bekliyoruz.

Bizler, tedbirlerimizi belirlerken, T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın yayınladığı “Covid-19 Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ni kendimize 
referans alıyoruz. Sizler de sosyal hayatınızda 
temaslı olduğunuz işletmelerde ne tür önlemler 
alınması gerektiğini aşağıda adresini verdiğimiz 
rehberden takip edebilir, eviniz ve iş yeriniz 
dışındaki alanlarda dikkat etmeniz gereken 
noktaları öğrenebilirsiniz. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-
yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
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Covid-19 salgını birçok sektörü etkisi altına aldığı gibi dünyanın ve 

Türkiye’nin enerji sektöründe de ciddi etkilere yol açtı. 

COVID-19 Enerji Piyasaları Analizi

Covid-19 salgını birçok sektörü etkisi altına 
aldığı gibi dünyanın ve Türkiye’nin enerji 
sektöründe de ciddi etkilere yol açtı. Petrol 
fiyatları son 18 yılın en düşük seviyelerine 
gelirken küresel enerji talebinde de ciddi 
düşüşler meydana geldi. Hem üretim hem 
de tüketim tarafında birçok alanda Dünya’nın 
lokomotifi olan Çin’in, ekonomik anlamda nasıl 
geliştiği tüm dünya piyasalarını ve emtiaları 
yakından ilgilendiriyor. 

Virüsün ilk olarak Çin’de yayılmasının ardından 
ham petrol fiyatlarında ve ilgili diğer türev 
ürünlerinde sert düşüşler meydana geldi. 
Bu gelişme ile ekonomik yavaşlamanın 
derinleşmesi ve yarattığı belirsizlikler sadece 
enerji emtialarında değil diğer birçok ara/
nihai üründe ve hizmet sektöründe işleri 
durma noktasına getirdi. Alınan ciddi önlemler 
sayesinde vakalarda yaşanan düşüşler 
normalleşme sürecini de beraberinde getirdi. 
Ancak bütün bu yaşananlar diğer tüm enerji 
emtiaları gibi elektrik piyasalarını da ülkemiz 
özelinde de olumsuz etkilere sebep olduğunu 
söyleyebiliriz. 
 

Ilk vakanın görüldüğü Mart ayından sonra 
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları bir önceki yıllara 
kıyasla elektrik tüketiminde ciddi düşüşler 
gösterdi. Özellikle puant (yüksek talep gören) 
saatler dikkate alındığında bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla Nisan ayında %12, Mayıs 
ayında %10 Haziran ayında ise %7’lik bir düşüş 
gözlendi. Talebin bu derece etkilenmesi ile 
piyasa takas fiyatları da benzer oranda etkilendi. 
Haziran ayı içerisinde azalan vaka sayıları ile 
kademeli bir şekilde başlayan normalleşme 
sürecine giren ülkemiz için Temmuz ayında 
elektrik talebi bir önceki yılın seviyelerine 
yaklaştığı görülmektedir.
 
Salgının enerji sektöründeki bir diğer önemli 
etkisi de tedarik zinciri üzerinde oldu. 
Yapılamayan teslimatlar, kapanan sınırlar, 
iptal edilen anlaşmalar; ürün teslimatlarında 
ve tedarik zincirinin işleyişinde aksamalara 
yol açtı. Yakın gelecekte başta Çin olmak 
üzere salgından etkilenen ülkelerden tedarik 
edilen ürünlerin fiyatlarında artış olması veya 
teslimatının belirsiz süreliğine ötelenmesi 
beklenmektedir. Bu sürecin Türkiye enerji 

sektörüne etkileri santralların bakım tarihlerinde 
değişikliğe gitmesine yol açmaktadır. Ayrıca 
bu durum, YEKDEM’den yararlanmak isteyen 
santraller için büyük bir sorun haline gelebilir. 
Tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı 
faaliyete geçme tarihleri ötelenen santraller, 
mevzuatta belirtilen hedef tarihlerde devreye 
alınamayabilir. Yaşadıkları bu belirsizlik teşvik 
mekanizmasından yararlanmaları noktasında 
ciddi risk teşkil etmektedir. Bu konuda sektör 
paydaşları, Kamu ile de istişare ederek olası 
çözümleri değerlendirmeye devam etmektedir. 
 

Tüm bu süreçte yaşanan olumsuz tecrübeler, 
yakın ve orta vadeli gelecekte, şirketlerin 
özellikle risk yönetiminde, tedarik zincirinde, 
portföy yönetiminde ve yeni yatırımların 
yeniden değerlendirilmesinde ciddi baskı 
oluşturmaktadır. Türkiye enerji sektöründeki 
firmaların bu süreci en sağlıklı şekilde 
atlatabilmesi için finansal risklerin daha iyi 
yönetilmesi, hem ticaret yaptığı şirketler hem 
de diğer paydaşlarıyla olan ilişkilerini mümkün 
olduğunca yakından takip edebilmesi diğer 
dönemlere kıyasla ayrıca önem arz etmektedir.

GATES Enerji Ticaret Ekibi
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Yeni dönem için hazırlıklar 

yapmalı ve hızlı değişime 

kendimizi adapte etmeliyiz. 

GAMA Enerji Genel Müdürümüz Tamer Çalışır 
Covid-19 salgınının elektrik piyasasına olan 
etkilerini değerlendirdi. 

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer 
Çalışır, dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgınının elektrik 
piyasasında ticarete ve üretime 
etkileri ile gelecek döneme ilişkin 
değerlendirmelerini Petroturk’e 
anlattı.

Sektör olarak içinde bulundukları 
durum nedeniyle bir aksiyon planı 
beklediklerini ifade eden Çalışır, 
“Değer zincirinde tedarik tarafının 
nakit akışında yaşanacak olası aksaklık 
tüm zincirin başa çıkamayacağı 
sorunlarla karşı karşıya kalmasına 
neden olabilir” dedi. 

İşte GAMA Enerji Genel Müdürü 
Tamer Çalışır’ın Petroturk.com’a 
yaptığı o özel açıklamalar:

İçinde bulunduğumuz durumun elektrik 
ve gaz piyasasına etkileri nasıl ? Özellikle 
elektrik üretimi ve ticaretinde Nasıl bir 
tabloyla karşı karşıyayız?

