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ERGİL ERSÜ’NÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 1. YILI
1940 - 2020

Ortaklarımızdan, GAMA Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi, Murahhas Aza, Değerli Ağabeyimiz, Makine 

Yüksek Mühendisi Mehmet Ergil Ersü’yü aramızdan 
ayrılışının 1. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

YÜCEL ÖZDEN’İN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 1. YILI 
1939 - 2020

Ortaklarımızdan, GAMA Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Değerli Ağabeyimiz, İnşaat Yüksek Mühendisi 
S. Yücel Özden’i aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı 

ve özlemle anıyoruz.
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HABERLER

ÖMER TUNÇATA 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
GAMA MESLEK 
YÜKSEKOKULU’NU 
ZİYARET ETTİ

GAMA Eğitim Vakfı ve GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Murahhas Üyesi Ömer Tunçata, 8 Aralık 2021 tarihinde Ankara 
Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek; Ankara 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar, GAMA Meslek 
Yüksekokul Müdürü Sayın Prof. Dr. Ziya Telatar, Ankara Üniversitesi 
Sayın Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, GAMA Ticaret Genel Müdürü 
Hasan Namal, GAMA İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Grup 
Başkanı Ebru Ural Özkan, GAMA Holding Kurumsal İletişim Müdürü 
Deniz Erbil, GAMA Meslek Yüksekokul öğretmenleri ve öğrencileri ile 
bir araya geldi. 

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, GAMA MYO hakkında 
detaylı bilgi aktarılırken GAMA Eğitim Vakfı çalışmaları hakkında 
güncel bilgi paylaşıldı. GAMA Eğitim Vakfı ve Ankara Üniversitesi 
arasında yapılabilecek işbirlikleri ve yatırımların Türkiye’ye 
sağlayabileceği katma değerler hakkında konuşuldu. GAMA Eğitim 
Vakfı’nı ağırlayan Sn. Ünüvar’a, Sn. Telatar’a ve GAMA MYO kadrosuna 
teşekkür ederiz.

HABERLER
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GAMA ENERJİ, 
İÇ ANADOLU DOĞALGAZ 
KOMBİNE ÇEVRİM 
SANTRALİ’NİN 
BORÇLARININ 
FİNANSAL YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINI 
BAŞARIYLA TAMAMLADI

1.100,4 MW kurulu güce sahip GAMA Enerji 
A.Ş.’nin en büyük iştiraki olan, yıllık 5.100,00 
GWh üretimi ile Türkiye’ye önemli bir katkı 
sağlayan, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 
1,5’ini, Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 
25’inden fazlasını karşılayan, 853 MW kurulu 
güce sahip İç Anadolu Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali (İÇAN)’nin Finansal Yeniden 
Yapılandırma Anlaşması 30 Haziran 2021 
tarihinde imzalanan Kredi Sözleşmesi’nin tüm 
ön şartlarının da 26 Ağustos 2021 tarihinde 
tamamlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Çoğunluk payına sahip GAMA Holding’e ilave 
olarak, Malezyalı enerji şirketi Tenaga Nasional 
Berhad’ın iştiraki ve Dünya Bankası Kuruluşları 
olan IFC’nin ve GIF’in ortak olduğu GAMA 
Enerji’nin Türkiye’deki en büyük iştiraki olan 

853 MW kurulu güce sahip İÇAN’ın toplam 595
milyon dolarlık borcu başarıyla yapılandırıldı. 

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır 
tarafından yapılan açıklamada; 2015 yılı sonrasında 
yurt içi ve özellikle yurt dışı enerji ve finans 
piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonucunda 
doğalgaz kombine çevrim santrallerinin içinde 
bulunduğu nakit yaratamama durumu sebebiyle 
İÇAN kredisinde de yapılandırma ihtiyacı 
oluştuğu ifade edildi. Çalışır, bu çerçevede 2017 
yılının sonunda başlayan yapılandırma sürecinde 
toplamda 12 yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluş 
ve çok sayıda danışmanın görev aldığını, söz 
konusu borcun 7 yıl ve 12 yıllık vadeli ödeme 
planı üzerinden ve bir kısmı Türk Lirası olacak 
şekilde bütünsel ve sürdürülebilir bir anlaşmaya 
vardıklarını belirtti.

Çalışır, bu yapılandırmanın tamamlanmasıyla 
GAMA Enerji’nin koyduğu sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda topluma, çalışanlarına, paydaşlarına 
çevresel ve finansal değerler yaratarak enerji 
sektöründe güçlenerek yer almaya devam edeceğini 
ifade etti.

Bu süreçte Çalışır “Enerji ve finans sektörlerinin 
içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen, Finansal 
Yeniden Yapılandırma Anlaşması’nın başarıyla 
sonuçlandırılmasında yapıcı ve çözüm odaklı tutum 
sergileyen başta lider banka Türkiye İş Bankası 
olmak üzere Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, 
Denizbank ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, 
finans ve yapılandırma danışmanı KPMG, şirket 
hukuk danışmanı GKC Partners, kreditörlerin 
hukuk danışmanları Verdi Avukatlık Bürosu ve Çiftçi 
Attorney Partners ile piyasa danışmanı Aplus Enerji 
çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

HABERLER HABERLER
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BASRA BAŞKONSOLOSU 
HARTHA GÜÇ 
SANTRALİ ŞANTİYEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Basra Başkonsolosumuz Sayın M. Özgün Arman, 17 
Ekim 2021 tarihinde, Irak’ın Basra bölgesinde GAMA 
Güç Sistemleri tarafından yapımına devam edilen 
Hartha Termik Santrali Ünite-1 şantiyemize ziyarette 
bulunarak projemizle ilgili bilgi aldı.

Hartha proje sahasında pandemi başından beri hiçbir Covid-19 vakası görülmediği için işverenimiz Elektrik 
Bakanlığı’nın layık gördüğü bir teşekkür yazısı ve plaketi, Sayın Arman ve İşveren Proje Müdürü tarafından, 
şantiyede yapılan küçük bir seremoniyle tarafımıza takdim edildi.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

GAMA 22 YILDIR ARALIKSIZ ENR LİSTESİNDE 

GAMA olarak tam 22 yıldır 
aralıksız “ENR En Büyük 
Uluslararası Müteahhit 
Firmalar” listesinde yer 
almaktan büyük bir gurur 
duyuyoruz. Tüm GAMA’lılara 
emekleri ve çalışmaları için 
teşekkür ederiz.

HASTANE PROJELERİMİZ 3. ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

GAMA Holding’in ana yatırımcılarından olduğu, İzmir ve Kocaeli Şehir Hastanesi Projelerimizin 2020 
yılında tamamlanan Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları Bonds & Loans organizasyonu tarafından “2020 
Restructuring Deal of the Year” ödülüne layık görüldü.  Londra’da yerli ve uluslararası rakip projelerin 
arasından 2018 yılında “Best Social Infrastructure Projects” ve 2017 yılında “Best Project Finance Deals” 
ödüllerini kazanmış olan hastane projelerimizin saha çalışmaları 2022 yılında hizmete girme hedefi 
doğrultusunda devam ediyor. İki hastane projesinin finansal kapanış ve yeniden yapılandırma süreçlerini 
GAMA tarafında yönetmiş olan GAMA Holding KOİ Yatırımları Grup Başkanı ve İzmir ve Kocaeli Şehir 
Hastanesi Projeleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Eligüzeloğlu, 25 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan 
Bonds & Loans’un ödül töreninde projelerin diğer temsilcileri ile birlikte ödülü kabul etti. Türkiye sermaye 
piyasası liderlerinin yer aldığı ödül töreninde Eligüzeloğlu ödülü kabul ettikten sonra organizasyonda 
emeği geçen herkese ve ödülün alınmasına destek olan bütün paydaşlara teşekkürlerini iletti.

HABERLER HABERLER
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KOCAELİ ŞEHİR 
HASTANESİNE ZİYARET

İzmit Cephanelik mevkiinde toplam 368 
bin 668 metrekare alan üzerine yapılan, 
188’i yoğun bakım olmak üzere, 1208 yatak 
kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesinin yıl 
sonuna kadar tamamlanması için yoğun 
çalışmalar devam ediyor. AK Parti Kocaeli 
İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti 
MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine 
Zeybek, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. 
Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli 
İl Başkan Yardımcısı Dr. Şahin Talus, 
Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatını Eylül 
2021’de ziyaret ederek GAMA-Türkerler 
Kocaeli Adi Ortaklığı Yönetim Kurulu 
üyelerinden bilgi aldılar. Ziyarette Kocaeli 
Şehir Hastanesinin tamamlanarak 
hizmete alınmasıyla Kocaeli’ndeki 
sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin 
başlayacağı vurgulandı.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 
tıklayın. 

İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR 
HASTANEMİZDE SON 
DURUM

GAMA Endüstri’nin %50 ortaklıkla yapımını üstlendiği 
İzmir Bayraklı Şehir Hastanemizde %77 ilerlemeye ulaşıldı. 

Yoğun çalışmaların devam ettiği projede 2032 işçi işbaşı 
yapıyor. 

Projeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

Tamamlandığında 200 MW 
üretim kapasitesine sahip 
olacak olan ünitenin özellikle yaz 
aylarında elektrik sıkıntısı yaşayan, 
Hartha’nın güney bölgesinde yer 
alan 350 bin konut için yeterli 
elektrik sağlanması hedefleniyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak için tıklayın.

HARTHA’DA 1M KAZASIZ ADAM-SAAT

Irak’ın Basra bölgesinde devam eden Hartha Termik Santrali 1.Ünitesi projemizde 1 milyon iş 
kazasız adam-saate ulaşıldı. GAMA olarak önceliğimiz iş güvenliği ve sağlığıdır. Hartha proje ekibini 
başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.

RADES-C KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİ 
TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

GAMA Güç Sistemleri tarafından yapımına devam edilen Tunus’taki 
RADES-C Kombine Çevrim Güç Santrali tamamlanma aşamasına 
geldi. Bu aşamada projemizin en kritik kilometre taşı olan santralin 
ticari işletmeye geçmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Buhar türbini ile jeneratörü haricinde kalan tüm sistemlerin 
devreye alması tamamlanan santralin; kaba inşaat işleri, mimari işleri 
ve yol işleri dahil çevre düzenlemesi de tamamlandı.

1 Ekim 2021 tarihii itibarıyla 1500 günde, kayıp günlü kaza olmadan 7,1 
milyon adam-saate ulaştı. Proje ekibimizi başarılarından dolayı tebrik 
ediyoruz. 

Projeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

HABERLER HABERLER
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GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır, 12 Ekim 
2021 tarihinde konuk olarak katıldığı Bloomberg HT 
Piyasa Hattı programında, doğalgaz maliyetindeki 
artışların elektrik üreticilerine nasıl yansıdığı ve 26 
Ağustos tarihinde tamamlanan GAMA Enerji, İç Anadolu 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin borçlarının finansal yeniden yapılandırılması hakkında bilgi verdi. 
Programın kaydını linkten izleyebilirsiniz: https://holding.gama.com.tr/tr/lib/gama-enerji-genel-muduru-
tamer-calisir-bloomberg-ht-piyasa-hatti-programina-konuk-oldu-12-ekim-2021/

“2020 CEE DEAL OF THE YEAR” 
ÖDÜLLERİ KOMİTESİNDE TEK 
TÜRK AVUKAT

GAMA Hukuk Grup Başkanı Bora Kaya, “2020 Merkez ve Doğu Avrupa 
Yılın Anlaşması (2020 CEE Deal of the Year)” ödüllerinin verilmesinde, 
8 kişiden oluşan nihai seçim komitesinde görev yapan tek Türk avukat 
oldu. Bu prestijli ve önemli görevi başarıyla yerine getiren Bora Kaya’yı, 
kendisine seçim ve oy kullanma süreçlerinde yardımcı olan Hukuk 
Müşavirimiz Esra Berktaş’ı tebrik ediyoruz.

TÜRKİYE ENERJİ 
ZİRVESİ

Türkiye enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” 
olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi 21-23 
Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Zirvenin 
ilk oturumu olan ‘’Türkiye Elektrik Piyasası’nda Üretim, 
Ticaret ve Dağıtım’’ panelinin moderatörlüğünü GAMA 
Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır üstlendi. ETD Başkanı 
Burak Kuyan, EÜD Başkanı Cem Aşık ve ELDER Başkanı 
Kıvanç Zaimler’in katılımlarıyla gerçekleşen panelde 
Türkiye Elektrik Piyasası’nın geleceği konuşuldu. 

TAMER ÇALIŞIR PİYASA 
HATTI PROGRAMINA 
KONUK OLDU

GAMA Holding KOİ Yatırımları Grup Başkanı ve İzmir 
ve Kocaeli Şehir Hastanesi Projeleri Yönetim Kurulu 
Üyesi Yalçın Eligüzeloğlu, 18-19 Kasım 2021 tarihleri 
arasında 10.’su gerçekleşen ve uzaktan erişim ile 
4.000’den fazla katılımcıya ulaşan “Infrastructure 
and PPP Sector in Turkey 2021” konferansının ilk 
gün açılış panelinde konuşmacı ve ikinci gün açılış 
panelinde moderatör olarak yer aldı. 

Yalçın Eligüzeloğlu, 18 Kasım tarihindeki açılış 
panelinde 2015-2021 döneminde gündemi oluşturan 
ekonomik ve sosyal gelişmeler çerçevesinde Sağlık 
Projeleri’ndeki yatırım ve finansman süreci ile yabancı 
yatırımcı, kreditör ve işletmecilerin sektördeki 
katılımının gelişimine ilişkin görüşlerini paylaştı. 

Konferansın “Municipal Infrastructure Investments 
in Turkey” konulu 2. gün açılış panelinde, Yalçın Eligüzeloğu’nun moderatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Meridiam ve EBRD katılımcıları ile “Belediye ve Çevre Altyapısı” 
sektörlerindeki yatırım ihtiyaçları ile KÖİ modelinin uygulanabilirliği konusunda karşılıklı görüş alış 
verişinde bulunuldu. 

INFRASTRUCTURE & PPP 2021 FORUM’DA 
GAMA’YI YALÇIN ELİGÜZELOĞLU TEMSİL ETTİ

HABERLER HABERLER
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GAMA ENERJİ TÜBİTAK 
4006 BİLİM FUARINDA 
ÖĞRENCİLERİ 
BİLGİLENDİRDİ

KULE VİNÇLERİMİZ 
KAZAKİSTAN’DA

GAMA Enerji, 14-15 Ekim tarihleri arasında Karacaören Köyü’nde yapılan Tübitak 4006 Bilim Fuarında 
“Elektrik Nasıl Oluşur?” isimli projede bilgilerini paylaştı. Karacaören Santrali Makine Bakım Süpervizörümüz 
Süleyman Peker’in danışmanlığında, Karacaören Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinden Gülşah Doğuş 
ve öğrenciler Talha Doğan, Fatma Kurul, Mert Doğan ve Tuğba Keskin ile mini HES prototipi yapılarak 
öğrencilere elektriğin nasıl üretilip, iletildiği hakkında bilgi verildi.

YDA İnşaat, Kazakistan’da Nur Sultan ve 
Petropavlovsk bölgelerinde üstlenmiş olduğu 
anahtar teslim Şehir Hastanesi projelerinin 
yapımında, toplamda 10 adet yeni nesil GAMA & 
ZOOMLION T6515 – 8E kule vinçlerini tercih etti.

GAMA Ticaret, yurtiçi ve yurtdışı Türk müteahhit 
firmaların satış ve satış sonrası süreçlerinde güçlü 
çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

GAMA TİCARET’İN 
ZOOMLION SATIŞLARI 
DEVAM EDİYOR

GAMA TİCARET’TEN MOBİL 
MUTFAK-RESTORAN

Zoomlion Group’un iş makinaları Türkiye yetkili 
distribütörü GAMA Ticaret ve Turizm AŞ, eylül son 
çeyrekte YDA İnşaat’a 10 adet kule vinç, Summa 
İnşaat’a 1 adet K43C CIFA beton pompası, Aygips 
Alçı’ya 2 adet forklift, Yanık Hazır Beton’a 1 adet 
K56C CIFA beton pompası satışı yaptı.

GAMA Ticaret’in, 40 feet High Cube İSO yük konteynerini 
geri dönüştürerek üretmiş olduğu mobil mutfak-restoran, 
2021 Temmuz ayından itibaren Ankara-Samsun karayolu 
Hasanoğlan mevkisinde 
hizmet vermeye başladı. Tüm 
mutfak unsurlarının yer aldığı 
mutfak ünitesi önünde yer 
alan platform ile misafirlerini 
ağırlarken, yanındaki 500 kişi 
kapasiteli sosyal tesise de aynı 
anda hizmet veriyor. Konteyner 
mutfak-restoran, sökülebilir-
ayarlı platformu özelliğiyle treyler 
üzerinde taşınarak istenilen yerde hizmet verebiliyor. 
GAMA ‘’Uzmanlığıyla Değer Yaratır’’ sloganıyla ticaret 
sektöründe de çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

GAMA & CIFA K56C 
BETON POMPASI

GAMA Ticaret, net 56 metre dikey erişim 
ve 6 bölümlü bom yapısı ile rakiplerinin 
önüne geçen GAMA & CIFA K56C beton 
pompası teslimatlarına devam ediyor.

