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GAMA Ailesi’nin Değerli Mensupları,

Kurulduğu 1959 yılından günümüze kadar geçen 53 yıl

boyunca, GAMA, bir aile anlayışıyla yönetilmiş, ilk yıllardan beri

dikkatle oluşturulan birlikteliği koruma kararlılığı ile yaşamını

sürdürmüş, böylece, kendi alanında, hem Türkiye’de, hem de

dünyada, haklı bir üne ve saygınlığa ulaşmıştır. Bu süreç içinde,

gerek dünyanın, gerekse de Türkiye’nin geçirdiği evreleri, sosyal,

siyasal, ekonomik ve teknolojik açılardan yaşanılan olayları,

ortaya çıkan gelişim, değişim ve yenilikleri dikkate alacak olursak,

bir özel sektör kuruluşunun, bir müteahhitlik firmasının yaşamını

kesintiye uğratmadan sürdürebilmiş olması, önemle

kaydedilmeye değer bir durumdur.

Ulusların, toplumların, ailelerin ve firmaların-şirketlerin

birlikteliklerini ve güçlerini koruyabilmelerindeki en büyük

etkenlerden biri, kendi içlerindeki haberleşmeyi, bilgi ve deneyim

akışını, iyi kurmaları ve iyi yönetmeleridir. Bir topluluğu oluşturan

bireyler, o topluluğa ait bilgileri güvenilir kaynaklar ve araçlarla

kolay olarak öğrenirlerse, sorunları ve olası çözümlerini

paylaşırlar, böylece, birlikteliğe olan katkıları artarak gelişir.

Yayınlanmasını devam ettirdiğimiz “GAMA Bülten” bu genel

düşünceler ışığında hazırlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz

çağda, artık, elektronik ortam haberleşmesi, mesaj alış-verişleri,

yazı ve her türlü görüntünün iletilebilmesi, ayrıca, mobil telefonlar,

internet kullanımları gibi teknolojik olanaklar, 7 gün-24 saat

hizmet verebilir halde iken, yine de, belirli zaman aralıklarıyla

çıkan dergilere ihtiyaç duyulmakta, onların okuyucuya sağladığı

rahat okuma ortamı aranmaktadır. Ancak, bu aranan ortamın

sürebilmesi de, dergilerde, zaman zaman, yenilikler yapılarak

sağlanabilecektir. “GAMA Bülten”in bu sayısında, bu anlama

gelen bazı değişiklikleri uygulamaya çalıştık. Amacımız, sadece

GAMA Ailesi üyelerinin değil, topluluğumuz dışındaki olası

okuyucularımızın da istediklerinde, haberlerimizi kolayca

izleyebilmerini, başarılarımızı öğrenebilmelerini sağlamaktır.

Daha iyiyi arama, yenilikleri bulma ve uygulama gayretlerimiz

devam edecektir. Her zaman olduğu gibi, siz okuyucularımızın ilgi

ve desteği en büyük cesaret kaynağımız olacaktır.

Saygılarımızla.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw
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M. Ergil ERSÜ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
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Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

2012 yılına yeni binamızda, birlik,
beraberlik içinde girdik. Yeni işlerimize,
yeni yatırımlarımıza odaklanarak, tüm
dünyayı sarsan ekonomik krizden en az
düzeyde etkilenecek şekilde planlayarak
ve çalışarak 2011 yılını geride bıraktık.

OECD, Avrupa Merkez Bankası (ECB)
gibi kurumların raporları ve açıklamalarına
baktığımızda, 2012’nin global ölçekte
ekonomik alanda sıkıntılı bir yıl olacağına
dair yorumlar görüyoruz. Global ekonomiyi
Euro bölgesinin borç krizine çözüm
bulamaması ve ABD’li politikacıların
harcamaların azaltılması konusunda
anlaşamamaları  gibi tehditler bekliyor.
Şüphesiz ki bu belirsizlik, Avrupa ve ABD
ile büyük hacimlerde ticareti olan Çin,
Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın yanı sıra
Türkiye’yi de etkileyecektir. 

Türkiye’ye baktığımızda da aynı
olumsuz tablo devam ediyor: OECD
beklentilerine göre Türkiye’nin GSYH
büyümesi 2012’de yüzde 3 ve 2013’te
yüzde 4.5 olarak gerçekleşecek; IMF ise
cari açığın yarattığı endişeler nedeniyle
sermaye girişi zayıfladıkça büyümede sert
bir yavaşlama olacağını öngörüyor. 