Covid19, etkileri tüm Dünya’yı derinden etkileyen, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak 
sınıflandırılan ve gündelik hayatı normalin çok 
dışına taşıyan hatta yeni normalin dizayn edilme 
ihtiyacını ortaya çıkaran çok güçlü ve korkutucu 
bir hastalık. Konunun uzmanları tarafından da 
defaatle belirtildiği üzere bulaşıcılığı çok yüksek 
seviyede olan bu virüs etkileri ile Dünyamızda 
yeni bir tarihi olaya da şahitlik etmemize neden 
olmuştur.

Gerek global gerekse de ulusal bazda gündelik 
yaşamımızı ve ekonomimizi etkileyen bu salgın 
dolayısı ile hayatımızın merkezinde yer alan 
elektrik, gaz gibi enerji kaynaklarının üretimi, 
temini ve sonuç olarak da ticaretlerinin yapıldığı 
tüm piyasalar çok derinden etkilenmiş ve hala da 
etkilenmeye devam etmektedir. Zorunlu olarak 
değişen gündelik yaşantı şekli, tüm dünyada 
azalan ticari ve beşeri hareketlilik ile tüketim 
alışkanlıklarındaki derin değişimler, elektrik ve 
gaz için talebin düşmesi anlamına geliyor.

Türkiye’de 11 Mart tarihinde ilk resmi vakanın 
görülmesinin ardından devletimiz birçok önlemi 
kararlı bir şekilde uygulamaya koymuştur. Bunların 
en çarpıcı olanları, şehirlerarası seyahat kısıtları, 
mecbur olmadıkça evden çıkılmama çağrıları, 
okulların kapatılarak uzaktan eğitme geçilmesi, 
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın 
sokağa çıkmalarının yasaklanması, AVM’lerin 
ve marketler ve eczaneler hariç neredeyse tüm 
küçük işletmelerin kapatılması ve son olarak 

da tatil günlerinde Türkiye’nin 30 büyükşehir 
statüsündeki ili ve Zonguldak’ta sokağa çıkma 
yasağı uygulanması gibi birçok önemli tedbir 
hayata geçirilmiştir.

Bu alınan önlemlerin ve Dünya’daki tüm 
gelişmelerin bir parçası olarak düşen ticari faaliyet 
sonucu Türkiye’de de birçok sanayi tesisi geçici 
olarak üretimlerini durdurma yoluna gitmiş, 
sonuç olarak da bu durum elektrik talebinde de 
ciddi düşüşleri beraberinde getirmiştir. Elektrik 
talebi bir önceki yıl olan 2019 ile kıyaslandığında 
Mart ayında ilk 11 günde yüzde 1,3 civarında 
artarken ay toplamında yüzde 0,2 düşüş gösterdi, 
Nisan ayında ise talepteki düşüş sokağa çıkma 
yasaklarının da etkisiyle daha da derinleşti ve ay 
toplamında bir önceki yıla göre kesinlenleşmemiş 
yüzde 16’lık bir düşüşü kayıtlara geçti. Gazda da 
yine talep düşüşü görüldü ve bir önceki yıla göre 
Mart 2020’de yüzde 9, Nisan 2020’de ise yüzde 
20’lik talep düşüşleri kaydedildi.

Salgın nedeni ile talepteki düşüş benzer şekilde 
ve miktarda üretimde de düşüşe neden olmuştur 
ve alınan tedbirler tamamen kaldırılıp normal 
hayata geçiş başlayana kadar bu şekilde devam 
edeceği öngörülmektedir.

Tabi üretimdeki düşüş tek başına talep azalması 
ile değil bir taraftan da yakıt tiplerinin kendine 
özgü dinamiklerinden de etkilenmektedir. Bunun 
yakıt tiplerine yansımasının da incelenmeye 
değer olup örneğin geçen yıl Nisan ayında toplam 
üretimin yüzde 13,7 sini gerçekleştiren doğal 
gaz santralleri, bu yıl yerli kömürle üretim yapan 
santrallerin bir kısmı kapalı durumda olmasına 
rağmen, aynı ayda yalnızca yüzde 7’lik bir üretim 
katkısı sunabildiler.
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Salgının muhtemel etkilerinin azalması ile 
birlikte yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo 
öngörüyorsunuz?

Salgın sonrası için halihazırda birden fazla senaryo 
tartışılıyor. Öncelikle salgın sonrası olarak hangi 
tarihin işaret edildiği çok önemli. Şu an masadaki 
en yakın senaryoyu yani Ramazan Bayramı 
sonrası önlemlerin kademeli olarak azaltılması ve 
sonrasında tamamen normalleşme senaryosunu 
incelediğimizde bu senaryonun baştan sona 
planlandığı şekilde gerçekleşmesi durumunda 
dahi bu yıl Covid19 nedeniyle özellikle 
seyahatlerin ve tatil programlarının önceki yıllara 
göre çok azalacağı dikkate alındığında, Turizm 
sektörünün ve dolayısı ile buradan gelecek 
elektrik talebinin de etkileneceğini öngörüyoruz. 

Sanayideki artış ve turizmdeki bu etki nedeniyle 
elektrik talebinin yılın ikinci yarısında, özellikle de 
yaz aylarında, 2019 yılı seviyelerinde kaldığı bir 
tablo şu an öngörülerimizdeki en olası senaryo. 
Bu da tabii ki yıl öncesi ya da yılın ilk aylarında 
yapılan planlamaların oldukça dışında bir 
durum. Bunun ötesinde salgından doğacak “yeni 
normal”in ne olacağı da oldukça belirleyici olacak. 
Örneğin salgın süresince düşen brent petrol ve 
bunun türevi ürünlerin fiyatı Türkiye gibi net 
enerji ithalatçısı konumundaki ülkeler için enerji 
maliyetlerinde ciddi tasarruflar yaratacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu bağlamda yılın ikinci yarısında özellikle gaz 
fiyatlarında ciddi düşüşler bekliyoruz. Bu durum, 
BOTAŞ tarafından fiyatlara yansıtıldığı takdirde 
de gaz santrallerinin üretim maliyetlerine olumlu 
yansıyacaktır.

Kamu otoritelerince açıklanan ekonomik 
paketler kapsamına alınan sektörler 
arasında enerji sektörü yok. Enerji 
piyasasının devletten desteğe ihtiyacı var 
mı? Ne tür destekler verilebilir?