HABERLER HABERLER
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GAMA EĞİTİM VAKFI BURS PROGRAMI

GAMA Eğitim Vakfı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, Ankara Üniversitesi GAMA Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri arasından seçilen 12 başarılı  öğrenciye karşılıksız burs veriyor. GAMA Eğitim Vakfı, sağladığı 
maddi yardımların yanı sıra öğrencilere seminer ve enerji santrallerinde staj programları ile bilgisayar 
ekipmanları gibi olanaklarla katkı sağlıyor.

GAMA Eğitim Vakfı, Türkiye’de 1997 yılından bu yana yapılan yatırımların sürdürülebilir olmasını ve destek 
verilen projelerin kalıcı fayda sağlamasını amaçlıyor. Siz de GAMA Eğitim Vakfı’na destek olmak, aydınlık 
yarınlarımız için öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak isterseniz aşağıda yer alan hesap numarasına 
bağışta bulunabilirsiniz.

GAMA Eğitim Vakfı-İş Bankası, Kavaklıdere Şubesi
TR44 0006 4000 0014 2090 8606 48

Dünya Kız Çocukları Günü’nde söz verdiğimiz gibi GAMA Enerji A.Ş. SARES, GÖK II ve Kırkağaç Rüzgar 
Santrallerimizin türbinlerine çalışanlarımızın kız çocuklarının isimleri verilerek görsel uygulamaları 
tamamlandı. İsimlerini kızlarımızdan alarak daha da güçlenen türbinlerimizin şansı ve rüzgarı bol, verimli 
bir yıl geçirmelerini diliyoruz.

Türbinlerimize Verilen Kız İsimlerimiz;
Alin, Alya, Aylin Gülin, Bade, Başak, Berra, Burçe, Defne, Deniz, Derin, Derya, Duru, Ece, Ecrin, Eflin Yaz, 
Ekin, Elif, Fatima Zehra, Gizem, Gözde, Günaynur, Güneş, İpek, İrem, Lara, Lina, Marsya, Melis, Melissa, 
Merve, Meva Asel, Nil, Öykü, Rüya, Sara, Selin, Sena, Su Özüm, Talya, Tuğçe, Umay, Zeynep

RÜZGAR TÜRBİNLERİMİZ KIZ ÇOCUKLARIMIZIN 
İSİMLERİYLE ENERJİ ÜRETİYOR!

HABERLER HABERLER



Ö Z E L 
D O S Y A 
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HAYALDEN  
GERÇEĞE
MARMARAY

Türkiye’nin İlk Batırma Tünel Projesi
İstanbul’un yoğun trafik problemine önemli ölçüde çözüm getiren, 
çok yönlü ve entegre bir ulaşım projesi olan Marmaray, 2013 yılında 
tamamlanarak İstanbul Boğazı’nın bir tüp tünelle deniz altından 
geçilmesini ve her iki tarafta mevcut demiryolu hattının şehirler 
ve uluslararası ulaşıma ek olarak bir metro sistemine dönüşmesini 
sağladı.
 
Marmaray Demiryolu Projesi’nin 1. etabı olan Boğaz Tüp Geçişi’nin 
yapımı Japon Taisei ve GAMA- NUROL Ortaklığı tarafından 
üstlenildi. 2004 yılında başlayıp 4 yılda tamamlanması planlanan 
proje, İstanbul’un tarihine olan saygı nedeniyle 9 yılda tamamlandı. 
Proje esnasında yapılan kazılarda arkeolojik eserler gün yüzüne 
çıkarıldı, bu sayede ulaştırma sektörüne sağladığı faydanın yanı 
sıra dünya arkeoloji tarihine katkıda bulunan bilgilere ve eserlere 
ulaşıldı.

İstanbul’un Avrupa ile Orta Doğu arasında önemli bir bağlantı 
noktası olma özelliği tarih boyunca farklı projelerin gündeme 
gelmesine neden oldu. Osmanlı döneminde Üsküdar ile Sarayburnu 
arasındaki “Tünel-i Bahri” (Deniz Tüneli) fikri her dönemde sarayın 
başlıca projeleri arasında yer aldı. 

“İstanbul Boğazı Demiryolu 
Tüp Geçişi”

   DÜNYANIN EN DERIN BATIRMA TÜNELI

GAMA Holding, ülkemizin en büyük projelerinden biri 
olan, Türkiye’nin ilk batırma tüneli olma özelliğine sa-
hip, çok yönlü ve entegre ulaşım projesi “Marmaray, 
İstanbul Boğazı Demiryolu Tüp Geçişi”nin yapımcıları 
arasında yer alarak dünya çapında başarısıyla anılıyor.

ÖZEL DOSYA ÖZEL DOSYA
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Ancak kanal, 19.yy’ın mühendislik yöntemlerinin başa çıkamayacağı kadar derindi.

Osmanlı döneminde Asya ile Avrupa’yı boğaz altından birleştirmeyi hedefleyen “Tüp Geçit Projesi” için ilk 
teklif 1891 yılında Fransız Mühendis Simon Preault’tan geldi. Sultan Abdülhamit döneminde verilen bu teklif, 
“Deniz Altı Çelik Tüneli” adı altında sunuldu. Projenin toplam uzunluğu eskizde 3,1 kilometreydi, deniz altındaki 
tüp geçit ise 1,9 kilometre olarak belirtildi. Simon Preault’tan 11 yıl sonra başka bir “Tüp Geçit Projesi” yeniden 
gündeme geldi. Üç Amerikalı mühendis, Frederic E. Storm, Frank T. Lindman ve John A. Hilliker tarafından 
yeni bir proje hazırlandı.

1902 yılında yine Abdülhamit’e sunulan “Cesr-i Enbubi fil bahr” isimli projede, denize sabitlenmiş sütunların 
üzerinden geçirilen tüp geçitte işleyen trenle Yenikapı ile Harem, Harem’den Haydarpaşa’ya yapılan 
demiryoluyla da Avrupa ile Anadolu demiryolları ağı birbirine bağlanacaktı.

Amerikalı mühendisler “Tünel-i Bahri”nin beratını aldılar. 
Ancak bu proje de sonuçlanamadı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan demiryolu seferberliği 
daha sonraki yıllarda da olanca hızıyla sürdü. Mustafa 
Kemal Paşa, özellikle demiryollarının geliştirilmesi için 
çalışmalarda bulundu. Ancak, demiryolları 1950’lerde kendi 
haline bırakıldı; artık dönem, altyapı eksik olsa da karayolları 
ve otomobillerin dönemiydi. O tarihlerde giderek artan göç 
nedeniyle özellikle
İstanbul’da şehir içi ulaşım büyük bir sorun haline geldi. 
Trafik sorununu çözmek üzere yeni yollar yapılıyor ancak 
bunlar, plansız gelişen kentin ulaşım derdine çözüm 
olamıyordu.

1960’ların sonuna doğru kamuoyunun en önemli gündem 
maddesi boğaza köprü yapma fikriydi.

Tartışmalar arasında 1970 yılında 1. Boğaz Köprüsü’nün 
temeli atıldı. 1. Boğaz Köprüsü, kentin trafik sorununa 
çare olmayınca, 2. köprü ve sonrasında 3. köprü yapıldı. 
Köprülerin, İstanbul açısından birçok olumlu sonuçları 
oldu. Ancak çevre ve trafik sorunları devam etti.

İstanbul’un ulaşım sorunlarının toplu taşıma projeleri 
olmadan çözülemeyeceğinin anlaşıldığı 90’lı yıllarda, bir 
zamanlar hayal olan İstanbul Boğazı altından demiryolu 
geçirmek düşüncesini gerçekleştirmek üzere, GAMA 
Holding Kurucu Üyesi rahmetli Uğurhan Tunçata’nın 
girişimleriyle Marmaray Projesi gündeme geldi.

Parsons Brinckerhoff tarafından hazırlanan fizibilite 
etüdünü takiben, uzun yıllar tartışılan Marmaray Projesi’nin 
1. Etabı Japonya’dan sağlanan hibe niteliğindeki finansman 
ile 2004 yılında başladı. Marmaray’a adını veren GAMA 
Holding Yönetim Kurulu Üyelerinden merhum Süreyya 
Yücel Özden’dir.

Marmaray, dünyada iki kıtaya birden yayılmış tek şehir olan 
İstanbul’da, Avrupa ve Asya’yı ilk defa bir tünelle birbirine 
bağladı ve dünyada bu özelliği taşıyan tek tünel oldu. 
Avrupa yakasındaki Halkalı ile Asya yakasındaki Gebze 
ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir banliyö 
demiryolu sistemiyle bağlamak amacıyla hayata geçirilen 
Marmaray Projesi ile İstanbul’daki banliyö demiryolu sistemi 
iyileştirildi, modern vagonlar temin edildi ve demiryolu 
boğaz tüp tüneli inşaatı yapıldı. 

TÜNEL-İ BAHRİ’DEN MARMARAY’A

ÖZEL DOSYA ÖZEL DOSYA
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Dünyanın en derin Batırma Tünel Projesi olmasının 
yanı sıra, Marmaray Projesi’ni diğer inşaat projelerine 
nazaran dünya genelinde benzersiz bir noktaya taşıyan 
başka bir unsur da Üsküdar İstasyonu oldu. Üsküdar 
Meydanı’nda, boğazın kıyısında, bir bölümü denizden 
kazanılmış bir alanda inşa edilen Üsküdar İstasyonu, 
yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda ve yarım futbol 
sahası genişliğinde olup, on katlı bir bina yüksekliği kadar 
yeraltına inmektedir. Deniz kenarında bu derinlikte bir 
yapı örneğine dünyada pek rastlanmamaktadır.

Yeni bir Kent Kültürü
Kentte yaşayan insanlar açısından zamanın ne kadar 
kıymetli olduğu düşünüldüğünde, yolculuğun süresini 
bilmek büyük önem taşıyor. Sürekli artan kent trafiğinin 
yoğunluğu ise yolculuk süresini önceden hesaplanamaz 
bir hale getiriyor. 

Yolcularına daha hızlı ulaşım hizmeti sunan ve en 
önemlisi “her zaman aynı süre” garantisini veren 
Marmaray’ın uzun vadeli dönüşüm yaratacak 
sonuçlarından biri de yeni bir “kent kültürü” yaratması 
oldu. 

Bir dünya başkenti olan İstanbul’da iş ve kültür 
merkezlerine kolay erişim imkânı sağlarken, kentsel 
yaşamın canlı olmasını ve hem ekonomik hem de 
kültürel anlamda da gelişmesinde önemli katkısı var. 

Çevreci Anlayış, Çevreci Proje
Elektrik enerjisi kullanarak çalıştığı için hava kirliliğine 
neden olmayan Marmaray, yapım sürecinde 
gerçekleştirilen başarılı atık yönetimi ile de çevreci bir 
proje oldu.

Proje kapsamında yapılan sualtı kazısı ve tarama işleri 
sonucunda çıkan kum, çakıl ve kaya gibi ortalama         
1 milyon m3 malzeme Çevre Bakanlığı denetiminde 
seçilen kıyılardan kilometrelerce uzakta olan bölgelere 
götürüldü. 

Atıkların deniz tabanına inerek su kaynaklarını 

kirletmesini engelleyen bu bölgelere, yüklü 

miktardaki atık nakliyesinin titizlikle yapılması 

sağlanarak Marmaray, çevre duyarlılığı açısından da 

dünya çapında bir proje olmanın gereklerini yerine 

getirdi. 

İstanbul Boğazı’nın her iki yakasındaki demiryolu 
hatlarını, boğazın altından bir demiryolu tünel 
bağlantısıyla birbirine bağlayan 1. Etap, Japon Taisei ve 
GAMA-NUROL ortaklığı tarafından gerçekleşti. Hat, 
Yedikule’de yeraltına girmekte ve yeraltı istasyonları 
olan Yenikapı, Sirkeci boyunca ilerleyerek İstanbul 
Boğazı’nın altından batırma tüp tünelle geçip, diğer 
bir yeni yeraltı istasyonu olan Üsküdar’a bağlanarak 
Ayrılıkçeşme İstasyonu’nda tekrar yüzeye 
çıkıyor. Aksaray-Havalimanı, Yenikapı-
Taksim-Hacıosman metro ve tramvay 
hatları, Anadolu yakasındaki Kadıköy-
Pendik, Üsküdar-Çekmeköy metro 
hatlarına entegre olarak İstanbul’da 
raylı ulaşımın belkemiğini oluşturdu.

İyileştirilmiş ve yeni yapılan 
demiryolu sisteminin tamamı, 76 km 
uzunluğundadır. Ana yapılar ve sistemler, 
batırma tüp tünel, delme tüneller, aç-kapa tüneller, 
hemzemin yapılar, 3 yeni yeraltı istasyonu, 37 yerüstü 
istasyonu (yenileme ve iyileştirme), işletim kontrol 
merkezi, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yerüstüne 
inşa edilecek olan yeni bir üçüncü hat dahil olmak 
üzere; mevcut hatların iyileştirilmesi ve tamamen 
yeni elektrikli, mekanik sistemlerden oluşuyor.

MARMARAY, Kıtalar Arası Ticari Yük 
Taşımacılığının Merkezi Oldu
Dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden 
birisi olan Marmaray, kesintisiz yük taşımacılığında 
da önemli rol oynamakta olup, 00.00-05.00 saatleri 
arasında yurt içi, yurt dışı ve transit yük taşımacılığına 
hizmet veriyor.

2017 yılında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 
tamamlanmasıyla Pekin-Londra arasındaki transit 
hat Marmaray güzergâhından geçmeye başladı. 
Çin’den Avrupa’ya ilk transit trenin Kasım 2019’da bu 
güzergahı kullanmasıyla uluslararası demiryolu yük 
taşımacılığında yeni bir devir açılmış oldu.

Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı 
sağlayan Marmaray, ticari yük taşımacılığının ulaşım 
maliyetini azaltırken, sektöre zaman tasarrufu da 
kazandırdı.

Bir Mühendislik Başarısı
Dünyadaki en derin batırma tüneli, İstanbul Boğazı’nın 

60 metre derinliğine Marmaray Projesi kapsamında 
inşa edildi. Dünyanın en tehlikeli fay hatlarından 

biri olan Kuzey Anadolu fay hattına yalnızca 
20 km uzaklıkta olduğundan, 7.5 moment 

büyüklüğündeki bir depremden; sıfır 
güvenlik riski, minimum işlev yitirme, 
batırma tünel ve birleşimlerinde 
su sızdırmazlığı korunarak çıkması 

hedeflerine göre tasarlandı ve uygulandı. 

En az 100 yıl tasarım ömrünün sağlanabilmesi 
için diğer tasarım kriterlerinin yanı sıra, alkali 

agrega tepkimesine, dış ortam şartlarına, dona ve 
kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı, 40 Mpa erken yaş 
çatlaksız beton kullanıldı.

Marmaray, dünyada iki kıtaya 
birden yayılmış tek şehir olan 

İstanbul’da, Avrupa ve Asya’yı ilk 
defa bir tünelle birbirine bağladı 
ve dünyada bu özelliği taşıyan 

tek tünel oldu. 

ÖZEL DOSYA ÖZEL DOSYA
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BİR İSTANBUL 
ÖYKÜSÜ:
MARMARAY

Ulaşım sektörümüzün kilometre taşlarından biri olan TAISEI – GAMA – NUROL ortaklığı tarafından 
yapılan Marmaray Projesi’nin süreci ve detaylı öyküsü GAMA Holding tarafından kitap haline getirilmiştir.

Kitap para ile satılmamakta, talep edildiği takdirde hediye edilmektedir.
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MARMARAY, İstanbul’un 
Tarihini Aydınlattı
İstanbul’un tarihinin izleri üstünde 

yürütülen inşaat işleri, proje 

başlangıcından ticari tren

işletmeciliği başlangıç tarihi olan 

29.10.2013’e kadar geçen 9 yıl 2 

aylık süre içinde arkeolojik kazılar 

nedeniyle uzun süre beklemek 

durumunda kaldı. Sirkeci İstasyonu 

Kuzey Giriş Yapısı kazıları 7 yıl sürdü.

Marmaray, İstanbul’un tarihinin

aydınlatılmasına olan katkısının yanı 

sıra dünya arkeoloji mirasına da 

büyük katkı sağladı.

Marmaray Projesi kapsamındaki 

arkeolojik kazılarda, İstanbul’un 

tarihine ışık tutacak 13 batık ve 

35 binin üzerinde arkeolojik eser 

bulundu. 

Yenikapı’da erken dönem 

İstanbulluların iskeletleri ve 8500 yıl 

öncesine (MÖ 6500) ait ayak izlerinin 

yanı sıra dünya literatürüne geçmiş 

ancak bulunamamış olan Thedesius   

Limanı ortaya çıkarıldı. “Milenyum 
Limanı” olarak da anılan bu limanda 
gemi enkazı da bulundu. Bu gemilerin 
en dikkat çekici olanı “Lagan 12” batmış 
olduğu yüklü haliyle çıkarıldı. Böylece 
6000 yıl olarak bilinen İstanbul’un 
geçmişe dönük tarihi, 2500 yıl geriye 
çekilerek 8500 yıla çıktı.