Global ölçekte belirsizliğin, Türkiye
adına ise büyümede yavaşlamanın
beklendiği bu ortamda, 2012 yılına GAMA
perspektifinden baktığımızda bu
beklentilerin aksine olumsuz bir tablo
görmüyoruz. İyimserliğimizin sebebi,
faaliyet sahamızın enerji santrallarının
yapımı ve yatırımına odaklanmasından
kaynaklanıyor. 

GAMA olarak 2012 yılına Türkiye’de
üstlendiğimiz 4 büyük yeni Elektrik
Santralı Yapım sözleşmeleri ile giriyoruz:
Akenerji’nin Hatay Erzin’de 870 MW
Kombine Çevrim Gaz Santralı, Metcap’in
Kırklareli’ndeki 890 MW Eurostar  ile
Konya’da 510 MW Derviş Kombine
Çevrim Gaz Santralleri ve kendi
yatırımımız GAMA Enerji’nin Kırıkkale’de

420 MW Kombine Çevrim Gaz Santralı. 

Global resesyon tehlikesi ve Türkiye’nin
de bundan etkilenecek olmasına rağmen
ülkemizin artan enerji talebi bu yatırımları
gerekli kıldığı gibi, ilave yatırımların da
önü açık görünüyor. GAMA olarak,
2012’den sonraki yıllarda da bu sahada
etkin olmaya devam edeceğimizi
düşünüyoruz.

Diğer taraftan GAMA’nın faaliyet
alanları olan Orta Doğu, Rusya ve
Avrupa’da da mevcut ekonomik
görünümde dahi enerji yatırımlarının
durmayıp devam edeceğini öngörüyoruz.
Son iki yılda tamamladığımız Rusya,
İrlanda ve Makedonya’daki büyük santral
projelerimizin yanında Letonya ve
Ürdün’deki projelerimiz devam ediyor.
Libya’da olaylar nedeniyle durdurulan
termik santral projemizin de 2012 yılında
ülkenin ihtiyacı doğrultusunda yeniden
başlatılması görüşmelerimiz halen
sürüyor. İlaveten Suudi Arabistan, Körfez
ülkeleri ve Irak’ta 2012’de almayı ümit
ettiğimiz projeler var. Bütün bunlara
ilaveten Almanya’nın da eskiyen
tesislerinin yenilenmesinde pay
alabileceğimizi umuyoruz. 

Tüm bu gelişmeleri
değerlendirdiğimizde, 2012 yılına GAMA
açısından iyimserlikle bakmamız mümkün
oluyor. 

Yılı bitirirken, değerli büyüğümüz,
ortağımız sevgili Yaşar Mumcu’yu
kaybettik. Kıymetli anısı yüreklerimizde
yaşayacaktır. 

2011 yılında, başarılarımızda pay sahibi
olan, öncelikle tüm çalışanlarımıza ve
ailelerine, tüm hissedarlarımıza ve iş
ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi,
mutluluk ve esenlik dileklerimi sunarım.

M. Ergil ERSÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

ve Murahhas Aza



GAMA’nın kurucularından
Müteahhit Raif Bey’in büyük
oğlu olarak doğmasaydı, Yaşar
Turgut Mumcu belki de
bambaşka bir hayat sürecekti.
Lise yıllarında edebiyat ve opera
ile ilgilendi. Daha sonra sanat,
felsefe ve psikolojiden, nano
teknolojiye uzanan bir yelpaze
üzerinde çalışmalar yaptı.
Kendini sürekli yeni şeyler
öğrenmeye adamıştı. “Benim en
büyük çabam, kendimden nasıl
daha iyi bir Yaşar yapabilirim’i
bulmak” derdi.

Şirketin Kuruluş Sözleşmesini
hazırlayıp Bakanlığa götürdüğü
günü hiç unutmamıştı.
Kurulduğu günden 2010 yılına
kadar GAMA Grubunda faal
görevler üstlendi ve Yönetim
Kurulu üyesi olarak yönetimde
yer aldı. Titizliği, kurallara ve
kanunlara saygısı ile Türkiye’nin
önde gelen vergi uzmanlarından
biri olduğunu söylemek abartı
olmaz. Mesleği ile ilgili bir soru
yöneltildiğinde, o konuyu sanki
yeni okumuş gibi rahat cevap
verirken, düzinelerce kanun ve
mevzuat külliyatı arasından, 5
dakika önce eliyle koymuş gibi
kaynağını da gösterirdi.