Enerji sektörü, sermayenin ve işlem hacimlerinin 
çok yüksek olduğu bir sektör ve dolayısıyla kendi 
dinamikleri oldukça önemli. Destek anlamında 
sektörümüzün de birçok beklentisi var. Özellikle 
elektrik ve gazda şu anda ortaya çıkan bir tahsilat 
problemi söz konusu ve bu problemin Mayıs 
ve Haziran aylarında derinleşmesinden endişe 
ediliyor. Salgın hastalık zamanında temel insani 
hak olan elektrik, su ve doğal gaz tedarikinin 
kesintiye uğraması gibi bir konu da söz konusu 
olamayacağından burada tahsilattan doğan yükü 
tamamen sektörün omuzlarına yüklememek 
gerekir. Bu noktada sektör olarak bir aksiyon 
planı beklediğimizi söylemek yanlış olmaz.

Özellikle sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
piyasa katılımcılarının faaliyetlerini tam anlamı 
ile sürdüremedikleri bu dönemde yaşamalarını 
sağlamak üzere sabit maliyetlerini düşürücü 
tedbir ve olanakları hayata geçirmelerinin 
ekonomik paketler kapsamına giremeyen 
sektörümüz ve dolayısı ile bugünlere yoğun, 
özverili ve meşakkatli çalışmalar ile gelen alt 
yapımızın korunması için çok önemli ve değerli 
olduğunu söyleyebiliriz.

Sürecin sektör için daha az hasarla 
atlatılması için yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz düzenlemeler var mı? 
Beklentileriniz neler?

Bir önceki sorunuzda da belirttiğimiz gibi 
değer zincirinde tedarik tarafının nakit akışında 
yaşanacak olası aksaklık tüm zincirin başa 
çıkamayacağı sorunlarla karşı karşıya kalmasına 
neden olabilir. Ayrıca Enerji, yatırım ağırlıklı bir 
sektör olması sebebiyle birçok proje finansmanını 
da barındırmaktadır. Düşen talep ve fiyatlar, 
karlılığı da son derece olumsuz etkilemekte ve 
zaten pandemi öncesi sıkıntılı olan kredi geri 
ödemelerinin yapılamaz hale gelmesine neden 
olmaktadır. Devletimizin ve Bakanlığımızın bu 
konuda kayıtsız kalmadığını biliyoruz ancak enerji 
sektörü özelinde nakit akışı ve proje finansmanları 
konusunda şirketlere nefes alabilecekleri bir alan 
da yaratmak gerekmektedir. Bu da belirli destek 
ya da kredilerle olabilecektir.

Yaşanan sürecin enerji piyasaları üzerinde 
uzun vadeli etkilerinin neler olmasını 
bekliyorsunuz? Enerji piyasalarının 
gelişimine ne gibi etkileri olacak?

Uzun vadeli olarak büyük resime baktığımızda 
aslında ‘’yeni normal’’i tanımlamanın önemini 
bir kez daha görüyoruz. Burada ‘’yeni normal’’ 
hakkında birçok teori ortaya atılsa da bize 
göre sanal ortamlarda bir araya gelmelerin çok 
daha fazla olacağı, seyahatlerin çok daha limitli 
olacağı, insan mobilitesindense insanın sesinin 
ve görüntüsünün mobil olacağı, büyük tek tip 
ofisler yerine her bireyin evinde çalışma ortamını 
yaratacağı bir düzenden bahsedebiliriz. Diğer 
bir taratanda bunu sağlamak üzere yerinde 
üretimin, üreten tüketici kavramının ve batarya 
sistemlerinin eskisinden daha hızlı bir şekilde 
yaygınlaşacağını, enerjinin kesintisiz sağlanması 
için büyük santral yönetiminin ve dolayısı ile 

sistem yönetiminin daha da etkin olacağını 
öngörüyoruz.

Bunun da enerji sektörüne ilk etkisi çok daha 
düşük bir petrol talebi ve devamında son 15 
yıl ortalamasının çok altında bir petrol fiyatı 
olacaktır. Bu etki aslında temelden tüm enerji 
emtialarını etkileyecek, zaten yıkıcı teknolojik 
gelişmelerin (yerinde tüketim, elektrik depolama, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim, vs.) 
etkisini her geçen gün daha fazla hissettirdiği 
sektörümüzde, Covid19 da yepyeni etkileri ile 
birlikte köklü bir değişimin kapımızda olduğunu 
bize işaret etmektedir.

Ulus ve milletçe bu amansız salgına karşı 
verdiğimiz mücadeleyi kazanıp ¨yeni 
normal¨e döndüğümüzde piyasalardaki en 
önemli değerlerimiz liberallik, şeffaflık ve 
öngörülebilirliğe yenileri de eklense, mevcut 
değerlerimizi korumak adına atılacak adımlara, 
alınacak kararlara ve uygulanacak yöntemlere 
dikkat etmemiz gerekmektedir. Belki de yeniden 
dizayn edilecek birçok piyasa için de fırsat 
olan bu durumu sadece küçülmek, korunmak, 
tedbir almak olarak görmemeli yeni dönem 
için de hazırlıklar yapmalı ve hızlı değişime 
kendimizi adapte etmeliyiz. Bu dönüşüm bize 
dijitalleşmenin, esnekliğin, aktif risk yönetiminin 
ve iş modellerinin adapte edilir olmasının 
gerekliliğini de göstermiştir. İşlerimizi evden 
sürdürdüğümüz bu dönemde şirketler olarak 
kendi iş modellerimiz gözden geçirmek ve 
şirket içi inovatif çalışmalara ağırlık vererek 
şirketlerimizi ¨yeni normal¨deki ekonomi, piyasa 
ve rekabet koşullarına acilen hazırlamamız önem 
arz etmektedir.
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GAMA Ticaret Genel Müdürümüz Hasan Namal
"İnovasyon" konulu yazısını bizimle paylaştı.

Yeni tip Koronavirüs salgınının birkaç ay içinde 
tüm dünyayı etkilemesi ile oluşan yeni ekonomik 
ve sosyal ortam, ülkelerin ve kurumların, zorluk-
larla mücadele, değişime uyum ve inovasyon gü-
cünü test ediyor.

İnovasyon veya TDK sözlüğünde geçen karşı-
lığıyla Yenileşim faaliyetlerinin, kamu ve ticari 
kurumların, değişime uyum sağlaması, hatta de-
ğişimi yaratması, sürdürülebilir gelişimleri için 
kurumsal işleyişlerinin içinde bulunması zorun-
luluk haline gelmiştir. İnovasyon için gereken or-
tam ve süreçlerin oluşturulması ve yönetilmesi 
gerekmektedir.