Ele geçen 40 binin üzerindeki arkeolojik 
eser, zaman zaman düzenlenen 
sergilerle halkla
buluşuyor. Eserlerin tamamının 
Yenikapı’ya kurulacak olan müzede 
sergilenmesi planlanıyor.

MARMARAY, ISTANBUL’UN 
TARIHININ AYDINLATILMASINA 
OLAN KATKISININ YANI SIRA 

DÜNYA ARKEOLOJI MIRASINA 
DA BÜYÜK KATKI SAĞLADI.

YENIKAPI-BATIK

GÖMÜT

HELLENISTIK-ALABASTRON

MERMER HEYKEL BAŞI
(M.Ö. 5 YY)
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YANGIN BÖLGELERİNE DESTEK

GAMA olarak, 2021 Temmuz ayında Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde yaşanan yangın 
felaketlerinin ardından Muğla Belediyesi’nin 
talebi doğrultusunda, powerbank, yanmaz 
eldiven, yanmaz ayakkabı, el feneri, kafa 
lambası, N95 toz maskesi ve ince kalem pil 
içeren yardım paketlerini ihtiyaç bölgelerine 
gönderdik. 

Bu üzücü süreçte ormanlarımızı ve doğamızı 
korumak amacıyla her gün hayatlarını 
tehlikeye atan yangın söndürme ekiplerine ve 
gönüllülere minnetlerimizi sunuyoruz.

YENİDEN 
YEŞERTECEĞİZ

GAMA olarak Türkiyemizin ve dünyamızın 
geleceği için yarınlarımızı yeniden yeşertmek 
amacıyla Türk Müteahhitler Birliği’nin başlattığı 
kampanyaya fidan bağışında bulunduk.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SIFIR ATIK PROJESİ

GAMA olarak merkez binamızda uzun süredir uyguladığımız atık yönetimini bir ileri seviyeye taşıyarak, 
SIFIR ATIK sistemine dönüştürüyoruz. Atıkların işletilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan sorumlulukları yerine getirmek amacıyla oluşturduğumuz Sıfır 
Atık Eylem Planını uygulamaya aldık.  

Sürdürülebilir bir yaşam ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla binamızda 
oluşturduğumuz atık toplama alanları ile doğaya zarar vermeyecek şekilde atıkların bertaraf 
edilmesini sağlıyoruz. 

Her türlü bahçe atığını, sebze ve meyve atıklarını tekrar toprağa kazandırmak ve doğal gübre yapmak 
amacıyla bahçemize kompost atık ünitesi yerleştirdik. 

Bu proje kapsamında binamızın çeşitli yerlerine yerleştirilen atık sepetleri hakkında personeli 
bilgilendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla 15 Aralık 2021’de çalışanlarımıza ‘Sıfır Atık Eğitimi’ 
düzenledik. 

İnsana ve çevreye değer katacak Sıfır Atık Sistemi uygulamasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

GAMA olarak #HedefimizSıfırAtık



önlenemediği durumda 
yeniden kullanımı atık 
yönetimi hiyerarşisinin öncelikli 
basamaklarıdır. Yeniden kullanım 
imkânı olamayan atıkların ise 
ekonomiye kazandırılması amacıyla 
geri dönüşümü, maddesel geri 
kazanımı veya enerji olarak geri 
kazanımı şeklinde bir yol izlenerek 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 12.07.2019 tarih ve 
30829 sayılı Resmi Gazete’de Sıfır 
Atık Yönetmeliği yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 
kapsamında, ÇED Yönetmeliğinin 
Ek-1 Listesinde yer alan sanayi 
tesislerinin, 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar temel seviye “Sıfır Atık 
Belgesi” alması gerekmekteydi. 
Bu kapsamda GAMA Enerji 
santrallerinden Kırıkkale ilinde 
bulunan İç Anadolu Doğal Gaz 
Kombine çevrim santralimiz, 2020 
yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar sonucunda 20.11.2020 
tarihinde temel seviye Sıfır 
Atık Belgesini almaya hak 
kazanmıştır. ÇED Yönetmeliğinin 
Ek-1 Listesinde yer alan sanayi 
tesisleri kapsamında bulunan 
santrallerimiz için de çalışmalar bu 
yıl içinde tamamlanmış ve belge 
başvuruları yapılmıştır.
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Bu oranlara baktığımızda atıklarımızın çok büyük 
bir kısmının değerlendirilebilir yani geri kazanılarak 
hammadde olabilecek, yeni ürünlere dönüştürülebilecek 
olduklarını görüyoruz. Bunun yanında kaynağından 
ayrılmadığı ve çöpe atıldığı için plastik, kâğıt-karton, 
cam, metal gibi değerlendirilebilir birçok atık depolama 
sahalarına gitmekte ve yaklaşık olarak her yıl 1 milyar TL’lik 
kaynak yok olmaktadır. Oluşan bu atıkların herhangi 
bir işleme tâbi tutulmadan doğrudan depolama 
sahalarında bertaraf edilmesi düşünüldüğünde, kaba 
bir hesapla her yıl yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde 
depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı şekilde bu 
atıkların toplanması, taşınması ve/veya depolanması gibi 
yönetimsel faaliyetler de ilave maliyetler doğuracaktır. 

İdeal atık yönetim hiyerarşisine göre, atıkların oluştuğu 
yerde önlenmesi ve azaltılması, oluşumunun 
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Ülkemizde ve dünyada nüfusun artması ve kentleşmenin hızla büyümesinden 
dolayı, tüketimin artışına paralel olarak atık miktarları da her geçen gün hızlanarak 
artmaktadır. TÜİK verilerine göre 2023 yılında 86,9 milyon, 2040 yılında 100 milyonu 
geçmesi beklenen Türkiye nüfusu için 2016’da belirlenen günlük kişi başı atık miktarı 
olan 1,17 kg dikkate alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, bu durum 
doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı 
kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bundan dolayıdır ki doğal kaynakların 
verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. 

Bu kapsamda TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında “Sıfır Atık” projesi başlatmıştır. 
Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize 
edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağından ayrı toplanmasını ve geri 
kazanımının sağlanmasını içeren ve “Atık Yönetim Felsefesi” olarak adlandırılan bir 
hedeftir. Ülkemizde oluşan evsel atıkların %52’sini organik atıklar, %6’sını plastik atıklar -ki 
bunların çok büyük bir bölümünü plastik poşetler oluşturmakta-, %10’unu kâğıt-karton 
atıkları, %4’ünü cam, %2’sini metal atıklar oluşturmakta, kalan kısmı ise diğer atıkları 
kapsamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeşim Aştı / GAMA Enerji A.Ş. Kalite ve Sertifikasyon Direktörü
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21 Ekim 2021 Perşembe günü İSG Yöneticimiz 
Burçak Bulut tarafından gerçekleştirilen “ISO 
50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi ve Enerji 
Verimliliği” eğitimine GAMA Enerji merkez ofis, 
GATES İstanbul ofis ve tüm santrallerimizden 57 
GAMA Enerji personeli katılım gösterdi. Eğitim 
kapsamında katılımcılara ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılırken, 
GAMA Enerji tarafından enerji yönetimine ilişkin 
halihazırda alınmış olan aksiyonlar aktarıldı. 
 
Eğitimin ikinci bölümünde ise katılımcılara enerji 
tasarrufu ipuçlarının yer aldığı kampanyaya ait 
görseller sunuldu. Tüm çalışanların hem çalışma

GAMA olarak 2021 Temmuz ayında, şirketler arasında 
düzenlenen Business Cup Tavla Turnuvası’nda yerimizi 
aldık. Şeker Bayramında düzenlediğimiz turnuvada 
dereceye giren Hurşit Göbütoğlu, Yaşar Özdemir, Kürşat 
Palamutoğlu, Erhan Sayılı GAMA’yı organizasyonda 
temsil ettiler. GAMA Connect üzerinden gelişmelerin ve 
sonuçların paylaşıldığı, şirketler arası tavla turnuvasında 
yarışan ekibimize teşekkür ediyoruz.

hem de yaşam alanlarında elektrik, su ve ısı enerjisini verimli nasıl kullanmaları gerektiği açıklanarak, 
farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Söz konusu görseller, EnVision sisteminde pop-up bildirimler halinde 
Kasım ayı boyunca paylaşıldı ve ekran koruyucu olarak tüm bilgisayarlarda görünür hale gelmesi sağlandı. 

Enerji Verimliliği Eğitimlerinin GAMA Enerji bünyesinde yılda en az iki kere olmak üzere tekrarlanması ve tüm 
çalışanların katılımının sağlanması planlandı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETKİNLİĞİ

BUSINESS CUP TAVLA 
TURNUVASI’NA KATILDIK

DR. ÖZGÜR BOLAT İLE “MUTLULUK VE 
BAŞARININ PRENSİPLERİ” 

“Mutlu ve başarılı bir insan nasıl yetiştirilir” sorusundan yola çıkarak kendi başarı ve mutluluk modelini 
oluşturan Dr. Özgür Bolat’la, 26 Ekim 2021 tarihinde konferans salonumuzda “Mutluluk ve Başarının 
Prensipleri” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Keyifli söyleşi sırasında, kendi mutluluk formülünden 
bahseden Bolat, çalışanlarımıza yönelttiği çeşitli sorulara verilen yanıtlar eşliğinde, ebeveyn-çocuk ilişkisi 
hakkında farkındalığımızı artıracak açıklamalarda bulundu.

ETKİNLİKLER ETKİNLİKLER
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TEKNOFEST İNSALIK YARARINA TEKNOLOJİ 
YARIŞMASI BİRİNCİLERİ GAMA’DA 

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. Üretim ve Tasarım 
Müdürü Sinan Dülger’in de destekleri ile geliştirdikleri 
“SAHIN96 İnsansız Hava Aracı Yangın Söndürme 
Mühimmatı” projesi ile TEKNOFEST 2021 “İnsanlık 
Yararına Teknoloji” yarışmasında lise seviyesinde 
Türkiye birincisi olan Osmaniye Şehit Binbaşı 
Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencileri Cihanay 
Kelkoca ve Oğulcan Doğan’ı Aralık 2021 tarihinde 
GAMA Merkez Binamızda ağırladık. Sinan Dülger’in 
ve GAMA Enerji Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Yöneticimiz Emre Sümer’in moderatörlüğünü 
yaptığı sohbetimizde öğrencilerimiz SAHIN96 
projesini detaylıca anlatırken GAMAlıların da 
merak ettikleri soruları yanıtladılar. GAMA olarak 
geleceğimizi ve doğamızı korumaya yönelik 
geliştirilen bu projeye katkı vermekten mutluluk 
duyuyor, öğrencileri çalışmalarından ötürü kutluyor 
ve başarılarının devamını diliyoruz.RADYO ŞEF YAYINDA

ETKİNLİKLER ETKİNLİKLER

MERVE GÜLTEKİN İLE “STRESLE SÖRF YAPMAK”

Stres ve kaygı seviyelerimizi tanımak ve onları 
yönetebilmek için 15 Eylül 2021’de GAMA 
çalışanlarına çevrim içi bir seminer düzenlendi. 

Uzman Klinik Psikolog Merve Gültekin ile “Stresle 
Sörf Yapmak” isimli seminerimizde stresin 
üzerimizdeki etkilerini, stresin kişisel yüzünü 
ve ebeveyn olarak çocuklarımızı hayata nasıl 
hazırlamamız gerektiği konuşuldu.

GAMA’lıların müzikle buluşma noktası “RADYO 
ŞEF” yayın hayatına başladı. 

Birbirinden farklı müzik tarzlarının yer aldığı ve 
her cuma gönüllü bir GAMA çalışanının hazırladığı 
müzik listesinin yayınlandığı “RADYO ŞEF”, 
çalışanlar özelinde yayın hayatına devam ediyor.



B L O G YA Z I L A R I
R Ö P O R T A J
K İ T A P K U L Ü B Ü
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RÖPORTAJ: 
SEÇİL KUYUCAK

SEÇİL KUYUCAK’IN 
EIC KADIN LİDERLİK 
PROGRAMI’NDA 
MENTORLUK DENEYİMİ

GAMA Güç Sistemleri Sözleşme ve Yönetim 
Direktörü Seçil Kuyucak, “EIC Kadın Liderlik 
Programı (European Innovation Council 
Women Leadership Programme)”na 
mentor olarak seçildi. EIC Kadın Liderlik 
Programı; kadınların yeniliklere ve teknolojik 
gelişmelere adapte olmasını, ağ kurma 
becerileri kazanmalarını ve şirketlerdeki 
etkin rollerini artırmayı amaçlıyor. 2021 
Eylül ayında başlayan programda 6 ay 
boyunca mentorluk yaparak iş yaşamındaki 
deneyimleriyle Avrupa’daki kadın çalışanlara 
yol gösterecek olan Seçil Kuyucak’ı tebrik 
ediyoruz.

Seçil Şef, kısaca sizi tanıyabilir miyiz lütfen? 
1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldum ve proje 
mühendisi olarak iş hayatına atıldım. 
Lisans eğitimim sonrasında eş zamanlı 
olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Su Kaynakları ve Hidromekanik Ana Bilim 
Dalı ve ODTÜ İşletme Bölümlerinde yüksek 
lisansımı tamamladım. 20 yılı aşkın süredir 
inşaat sektöründe, özellikle EPC projelerde 
çeşitli görevlerde bulundum. Son sekiz 
yıldır GAMA ailesinin bir parçasıyım, 
sözleşme ve yönetim direktörü olarak görev 
yapmaktayım.

Parçası olduğunuz uluslararası mentorluk 
programıyla ilgili biraz bilgi verir misiniz?
EIC Kadın Liderlik Programı (European 
Innovation Council Women Leadership 
Programme); kadınların yeniliklere ve 
teknolojik
gelişmelere adapte olmasını, iletişim ağı kurma 
becerileri kazanmalarını ve şirketlerdeki etkin 
rollerini artırmayı amaçlayan ve tamamen 
gönüllülük esasına dayanan bir program. 
Program 2021 Eylül ayında başladı ve yaklaşık 
altı ay boyunca devam edecek.

Nasıl bu sürece dahil oldunuz? Kriterler 
nelerdir?
Bir arkadaşımın davetiyle sürece dahil oldum. 
Detaylı bir başvuru süreci mevcut. Adayın 

hangi konulardaki uzmanlık ve tecrübesini ne 
şekilde mentiye aktarabileceğini anlatması 
gerekli. Ben kurumsal hayat, inşaat ve enerji 
sektörü, proje ve sözleşme yönetimi, kariyer 
yönetimi ve iş-yaşam dengesi konularında 
katkı sağlayabileceğimi belirtmiştim. 
Başvurum olumlu sonuçlanınca programa 
dahil edildim.

Mentorlukla ilgili bir eğitim verdiler mi ya da 
izlediğiniz bir yol haritası var mıdır? Sistem 
nasıl ilerliyor? 
Program dahilinde bir zaman çizelgesi 
mevcut. Başlangıçta iki haftalık bir sürede 
“Chemistry Calls” adı verilen görüşmelerle 
farklı menti ve mentorlar bir araya gelip 
beklentilerini ve sağlayabilecekleri katkıyı 
tartıştılar. “Chemistry Calls” görüşmeleri 
sonucunda EIC, kendi algoritmasına 
göre uygun gördüğü mentor ve menti 
eşleşmelerini gerçekleştirdi. 

Eşleştirme süreci sonrasında EIC ve 
European Women on Boards (EWoB) 
tarafından “Mentoring the Mentors” isimli bir 
eğitim verilerek “programın amacı, bütüncül 
yaklaşımı, mentoring planının hazırlanması 
ve yönergeleri” gibi konular anlatıldı. “Ice 
Breaker” adı verilen görüşmelerle mentorların 
birbirlerini tanıması ve deneyimlerini 
birbirlerine aktarması sağlandı.

Kaç kişiye mentorluk yapıyorsunuz? Genel 
olarak programda kaç tane menti, kaç tane 
mentor var? 
Programda 33 farklı ülkeden 248 onaylı 
mentor ve 213 menti bulunuyor. Görüşmeler 
sonucunda bu programda 44 mentor, 50 
menti ile eşleştirildi. Ben yurt dışından bir 
kişiye mentorluk yapıyorum. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ



MUAMMER ÖZTÜRK 
BİLİŞİM 4 MEVSİM 
DERGİSİ’NDE

Bilişim 4 Mevsim dergisinin Nisan-Mayıs-
Haziran 2021 sayısının “Müşterilerimizden” 
bölümüne GAMA Holding Yazılım Müdürü 
Muammer Öztürk konuk oldu. 

GAMA Holding Bilgi İşlem Ekibi olarak, 
birçok sektörde faaliyet gösteren bir şirketin 
getirdiği sorumluluklardan ve pandemi 
döneminde yaşanan sorunların üstesinden 
nasıl gelindiği hakkında sorulara yanıt veren 
Öztürk, “Gerek şantiyelerimizin gerekse 
merkez çalışanlarımızın pandemi döneminde 
işlerini sorunsuz yürütebilmeleri için gösterdiği 
gayret için Bilgi İşlem Ekibimiz ile ayrıca gurur 
duyduğumu da ifade etmek isterim” dedi.
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Deneyim ve bilgilerinizi aktarmanın, genç bir 
kadın çalışana destek olmanın hissiyatını ve 
deneyimini paylaşır mısınız?
Açık iletişim ve güvene dayanan bu süreçte 
genç bir kadın çalışana katkı sağlayabilmek, 
deneyim ve bilgimi aktararak olayları farklı 
şekilde düşünmesinin de mümkün olabileceğini 
göstermek bana inanılmaz keyif ve mutluluk 
veriyor. 

