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BAHAR UYGUR, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

57 YILLIK DENEYİM

25’ten FAZLA

ÜLKE

400’den FAZLA PROJE
2

GAMA Holding Şirketleri
GAMA
Enerji

•GAMA Enerji A.Ş.,
enerji ve su temini
alanlarında yurt içi ve
yurt dışında faaliyet
gösteren proje
geliştirme ve yatırım
firmasıdır.

GAMA
GÜÇ
SİSTEMLERİ

•GAMA Güç
Sistemleri, özellikle
kombine çevrim
santralleri başta
olmak üzere enerji
santrallerinin “EPC”
bazlı (mühendisliksatın alma-yapım)
anahtar teslimi
işlerinin yapımı
alanında stratejik
konumda bir
kuruluştur. GAMA
Güç Sistemleri,
günümüzde elektrik
üretimi alanında geniş
bir coğrafyada
mühendislik ve
taahhütlük hizmetlerini
başarı ile
sunmaktadır.

GAMA
Endüstri

•GAMA
Grubunun endüstriyel
tesis inşaat ve montaj
faaliyetleri, 1970
yılında kurulan GAMA
Endüstri Tesisleri
İmalat ve Montaj A.Ş.
(GAMA Endüstri)
bünyesinde
gelişmiştir.

GAMA
International

• Yurt dışında endüstri
tesisleri, kuvvet
santralları, boru
hatları, su ve atık
arıtma tesisleri, çok
katlı yapılar, ticaret
merkezleri, konut
kompleksleri, otoyol
ve köprülerin inşaat
ve montajı ile EPC
(Mühendislik-Satın
Alma-İnşaat) bazlı
müteahhitlik
hizmetlerinde faaliyet
gösteren şirketlerin
çatı kuruluşu

GAMA
Ticaret

•GAMA Ticaret ve
Turizm A.Ş.’nin
faaliyetleri aşağıdaki
ana başlıklarda
toplanmıştır:
• İş makinaları satış ve
satış sonrası
hizmetleri
• Seyyar cerrahi
hastane ve mobil ilk
yardım istasyonlarının
anahtar teslim tedariği
• Endüstriyel ve yapı
malzemelerinin
uluslararası ticareti
• Proje bazlı komple
tedarik ve çözümler
• Satınalma ve lojistik
hizmetleri
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GAMA Enerji A.Ş.

GAMA Enerji A.Ş., enerji ve su temini alanlarında yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösteren proje geliştirme ve yatırım firmasıdır.
Faaliyet Alanları:
Yurt içi ve yurt dışında elektrik ve su alt yapı yatırımları için; proje
geliştirme, proje finansman temini, yapımı, işletme ve bakımı ile
bu yatırımların varlık yönetimi ve ticaret faaliyetleri.
Hissedarlık Yapısı:
•
•
•

%50,5 GAMA Holding A.Ş. ve iştirakleri
%30 Global Power Enerji San.ve Tic.A.Ş. (Tenaga Nasional Berhad)
%19,5 International Finance Corporation (IFC) ve alt kuruluşları

GAMA Enerji A.Ş.
• GAMA Enerji, yurtiçindeki toplam kurulu gücü 1100 MW olan 9 işletmesi
ile elektrik üretiminden, üretilen elektriğin aktif satışı, bakım ve onarım
hizmetleri, toptan ve perakende enerji ticareti ve diğer birimleri dahil
olmak üzere 200 kişilik bir istihdam gücüne sahiptir.

GAMA Enerji A.Ş.
Sektördeki Çalışan Profili:
• Sektörde ağırlıklı olarak Mühendisler (Elektrik Elektronik Müh. Makina Müh.
Endüstri Müh. İnşaat Müh. ve ilgili diğer mühendislikler) Teknisyenler ve
Teknikerler çalışmaktadır.
• Finans, işletme, satış, kalite, İSG ve insan kaynakları da enerji sektöründe önem
verilen birimler arasındadır.
• Her geçen gün önem kazanan enerji politikaları, santrallerin işletilmesi,
işletmelerin optimizasyonu gibi pozisyonlarda görev alacak meslek gruplarına da
ihtiyaç duyuluyor.
• Yapım aşamasında görev alacak pozisyonlara da rastlayabiliriz. Örnek, şantiye
şefi, şantiye mühendisi ve saha teknikeri.
• Santral kurulduktan sonra ise yürütülmesi gereken işletme, bakım ve onarım
konularında hizmet verecek kalifiye personele de ihtiyaç oluyor.

GAMA Enerji A.Ş.
En çok aranan pozisyonlar :
• Satış personeli ve müşteri/hizmet yöneticileri
• Proje Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri,
• Montaj Elemanları, Teknikerler / Teknisyenler
• İş Geliştirme Yöneticileri, Traderlar
Zor bulunan pozisyonlar :
• Rüzgar ve güneş enerjisinde iş deneyimi olan mühendisler
• Uzmanlık gerektiren bazı pozisyonlar (Enstrüman / otomasyon mühendisleri, boru hattı
mühendisleri gibi)
• Varlık Ticaret ve Portföy Optimizasyon Uzmanları
• Santral Personeli

GAMA Enerji A.Ş.
Gelecekte Sektörde Aranacak Pozisyonlar:
• Yenilenebilir enerjiye olan talep giderek artıyor ve bu alanda daha fazla istihdam ihtiyacı
ortaya çıkacak
• Ticaret Yönetiminde yeni trendlerin yakalanması, üretim teknolojisindeki gelişmelerin
artmasıyla daha kalifiye kişilere ihtiyaç duyulacak
• Uzmanlaşmanın daha ön plana çıkacağı bir dönem başlayacak
• İşin satış ve ticaret tarafı daha çok gelişecek ve iş imkanları çoğalacak.

GAMA Enerji A.Ş.
Yeşil Enerji’nin Yaratacağı İş Fırsatları:
• Yeni Yeşil Meslekler : Çevre mühendisliği kökenli (yenilenebilir) enerji danışmanlığı, çevre
hukuku uzmanlığı, organik tarım ve organik kozmetik konusundaki danışmanlıklar, şehir
ve çevre planlama, atık su/atık yönetimi konusundaki uzmanlıkların yükselmesi bekleniyor.

GAMA Enerji A.Ş.
Sektörde Çalışmak İsteyenlere Tavsiyeler:

• Mühendislik disiplini dışında finans ve işletme
alanında gelişim göstermeleri
• İlgili firmalarda staj imkanlarını kovalamaları
• Sektörü yakından takip etmeleri

• Gelişime ve yeniliklere açık olmaları
• Çalıştıkları alanda sabırlı ve istikrarlı olmaları

GAMA Enerji A.Ş.

Teşekkürler
Bahar Uygur
İnsan Kaynakları Yönetici
buygur@gamaenergy.com
+90 312 248 46 31