Bu yazıda, inovasyon çalışmalarına katkı sağla-
mak amacıyla uluslararası kabul gören organi-
zasyonların, iş inovasyonu tanımına, iş inovasyo-
nu yönetim ve ölçme yaklaşımlarına; dünyadaki 
en inovatif şirketlerdeki ve GAMA’daki inovasyon 
uygulamalarına hızlı bir bakış atacağız.

İş İnovasyonu Tanımı

OECD/Eurostat, Oslo 2018 El Kitabı’na(1) göre İş 
İnovasyonu tanımı asağıdaki gibidir:
“Bir iş inovasyonu, firmanın önceki ürünlerinden 
veya iş süreçlerinden önemli ölçüde farklı olan 
ve firma tarafından pazara sunulan veya firma ta-
rafından kullanıma alınan, yeni veya geliştirilmiş 
bir ürün veya iş süreci (veya bunların bileşimi)
dir.” İnovasyon, bu tanımıyla, sadece yeni ürün, iş 
alanlarını değil, mevcut iş yapış biçimlerimizdeki 
önemli gelişim ve değişimleri de kapsamaktadır.

İnovasyon Süreci

Güçlü inovasyon süreçleri olan otuzdan fazla 
ABD ve Avrupalı şirket bulgularına dayanılarak 
yapılan Crafting organizational innovation pro-
cesses(2) adlı çalışmada İnovasyon süreci, fikir 
üretme ve mobilizasyonu (yeni fikirlerin üretil-
mesi ve/veya fikirlerin harekete geçirilmesi), 
savunma ve tarama (potansiyel faydaları ve so-
runları belirleme), deney (deneme ve prototip 
oluşturma), ticarileştirme (fikrin potansiyel etkisi) 
ve, yayma ve uygulama (kabul ve kullanılmasını 
veya üretilmesini sağlayacak yapıların, bakımın 
ve kaynakların oluşturulması) aşamalarını içeren 
bir döngü olarak tanımlanmaktadır. 

Uluslararası Organizasyonların İnovasyon Yöne-
tim Yaklaşımları ve Standardizasyon
Oslo 2018 El Kitabı(1)nda, iş inovasyon faaliyetleri 
ile ilgili yapılan çalışmaları ölçme, sonuçları analiz 
etme ve raporlama çalışmaları ile ilgili metodoloji 
oluşturulurken ölçülebilir aşağıdaki sekiz yaygın 
faaliyet belirlenmekte, inovasyon çalışmalarının 
ve şirket hedeflerine etkisinin ölçülmesiyle ilgili 
kılavuz oluşturulmaktadır: 

• Araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE) 
faaliyetleri

• Mühendislik, tasarım ve diğer yaratıcı çalış-
ma faaliyetleri

• Pazarlama ve marka değeri faaliyetleri

• Fikri mülkiyet ile ilgili faaliyetler

• Çalışanların eğitim faaliyetleri

• Yazılım geliştirme ve veritabanı faaliyetleri

• Maddi duran varlık edinimi veya kiralanması 
ile ilgili faaliyetler

• İnovasyon yönetimi faaliyetleri.

Diğer taraftan ISO İnovasyon Yönetim Faaliyetleri 
kapsamında oluşturulan 56000 serisi standart-
larla(3) aşağıdaki faydalar beklenmektedir: 
• İş fırsatlarını artırma, yeni pazarlara açılma, 

rekabet gücünü artırma gibi Pazar Faydaları;

• Yeni iş model ve yöntemlerin ortaya çıka-
cağı fikir ortamlarını geliştirme, inovasyon 
kültürünü oluşturup büyümesini sağla-
ma, işbirliklerini ve iletişimi geliştirmek gibi 
Kültürel Faydalar;

• Maliyet tasarrufu, risk azaltma, makul risk-
leri alma, test etme, zorluklarla ve dünyadaki 
değişikliklerle yüzleşme, yenilik üretmek için 
kuruluşların verimliliğini ve performansını 
artırma, inovasyon sürecinin sonuçlarını 
iyileştirmek ve inovasyona yapılan yatırım-
ların geri dönüşünün izlenmesine katkıda 
bulunmak gibi Organizasyonel Faydalar.

İnovasyonun yönetilmesi ve ölçülmesi ile ilgi-
li yapılan çalışmalar, inovasyon faaliyetlerinin 
sistematik olarak ele alınması gereken yönetsel 
bir süreç olarak değerlendirilmesine yöneliktir. 
İnovasyon çalışmaları bir kuruluşun karlılığının, 
satış ve pazar payının artırılması gibi hedefleri 
etkileyeceği gibi daha geniş perspektifte bu 
çalışmaların ekonomi, toplum ve çevre üzerinde 
etkileri olabilir. 

En İnovatif Şirketler

Boston Consulting Group (BCG) en inovatif şir-
ketlerle ilgili her yıl bir sıralama yapmaktadır. 
Mart 2019’daki çalışmaya(4) göre ilk 10 aşağıda-
ki tabloda belirtilmektedir. Yine bu şirketler-
in Brand Finance tarafından 2020 Ocak ayın-
da yayımladığı en değerli global 500 marka(5) 
çalışmasındaki sıralamaları ise tablonun sağ 
kolonunda belirtilmektedir. En inovatif on şirke-
tin altısı marka değeri en yüksek on şirket arasın-
dadır. En inovatif şirketler, inovasyon kültürünü 
kurumlarında yerleştirmekte; iş, ciro, karlılık ve 
şirket değerlerindeki sürekliliği sağlamaktalar.

En inovatif şirketlerin bazı dikkat çekici özellikleri; 
İnovatif fikirler için zaman ayırma kurallarının 
bulunması, değişime hızla uyum sağlamaları, 
teknoloji ve veri kullanımı, ürün-hizmet çeşitlil-
iği, müşteri odaklılık, farklılığa önem vermeleri, 
çalışanları risk alıp hızlı-çevik hareket etmeye 
teşvik etmeleri, başarısızlığı ve hata yapılmasını 
hızlı öğrenmenin ve test etmenin parçası sayma-
ları, “evet” deme kültürleri, çalışanları teşvik ve 
takdir etme, yaratıcılığı besleyen çalışma ortam-
ları oluşturmaları olarak sayılabilir.
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İnovatif Fikirler için Zaman Ayırma: 

Google, 3M, Hewlett-Packard gibi şirketler 
çalışanları, heyecan verici inovatif fikirleri pro-
aktif olarak geliştirmeleri ve sürdürmeleri 
için, çalışma sürelerinin bir kısmını ayırmaya 
teşvik etmekteler. Bu sürelerin toplam çalışma 
sürelerine oranı Google’da(6) %20, 3M’de(7) %15 
olarak kurum kültürü olarak benimsenmiş.