Hangi konularda daha çok destek oluyorsunuz?
Program, esnek olma ve mentinin talepleri ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendirme şansını sunuyor. 
Mentinin talepleri ve planımız doğrultusunda 
mentinin yaşamına bütüncül olumlu bir 
değişiklik getirmeye, profesyonel ağlarını

genişletmeye, soft-skil’lerini geliştirmeye, 
stratejik düşünme becerisi kazandırmaya ve iş-
yaşam dengesi kurmasına destek oluyorum. 

Bu program size ne kattı? En çok hangi yönünü 
sevdiniz?
Pro-bono esasına dayalı bu programa katılmak, 
genç kadın çalışanlara yol gösterebilmek ve 
deneyimlerimi paylaşabilmek şansını yakalamak 
ve erkek egemen iş dünyasında karar almada 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 
ufacık da olsa bir katkıda bulunabilmek beni 
çok mutlu ediyor. Genç ve taze bakış açısına 
sahip mentiyle vakit geçirmek, benim de bakış 
açımda ve düşüncelerimde olumlu bir farklılık 
ve çeşitlilik yarattı. 

Öncelikle Söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz sizi ve 
GAMA Holding’i okuyucularımıza tanıtmakla 
başlayalım. Efendim, şirketiniz ve görev 
yaptığınız Bilgi İşlem Bölümü hakkında biraz 
bilgi verir misiniz? 
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. GAMA’nın 
uzmanlaştığı sektörler; termik, hidroelektrik, 
doğalgaz ve rüzgâr enerji santralleri, 
rafineriler, petrokimya ve kimya tesisleri, 

demir-çelik ve metalürji tesisleri, doğalgaz 
işleme ve LNG tesisleri, çimento fabrikaları, 
altyapı ve metro projeleri olarak özetlenebilir. 

Kaç kişi çalışıyor? Görevleri ve uzmanlık alanları 
nelerdir?
Bilgi İşlem Direktörü Sn. Erkin Başyiğit, ben 
ve diğer arkadaşlar; ERP uzmanı, Bilgi İşlem 
Uzmanı ve teknik destek uzmanları olarak 
toplam altı kişiyiz. Grup olarak hem donanım 
hem de yazılım alanlarında görev yapmaktayız. 
Özetle, kullanıcıların notebook yazılımlarının 
düzenlenmesinden tutun, veri tabanı yönetimi, 
mail server, file server, web server ve benzeri 
bir çok görevleri uyum içinde yürütmekteyiz. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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GAMA Holding’de ve bölümünüzde yürütülen 
görevler/hizmetler nelerdir?
Yazılım Bölümü olarak Oracle ERP, Bordro, 
E-fatura, E-defter, E-arşiv, E-irsaliye gibi iş 
yazılımlarının işletimi, bakımı, güncelleme ve 
gerektiğinde ek geliştirmelerini yapmaktayız. 
ek geliştirmelerini yapmaktayız. GAMA 
Holding Bilgi İşlem Ekibi olarak hemen 
hemen her BT biriminin sağlamakta olduğu 
BT hizmetlerini yürütmekteyiz (mail, file 
server, güvenlik yazılımları ve yönetimi, 
internet altyapısı ve yönetimi, kullanıcı destek 
yönetimi).  

Kurumunuzun web sayfasında da açıkça 
görülüyor, enerji, sağlık, ticaret gibi pek çok 
sektörde faaliyet gösteriyor, dev gibi uluslararası 
projelere imza atıyorsunuz. Böylesine yoğun 
iş yapılan şirketler topluluğunun bir parçası 
olarak çalışmanın güçlükleri ya da avantajları 
nelerdir? 

GAMA Holding Şirketleri, bugüne kadar batıda 
İrlanda’dan, doğuda Rusya’nın Sakhalin Adası’na 
kadar uzanan coğrafyada 25’in üzerinde ülkede, 
uluslararası çapta 400’ün üzerinde büyük ölçekli 
projenin yapımını gerçekleştirdi. Son dönemdeki

projelerimizden örnek vermek gerekirse; 
Bahreyn’in en büyük ve bu bölgedeki en verimli 
güç santrali olan 1800 MW gücündeki ALBA 
Güç Santrali’nin yapımını 2020 yılında başarıyla 
tamamladık. ALBA Güç Santrali, globalde bir 
alüminyum tesisi içinde kullanılan ve Orta 
Doğu’da kurulan ilk H-Class teknolojisine sahip 
olması ile de büyük önem taşıyor. Ülkedeki ilk 
projemiz olan ALBA Güç Santrali, MEED Project 
Awards kapsamında “Power Generation Project 
of the Year” kategorisinde “National Winner” 
seçildi. Takdir edersiniz ki, bu büyüklükteki bir 
organizasyonun içinde Bilgi İşlem Ekibimizin 
yüklendiği sorumluluklar da oldukça önemli. 
Bunun yanı sıra uluslararası saygınlığı ve marka 
değeri olan GAMA Holding’in çalışanları olarak 
iletişim içinde olduğumuz kurumların da bize 
karşı tavır ve davranışları pozitif yönde oluyor.

Kaç kişi çalışıyor? Görevleri ve uzmanlık 
alanları nelerdir?
2021 yılında Türkiye dahil 5 ülkede toplam 
bedeli 2 milyar dolarlık projeler yürüten bir
şirket olarak, tüm dünyanın etkilendiği, 
hastalıkların milyonlara ulaştığı, her gün 
yüzlerce ölümlerin oluştuğu bir dönemde 
kuşkusuz bizler de etkilendik. Fiziksel 
olarak şirkette olmadan işlerini yürütebilen 
çalışanlarımız uzaktan çalışmaya teşvik edildi. 
Her kurumda alınan önlemler gibi şirket içi 
ateş ölçme, maske takma zorunluluğu, ortak 
alanların kullanımı gibi birçok değişiklere 
gidildi. 

Yeri gelmişken bir noktayı vurgulamak isterim: 
Pandeminin başladığı ilk günden şu ana kadar 
geçen süreçte, şirket yönetimi ve ilgili birimler 
(sağlık, iletişim, güvenlik, insan kaynakları) 

gerekli her türlü tedbiri alarak çalışanlarımızı 
güvenli ve sağlıklı tutabilmek için ellerinden 
gelen her türlü gayreti gösterdiler. Gerek 
şantiyelerimizin gerekse merkez çalışanlarımızın 
bu dönemde işlerini sorunsuz yürütebilmeleri 
için gösterdiği gayret için Bilgi İşlem Ekibimiz 
ile ayrıca gurur duyduğumu da ifade etmek 
isterim. Bu dönemde özellikle uzaktan çalışma, 
video konferanslar, toplantılar, elektronik 
imza gibi uzaktan çalışmayı ve iş sürekliliğini 
destekleyecek yazılım ve benzer araç-gereçleri 
temin ederek personelin uzaktan çalışmasını 
hiçbir aksaklık yaşanmadan başarıyla sağladılar

Geleceğe ilişkin kurumunuzun ya da 
bölümünüzün hedefleri, planları var mı? 
Özellikle bilgi işlem teknolojileri ve uygulama 
yazılımı altyapınızla ilgili olarak büyüme 
planlarınız var mı? 
Geleceğe yönelik şirket hedeflerinin saptanması 
ve politikaları kuşkusuz üst yönetim tarafından 
planlanmaktadır.

GAMA BT veya Yazılım Bölümü açısından 
bakarsak; şirket projelerinin gelişimine paralel 
olarak bizler de mevcut yapıyı yönetmekle 
beraber yeni eknolojileri şirkete adapte etmek, 
kullanıcıların iş yapış biçimlerini kolaylaştırmak 
ve yönetime hızlı ve güvenilir raporlar sunarak, 
olanaklar dahilinde BT hizmetlerini en iyi 
düzeyde tutmayı hedeflediğimizi söyleyebilirim.

Bilişim’le uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Bilişim 
Bordro ile yollarınız nasıl kesişmişti anımsıyor 
musunuz?
2002 yılında ORACLE ile ERP ye geçtiğimizde, 
bordro hizmeti için yerel iş ortağı olan Bilişim’le 
çalışmaya başladık. O gün bugündür de 
çalışmaya devam ediyoruz.
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Bugüne kadar 70.000 çalışana bordro hesaplatılmış ve yazılım web tabanlı olduğu için farklı ülke 
ve bölgelerde sorunsuz kullanılabiliyor. Dolayısıyla bordro işlemlerini yönetmek isteyen şirketler 
için Bilişim Bordro Sistemi oldukça kolay ve uygulanabilir bir yazılım diyebilirim. 

Son olarak dergimizin her sayısında insana, yaşama, kültüre ve gündeme ilişkin belli bir ana konu 
seçiyoruz. Bu sayımızın konusu Yapay Zekâ. Bu konuda birkaç söz söylemek ister misiniz? 
Elbette isterim. Aslında bizim kuşak, ben 1982 ODTÜ mezunuyum, geçmişte zorluklarla
karşılaştı. Bununla birlikte kendimi şanslı hissediyorum. Zira hem yoklukları gördük hem de 
bugünün olanaklarıyla da buluşabildik. Delikli kartlarla (Herman Hollerith buluşu) çalışmaya 
başlayıp bugünün fiber altyapısı ve süper iletkenlerle tanışma imkânımız oldu. 

Yapay zekâ konusuna gelince, gerçekten de günümüzde sanayi ve robot teknolojisinde olduğu 
gibi, ticaretten sağlığa her alanda kullanılmakta olan bir kodlama sistemi oluştu. Konuyla ilgili, 
yakın zamanda GAMA Holding Bilişim Teknolojileri Direktörü Erkin Başyiğit’in hazırladığı bir yazı 
vardı. Onun da iznini alarak burada sizlerle paylaşmak isterim. Aynen şöyle:

“Günümüzde bireylerin yaşam biçimleri ve alışkanlıkları takip edilerek her bir 
bilgisayarın veya bilgisayar yazılımı aracılığı ile herhangi bir donanımın, insan 
davranışlarını bire bir taklit etmesi ve topladığı bilgiler sayesinde kendini sürekli 
geliştirebilen sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay zekânın şüphesiz hem 
toplum hem de ekonomi için derin ve yıkıcı sonuçları olacaktır. PWC’nin 2017 
yılında gerçekleştirdiği çalışmasına göre, 2030 yılına kadar yapay zekâya bağlı 
olarak küresel GSYİH’da 15 trilyon dolar artış öngörülüyor.

Söz konusu artışın yarısı iş gücü alanında gerçekleşecek verimlilik iyileştirmeleri 
diğer yarısı da artan tüketici taleplerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Tarih, 
yapay zekânın temsil ettiği büyük değişikliğin başlangıçta korku ve şüpheyle 
karşılandığını ve sonunda her zamanki gibi bu tür yıkıcı değişikliklerin kitlesel 
benimsenmeye yol açtığını gösteriyor.

Birçok meslek yapay zekânın yayılması ile ortadan kalkmış olacak. Buna bağlı 
olarak mevcut iş gücünün yeteneklerini geliştirmek ve yapay zekâ çağının 
gereksinimlerine uyumlu hale getirmek gerçekten çok zorlayıcı bir toplumsal 
sorun haline gelecektir. Buna karşın birçok yeni meslek de ortaya çıkacaktır.

• Finansal hizmet sektöründeki tüm işlerin yaklaşık yüzde 40’ı 2030’a kadar 
yazılım robotları tarafından yapılabilir hale gelebilir.
• İmalat, nakliye ve perakende sektörlerindeki işlerin yüzde 40 ila 50’si 2030’a 
kadar donanım veya yazılım robotları tarafından yapılabilir.
• Robotların bile imalat sektöründeki görevlerini 3 boyutlu yazıcılar üstlenebilir.
• Blockchain, finansal işlemlerdeki aracı kurum ihtiyacını ortadan kaldıracak. 
Dünya ekonomi forumuna göre, GSYİH’nın yüzde 10’u 2030 yılına kadar 
blockchain üzerinden yürütülecek.

Kuşkusuz geçmişte yaşadığımız Endüstri Devrimlerinde olduğu gibi Endüstri 
Devrimi 4.0’a da uyum sağlayamayan birçok şirket/kurum ortadan kalkmış olacak. 
Dijital dönüşüm çabalarının ortalama yüzde 70’inin başarısızlıkla sonuçlandığı 
gerçeğinden yola çıkılarak, bu yıkıcı değişimin hızını da göz önünde bulundurup 
dönüşümün gereksinimlerinin detaylı analizi yapıldıktan sonra planlanması hem 
birey olarak hem de kurumlar olarak masamızda bulunan yapılacaklar listesinde 
birinci sırada olmalıdır.”
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Ekonomik gelişme, faydalarından toplumun 
yararlandığı zenginliğin yaratılmasıdır. 
Ancak bu kavram basit bir iş programı gibi 
yorumlanmamalıdır. Gerçekte, toplumun 
yaşam kalitesi ve refahını artırmayı hedefleyen, 
ülke ekonomisini büyüten bir yatırım işlemidir. 
Toplumsal gelişme ise bireylerin, mali ve becerisel 
bakımdan güçlendirilerek topluma katkılarının 
üst düzeye ulaşması için olanakların yaratılmasıdır. 
Yapılacaklar ifade edildiği kadar basitse o zaman 
niye bir türlü istenilen başarılar elde edilemiyor, 
konulan hedeflere ulaşılamıyor? İsterseniz, 
bunları biraz irdeleyelim.  

Dünya nüfusunun yaklaşık 
%10’luk kısmı (ki bu da 2020 
itibarıyla 768 milyon kişiye 
denk geliyor) açlık içerisinde 
bir yaşam sürmektedir. Yine 
verilere göre, açlık sınırının 
parasal tanımı da kişi başı 
günlük 1.25 dolar. Yani, dünya 
nüfusunun yukarıda rakamsal 
olarak belirtilen kısmı, günde 1.25 
doların altında kazanıyor veya hiç 
kazanamıyor, yani aç ve yoksul!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı “UNDP”, 
Birleşmiş Milletler’in, insanların yaşam kalitesinin 
yükseltilmesini amaçlayan ve bunun çeşitli 
araçlarla ülkeler arasında paylaşımını sağlamaya 
yönelik oluşturduğu global bir programdır. 
Dünya liderleri, 2030 yılında açlık ve yoksulluk 
sorununun tamamen ortadan kaldırılacağını 
taahhüt etmişlerdir. Bu amaçla UNDP 2015 yılında, 
yoksulluğu tamamen ortadan kaldıracak, insanlara 
barış ve bolluk getirecek, dünyamızın yaşanabilir 
bir gezen olma devamlılığını sağlayacak bir seri 
hedef deklare etmiştir. 

Ancak, tüm bu yaklaşımların ortak olduğu 
nokta, açlığın ortadan kaldırılması ve beslenme 
kalitesinin yükseltilmesi ile düzgün beslenememe 
bazlı yoksulluğa düşmüş  insanların, bu durumdan 
hemen ve uzun vadede kazanç sağlamalarına 
odaklanmasıdır. 

Hedeflere ulaşılmasında diğer önemli bir husus 
ve sanıyorum katkısının çok yüksek olacağı bir 
konu, kadın ve kız çocuk ayrımcılığıdır. Bunun 
sonlandırılması sadece temel bir hak değil ayrıca 
sürdürülebilir bir geleceğin yaratılabilmesinde 
vazgeçilemeyecek bir unsurdur. Bu bilince 
ulaşmamış pek çok ülke olduğunu unutmamakta 
yarar görüyorum. 15 sene öncesine göre okullarda 
daha fazla kız öğrenci bulunduğu ve pek çok 
bölgede ilk eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlandığı 
UNDP verileri ile kanıtlanmış olsa da hâlâ çok 
büyük ölçüde eşitsizlik varlığını sürdürmekte 
ve kadınlar sistematik bir şekilde yok sayılarak 
çalışma hakları istismar edilmektedir. Bugün, 
devlet organizasyonlarında öncekinden daha 
çok kadın çalışan bulunmaktadır, ancak sayının 
daha çok artması, cinsiyet eşitliğinin bir an önce 
sağlanmasında önemli bir etmen olacaktır.  
Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi dünya 
çapında çok güçlü ortaklık ve beraberlikleri 
gerektirmektedir. Günümüz teknolojisi ile ülkeler 
arasında bilgi alışverişi, fikirlerin ve gelişmelerin 
paylaşımı, gerekli desteklerin sağlanması daha 
kolay ve interaktif olabilmektedir. Bu, kalkınmakta 
olan ülkelere ciddi bir bilgi, beceri ve yöntem 
desteği demektir ki bu da “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri”ne daha çabuk ulaşılmasında önemli bir 
etkendir. UNDP verilerine göre 100’ün üzerinde 
ülke Ulusal Kalkınma Planlarına bu hedefleri dahil 
etmişlerdir. 