Muhasebe ve vergi
alanlarında Türkiye’de başarılı
olmuş pek çok kişi yetiştirdi. İlk
kopyalı muhasebe sistemini ve
daha sonra da makineli
muhasebe sistemini uyguladı.
Vergi üzerine çeşitli kitaplar,
muhasebe ve iktisat üzerine
dergiler yayımladı.

Alçak gönüllü, dürüst, adil ve
öğrenmekten asla yorulmayan
kişiliğini daima sevgi, saygı ve
minnetle anacağız.

T. Ali Kahyaoğlu
GAMA Holding

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Turgut Mumcu
1930-2011

1930 yılında Kars’ta dünyaya gelen Yaşar T. Mumcu,
babası Raif Bey’in etkisi ile küçük yaşta çalışma hayatı ile
tanıştı.

Babasının inşaat ve diğer işleri münasebeti ile ilk, orta
ve lise eğitimini Kars, Sivas ve Ankara’da tamamladıktan
sonra, iki sene Ankara Hukuk Fakültesi’nde okudu, daha
sonra iktisat eğitimine devam ederek 1958 senesinde
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu.

1959 senesinde GAMA İnşaat Limited Şirketi’nin
kurulmasını takiben, 1960 senesinde, lisan ve doktora
eğitimi için Avusturya’ya gitti ancak lisan eğitiminden sonra,
doktoraya devam etmeyip ertesi yıl GAMA’daki vazifesine
döndü. GAMA’da özellikle vergi, muhasebe ve iktisat
konularında faal görevler yüklendi ve Yönetim Kurulu Üyesi
olarak 2010 senesine kadar aralıksız görev yaptı. 1990
senesinde Yeminli Mali Müşavir ünvanını alan Yaşar T.
Mumcu 1971 senesinde çıkardığı aylık dergi “Modern
Muhasebe” ile başlayan yayımcılık çalışmalarını muhasebe
ve vergi ile sınırlı kalmayan pek çok konudaki değişik
eserleri ile devam ettirdi.

7 Aralık 2011 tarihinde hayata veda eden
Yaşar T. Mumcu’yu rahmet ve sevgi ile anıyoruz.

4 GAMA BÜLTEN • 67

Yaşar Turgut Mumcu hayata veda etti
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Ankara Sanayi Odası tarafından
düzenlenen 48. Yıl Ödülleri kapsamında
GAMA Endüstri İhracat kategorisinde
ödüle layık görüldü.

Ankara Sanayi Odası tarafından,
kuruluşunun 48. Yılında çeşitli dallarda
48 sanayici firmaya Kurumlar Vergisi,
Gelir Vergisi, İhracat, AR-GE  ve Çevre
konularında ödüller verildi. 

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin
Özdebir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen
ödül törenine, şirketlere ödüllerini sunmak
üzere Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik ve Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan katıldı.

Bu kapsamda ihracat ödülünü alan
GAMA Endüstri A.Ş.’nin beratını
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan verdi.

HABERw

GAMA Endüstri A.Ş.’ye
“İhracat Ödülü”
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Onursal Başkanımız Erol Üçer 
Okan Üniversitesi’ndeydi
Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut tarafından “girişimcilik”
dersine konuşmacı olarak davet edilen Onursal Başkanımız Erol Üçer,
23 Kasım 2011’de Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde öğrenciler ile
biraraya geldi. Konuşmasına GAMA’nın kuruluş tarihi ile başlayan
Erol Üçer, çok ortaklı bir yapıda, 50 yılı aşkın süredir başarı ile devam
eden GAMA’nın bugün geldiği noktayı anlatırken, gençlere başarmak
için önemli  ipuçları, nasihatlar verdi ve iş hayatı ile ilgili dikkat çekici
anılarından, tecrübelerinden de bahsetti.
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Genç kuşağa önerilerim:

1. Yola çıkarken, her şeyden önce,
kendinize güvenmelisiniz. Yarım yüzyılı
geçen firma çalışmalarımız, eşit
koşullar oluştuğunda, Türk insanının
zekâ, yaratıcılık ve çalışkanlık
bağlamında yabancı meslekdaşlarına
karşı da avantajlı olabileceğini bize
göstermiştir. Kendinize güvenin. 