Küçük Ekipler: 

İnovasyon çalışmalarında her zaman kalabalık, 
büyük bütçeli iş geliştirme ve arge gruplarına 
gerek olmayabilir. Küçük ekiplerle de büyük 
işlerin kapısı açılabilir. Google, Apple, Facebook 
gibi en inovatif şirketlerin büyüme öykülerinde 
küçük ekiplerin büyük sonuç getiren çalışmaları 
görülebilir. Nitekim Google’da “iki pizza kuralı” 
var(8). Bu kuralla iki pizzanın yeteceği kadar 
küçük ekipler kurarak dinamik ve hızlı çalışmayı 
hedeflemekteler.

Risk Alma, Çabuk Hareket Etme, Hızlı 
Öğrenme: 

Facebook’un Career sayfasında: “Cesur olun, 
Harika şeyler inşa etmek risk almak demektir. Bir 
deyişimiz var: 'En riskli şey risk almamaktır.' Hızla 
değişen bir dünyada, herhangi bir risk almazsanız 
başarısız olmanız garanti edilir.” denmektedir(9).

GAMA10+ VİZYON 
GAMA, kurumsal yapısı, yurt içi ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği öncü çalışmalar, başarıyla 
tamamlandığı yüzlerce proje, ilkler, iş ve işbirliği 
modelleri ile her zaman inovatif kimliğe sahip 
olmuştur.

GAMA’nın 60 yılı aşan birikimi, büyümesindeki 
vizyon, değerleri, insan gücü, donanımı, modern 
çalışma ortamları, işbirliği anlayışı; değişen 
koşullara uyum sağlamayı kolaylaştırmakta, 
inovasyon sürekliliği için önemli alt yapı 
oluşturmaktadır. GAMA10+ Vizyon çalışmalarıyla 
GAMA önemli girdiler sağlamıştır.

GAMA’nın gelecek on yıllarda, genlerdeki mevcut 
inovasyon gücüyle ve geliştirilecek sistematik 
yaklaşımlarla, değişim ve gelişimin parçası 
olmaya devam edeceğini inanıyor sağlıklı ve 
güzel günler diliyorum. 
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1.800 MW ALBA PS5 KOMBİNE 
ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ

Haziran 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi:
Genel proje ilerlemesi %99,86
Mühendislik ilerlemesi %100,00
Satın alma ilerlemesi %100,00
Devreye alma ilerlemesi % 99,00
Yapım ilerlemesi   %99,92

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

Aluminium Bahrain B.S.C (ALBA)’nın yatırımı 
olarak gerçekleştirilen 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. 

Geçici ofisler ve kamp sökümü faaliyetlerine 
başlandı, personelin sahadan ayrılma tarihi 
Ağustos 2020 sonu olarak öngörülüyor.

GAMA merkez ofis personeli 7 kişi, GAMA saha 
ofisi 11 kişi, GE saha ofisi 3 kişi, GAMA, GE ve 
taşeronlar toplam saha personeli 282 kişi olarak 
kaydedildi. COVID-19 salgını nedeniyle şantiyede 
düzenli olarak kontroller yapılıyor ve personel 
sağlığı yakından takip ediliyor.

Bahreyn’in en büyük ve 
bu bölgedeki en verimli 
güç santrali: ALBA PS5
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Sahibi La Société Tunisienne de l'Electricité et 
du Gaz (STEG) olan, RADES-C Kombine Çevrim 
Güç Santrali Projesi kapsamındaki anahtar 
teslimi yapım işleri; Sumitomo Corporation 
(SC) - Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) 
konsorsiyumu tarafından yürütülüyor. 

GAMA Güç Sistemleri, SC’nin alt yüklenicisi 
olarak; Santral Destek/Yardımcı (BoP) Sistemleri 
ekipmanlarının tasarımı ve satın alması ile tüm 
Saha yapım/montaj işleri ve kapsamı dahilindeki 
ekipmanların devreye alma işlerinden 
sorumludur. MHPS ise; Gaz Türbini, Buhar 
Türbini ve Jeneratörleri, Atık Isı Kazanı (HRSG), 
buhar çevrimi borulaması ve bypass sistemi, 
kondenser, dağıtımlı kontrol sistemleri (DCS) 
tasarım ve satın alması ile kapsamı dahilindeki 
devreye alma işlerinden sorumludur. 

Proje ana kilometre taşlarından “Basit Çevrim 
Ticari İşletme Tarihi (SC COD)”ne 27.07.2019 
tarihinde ulaşıldı, “Endüstriyel Devreye Alma” 
süreci devam ediyor. Proje’nin diğer önemli 
kilometre taşı olan “Kombine Çevrim Ticari 
İşletme Tarihi (CC COD)” ise; 18.01.2021 olarak 
planlanıyor.  

Gaz Yakıt Ayar ve Ölçüm İstasyonu (RMS), 
Yardımcı Kazan Binası, Elektroklorinasyon Alanı, 
Elektrik ve Kontrol Binası ile Yangın Suyu Pompa 
Binası’nın ince işleri tümüyle; Su Arıtma Binası, 
Teknik Bina, Deniz Suyu Pompa İstasyonu ile 
Araba Yıkama Binası’nın ince işleri ise büyük 
ölçüde tamamlandı. Bunlar dışında kalan 
ünitelerin tümünde de; ince işlere devam edildi. 

Elektromekanik işleri kapsamında Nisan 2020 
- Haziran 2020 döneminde, kombine çevrime 

450 MW RADES-C DOĞAL GAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ

yönelik olarak buhar hatlarının borulaması ve 
hidrotestleri tamamlandı. Bacası, borulaması 
ve cephe ile çatı muhafazası bitirilen Atık Isı 
Kazanı’nın montajı büyük ölçüde tamamlandı ve 
hidrotestlerine devam edildi. Akaryakıt tankı ile 
borulamasının montajı tamamlandı ve devreye 
almasına başlandı. BoP Sistemleri kapsamındaki 
ekipmanlar, kombine çevrim ilk buhar kabulü 
için hazır hale getirildi, yalıtım işlerine devam 
edildi. 