Bu hedeflerin gerçekleşmesi muhakkak ciddi 
vakit alacaktır. Çünkü konumuz “geri dönüş 
beklemeden vermek” ilkesinin daha ağır bastığı 
bir yaklaşımdır ve ayrıca ulaşılması gereken 

Bu 17 hedef, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-
SKH” olarak bilinmektedir. Bu hedefler birbirleriyle 
entegredir, yani birinde olacak değişim diğerlerinin 
çıktısında bir etki yaratacaktır. Ancak burada önemli 
husus; kalkınmanın toplumsal, ekonomik ve çevresel 
boyutlardaki sürdürülebilirliğini dengeleyecek 
nitelikte olmasıdır. SKH’lar yoksulluğu, açlığı, 
kadınlara ve kız çocuklarına karşı yapılan ayırımcılığı 
sonlandıracak şekilde tasarlanmıştır. SKH’ların 
amaçlarına ulaşması,  her toplumun bilgi, beceri, 
teknolojik ve parasal kaynaklarının seferberliği ile 

mümkündür.  

2015 yılında öngörülen bu hedeflerin, 
15 yıllık bir süre içerisinde başarılması 

benimsenmiş olmakla birlikte, 
“acaba şu anda nerelerdeyiz” diye 
de sorgulamaktan insan kendini 
alamıyor. Hedeflerin hepsi önemli 
olmakla birlikte, ilk iki sırayı alan 

açlık ve yoksulluk odağında yapılan 
çalışmaları biraz incelemekte yarar 

olduğunu düşünüyorum. 

Açlık ve yoksulluk birbiriyle eş anlamlı 
olmamakla birlikte, ikisi de birbirinin nedeni ve 

sonucudur. Aslında SKH’nin herbiri birbirinden 
bağımsız hedefler olmadığı için, örneğin; açlığı 
önlemek için tarımı geliştirmek, ürün verimliliğini 
artırmak gerekirken, iklim değişikliklerinin tarım 
üzerindeki etkisini göz ardı etmek olmaz. Kısacası 
hedefe ulaşmak için yapılacak plan ve programlarda, 
pek çok faktörün ele alınması gerekmektedir. Bu 
nedenle çeşitli organizasyonlar, “sıfır açlık” hedefine 
ulaşma amaçlı maliyet  tahmin çalışmalarında, 
farklı yaklaşımlar üzerinden gerçekten de çok farklı 
rakamlara ulaşmışlardır. Bu çalışmalar her yıl, en az 7 
milyar ile 265 milyar dolar arasında bir nakite ihtiyaç 
olduğunu göstermektedir.

ülkeler,  bölgeler ve orada yaşayan insanlarla 
anlaşma ve uygulama zeminlerini yaratmak, 
maliyetin yanısıra her bakımdan ciddi özveri 
isteyen bir çabadır. Hedeflere ulaşmada sivil 
toplum örgütleri, yöresel bazda katkı ve destekleri 
ile “Ekonomik ve Toplumsal Gelişme” hususunda 
küçük toplumlara servis götürmektedirler. Örneğin, 
2 milyonun üzerinde üyesi olan Uluslararası 
Rotary, 8 odak noktasından biri olan “Ekonomik 
ve Toplumsal Gelişme” kavramında yapılacak 
projeler için ciddi destekler sağlamaktadır. Burada 
hedef sürdürülebilir çözümler üretecek projeler 
yapmaktır. Rotary, projeleriyle meslek eğitimleri 
vererek kişinin toplumu için bir değer üretmesine 
yardımcı olmaktadır; yerel küçük finans şirketleri 
ile ortaklaşa çalışmalar yaparak müteşebbislere 
işlerini başarıyla geliştirebilmeleri için mikro-finans 
paketleri oluşmasını sağlamaktadır. Yoksul ve aç 
dünya nüfusunun %70‘nin kırsal alanlarda yaşadığı 
gerçeğinden hareketle, o bölgelerde sürdürülebilir 
tarım destekleme projeleriyle daha verimli üretim 
yapılmasını ve daha kaliteli ürün alınmasını 
sağlamaktadır. Rotary Vakfı, geçtiğimiz yıl itibarıyla 
yerel ekonomilerin büyümesi ve yoksulluğun 
azaltılması amacıyla Rotaryenler tarafından yapılan 
projelere 9.2 milyon dolar destek vererek bu konuyu 
ne denli ciddiye almakta olduğunu ispatlamıştır.

UNDP’nin hedefleri nettir ve insanlığa katkısı 
tartışılmazdır, ancak dünyamız lider ülkelerinin 
zenginliklerini, an itibarıyla harcamayı hedefledikleri 
alanların pek UNDP amaçlarıyla örtüştüğünü 
söylemek çok zordur. O zaman, 2030’a kadar bu 
konuda neler olur, göreceğiz…

Kaynakça
1. UNDP “Sustainable Goals”
2. International Food Policy Research Institute
 “Quantifying The Cost and Benefits of Ending 
Hunger and Undernutrition, Feb 2018”
3. Rotary International Web Site 

EKONOMİK VE TOPLUMSAL GELİŞME
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Küresel ısınmanın gündeme gelmesiyle 
önem kazanan alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kitlesel kullanıma uygun hale 
gelmesinin önündeki en önemli engellerden 
biri, bu kaynakların sürekliliğiyle ilgili sorunlardır. 
Örneğin, güneş ve rüzgâr enerjilerinin anlık 
üretim miktarları önceden tahmin edilmesi çok 
kolay olmayan meteorolojik koşullara bağlıdır. 
Hidroelektrik santraller, suyun potansiyel enerjisini 
depoladıkları için bir miktar daha tahmin edilebilir 
bir enerji kaynağı olmakla beraber, orta ve uzun 
vadede mevsimsel yağışlardaki olumsuz 
değişimler ve uzun sürebilecek 
kuraklıklar nedeniyle etkilenebilirler. 

Buna ek olarak, değişik 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
aslında ne kadar yenilenebilir 
ve sürdürülebilir olduğu da 
enerji üretim yaklaşımının tüm 
döngüsünün irdelenmesiyle 
değerlendirilmelidir. Örneğin, 
bir güneş panelinin üretimi 
sırasında kullanılan kimyasal 
süreçler ve ortaya çıkan atıkların bir 
hidroelektrik santralin bulunduğu ekosistem 
üzerine yaptığı etkiler… Bunlar değerlendirildiğinde 
enerji üretimi sırasında yenilenebilir olan bazı 
yöntemlerin esasında o kadar da etkisiz olmadığı 
sonucuna varılabilir. 

Literatürde hidrojen ekonomisi olarak adlandırılan 
yaklaşım, yukarıda kısaca bahsi geçen 
kısıtlamaların ortadan kaldırılması için bir alternatif 
sunabilir. Hidrojen, endüstride uzun zamandır 
kullanılan bir hammadde olarak birçok kimyasal 
üretim tesisinde karşımıza çıkar; gübre üretimi, 
ham petrol rafinasyonu ve petrokimya tesisleri 
gibi. Hidrojen ekonomisinde esas olan, 

enerji depolama yönteminde kullanılan fosil 
yakıtların yerini, enerjiye çevrildiğinde sadece suya 
dönüşen hidrojene bırakmasıdır. 

Merkezdeki bu hidrojen havuzu sayesinde, var olan 
endüstriyel üretim tesisleri için gerekli hammadde 
ve enerji sağlanarak yakıt pilleri ile elektrikli taşıtların 
kullanılması ve meskenlerin elektrik ihtiyacının 
karşılanması mümkün olacak ve de direkt yanmayla 
meskenlerin ısınma ihtiyaçları giderilebilecektir.
Günümüzde endüstrinin hidrojen ihtiyacı, büyük 

ölçüde buhar metan reformasyonu aracılığıyla 
yapılmaktadır. Bu sürecin sonunda ortaya 

çıkan CO2 gazı ise sera gazı etkisiyle 
küresel ısınmada etkili olmaktadır. 

Bu sebeple yukarıda özetlenen 
hidrojen ekonomisinin uzun 
vadede sürdürülebilir olması için 
hidrojenin, daha sürdürülebilir 
yöntemler kullanılarak elde 

edilmesi gerekmektedir. Örneğin 
ilk paragrafta adı geçen ve elektrik 

elde edilmesine yönelik yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen elektrik 

enerjisi, suyun elektrolizi süreci kullanılarak 
hidrojene dönüştürülebilir. Böylelikle depolanması 

mümkün olan enerji ihtiyacı sırasında hidrojen, 
havuzundan çekilerek kullanılabilir. Buhar metan 
reformasyon sürecine alternatif olarak karbon 
salınımı sıfır olan metan pirolizi (yani metanın ısısal 
parçalanması) sonucu hidrojen gazı ve karbon 
tozu elde edilmesi mümkündür. Karbon tozu da 
üretim sürecinin koşullarına bağlı olarak karbon 
siyahı, karbon nanotüpler ya da grafen olarak başka 
süreçlerde hammadde olarak kullanılabilir. 

Aynı süreçlerin daha yüksek hidrokarbonların 
üzerinde de uygulanması mümkündür.

TEMİZ ENERJİ Böylece elde edilecek hidrojen gazı ve karbon siyahı ile var olan hidrokarbon enerji zinciri de tamamıyla 
bozulmadan ve daha temiz bir şekilde değerlendirilebilir. Bu tip süreçlerin önündeki en büyük engel ise 
endüstriyel boyutta ve temiz bir şekilde uygulanmaları için geliştirilmesi gereken üretim süreçleridir. Güneşin 
veya plazmaların enerji kaynağı olarak kullanıldığı süreçler üzerinde çalışılmaktadır. 

Hidrojen ekonomisinin etkisini hissettirecek boyutlarda uygulanması, temiz üretim yöntemlerinin 
geliştirilmesine ek olarak depolama ve ulaştırma konularında gerçekleştirilecek atılımlara bağlıdır. En iyi 
bilenen saklama yöntemi, basınçlı tanklarda sıkıştırılmış gaz olarak depolanması ve ulaştırılmasıdır. Buna ek 
olarak sıvı hidrojen ve metal hidrürler de olası yöntemler arasındadır. 

Hidrojen son kullanıcılara boru şebekeleri ile ulaştırılabilir ya da kullanım noktasında metan gazının pirolizini 
sağlayacak küçük cihazlarla da sağlanabilir. Burada yapılması gereken, hidrojen kırılmasına dayanıklı 
malzemelerin geliştirilmesi ve yaygın olarak uygulanmasıdır. Hidrojenin metal ya da metal alaşımlarıyla 
birleşerek oluşturduğu metal hidrür yapılar kullanılması, depolama ve taşınma sırasında ortaya çıkabilecek 
hidrojen kırılmasının engellenmesi için bir alternatiftir. 

Doç. Dr. Serkan Kıncal / Kimya Mühendisi
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“Zorlu bir seneye veda ederken…”

Sene sonları, bir sonraki sene için hayaller 
kurduğumuz, hatta bazen kararlar aldığımız 
zamanlar oluyor genelde. Türlü koşturmacanın 
içerisinde zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamazken 
kendimizle ilgili ihmal ettiğimiz her şeyin buruk 
tadı kalbimizde… Belki de en çok, bir sonraki 
sene aynı şey olmasın diye yeni kararlarla yola 
çıkıyoruz. Bazen işler iyi gidiyor bazense kendimizi 
aynı döngünün içinde buluveriyoruz. Arkasından 
çaresizlik ve umutsuzluk geliyor. Şimdi 
hiç ertelemeden, tam da bu yazıyı 
okurken şöyle bir arkanıza 
yaslanıp bu sene yürümeyi 
seçtiğiniz yollara, bu yollarda 
yürürken neler hissettiğinize 
bakarak biriktirdiğiniz tüm 
pişmanlıkları, belki de ilk kez 
yargılamadan, hayıflanmadan 
çağırın gelsinler. Çünkü onları, 
daha doyum veren bir hayat 
için yol haritası yapacaksınız. 
Hayalini kurduğunuz şeyler, bir 
nevi pişmanlıklarınızın dönüşerek form 
değiştirmiş halleri olacaklar. 

Pişmansam, özgür irademle bir karar vermişim ve 
sonucundan mutsuz olmuşum demektir. Pişman 
olmak için özgürlük gerekir. Özgürlük irili ufaklı 
kararlar ve eylemler doğurur ve her birinin sonunda 
bir şey hissederiz. Keyif, mutluluk, heyecan, doyum, 
üzüntü, hayal kırıklığı, pişmanlık.  Derin pişmanlığı 
deneyimlemiş olanlar, bu duygunun bazen ne 
kadar acı verdiğini çok iyi bilirler. Sanki köşe bucak 
kaçmamız gereken bir duygu gibidir çoğu zaman 
pişmanlık… 

Hissettiğimizde dönüp yakından bakmaya bile 
yeltenmediğimiz o pişmanlığın aslında hayatlarımız 
için çok değerli bir işlevi vardır:  “Pişmanlığı hisset ki 
iyi hissettirmeyeni bir daha yapma.” 
“Pişman ol ki o pişmanlıktan bir şey öğren ve daha 
idealini seçebil kendin için.”

Bu haliyle pişmanlık, aslında ona yakından 
bakabilme cesareti gösterdiğimizde hem koruyucu 
hem de dönüştürücüdür. Görmezden geldiğimizde 
ise yalnızca acı verici… 

Şimdi bu nedenle, böyle zorlu bir yılı 
bitirirken yeni kararlar almadan, yeni 

hayaller kurmadan önce çok önemli 
bir işimiz var: Pişmanlıklarımıza 
bakmak… 

Pişmanlıklarıma kulak verirsem 
eğer; onlar bana neyin iyi, neyin 

iyi gelmediğini, neyi daha farklı 
yapmam gerektiğini, hangi 

konuda kendimi törpülemem 
ve dönüştürmem gerektiğini, neyi 

sevmediğimi ve en önemlisi, aslında neyi 
istemediğimi söyler. Ben biliyorum ki bunları 

ne kadar iyi bilirsem, daha büyük pişmanlıklardan 
kendimi o kadar koruyabilirim. İhtiyacımı fark edip 
kendimle bağlantıda kalırsam yeni kararlarım da bir 
o kadar “benim için ve bana özel” olurlar. Böylece 
dışarıda dolanıp duran iyi yaşam kılavuzunun genel 
geçer kararlarını alıp üzerime giydiğimde, neden bir 
türlü bende iyi durmadığını anlamış olurum. Böylece 
benim yeni yıl kararlarım; benim geçirdiğim senenin, 
bana ait pişmanlıkların izini taşır, benim yolum olur. 

PİŞMANLIKLARIMA SEVGİLERİMLE Pişmanlığıma dönüp bakmak demek,  kendime bakmak demek aslında. Neyi, hangi ihtiyaçla, sonunda ne 
olmasını bekleyerek yaptığıma bakmak… Sonunda bana veya karşımdaki insana ne hissettirdiğini görmek, 
inkâr etmeden kabul etmek demektir.

Benim irili ufaklı pişmanlıklarım, siz olmasaydınız neyi istemediğimi nasıl anlayabilirdim? Sonunda pişmanlık 
duyduğum o yolu iyi ki yürüdüm. Bir daha karşıma çıkarsa ben o yolu artık tanıyorum. Beni nereye 
götüreceğini biliyorum. Neyi istemediğimi bilmek, neyi istediğimi bilmekten bile güzel belki de… 

Yaşarken zorsun ama mutluluğa giden yolsun pişmanlık. 
Sevgilerimle

Küçük Bir Uygulama

Sene bitmeden “pişmanlıklarım” listesi oluşturun. Tek tek inceleyin ve her biri için şu soruları sorun,
- Ne karar verdim? 

- Hangi eylemde bulundum? 
- Beklentim neydi? 

- Bu beni nasıl etkiledi? 
- Etrafımdakileri nasıl etkiledi? 
- Neden pişmanlık duydum? 

- Pişmanlığım kendimi neyden korumam gerektiğini söylüyor? 
- Pişmanlığım neyi farklı yapmam gerektiğini söylüyor? 

- Pişmanlığımı neyi değiştirerek bana doyum veren bir hayale dönüştürebilirim?
- Pişmanlığımdan ilham alsam, bu ne olurdu? 

- Yeni yılda neyi farklı yapacağım? 

Kolay gelsin.

Merve Gültekin / Klinik Psikolog
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Para… Kimilerine göre gücün karşılığı kimilerine 
göre mutluluğun kaynağı ya da kaliteli bir yaşamın- 
tıpkı sağlık gibi- olmazsa olmaz ön koşulu… Farklı 
perspektiflerden bakıp paraya farklı anlamlar 
yüklemek elbette mümkün, ancak modern 
dünyada olgunun kendisinin hayatlarımızın 
merkezine yakın bir noktada konumlandığını 
inkâr etmek pek gerçekçi olmaz sanırım.

Yazımızın ana konusu son dönemde finans 
piyasalarının gündemine hızlı bir giriş yapan ve 
kolay kolay da gündemden düşmeyecek gibi 
görünen kripto paralar… Ancak konunun 
detaylarına girmeden evvel, paranın 
doğumundan günümüze 
kadar olan yolculuğuna kısaca 
değinmek keyifli olabilir 
düşüncesindeyim.