Kimyasal temizlik ve buhar blöfünde kullanılacak 
geçici hattın boru ve ekipmanlarının Saha’ya 
nakli ile montajına ve taşeron mobilizasyonuna 
başlandı. Buhar hatlarının haricinde kalan BoP 
Sistemleri’nin borulaması ve Proje geneli HVAC 
sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve 
enstrümantasyon montajına devam edildi. 

Proje genelinde devam etmekte olan kablolama 
işleri çerçevesinde; orta gerilim kablolarının 
montajı tümüyle, enstrümantasyon ve kontrol 
kablolarının montajı hemen hemen, alçak 
gerilim kablolarının montajı ise büyük ölçüde 
tamamlandı.

Soğutma suyu beton borulaması ile elektrik 
kablo borulamasının tümüyle tamamlanması 
çerçevesinde büyük ölçüde tamamlanmış 
bulunan altyapı hatlarında da; çalışmalara 
devam edildi. Saha içi yolların yapımına ve 
peyzaj çalışmalarına devam edildi.

Haziran 2020 sonu itibarıyla GAMA personeli; 
Merkez Ofiste 15, sahada ise 141 kişidir. Alt 
yükleniciler, MHPS ve SC saha personeli toplamı 
ise 805 kişidir. 

Haziran 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje ilerlemesi   % 96,5
Mühendislik ilerlemesi   % 100,0
Satın Alma ilerlemesi   % 100,0
Yapım ilerlemesi    %  94,5
Devreye Alma İlerlemesi  %  70,0
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İZMİR BAYRAKLI 
ENTEGRE
SAĞLIK KAMPÜSÜ

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

Sözleşmeye göre toplam inşaat alanı 573.547 m² 
olup, yatak kapasitesi 2.060’dır. Sağlık kampüsü 
Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve 
Teknik Servis Binalarından oluşuyor. 

Yapılan değişiklik emirleri sonrasında proje kapalı 
alanı 628.183 m²’ye çıktı ve bu artış Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylandı. 

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi Ortaklığı arasında, 
Aralık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. 

Proje yer teslimi 31 Mayıs 2017’de yapılmış olup, 
alınan 12 aylık süre uzatımı ile birlikte proje bitiş 
tarihi 31.05.2021 oldu.

Haziran 2020 sonu proje fiziksel ilerlemesi: 
Proje Genel İlerlemesi %67,27
Tasarım İlerlemesi  %98,18
Satın alma İlerlemesi %64,81
Yapım İlerlemesi  %68,69

Projede hafriyat işleri tamamlandı. 4,172 milyon m³ 
hafriyat yapıldı. Bugüne kadar toplam 487.497 m³ 
yapısal beton dökümü ve 82.000 demir kullanılarak 
betonarme tamamlandı. Temel ve perde su yalıtımı 
imalatları, bims duvar, kaba alçı, şap ve çatı 
izolasyon imalatları tamamlanmak üzere. 

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

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

2020 Haziran sonu itibarı ile toplam 921 kişi 
istihdam ediliyor.
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KOCAELİ
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

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

Sözleşmeye göre, proje 368.668 m² arsa alanı üze-
rine inşa edilecek olup, toplam inşaat alanı 335,648 
m² ve yatak kapasitesi 1.180’dir. Sağlık kampüsü Ana 
Hastane Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hasta-
nesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve Teknik Servis 
Binalarından oluşuyor. Yapılan değişiklik emirleri 
sonrasında proje kapalı alanı 388,585 m²’ye çıktı.

Kocaeli Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) ile GAMA-Türkerler Adi Ortaklığı arasında, Ara-
lık 2016’da EPC sözleşme imzalandı. Proje yer teslimi 
13 Şubat 2017’de yapıldı, 2020 yılı sonunda tamam-
lanması planlanıyor. 

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

Proje kapsamında mimari işlere, Nisan 2020 - Haziran 
2020 döneminde, Ana Hastane, Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Psikiyatri 
Hastanesi’nde devam edildi. Bunun yanı sıra Fizik 

Tedavi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hasta ve 
doktor odalarında duvar ve tavan boya işleri ve Ana 
Hastane poliklinik ve hasta odalarında ise alçıpan 
bölme duvar ve sismik asma tavan işleri sürdürüldü. 
Ayrıca mekanik işlere iş programına uygun olarak Ana 
Hastane’de devam edildi, sıhhi tesisat, havalandırma 
sistemi, yangın sistemi ve ısıtma-soğutma sistemi 
imalatları ameliyathaneler, yoğun bakım servisleri 
ve polikliniklerde başlandı. Medikal gaz sistemi bakır 
borulama işleri ve vana montajları Ana Hastane Bi-
nası’nda sürdürülüyor. Elektrik işleri kapsamında yer 
alan kablo kanalı montajı, kuvvetli ve zayıf akım kab-
lolama işleri ve zayıf akım sistemlerine ait enstrüman 
montajlarına devam edildi. Teknik Servis Binası’nda 

bulunan tri-jenerasyon sistemine ait chiller, soğutma 
kulesi ve diğer ekipmanların montajları devam edi-
yor.

Medikal ekipman ihale paketlerinin satınalma sü-
reçlerine bu dönemde de devam edildi. Elektrik ve 
mekanik ekipmanların dizayn, üretim süreçleri ve 
saha nakliyeleri sağlanıyor.

141 GAMA-Türkerler personeli ve 446 altyüklenici 
personeli (direkt+indirekt) olmak üzere projede top-
lam 587 kişi istihdam edildi.

Haziran 2020 sonu proje ilerlemesi:
Proje Genel İlerlemesi %69,99
Tasarım İlerlemesi  %99,44
Satın alma İlerlemesi %64,92
Yapım-İş Gücü İlerlemesi %74,14
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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 imzaladı. 

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

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

Güncel saha personel sayısı toplamda 96 
kişidir.

Haziran 2020 sonu proje ilerlemesi:

Genel Proje İlerlemesi  : % 76,22

Mekanik İşler İlerlemesi : % 78,05

Elektrik İşleri İlerlemesi  : % 84,84

Devreye Alma İlerlemesi        : % 00,00

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

Hartha Termal Enerji Santrali Projesi 
sürekli olarak istenmeyen elektrik 
kesintileri yaşayan bölge için önemli 
bir güç kaynağı olacak.
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2x150 MW KHABAT 
TERMİK SANTRALİ  
ÜNİTE 1&2

KHABAT Projesi, 2 adet BHI marka konvansiyonel 
tip Fuel Oil Kazan ve 2 buhar türbini ve jeneratörü 
(Siemens SST900) ile soğutma sistemi ıslak tip fanlı 
soğutma kulesinden oluşan, soğutma suyunun 
Büyük Zap Nehri'nden temin edileceği termik 
elektrik santralinin anahtar teslimi yapımı işidir. 
POSCO E&C yüklenici, GAMA Güç Sistemleri ise ana 
müteahhit olarak Projede yer alıyor. 

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

1 no’lu Ünite, senkronizasyon aktivitesi kapsamında 
ilk enerji üretimini 12 Haziran 2018 tarihinde, 2 no’lu 
Ünite, 01 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdi. 
Santral için diğer bir önemli adım olan, güvenilirlik 
ve performans testleri her iki Ünite için de sırasıyla 07 
Ocak 2020 ve 26 Ocak 2020 tarihlerinde tamamlandı. 

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

Prefabrikasyonu Türkiye’de tamamlanan yaklaşık 
83.000 WDI boru imalatının tamamının sahaya 
nakliyesi tamamlandı, sahada ise toplam 160.410 WDI 
kaynak yapıldı. Proje kapsamındaki tüm boru montaj, 
kaynak ve hidro-test aktiviteleri tamamlandı.Orta/
alçak gerilim güç kablosu ve enstrüman data iletim 
kablosu olarak toplam 2.489.440 metre kablo çekimi 
işleri, terminasyon dahil olmak üzere tamamlandı.

Toplamda 584 adet devreye alma paketinin tamamı 
devreye alma ekiplerine teslim edildi ve GAMA 
kapsamındaki devreye alma faaliyetleri başarıyla 
tamamlandı. 

23 Ekim 2018 tarihinde GAMA sorumluluğundaki 
sistemlerin POSCO E&C’ye devri tamamlandı. Sahada 
çevre düzenleme ve eksik kapatma işleri devam ediyor. 

Santralin performans ve güvenilirlik testleri 
tamamlandı. 

POSCO E&C kapsamında yer alan Buhar Türbinleri ve 
Besi Suyu Sistemlerinde yaşanan muhtelif sorunlara 
ve COVID-19 salgınına bağlı olarak santralin müşteriye 
devir tarihi ile ilgili öngörü her iki ünite için Temmuz 
2020 şeklinde revize edildi.  

Projede demobilizasyon sürecine devam ediliyor. 

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

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

GAMA tarafından projenin tasarım, mühendislik, 
ekipman ve malzeme satın alma, yapım işleri, 
saha montaj, kurulum, test ve devreye alma işleri 
ile santralde çalışacak personelin eğitimi işleri 
tamamlandı. Ünitelerin performans testleri Nisan 
ayı içerisinde tamamlandı. Kilit personelin Cezayir 
merkez ofise mobilizasyonu sağlanarak diğer tüm 
şantiye personeli demobilizasyonu tamamlandı.

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

imzalanarak tarafımıza gönderildi. 24 Mayıs 
2016 tarihinde Ünite-3’ün, 28 Ağustos 2016 
tarihinde de Ünite1’in güvenilirlik testleri  
tamamlandı. 

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

Santralin Geçici Kabul tarihinin 2020 yılı içinde  
gerçekleşmesi öngörülüyor.
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4x350 MW
AL-KHALIJ
ENERJİ SANTRALİ

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

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

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

Libya’daki tüm olumsuz gelişmelere karşın, 
İşverenimiz GECOL ile iletişimimiz kesilmedi ve 
sıcak bir şekilde devam ediyor.
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1,800 MW ALBA COMBINED 
CYCLE POWER PLANT

Project physical progress as of June 2020:
Overall project progress  99.86%
Engineering progress  100.00%
Procurement progress  100.00%
Commissioning progress  99.00%
Construction progress  99.92%

ALBA Power Plant, built to provide the electricity 
needs of the sixth aluminum casting line of ALBA, 
is the largest and most efficient power plant in 
Bahrain. In the Project, which was realized as an 
investment of Aluminum Bahrain B.S.C (ALBA), 
the acceptance of Unit-1 Commercial operation 
took place on 28 August 2019, the acceptance 
of Unit-2 Commercial operation on October 26, 
2019 and the acceptance of Unit-3 Commercial 
operation on February 20, 2020.

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

GAMA head office staff was recorded as 7 people, 
GAMA field office as 11 people, GE field office as 
3 people, GAMA, GE and subcontractors as total 
field personnel were recorded as 282 people.
Due to the COVID-19 epidemic, regular 
inspections are carried out on site and personnel 
health is closely monitored.

The largest and most 
efficient power plant in 
Bahrain: ALBA PS5
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Turnkey construction works for the RADES-C 
Combined Cycle Power Plant Project owned 
by La Société Tunisienne de l'Electricité et du 
Gaz (STEG), are being carried out by Sumitomo 
Corporation (SC) - Mitsubishi Hitachi Power 
Systems (MHPS) Consortium. 

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

One of the main milestones of the Project, 
“Simple Cycle Commercial Operation Date (SC 
COD)”, has been achieved on 27.07.2019 and 
“Industrial Commissioning Period” is ongoing. 
The other important milestone of the Project, 
“Combined Cycle Commercial Operation Date 
(CC COD)”, is being planned as 18.01.2021.

Architectural works have been completed: 
entirely for Fuel Gas Regulating & Metering 
Station (RMS), Auxiliary Boiler Building, 
Electrochlorination Area, Electric & Control 
Building and Fire Pump House; on a large scale 
for Water Treatment Building, Technical Building, 
Sea Water Pumping Station and Garage Car 
Wash. For all of the units excluding these; 
architectural works have been proceeded.

450 MW RADES-C COMBINED 
CYCLE POWER PLANT

Within the electromechanical works for the 
period April 2020 – June 2020, regarding 
combined cycle:  steam lines piping and 
hydrotesting have been completed; Heat 
Recovery Steam Generator (HRSG) installation 
has been completed on a large scale, through 
the completion of stack, piping, wall and 
roof casing, hydrotesting of HRSG, has been 
proceeded; installation of Oil Tank and its 
piping, has been completed, commissioning of 
Oil Tank and its piping, has been commenced; 
the equipment within the scope of BoP 
Systems, have been gotten ready for the first 
receipt of combined cycle steam; insulation 
works have been proceeded. Site delivery of 
the piping and the equipment of the temporary 
line to be used for chemical cleaning and 
steam blow, and the mobilization of the related 
subcontractor, have been commenced. BoP 
Systems (excluding steam lines) piping works 

and Project-wide HVAC systems, fire fighting 
systems and instrumentation installations have 
been proceeded. Within Project-wide cabling 
works, installations have been completed; 
entirely for medium voltage cables, almost for 
instrumentation & control cables, on a large 
scale for low voltage cables.