Paranın Tarihçesi  
Medeniyetin ilk ışıkları, henüz 
avcı-toplayıcı yaşam formuna 
geçiş dönemlerinde parıldamaya 
başladı. Arzu edilen ya da ihtiyaç 
duyulan metalara ulaşmak adına 
savaşmak dışında bir yol arayan küçük

 topluluklar, bu noktada etraflarındaki diğer 
topluluklarla değiş-tokuş usulüne dayanan ilkel ticari 
ilişkiler başlattılar. Hayvan postu karşılığı meyve ya 
da sebze, et karşılığı işlenebilir metal ya da el aletleri 
ve bunların benzerleri şeklinde ortaya çıkan alışveriş 
yöntemleri, zamanla toplulukların büyümesi ve 
ürünlerin çeşitlenmesiyle pratik olmaktan çıkmaya 
başlasalar da epey uzun süre ticaretin temeli olmaya 
devam ettiler. Ta ki Gediz ve Küçük Menderes 
Nehirlerinin arasında kurulan ufak bir devlet, insanlık 
tarihini sonsuza dek değiştirecek bir icada imza 

atana kadar. Lidyalılar…  

MÖ 550’de antik dünyanın önemli bir 
ticaret merkezi olan Lidya’da, ticareti 

kolaylaştırmak ve ürünlerin ederlerini 
sabit bir meta üzerinden takip 
edebilmek adına, Kral Alyattes 
tarafından altın ve gümüş sikkeler 
yaptırıldı. Bunlar modern paranın 

ataları sayılan madeni metalardı 
ve alışverişte kullanılmaları fikri hızla 

geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Madeni paralar o dönem için ticari hayata 
müthiş kolaylıklar getirmişti elbette. 

KRİPTO PARA
Yaşar Özdemir / GAMA Güç Sistemleri Proje Müdürü

Ancak kullanımın artmasıyla yeni bir sorun ortaya 
çıktı: Maden kaynakları kısıtlıydı…

Lidyalılardan yüzlerce yıl sonra, Moğolistan’da Kubilay 
Han, hüküm sürdüğü dönemde dünyanın en büyük 
imparatorluğunu yönetiyordu. Tüm hükümdarlığı 
bir arada tutması temelde korkuya dayansa da 
aslında bir diğer dayanak da paraydı. Kubilay Han, 
halkına değersiz olan bir şeyi değerli gibi kabul ettirdi: 
Ağaç kabuklarından kendi kâğıt parasını bastırdı ve 
bundan sonra ülke genelinde sikke yerine bunun 
kullanılmasını emretti. 
Kimse bu kabukların 
herhangi bir değere sahip 
olduğuna inanmasa da 
korku nedeniyle kâğıt 
para fikri hayatımıza 
girmiş oldu böylece. 
Kâğıt bir anda altına 
çevrilmişti. Ve bu kâğıt 
da dünyayı değiştirmeye 
başladı. Kâğıt basılabilen 
bir şeydi, bu da hızlıca 
zenginliği artırmak için 
iyi bir araçtı.  Devam 
eden süreçte Çin’de 
ve Asya’nın muhtelif 
bölgelerinde kâğıt 
para fikri kullanılmaya 
başlamış olsa da modern döneme ait ilk banknot 
basımı 1690’ların sonunda, ABD’deki Massachusetts 
hükümeti, İngiliz Kuyumcular Birliği ve İngiltere 
Merkez Bankası tarafından eş zamanlı olarak 
gerçekleştirildi. 18.yy sonlarında bankacılık sisteminin 
yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla banknotları; devlet 
tahvilleri, bonolar, bireysel çek ve senetlerle 
hisse senetleri izlemiştir. Bizler ve bizlere yakın 
jenerasyonlarsa geride bıraktığımız yüzyılda görülen 
baş döndürücü teknolojik ilerlemelerin etkisiyle kredi 
kartı, gecelik repolar, EFT ve benzeri finansal terimlerle 
tanışmış olduk. Yakın döneme kadar cebimizde 
taşıdığımız banknot ve/veya madeni paralar yerlerini,

ağırlıklı olarak kredi kartları marifetiyle, sanal paraya 
bırakırken aniden yeni bir kavramla tanıştık: Kripto 
para… 

Kripto Para Nedir? 
Bir kripto para birimi, kriptografi1  ile güvence altına 
alınan, sahteciliği veya çifte harcamayı neredeyse 
imkânsız hale getiren dijital veya sanal bir para 
birimidir. Başka bir deyişle “Kripto para” kelimesi, 
ağı korumak için kullanılan şifreleme tekniklerinden 
türetilmiştir. Birçok kripto para birimi, blok zincir 

teknolojisine dayalı merkezi olmayan ağlardır. Kripto 
para birimlerinin tanımlayıcı bir özelliği, genellikle 
herhangi bir merkezi otorite tarafından verilmemeleri 
ve teorik olarak hükümet müdahalesine veya 
manipülasyonuna karşı bağışıklık sahibi olmalarıdır.
Bu noktada kripto para olgusunun temelindeki 
mantığı açıklığa kavuşturmanın, konunun anlaşılması 
için son derece önemli olacağı kanaatindeyim. Bunu 
yapabilmek adına ise önce tanışmamız gereken yeni 
bir terim bulunmakta…

1 Kriptografi ya da “şifreleme” okunabilir durumdaki 
bir verinin içerdiği bilginin istenmeyen taraflarca 
anlaşılamayacak bir hale dönüştürülmesinde kullanılan 
yöntemlerin tümüdür.
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Blockchain (Blok Zinciri)
Blok zinciri, bir bilgisayar ağının düğümleri 
arasında paylaşılan dağıtılmış bir veritabanıdır. 
Bir veritabanı olarak bir blok zinciri, bilgileri 
elektronik olarak dijital biçimde saklar. Blok 

zincirleri; en iyi, güvenli ve merkezi olmayan 
bir işlem kaydını tutmak için kripto para 
sistemlerindeki önemli rolleriyle bilinirler. Blok 
zincirindeki yenilik, bir veri kaydının aslına 
uygunluğunu ve güvenliğini garanti etmesi ve 
güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan 
onu muhafaza edebilmesidir.

Tipik bir veritabanı ile bir blok zinciri arasındaki 
temel farklardan biri, verilerin yapılandırılma 
şeklidir. Bir blok zinciri, bilgi kümelerini tutan 
“bloklar” olarak bilinen gruplar halinde bilgileri

bir araya toplar. Blokların belirli depolama 
kapasiteleri vardır ve doldurulduklarında 
kapatılıp önceden doldurulmuş bloğa 
bağlanırlar. Böylelikle “blockchain” olarak 
bilinen bir veri zinciri oluşturulur. 

Blok zincirinin amacı, dijital bilgilerin 
kaydedilmesine ve dağıtılmasına izin vermektir, 
ancak bu bilgiler düzenlenemez. 

Bu şekilde, bir blok zinciri, değişmez defterlerin 
veya değiştirilemeyen, silinemeyen veya 
yok edilemeyen işlem kayıtlarının temelidir. 
Bu nedenle blok zincirler, Dağıtılmış Defter 
Teknolojisi/ Distributed Ledger Technology 
(DLT) olarak da adlandırılırlar.  

Peki, blok zincirleri pratikte ne işe yararlar?
Bir şirketin, müşterilerinin tüm hesap bilgilerini 
tutan bir veritabanını sürdürmek için kullanılan 
binlerce bilgisayardan oluşan bir sunucu grubuna 
sahip olduğunu hayal edin. Bu şirket, tüm bu 
bilgisayarları tek bir çatı altında toplayacağı bir 
depo binasına ve bu bilgisayarların her birine ve 
bunların içerdikleri tüm bilgilerin üzerinde tam 
kontrole sahip olmak durumundadır. Ancak bu 
yapı beraberinde şirket için risk de getirir. O depoda 
elektrikler giderse (ve jeneratörler arızalanırsa) ne 
olur? İnternet bağlantısı koparsa ya da bir yangın 
çıkarsa (veya bir patlama yaşanırsa) sistem nasıl 
korunur? Peki ya kötü bir oyuncu tek bir tuşa 
basarak her şeyi silerse ne olur? Her durumda 
veriler kaybolur veya bozulur.

Bir blok zincirinin yaptığı, bu veritabanında 
tutulan verilerin çeşitli konumlardaki birkaç ağ 
düğümü arasında yayılmasına izin vermektir. Bu 
sadece fazlalık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda 
orada saklanan verilerin aslına uygunluğunu 
da korur. Biri veritabanının bir örneğindeki bir 
kaydı değiştirmeye çalışırsa, diğer düğümler 
değiştirilmez ve böylece kötü bir aktörün bunu 
yapması engellenir. Bir kullanıcı işlem kaydını 
kurcalarsa, diğer tüm düğümler birbirlerine 
çapraz referans verir ve düğümü yanlış bilgilerle 
kolayca tespit eder. Bu sistem, olayların kesin ve 
şeffaf bir sırasını oluşturmaya yardımcı olur. Bu 
şekilde, ağ içindeki hiç kimse, ağda tutulan bilgileri 
değiştiremez. 

Bu nedenle, bir kripto para biriminin işlem bilgileri 
ve geçmişi geri döndürülemez. Böyle bir kayıt, bir 
işlem listesi olabilir (örneğin bir kripto para birimi 
ile), ancak bir blok zincirinin yasal sözleşmeler, 
devlet kimlikleri veya bir şirketin ürün envanteri 
gibi çeşitli diğer bilgileri tutması da mümkündür.

Tabii ki, blok zincirlerinde (diğerlerinin çoğunda 
olduğu gibi) saklanan kayıtlar şifrelenir. Bu, yalnızca

bir kaydın sahibinin kimliğini açığa çıkarmak için 
(bir genel-özel anahtar çifti kullanarak) şifresini 
çözebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, 
blockchain kullanıcıları şeffaflığı korurken anonim 
kalabilirler. 

Yukarıdaki ifadeler özünde kripto para birimlerinin 
karşılığının ne olduğu sorusunun da yanıtıdırlar. 
Veri tabanını sıfır risk alarak türlü felaketlerden 
ve/veya bilgisayar korsanlarının saldırılarından 
korumak isteyen ve verileri depolama noktasında 
yatırım ve işletme maliyetlerini sıfırlamayı arzulayan 
büyük şirketler, özellikle ulusal gizlilik içeren konular 
üzerinde çalışan kamu kurumları ya da binlerce 
şubeye ulaşmış global kuruluşlar, blok zincir 
temeline dayanan kripto teknolojilerine bütçe 
ayırırlar.

Burada anlaşılması gereken en önemli şey, kripto 
para birimlerinin yalnızca bir ödeme defterini şeffaf 
bir şekilde kaydetmek için bir araç olarak blok zinciri 
kullanmalarıdır; ancak blok zinciri teoride herhangi 
bir sayıda veri noktasını değişmez bir şekilde 
kaydetmek için kullanılabilir. Yukarıda bahsedildiği 
gibi bu işlemler; devasa kurum ya da kuruluşların 
veritabanları olabilecekleri gibi, bir seçimdeki oylar, 
ürün envanterleri, devlet kimlikleri, ev tapuları ve 
çok daha fazlası olabilir. 

Kripto para birimlerinin günümüzdeki 
hacmi nedir?
İlk blok zincir tabanlı kripto para birimi, hâlâ en 
popüler ve en değerli olan Bitcoin’dir. Bugün çeşitli 
işlev ve özelliklere sahip binlerce alternatif kripto 
para birimi var. Bunlardan bazıları Bitcoin’in klonları 
veya çatalları iken diğerleri sıfırdan oluşturulmuş 
yeni para birimleridir. 

Bitcoin, 2009 yılında “Satoshi Nakamoto” takma 
adıyla bilinen bir kişi veya grup tarafından piyasaya 
sürüldü. Bitcoin’in “altcoins” olarak bilinen başarısının 
ortaya çıkardığı rakip kripto para birimlerinden
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bazıları Solana, Litecoin, Ethereum, Cardano ve 
EOS’tur. Kasım 2021’e kadar, mevcut tüm kripto 
para birimlerinin toplam değeri 2,4 trilyon doların 
üzerindedir. Bitcoin ise şu anda bu toplamın 
yaklaşık %42’sini temsil etmektedir. 

Kripto Paranın Avantajları ve 
Dezavantajları

Avantajlar
Kripto para birimleri, banka veya kredi kartı 
şirketi gibi güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç 
duymadan, iki taraf arasında doğrudan para 
transferini kolaylaştırma vaadinde bulunur. 
Bu transferler, bunun yerine genel ya da özel 
anahtarlar ve Proof of Work veya Proof of Stake 
gibi farklı teşvik sistemleri biçimleriyle güvence 
altına alınır.

Modern kripto para sistemlerinde, kullanıcının 
“cüzdanı” veya hesap adresi bir genel anahtara 
sahipken, özel anahtar yalnızca sahibi tarafından 
bilinir ve işlemleri imzalamak için kullanılır. Fon 
transferleri, minimum işlem ücreti ile tamamlanır 
ve kullanıcıların banka ve finans kurumları 
tarafından banka havaleleri için alınan yüksek 
ücretlerden kaçınmasına olanak tanır. 

Dezavantajları
Kripto para işlemlerinin yarı anonim doğası, 
onları kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi 
bir dizi yasa dışı faaliyet için çok uygun hale getirir. 
Bununla birlikte, kripto para birimi savunucuları, 
baskıcı hükümetler altında yaşayan ihbarcıların 
veya aktivistlerin korunması gibi gizliliğin 
faydalarından bahsederek genellikle anonim 
olma özelliklerine çok değer verir. Bazı kripto 
para birimleri diğerlerinden daha özeldir.

Kripto para birimlerinin trilyonlarca dolara ulaşan 
hacimleri her geçen gün büyümekte. Bu açıdan 
bakıldığında, bahsi geçen toplam miktarın 

tamamının, herhangi bir emtia cinsinden karşılığı 
olmayacağı ise sır değil. Bu noktada beklenmedik 
piyasa gelişmelerinin etkisi ve/veya güçlü 
merkez bankalarının bir arada hareket ederek 
kripto paraları devre dışı bırakma kararı almaları 
durumunda, kripto para birimlerinin kendilerini ne 
kadar savunabilecekleri ise bir muamma. 

Özel Hususlar
Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin 
çekiciliğinin ve işlevselliğinin merkezinde, şimdiye 
kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerin çevrimiçi 
bir defterini tutmak için kullanılan ve böylece bu 
defter için oldukça güvenli olduğu kabul edilen bir 
veri yapısı sağlayan blok zinciri teknolojisi bulunur. 
Oluşturulan her yeni blok, onaylanmadan önce her 
düğüm tarafından doğrulanmalıdır, bu da işlem

geçmişlerini taklit etmeyi neredeyse imkânsız hale 
getirir.

Pek çok uzman, blok zinciri teknolojisinin çevrimiçi 
oylama ve kitle fonlaması gibi kullanımlar için 
ciddi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor 
ve JPMorgan Chase (JPM) gibi büyük finans 
kurumları, bu sistemde ödeme işlemlerini düzene 
sokarak işlem maliyetlerini düşürme potansiyelini 
görüyor.

Nasıl Kripto Para Edinebilirim?
Sorunun iki farklı yanıtı mevcut. Bunlardan ilki 
ilgili kripto para biriminin piyasa bedelini karşılayıp 
herhangi bir emtia yatırımı yapar gibi, kripto parayı 
dijital cüzdanınıza eklemek. İkincisi ise yine sıkça 
duymaya başladığımız Coin Mining (yani kripto

para madenciliği) yöntemi ile ilgili kripto para 
birimini kazanmak. 

Yazımızın başında sistemin blok zinciri işlevine 
dayandığından bahsetmiştik. Teknik olarak, 
tercihen yüksek işletim kapasitesine sahip 
bilgisayarlarınızı, blok zincirlerinin hizmetine 
sunup bunun karşılığında coin kazanmaya 
başlayabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken 
husus bunu yapabilmek adına tüketilecek 
elektrik enerjisi, internet erişimi ve bilgisayarınızın 
kullanma ömrünün azalması gibi maliyetleri 
karşılayacak olan tarafın siz olacağınız. Yatırım ve 
işletme maliyetinizin kazanmayı hesapladığınız 
coin miktarı ya da değerinin üzerinde olması, 
başka bir deyişle bu işlemden zarar etmeniz 
de olası. Öte yandan kripto para madenciliğinin 
yasalara aykırı kabul edildiği muhtelif 
düzenlemeler de mevcut.

Sonsöz
Günümüzde insanların sahip oldukları 
mevduatın en verimli şekilde değerlendirilmesi 
adına sürekli bir arayış içinde olduğu hepimizin 
malumu. Taşınmaz yatırımları, farklı döviz türleri 
arasında yapılan işlemler, hisse senetleri alım-
satımı, tahvil-bono yatırımları, faiz gelirleri, repo, 
altın ya da benzeri madenler ve bunlar gibi birçok 
manevra alternatifinin arasına artık kripto para 
yatırımları da eklenmiş durumda. Diğer emtia 
birimleri gibi, elbette kripto para yatırımları da 
risk içermekte. 

Bu nedenle kripto para kavramı hakkında bilgi 
paylaşmak gayesiyle kaleme alınan yazımızı, 
finans yorumlarının klasikleşmiş sonsözüyle 
bitirmek isterim: YTD (Yatırım Tavsiyesi Değildir).