Activities have been proceeded for the 
infrastructural lines, completed on a large 
scale through the completion of cooling 
water concrete piping and electrical ducting 
cable raceways. In-Site roads construction and 
landscaping have been proceeded.

As of the end of June 2020, GAMA personnel 
is consisting of; 15 people in the headquarters 
and 141 people at Site. The total number of the 
Site personnel of subcontractors, MHPS and SC; 
is 805.   

Project physical progress as of June 2020:
Overall Project progress 96.5 %
Engineering progress  100.0 %
Procurement progress  100.0 %
Construction progress    94.5 %
Commissioning progress 70.0 %
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IZMIR BAYRAKLI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

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

According to the contract, the total construction 
area is 573,547 m² and the bed capacity is 2.060. 
The health campus is going to include three 
hospital buildings which are Main Hospital, 
Physical Therapy and Rehabilitation Hospital and 
High Security Forensic Hospital and one Technical 

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

EPC agreement has been signed between Izmir 
Bayrakli Hastane Yatirim ve Sağlik Hizmetleri A.Ş. 
(SPV) and Türkerler-GAMA JV on December 2016.

Site hand over has been signed on 31 May 2017. 
Along with time extension new project completion 
date is 31.05.2021.

Project Progress as end of June, 2020 is:
Overall Progress  67.27%
Engineering Progress 98.18%
Procurement Progress 64.81%
Construction Progress 68.69%

Excavation Works (total 4,172 M m³) has been 
completed. A total of 487,497 m³ structural 
concrete and 82,000 rebar have been used to date 
and all concrete works have been completed. Water 
isolation works for foundation and curtainwall, 
bims block wall, rough plaster, screed and roof 
insulation works have been almost complated. 
Surface hardened screed, partition wall, satin 
plastering, painting, ceramic, granite, composed 
floor covering, pneumatic tube system, electrical 
ve mechanical infrastructural and equipment 
installation works, medical gas system works, 
earthing and grounding works ve façade works are 
on going.

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

By the end of June 2020, a total of 921 people are 
employed.
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KOCAELİ
ENTEGRE 
SAĞLIK KAMPÜSÜ

KOCAELI 
INTEGRATED 
HEALTH CAMPUS

Ministry of Health of Republic of Turkey awarded the 
Contract of the Construction of Kocaeli Integrated 
Health Campus and Provide Goods and Services 
Project, tendered as part of PPP (Public-Private Part-
nership) 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 hospi-
tals 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 Hos-
pital 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 Servi-
ces Inc. (SPV) and GAMA-Türkerler Joint Venture have 
signed the EPC Contract in December 2016. The pro-
ject 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 expe-
cted to be completed by end of 2020. 

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

Within Project-wide the architectural works for the 
period April 2020 – June 2020 have been continu-
ed at Main Hospital Building, Physical Therapy and 
Rehabilitation Hospital and High Security Forensic 
Hospital. Moreover, wall and ceiling painting works 
have been continued at Rehabilitation Hospital and 
Forensic Hospital patient and doctor rooms. Parti-
tion wall close-up and seismic suspended ceiling 
works are ongoing at Main Hospital polyclinics and 
patient rooms. Furthermore, mechanical works have 
been proceeded as per the schedule. Domestic sani-
tary, firefighting and HVAC system works have been 
commenced in Operation Rooms, Intensive Care 
Units and Polyclinics. Medical gas system piping 
and valve installation works have been continued 
in Main Hospital Building. Electrical works such as 

cable tray installation, power supply cabling, infrast-
ructural cabling works and weak current system’s 
equipment installation works are in progress in the 
project. Tri-generation system equipment such as 
chiller, cooling tower installation works have been 
continued at Technical Service Building. 

The procurement process of the tender packages for 
medical equipment continued in this period.  Design, 
production and delivery stages of the mechanical 
and electrical project materials continued as well.

Currently, 141 GAMA-Turkerler and 446 subcontrac-
tor personnel (direct + indirect) is being employed 
at the project, where the total number of the people 
is 587.

Project Progress as of June 2020 is :
Overall Progress  69.99%
Engineering Progress 99.44%
Procurement Progress 64.92%
Construction Progress 74.14%
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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.

HARTHA Thermal Power Plant Unit-1 
presently 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 total personel number of the project is 
96.

Project Progress as of June 2020 is:

Overall Project Progress            : 76.22%

Mechanical Works Progress : 8.05%

Electrical Works Progress : 84.84%

Commissioning Progress          : 00.00%

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

The Hartha Thermal Power Plant 
Project will be an important 
source of power for the region, that 
constantly has unwanted power 
outages.
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2X150 MW KHABAT 
THERMAL POWER 
PLANT, UNITS 1&2

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

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

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

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

Within the scope of project totally 8,396 tons of steel 
erection was completed.

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

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

Entire turnover packages out of 584 are handed over to 
commissioning team and all commissioning activities 
within the scope of GAMA have been successfully 
finalized. The hand-over of the systems within GAMA’s 
responsibility was achieved on October 23rd, 2018. 

Landscaping and punch closure activities are currently 
ongoing at site. 

The Performance and Realibility Tests of both Plants 
have been completed. Due to the particular problems 
observed among the Steam Turbines and Feed Water 
System which are under POSCO E&C scope of works, 
and the ongoing COVID-19 pandemic disease the 
foresight of the hand-over dates of the Plant to the 
Owner have been revised July 2020 for both Units. 

The demobilization phase of The Project is ongoing. 

Khabat Termal Power Project will 
be a crucial source of power in 
the region, which has regularly 
unwelcome power cuts.
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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. Performance tests have been 
completed in April 2018.

Key personnel has been mobilized to Alger office and 
site personnel demobilisation has been 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. Provisional Acceptance of the project 
is foreseen to be realized in 2020.
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4x350 MW 
AL-KHALIJ
POWER PLANT

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

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

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