BLOG YAZILARI BLOG YAZILARI
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SERİNİN İKİNCİ KİTABI “ANAHTAR” 
RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

GAMA Güç Sistemleri Proje Müdürü Yaşar Özdemir’in 2020 Eylül ayında yayımlanan romanı “Kilit”in 
üzerinden bir yıl geçmeden serinin ikinci kitabı “Anahtar” raflardaki yerini aldı. Kriptoloji, tarih, sanat 
ve dünya siyasetine dair bilgiler veren romanda, aynı zamanda gelişen teknoloji, büyük yıkımlara 
yol açan savaşlar, hırs ve acımasızlıklar ele alınıyor.

“Anahtar” ile öykünün heyecanı giderek artarken diğer yandan da modern hayatta şahit olunan 
önemli bölgesel ve küresel gelişmeleri anlamak için okuyucularına, olaylara farklı pencerelerden 
bakabilme fırsatı sunuyor. Yaşar Özdemir’i başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.

Anahtar romanına www.kitapyurdu.com, www.dr.com.tr, www.kitapsepeti.com, www.odakitap.
com, www.bkmkitap.com, www.idefix..com, www.kidega.com platformlardan ulaşabilirsiniz.

KİTAP TANITIMI: ANNA KARENINA
Yaşar Özdemir / GAMA Güç Sistemleri Proje Müdürü

“Bu romanı yazarken, mürekkep hokkasının 
içine vücudumdan etler bıraktım…”

Dünya edebiyatının ustaları denildiğinde, ismi 
tartışmasız listenin en ön grubunda yer alan, 
unutulmaz yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’un 
yazım sürecini yukarıdaki tek cümleyle 
özetlediği bir başyapıt: Anna Karenina… 

Eserin Künyesi
Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Yayım Tarihi: 1877
Orijinal Dil: Rusça
Orijinal Sayfa Sayısı: 864

Yazar Hakkında1 
Tolstoy, 1828 yılında Rusya’da 
dünyaya geldi. Varlıklı bir 
ailenin çocuğuydu. Küçük yaşta 
anne ve babasını kaybettiğinden akrabalarının 
yanında büyüdü. İyi bir eğitim aldı ve o dönemin 
en hâkim dili olan Fransızcayı öğrendi. 

Yetişkinliğinde orduya girdi ve Kafkasya’da 
görev yaptı. Ardından Kırım Savaşına subay 
olarak katıldı. Sonra da askerlikten 
ayrılıp St. Petersburg’a gitti. Bazı 
eserlerini, oldukça sakin geçirdiği 
o yıllarda yazdı. Burada aradığını 
bulamayan Tolstoy, bir süre sonra Batı 
Avrupa ülkelerinde uzun bir gezintiye 
çıktı. Almanya, Fransa ve İsviçre’de 
dolaştı. Bu seyahatin ardından 
doğduğu topraklara yerleşti. Sosyete 
unvanlarından, aristokrasiden ve 
lüksten sıkılıyordu. Tolstoy, köyünde bir 
okul kurdu. Bu okul, öğrenim ve eğitim 
bakımından yepyeni bir kurumdu. 

1 Kaynak: Vikipedia 

Huzura kavuştuğuna kanaat getirdikten sonra, 
1862 yılında evlendi.

Tolstoy evlendiğinde karısı Sophie Behrs 18 
yaşındaydı ve aralarında 16 yaş fark vardı. Bu evlilik, 
onun düzenli bir hayat özlemini giderecekti. Bu 
evlilikten 13 çocukları oldu. Eserleri arasında hem 
yazım tekniği hem de içerik olarak en güçlü örnekler 

olarak değerlendirilen iki 
romanını, “Savaş ve Barış” 
ile “Anna Karenina”yı bu 
dönemde yazdı. 

Geniş halk yığınlarının, 
özellikle Rus köylüsünün 
yoksul, perişan durumu onu 
çok üzüyordu. Marksizm’den 
etkilenerek edindiği mülkiyet 
karşıtı radikal fikirleri nedeniyle 

bütün servetini köylülere dağıttı, her haliyle onlar 
gibi yaşamaya başladı. Kaba saba giyiniyor, giydiği 
her elbiseyi kendisi dikiyordu. Değişmeyen tek tarafı, 
bıkıp usanmadan yazmasıydı.

82 yaşında vefat eden Tolstoy birçok kez büyük 
sıkıntılar yaşamıştır.  Bu sebeple 
ailesiyle arası açıldı. Hristiyan 
anarşizmini geliştirmeye çalıştığı 
“Tanrının Egemenliği İçinizdedir” 
kitabıyla ileri sürdüğü yeni Hristiyanlık 
akımı tanımlaması, Ortodoks Kilisesi 
tarafından aforoz edilmesine sebep 
oldu. Tolstoy, ömrünün son yıllarını 
büsbütün derbeder bir şekilde 
geçirdikten sonra, bir küskünlük 
sonucunda evini bırakıp yollara 
düştü ve bir süre sonra Astapovo’daki 
tren istasyonunda ölü bulundu. 
Ölümüne zatürrenin     sebep olduğu 
bilinmektedir.Tolstoy’un, ölümünden önceki, 

bilinen en son fotoğrafı
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Eserlerinde insanlığın çeşitli meselelerine 
değinen Tolstoy’un, dünya çapında bir sanat 
ve fikir değeri vardır. Kendi ülkesinin toplumsal 
siyasal çalkantılarını, halkının karakterini, 
yaşayışını büyük bir ustalıkla yansıtmıştır. 
Gerçekçi edebiyatın en büyük temsilcilerinden 
sayılmasının yanı sıra bir filozof ve bir eğitimci 
olarak da ün kazanmıştır. 

Eserleri
Çocukluk, Savaş ve Barış, Anna Karenina, 
Kroyçer Sonat, Efendi ile Uşak, Karanlıkların 
Gücü, İman nedir?, İnciler, Kilise ve Devlet, 
İtiraflarım, Diriliş, Gençliğim, Çocukluk, Hacı 
Murat, Ayaklanış, Sergi Baba, Tanrı Bizim 
İçimizdedir, Kazaklar, Tesadüf, İki Süvari.

Eserin Konusu
“Bütün mutlu aileler birbirine benzer; 
her mutsuz aileninse kendine özgü bir 
mutsuzluğu vardır” cümlesiyle başlar roman…

Romanın ana karakteri Anna Karenina, 
Rus aristokrasisine mensup, St. Petersburg 
sosyetesinin önemli isimlerinden, şık ve 
oldukça güzel bir kadındır. Eşi yüksek bir 
devlet memuru olan Aleksey Aleksandroviç 
Karenin’dir ve bir çocukları vardır. Dışarıdan 
bakıldığında toplum içerisinde güçlü 
bağlantılara sahip, maddi durumları ve 
saygınlıkları zirvede olan çiftin evlilikleri ise 
sevgisiz ve monotondur. 

Anna Karenina bir gün, eşini aldattığı ortaya 
çıkan ağabeyi Prens Stepan Arkadyaviç’in 
(Stiva) Moskova’daki evine, karı-kocayı 
barıştırmak üzere gider ve orada Vronski 
adlı genç bir kont ile tanışır. Vronski, 
Stiva’nın eşi Darya Aleksandrovna’nın (Doli) 
kızkardeşi Prenses Yekaterina Aleksandrovna 
Şçerbatski’ye (Kiti) kur yapan bir gençtir. Kiti, 
kendisine evlenme teklif eden Konstantin

Dmitriyeviç Levin adlı bir başka genci, Vronski 
nedeniyle reddetmiştir. Levin ve Vronski arasında 
kararsız kalan Kiti, sade bir çiftçi olan Levin yerine 
parlak geleceği olan Vronski ile evlenmesini uygun 
bulan annesinin etkisiyle Levin’in teklifini geri 
çevirir ve Levin, köyüne dönüp Kiti’yi unutmaya 
çalışır. Ne var ki Vronski, Anna ile tanıştıktan sonra 
Kiti’ye ilgisini kaybeder, Anna’ya kur yapmaya 
başlar. 

Anna, kendisiyle birlikte Moskova’dan 
Petersburg’a dönen ve aşkını ilan eden Vronski, 
ailesi ve sosyete hayatının dayatmaları arasında 
sıkışır… 

Katı toplumsal kurallar, aile bağları, romanın 
yazıldığı çağın kadınlara yüklediği görevler, dini

öğretiler ve tüm bunların karşısında hayatta ilk 
defa kapıyı çalan aşk ve tutkunun mücadelesi, 
romanda şiirsel bir anlatımla veriliyor. 

Okur, hikâyeye odaklanırken bir yandan da 
dönemin Rusyasının toplumsal yaşamı, devlet 
işleyişi, dini dayatmaları, sanat ve kültür dünyası 
ile ilgili detaylı bilgileri edinme imkânı buluyor. 

Klasik edebiyat denildiğinde akla ilk gelen 
eserlerden biri olan Anna Karenina’ya ait tanıtımı 
bitirirken roman metninden birkaç alıntıyı da 
sizlerle paylaşmak isterim;

“Suçlu, bütün felaketin kendi suçluluğundan ileri 
geldiğini hissediyorsa, suçsuzlardan daha çok acı 

çeker…”

◆

“Ağabeyini daha iyi tanıdıkça gerek Sergey 
İvaniç’in gerek toplumun yararına çalışanların, 

bu toplum yararına çalışma sevgilerine 
yürekten inanmadıklarını, bununla uğraşmanın 

iyi olduğunu akıl yoluyla buldukları için 
uğraştıklarını daha iyi fark etmeye başladı.”

◆

“Konstantin Levin, doğanın güzelliğinden söz 
etmeyi ve bu konuda söylenen sözleri dinlemeyi 

sevmezdi. Ona göre sözler, gördüğü şeyin 
güzelliğini bozuyordu.”

◆

“Ne türlü olursa olsun, yapmacık davranışlar en 
akıllı ve gerçeği görmesini bilen insanları bile 
aldatabilir ama en kıt anlayışlı çocuk bile, ne 

kadar ustaca gizlenmiş olursa olsun yapmacık 
davranışları anlar ve ondan tiksinir.”

“Halk gerek maddi gerek manevi, öylesine alçak 
bir gelişim düzeyinde bulunuyor ki ona yabancı 
olan her şeye karşı koymak zorunda… ‘Peki, halkı 

nasıl eğiteceksin? Halkı eğitmek için üç şey 
gereklidir: Okul, okul ve yine okul…’”

◆

“Hayatının bütün bu izleri sanki ona sarılmış 
şöyle diyordu: Hayır, bizi bırakıp gitmeyeceksin, 

başka birisi olmayacaksın, nasılsan öyle 
kalacaksın: Kuşkularınla, kendinden sonsuz 
hoşnutsuzluğunla, sonuçsuz kalan kendini 

düzeltme denemelerinle, yaşadığın düşüşlerle 
ve senin için olanaksız, sana nasip olmayacak 

sonsuz bir mutluluk beklentisiyle.”
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PANDEMİ DÖNEMİNDE GAMA OLARAK 
ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

Covid-19 salgınının başından 
itibaren salgınla ilgili 
gelişmeleri yakından takip 
ederek düzenli olarak riskleri 
değerlendiren GAMA İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulumuz, T.C. 
Sağlık Bakanlığı’nın rehberlerini 
de takip ederek gerekli tüm 
tedbirleri almıştır.

Titizlikle uyguladığımız bireysel 
tedbirler, hastalığın kurum 
içinde yayılmasını önemli 
ölçüde engelliyor. GAMA olarak 
aldığımız başlıca önlemler,
• Bina girişlerinde temassız ateş 
ölçüm cihazları ve dezenfektan 
bulundurulması,
• Çalışanlara maske temini ve 
zorunlu maske kullanımı,
• Maske atık kutularının düzenli 
olarak boşaltılması,
• Yemekhane kullanım 
koşullarının pandemi 
koşullarına göre düzenlenmesi,
• Binada el temasının sık 
olduğu alanların düzenli olarak 
dezenfekte edilmesi,
• Bina içerisine misafir kabul 
edilmemesi,

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSTEN 
KORUNMAMIZA YARDIMCI OLUYOR

Yılmaz Ömür Hiçdönmez - İşyeri Hekimi 

Korona virüsün giderek artan sayılarına 
baktığımızda maske, sosyal mesafe ve hijyen 
önlemlerinin yanı sıra güçlü bir bağışıklık sisteminin 
virüsten korunmada önemli bir rol oynadığını 
görüyoruz. 

1. D vitamini depolarınızın doldurulması: Yeterli D 
vitaminine sahip kişilerin hastalığa yakalanma 
oranları %55 azalır. Yapılan araştırmalar yeterli D 
vitamini alamayan kişilerin hastalığa yakalandıktan 
sonra daha ağır geçirdiklerini göstermektedir. 
Yaşadığımız mevsim dolasıyla D vitamininin 
güneşten faydalanılarak artırılması 
olanaksız olduğundan, ağızdan alınan 
K2, D3 vitaminlerinin kullanılması 
neredeyse zorunludur. Bu arada 
özel sağlık sigortamızın, bu 
vitaminlerin ödemesini reçete 
edildiği takdirde yaptığını 
belirtmek isterim.

2. Etkili bir enfeksiyon olan C 
vitamininin düzenli olarak alınması 
gerekir. Günlük miktarı 500 mg kadardır. 
Ben 1 gr almanızı öneriyorum.

3. Bağışıklık sistemimizin kalkanı çinkodur (2n). 
Bağışıklık sistemimizin ana ögelerindendir. 
Tablet olarak alınabildiği gibi özellikle balık, 
kırmızı et, kabak çekirdeği, tüm tahıllarda ve yağlı 
tohumlarda özellikle ceviz ve bademde bolca 
bulunur. Yumurtada da yeterince vardır. 

4. Probiotik kullanımını artıralım. Bu yüzden 
laktofermente gıdalar özellikle lahana, pancar ve 
sirkeleri soframızda bulunduralım. Turşunun tuzlu 
olduğunu unutmayalım.

5. E vitamini yeterli miktarda alındığında tüm 
enfeksiyonlar üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olur. 
Sızma zeytinyağı (soğuk sıkım) tam bir E vitamini 
kaynağıdır. Ayrıca kavrulmamış kabuklu yemişlerde 
de bolca bulunur.

6. Glutasyon vücudumuzdaki en önemli 
antioksidandır. Sentezini artırmak için yumurta, 
yoğurt (ev yapımı), kefir, soğan, sarımsak, et, balık ve 
kemik suyunu mutlaka menülerinize ekleyiniz.

7. İdeal kilonuzu koruyun, eğer fazla kilolarınız 
varsa en kısa zamanda kurtulun. Çünkü 

yağ dokusu fazla olan bireylerin savaşan 
hücreleri enfeksiyon ile mücadelede 

daha yavaştır. Obezitenin korona 
virüs ve influenza virüsünün 
oluşturduğu hastalıkların 
şiddetini artırdığı ve kişilerin nefes 
almasını zorlaştırdığı bilimsel 

araştırmalarda ispatlanmıştır.

8. Su, tüm vücut sistemimizin çalışması 
ve toksinlerin vücuttan atılmasında, 

besinlerin ihtiyaç bölgelerine ulaştırılması 
ve virüslerin yok edilmesinde etkin bir rol oynar. Bu 
konuda hipotalamusunuza güvenin. Susadıkça su 
için asla susuz kalmayın. Çok fazla su tükettiğinizde 
özellikle suda çözünen vitaminlerin ve elementlerin 
idrarla birlikte atıldığını unutmayın.

9. Son olarak uykunuza dikkat edin. Sağlıklı kalmak 
ve gereken yaşamsal belli fizyolojik onarımlar 
yalnızca uyku esnasında gerçekleşmektedir. Doğru 
zamanda, yeterli uyku mental ve fiziksel sağlığı 
koruyacaktır. Düzensiz uykunun bağışıklık sistemini 
bozduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

SAĞLIK SAĞLIK
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Gıda mühendisliği, yiyeceklerin gıda tesislerinde 
işlenmesi sırasında besin ögesi içeriklerinde 
oluşan değişikliklerin de incelendiği bir bilim 
ve teknoloji alanıdır. Yiyeceklerin mutfakta 
işlenmesinde kullanılan teknikler de besin 
ögesi içeriklerinde benzer şekilde değişiklikler 
yaratırlar. Beslenme biliminin alanı olan 
“tüketmek için seçilecek yiyeceklerin neler 
olması gerektiği”nin yanı sıra gıda teknolojisi 
alanına giren; bunların temini, saklanması, 
işlenmesi ve tüketilirken dikkat edilmesinde 
fayda sağlayacak hususlar da 
sağlıklı kalmak açısından önem 
taşımaktadır.

Sebze, meyve ve sair bitkisel 
yiyeceklerin ve hayvan 
yemlerinin yetiştirilmesinde 
yüksek verim için kimyasal 
gübre ve tarım ilaçlarıyla, bitki 
hormonları kullanımı ve yer yer 
genetiğine müdahale edilmiş 
tohum ve yem desteği alınması, 
günümüzde modern tarımın doğal 
bileşenleri kabul edilmektedir. Her ne kadar 
bu tür destekler için kullanım öncesi çalışmalar 
ve değerlendirmeler yapılmaktaysa da bazı 
duyarlı bünyeye sahip bireyler ve çevre için 
sorun oluşturacak düzeyde kalıntılar söz konusu 
olabilir. Bu nedenle bütçe imkânları dahilinde 
“organik” ya da “ekolojik” tarım ve hayvancılık 
ürünlerinin tercih edilmesi önerilmektedir. 

Hayvansal besinlerin kaynağı olan küçük ve 
büyük baş hayvanlar, kanatlılar ve su ürünlerinin 
üretilmesinde de söz konusu canlıların, doğal 
yaşam tarzlarına uygun koşullarda yetişmiş 

ya da yetiştirilmiş olmaları tercih sebebi olmalıdır. 
Üretimleri sırasında kullanılabilecek olan herhangi 
bir büyüme hormonu geliştirilmemiş olan koyun 
ve keçi et/süt ürünleri, dana et/süt ürünlerinden 
bu nedenle daha avantajlıdır. 

Sebze ve meyvelerin kullanıma hazırlanma 
aşamasında, oda sıcaklığı yerine buzdolabı içi 
sıcaklığında olması ve ayıklama/soyma işleminin 
kullanımdan hemen önce yapılması, içerdikleri besin 
ve lezzet ögelerinin kaybını önemli ölçüde azaltır. 

Salata yapımında öncelikle zeytinyağı 
salata kâsesine konduktan sonra, 

soğuk – vakit varsa buzlu– su içinde 
bekletilmiş yeşilliklerin azar azar 
doğranması, ara sıra zeytinyağına 
bulanması ve tuz, limon/sirkenin 
en son aşamada eklenmesiyle 

vitaminin en yüksek düzeyde 
korunması sağlanır. 

Sebzeleri pişirirken besin ve lezzet 
ögelerinin daha yüksek oranda korunması, 

minimal düzeyde sıvı kullanma ve yüksek sıcaklığa 
kısa süre maruz bırakmakla mümkündür. Önceden 
ısıtılmış kapta, yağa azar azar sebze ilave edip 
karıştırarak sotelemek veya düdüklü tencere 
kullanımı en düşük düzeyde kayıplarla sonuçlanır.

Kuru baklagillerin pişirilmeden bir gece ya da birkaç 
saat önce, varsa biraz yoğurt serumu ilavesiyle ılık 
su içinde bekletilmesi, içerdikleri gaz yapabilen 
bileşenlerden ve lektin vb. antinütrient’lerden 
arınmalarına ve daha kısa sürede pişirilmelerine 
yardımcı olacaktır. 

YİYECEKLERE NASIL YAKLAŞMALI?
N. Suzan Kıncal / Dr. Kimya Y. Müh.  

Haşlama yapılacaksa, yiyecekler kaynamakta olan suya, kaynamanın devamına imkân verecek hızda ilave 
edilmeli, böylelikle vitamin kaybını hızlandıran enzimlerin inaktivasyonu sayesinde kayıpların yaklaşık yarı 
yarıya azalması sağlanmalıdır. 

Yumurta pişirirken sarı kısmın içerdiği kolesterolün oksitlenmemesi gereği önemli olduğundan, yumurta 
sarısının yüksek sıcaklıktaki yüzeylerle temasından kaçınılmalı ya da temas süresi asgari düzeyde tutulmalıdır.

Kırmızı et, tavuk ve balık pişirmede de mühürleme ve kısa süre yüksek sıcaklıkta yüzeyle temas 
kombinasyonu, en düşük kayıplarla sonuçlanmaktadır. Uzun süre gerektiren fırında pişirme yöntemi besin 
ögelerinde önemli kayıplarla neden olmaktadır.

Kemikli etler kullanıldığında, kemiklerdeki mineraller ve beraberinde gelen lezzet ögelerinden de en yüksek 
düzeyde yararlanmak için “ocakta tandır” yöntemiyle kısa bir mühürlemeyi izleyen, ısınma sonucu salınan 
sıvının kaynayamayacağı kadar düşük sıcaklıkta ve saatler mertebesinde uzun sürelerle pişirmek tercih 
edilebilir.
Sağlıklı beslenmeler dilek ve temennileriyle… 

N.Suzan Kıncal / Dr. Kimya Y. Müh. - Doç. Gıda Müh. Temel İşlemleri - Prof. Gıda Teknolojisi

SAĞLIK SAĞLIK
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200 MW HARTHA TERMİK SANTRAL 
REHABİLİTASYON PROJESİ - ÜNİTE 1

GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi Güç Sistemleri (MHPS), 19 Kasım 2017 
tarihinde Irak Elektrik Bakanlığı, Elektrik ve Enerji Üretimi Basra Genel Müdürlüğü ile 
HARTHA Termik Santrali Ünite-1’in rehabilitasyonu için sözleşme imzalamıştır. 

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 benzer birçok ciddi hasarı bulunmaktadır. Sonuç olarak şu anki 
HARTHA Termik Santrali Ünite-1’in mevcut koşulları, enerji üretim verimliliğini büyük ölçüde düşürmektedir.

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

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

Projede güncel saha personel sayısı, toplamda 199 kişidir. 
Hartha Termal Enerji Santrali Projesi, sürekli olarak istenmeyen elektrik kesintileri yaşayan bölge için önemli 
bir güç kaynağı olacaktır.

Proje Genel 

%81,88 %84,03 %90,06 %0,00

Devreye Alma

Kasım 2021 sonu itibarıyla proje fiziksel ilerlemesi

PROJELER PROJELER
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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 Binası, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri ve Teknik Servis binalarından 
oluşuyor. Yapılan değişiklik emirleri sonrasında, 
proje kapalı alanı 628.183 m²’ye çıkmış ve bu 
artış Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

İzmir Bayraklı Hastane Yatırım ve Sağlık 
Hizmetleri AŞ (SPV) ile Türkerler-GAMA Adi 

Ortaklığı arasında, 
Aralık 2016’da 
EPC sözleşme 
imzalanmıştır. Proje 
yer teslimi 31 Mayıs 
2017’de yapılmış 
ve alınan son süre 
uzatımı ile birlikte 
proje bitiş tarihi 
28 Şubat 2022 
olmuştur.

Projede hafriyat 
işleri tamamlandı. 
4.576.788 milyon m³ 
hafriyat yapıldı.

Bugüne kadar toplam 487.497 m³ yapısal 
beton dökümü ve 82.000 ton demir kullanılarak 
betonarme tamamlandı.

Temel ve perde su yalıtımı imalatları, bims 
duvar, kaba alçı, şap ve çatı izolasyon imalatları 
tamamlandı.

Mobilya, cam bölme duvar imalatları, epoksi 
imalatları, kanopiler, otopark boya imalatları başladı.

Yüzey sertleştiricili şap, bölme duvar, saten alçı 
sıva, boya, seramik, granit, kompoze taş, kapı 
montajları, PVC zemin kaplama, korkuluk işleri, 
pnömatik, medikal gaz, elektrik ve mekanik alt 
yapı ve ekipman montajları, asansör kurulumları, 
topraklama işleri ve cephe imalatları devam ediyor.
Altyapı, yapısal peyzaj ve bitkisel peyzaj imalatlarına 
devam ediliyor. 

Çevre istinat yapıları ve şev ıslahı imalatlarına 
devam ediliyor.

Mekanik ve elektrik ekipman sevkiyatlarına devam 
ediliyor.

Medikal ekipman ve mobilya sevklerine başlandı.
2021 Ekim sonu itibarıyla toplam 2602 kişi istihdam 
edilmektedir.

%99,18

Proje Genel
 

%78,40 %79,76 %76,60

Ekim 2021 sonu itibarıyla proje fiziksel ilerlemesi 
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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 edilecektir ve toplam inşaat alanı 
335.648 m², yatak kapasitesi 1.180’dir. Sağlık 
kampüsü; Ana Hastane Binası, 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 Mayıs 
2022 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Covid-19 pandemisi sebebiyle, mart ayından bu 
yana proje genelinde gerekli bütün önlemler 
alınmış ve uygulanmaktadır. 

Proje kapsamında Ağustos 2021–Ekim 2021 
döneminde; Ana Hastane Binası, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri Hastanesi, Teknik Servis Binası 
ve Genel Saha işlerinde çalışmalara devam 
edilmiştir.  

İnşaat İşlerinin İlerlemesi:   %99,95 
Mimari İşlerin İlerlemesi:   %76,66 
Cephe İşlerinin İlerlemesi:   %99,57 
Peyzaj İşlerinin İlerlemesi:   %56,76

Bu işler kapsamında,
Halı kaplama işleri, son kat boya işleri, mobilya 
montaj işleri, cubicle montajı, peyzaj ve sulama 
işlerine başlanmıştır. Kapı montajı, metal 
asma tavan, tavan sıvası, seramik döşeme, 
dilatasyon derzleri, alçıpan asma tavan, mineral 
asma tavan, duvar sıvası, PVC zemin kaplama, 
yükseltilmiş döşeme, duvar ve tavan boyama, 
canopy montajı, asfalt yol kaplama ve yaya 
yolları işlerine devam edilmiştir.  Çatı kaplama, 

kurşun koruma işleri, temiz ve kirli su altyapı 
işleri tamamlanmıştır. kaplaması, tesviye betonu, 
alüminyum giydirme cephe, cephe cam montajı, 
toprak işleri, drenaj temiz ve kirli su altyapı işleri 
tamamlanmıştır. 

Mekanik işlerin ilerlemesi %83,02 olup bu işler 
kapsamında,
- Yangın söndürme pompaları ve su depolama 
tankları montajlarına başlanmıştır.
- Medikal gaz sistemi, pnömatik sistem, sıhhi tesisat 
işleri, yangın söndürme sistemi, doğal gaz sistemi, 
trigenaration, havalandırma sistemi, ısıtma soğutma 
sistemi, vitrifiye ve armatür montaj işlerine devam 
edilmiştir.
- Chiller, soğutma kuleleri ve sifonik sistem söndürücü 
imalatları tamamlanmıştır. 

PROJELER PROJELER
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Elektrik işleri ilerlemesi %68,68 olup bu işler kapsamında,

- Seslendirme ve acil anons sistemleri, bina otomasyon panoları, kablolama ve IP telefon data sistem 
montajlarına başlanmıştır.
- Asansör ve yürüyen merdiven imalatları, jeneratör montajı, anahtar priz imalatları, trafolar, aydınlatma 
armatürleri, hastane bilgi yönetim sistemleri, genel otomasyon ve bina yönetim sistemi, yangın söndürme 
sinyalizasyon ve anons sistemi işlerine devam edilmiştir.
- Topraklama işleri ve elektrik tesisat borulama işleri tamamlanmıştır.

Proje malzeme ve ekipman tedarikinin %89,32’si tamamlanmış olup, medikal ekipman, sabit ve hareketli 
mobilyalar, CCTV sistem, dağıtım ve otomasyon panoları, hemşire çağrı sistemi, havalandırma sistemi ve 
yangın söndürme sisteminin tedarikleri devam etmektedir.

262 Gama-Türkerler personeli ve 2930 altyüklenici personeli (direkt+indirekt) olmak üzere projede toplam 
3192 kişi istihdam edilmektedir.

Ekim 2021 sonu itibarıyla proje fiziksel ilerlemesi 

%99,44

Proje Genel 

%87,49 %89,32 %85,65

PROJELER PROJELER



84 85www.gama.com.tr

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 teslimli 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 ekipmanları 
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 Temmuz 2019 tarihinde 
ulaşılmış olup, “Endüstriyel Devreye Alma” süreci 
devam etmiştir. Projenin diğer önemli kilometre 
taşı olan “Kombine Çevrim Ticari İşletme Tarihi (CC 
COD)” ise 22 Mart 2022 olarak planlanmaktadır.  

Kombine çevrim kapsamında, Buhar Türbini ve 
Jeneratörü buhar alımına hazırdır. Buhar alımına 
dönük aktivitelerin aralık ayı içinde başlatılması ve 
mart ayı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Peyzaj çalışmalarına ve proje geneli temizliğe 
devam edilmiştir.

Ekim 2021 sonu itibarıyla GAMA personeli; merkez 
ofiste 13, sahada ise 38 kişidir. Alt yükleniciler, MHPS 
ve SC saha personeli toplamı ise 155 kişidir.

%100 %100 %100 %100%100

Proje Genel Devreye Alma  

Ekim 2021 sonu itibarıyla proje fiziksel ilerlemesi 
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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 işlerin sözleşmesini; 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 2022 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

4X350 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. 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.

PROJELER PROJELER
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HARTHA THERMAL POWER PLANT 
REHABILITATION PROJECT - UNIT 1

GAMA Power Systems and Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) signed a contract 
with the Ministry of Electricity of Iraq, Basra Electricity and Energy General Directorate 
on November 19, 2017, for the rehabilitation of the HARTHA Thermal Power Plant Unit-1.

Presently HARTHA Thermal Power Plant - Unit-1 has Deformation of boiler pipe, fuel leaks, power loss in 
steam boiler, air leakage in vacuum system, mechanical rotor damage, vapor leakage, control system failure, 
generator grounding problem and several addtional serious damages. As a result, the current conditions of 
the existing HARTHA Thermal Power Plant - Unit-1 greatly reduce energy generation efficiency.

Renewal process consists of boiler plant, turbine plant, instrumentation and control, generator and electrical 
equipment.

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

The total personel number of the project is 199.

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

Physical progress of the project as of the end of November 2021

Overall Project 
Progress

81,88% 84,03% 0.00%

Works Progress Progress Works Progress

90.06%

PROJECTS PROJECTS
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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 
4,576,788 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.

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

Furnishing, glass partition wall works, epoxy floor 
covering, canopies, carpark painting works have been 
started.

Surface hardened screed, partition wall, satin 
plastering, painting, ceramic, granite, composed 
floor covering, door installlations, pvc floor covering 
and handrail works, 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 works, structural and green lanscaping 
works are ongoing. 
Retaining wall and slope protection works are 
ongoing.
Mechanical and electrical equipment delivery are 
ongoing.

Medical equipments and furnitures delivery have 
been started.

By the end of October 2021, a total of 2602 people are 
employed.

Project Progress as end of October, 2021 is as follows

99.18%

Overall Project 
Progress

78.40%

Progress
Procurement 

Progress Progress

%79.76 76.60%

PROJECTS PROJECTS
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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 May 2022. 

Due to pandemic of COVID-19, required 
precautions applied and measures have been 
taken throughout the project since March. 
Within the scope of the project, the period of 
August 2021 – October 2021 has been continued 
at Main Hospital Building, Rehabilitation 
Hospital Building, Forensic Hospital Building, 
Technical Service Building, Site Works and 
General Works.

The progress of construction works is 99.95 %, 
the progress of the architectural works is 76.66 
%, the progress of the facade works is 99.57 % 
and the progress of the landscaping works is 
56.76 % and within the scope of these works;

Installation of carpet works, final painting, 
furnishing, cubicle works, landscaping and 
irrigation system works have started.

Installation of doors, aluminum perforated 
suspended ceiling, ceiling plastering, ceramic 
tiles floor covering, expansion joints works, 

gypsum board suspended ceiling, mineral 
suspended ceiling, wall plastering works, PVC 
floor covering works, raised floor works, wall & 
ceiling paintwork, canopy installation, asphalt roads, 
and pedestrian ways works have continued. 

Installation of roofing works, lead protection covering, 
lean concrete works, aluminum facade, facade glass, 
earthworks, drainage works, clean and wastewater 
infrastructure works have been completed.

The progress of mechanical works is 83.02 % and 
within the scope of these works; 
- Installation of firefighting pumps, water storage 
tanks have started.
- Installation of medical gas system, pneumatic 
system, domestic sanitary system, firefighting 
system, natural gas system, trigeneration, ventilation 
system, heating & cooling system and bathroom 
fixture installation works have continued.

PROJECTS PROJECTS
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- Installation of chiller, cooling tower and siphonic system works have been completed.

The progress of electrical works is 68.68 % and within the scope of these works;
- Installation of audiovisual system, automation panels & cabling and IP telephone system works have 
started. 
- Installation of elevatiors & escalators, generators, sockets and switches, transformer, lighting fixtures, 
hospital information management systems, general automation / building management system, fire 
signalization and announcement system works have continued.
Installation of earthing & grounding and PVC conduit pipes have been completed.
- 89.32% of the procurement of material and equipment have been completed. Supplies of medical 
equipment, furnishing, CCTV system, distribution and automation panels, nurse call system, ventilation 
systems and firefighting system have continued.
- Currently, 262 Gama-Turkerler and 2930 subcontractor personnel (direct + indirect) is being employed at 
the project, where the total number of the people is 3192.

Project Progress as end of October, 2021 is as follows

99.94%

Overall Project 
Progress

87.49%

Progress
Procurement 

Progress Progress

89.32% 85.65%
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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 22.03.2022. 

Regarding combined cycle; Steam Turbine and 
its Generator are ready for steam admission. The 
activities of steam admission; are being planned to 
be started in December and finished in March.

Landscaping and project-wide cleaning have been 
proceeded. 

As of the end of October 2021, GAMA personnel is 
consisting of; 13 people in the headquarters and 
38 people at Site. The total number of the Site 
personnel of subcontractors, MHPS and SC; is 155.  

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

100% 100% 100% 100%100%

Overall Project 
Progress Progress

Procurement 
Progress Progress Progress
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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 first quarter of 2022.

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.
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