2. Mutlaka ingilizce öğrenin ve konuşun.

3. Bizim insanımızın, kanımca,
eleştirilebilecek en önemli eksiği,
“bireysel” davranma alışkanlığıdır.
Türkiye’de ve uluslararası arenada
rekabet edebilmenin bir diğer koşulu,
bu alışkanlıktan kurtulmak ve birlikte
hareket edebilme kültürünü
özümsemektir. Bir başka deyişle takım
olarak çalışabilme yeteneğini
benimsemektir.

4. Konunuzda uzmanlaşın, teknik ve
teknolojik gelişmelerin gerisinde
kalmayın, bireysel olarak kendinizi
sürekli geliştirin, hiç bir zaman
edindiğiniz birikimle yetinmeyin, global
düşünün, yabancılarla rekabet edecek
düzeye ulaşın ve onlarla birlikte
çalışabilecek konumda olun. Öğrenci
iken staj yapmak, part time çalışmak
sizi gerçek iş hayatına hazırlayacaktır. 

Genç girişimciler ve sanal dünyanın
hızına (internet) yetişebilen tüm girişimciler
günümüzde çok daha şanslı, imkanlar daha
geniş, tüm dünya elinizin altında. Atamızın
sözünü de asla unutmayın;

"Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız
vardır: çalışkan olmak. Servet ve onun
tabii neticesi refah ve saadet yalnız
ve ancak çalışkanların hakkıdır."

Sevgili Gençler,

Girişimcilik, girişimcilerin risk alma,
fırsatları kovalama, hayata geçirme
ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne
verilen addır. 

İş kurmak dışında girişimci
olunmaz mı? Elbette ki olunabilir.
Eskiden beri yapılan bir işi daha
kaliteli, daha hızlı veya daha ucuza
yapmak da girişimciliktir. Bunlarda da
bir yenilik yaratma söz konusudur.
Daha ucuza yapabiliyorsanız yeni bir
know-how, daha kaliteli
yapabiliyorsanız yeni bir standart,
daha hızlı yapabiliyorsanız yeni bir
süreç üretebilmişsiniz demektir ki
bu da girişimcilik olarak
değerlendirilebilir. 

Bir girişimcinin özelliklerini şöyle
sıralayabiliriz;  Hızlı düşünür,
belirsizlik altında hızlı karar alır,
kararlı ve azimlidir, güçlü sezgi sahibi
ve iyi gözlemcidir, hayal gücü yüksek,
kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına
sahip, kaynaklar arasında özellikle
insan kaynaklarını iyi yönetebilen,
düşünme ve muhakeme yetenekleri
güçlü, çok yönlü düşünebilen, yeninin
kabul edilmesini sağlayacak ikna
gücüne sahip olan, iyi iletişim kuran,
bağımsız düşünebilen, esnek,
yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı
ve ısrarcıdır. 

Ayrıca bu konuda, ünlü sanayici
Henry Ford’un şu sözleri de çok
anlamlıdır:

“Biraraya gelmek bir başlangıçtır.

Birlikteliği sürdürmek gelişmedir.

Birlikte çalışıyor olmak başarıdır.”

HABERw



Rusya’nın Kaluga Bölgesi’nde bulunan
105,000 nüfuslu Obninsk şehri, Protva nehri
kenarında Moskova’ya 100 kilometrelik mesafede
ve Moskova-Kiev, Moskova-Varşova otoyollarının
kesişme noktasında bulunmaktadır.

Obninsk adını 19. yüzyıl Çarlık Rusyası'nın
soylu Obninsky ailesinden almıştır. Obninsky
ailesinin iyi eğitimli ve sanatla yakından ilgilenen
kişilerden oluşması, Obninsk’i sanat ve kültür
merkezi haline getirmiştir. 

Obninsk toprakları 1911 tarihinden itibaren
yoksul ailelerin çocukları için yaz kamplarına
misafirlik yapmıştır. Toplumun eğitilmesine gönül
veren bir eğitmen, yaz kampını okul haline

KALUGA
OBNINSK

sÖZEL DOSYA

KALUGA
OBNINSK
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Rusya'nın ilk "Bilim Şehri"

19. yüzyılda sanat ve kültür merkezi olan
Obninsk, II.Dünya Savaşı sonrası Rusya’nın
yeniden yapılanma sürecinde, Bilimsel
Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ile ülkenin
bilim merkezi haline gelmiştir. 

Rusya'da fizik ve nükleer enerji üzerine
çalışan bilim adamları bu enstitüde önemli
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunların sonucu
olarak dünyanın ilk nükleer ısı ve enerji
santralı 1954 yılında faaliyete başlamış ve on yıl
boyunca Rusya'nın tek nükleer santralı olan
Obninsk Nükleer Santralı 2002 yılına kadar
faaliyetini sürdürmüştür. 

Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün başarısı ve
beraberinde yeni araştırma merkezlerinin
açılması ile gelişen Obninsk, Haziran 1956'da
şehir ünvanı almıştır. 

Ülkenin ilk nükleer denizaltısı 1958 yılında bu
enstitülerde geliştirilmiştir. Nükleer denizaltı
personelinin seçimi ve eğitimi de burada
başlamıştır. Eğitim veren kuruluşların bulunduğu
Kurchatov ile Pobeda Caddelerinin kesiştiği
yerde nükleer denizaltı bulunmaktadır.  getirmiş ve bu okul 1936 yılında

aileleri faşist rejime karşı mücadele

verdiği için İspanya'dan gelen

çocukların yeni yuvaları olmıştur.

Ekim 1941 ortasında Alman

orduları tarafından kuşatılan

Obninsk, yaklaşık iki ay içinde Kızıl

Ordu’nun müdahalesiyle

özgürlüğüne kavuşmuştur.

Parklarda ve meydanlarda bulunan

2. Dünya Savaşı'na yönelik

anıtlarda bugün bile taze çiçekler

bırakılmaktadır. 

Nükleer Isı ve Enerji Santralı

Nükleer Denizaltı



1958 yılında Obninsk’de inşa
edilen ve Obninsk’in bilim şehri
olmasının sembolü gibi şehir
merkezinde yükselen Meteoroloji
Kulesi 315 metre yüksekliğindedir.
Farklı yüksekliklere yerleştirilen
ölçüm cihazlarıyla donatılmış
kulenin yapım amacı Nükleer
Santrale yönelik radyasyon ölçüm
çalışmaları olsa da, günümüzde
meteoroloji araştırmaları için
kullanılmaktadır.

Bugün Obninsk'de; Nükleer Fizik ve
Nükleer Enerji Mühendisliği, Meteoroloji,
Radyoloji, Tarımsal Radyoloji ve Jeofizik
alanlarında eğitim veren 10 Araştırma
Enstitüsü bulunmaktadır. Obninsk’de yer
alan eğitim ve araştırma kuruluşlarında
1000’den fazla bilim adamı çalışmaktadır.  

Binlerce öğrenci yetiştiren Obninsk
Devlet Nükleer Enerji Mühendisliği

Üniversitesi, nükleer enerji konusunda
ülkenin en büyük üniversitesidir. 

Rusya Federasyonu Hükümeti’nin
programı çerçevesinde; biri Nanoteknoloji
ve Bilişim Sistemleri gibi konuları
kapsayan, ikincisi Medikal Radyoloji
Araştırma Merkezi’ni oluşturacak 60’ar
hektarlık iki adet “Teknopark” kurulma
projesi Obninsk’in gelecekte de ülkenin
“bilim şehri” ünvanını sürdüreceğini
göstermektedir. 

sÖZEL DOSYA

10 GAMA BÜLTEN • 67



11EK‹M - KASIM - ARALIK 2011

Obninsk, Belkinsky Parkı

Obninsk şehrinin güneydoğusunda yer
alan Belkinsky parkı adını 18. yüzyılda bu
topraklara sahip olan aileden almıştır.
Aileye ait olan evin kalıntıları parkta
koruma altındadır. Harabe halindeki evin
hemen yanında 1773 yılında inşa edilmiş
olan Boris ve Gleb Kilisesi bulunmaktadır. 

Özel günleri kutlarken biraraya
geldikleri ve evlenen çiftlerin kilise çıkışı
mutlaka uğradıkları bu park, geleneklerine

bağlı Obninsk halkı için çok
özeldir. 

Yeni evlenen çiftlerin
parkın içindeki son derece
zarif mimarisi olan köprünün
üzerine astıkları çeşit çeşit
biçimlerde ve renklerdeki
çiftlerin birbirlerine
bağlılıklarını simgeleyen kilitler bir yıl
boyunca asılı kalıp, sonrasında da eski
yıllara ait kilitlerin yanında saklanmaktadır. 



GAMA Obninsk’de

GAMA Endüstri A.Ş. Rusya’nın Vyksa
şehrinde başarıyla gerçekleştirdiği ilk
Elektrometallurji Fabrikası Projesi’nin
hemen ardından, benzer ikinci projeye
2008 yılında Obninsk şehrinde “Vorsino
Endüstriyel Park” bölgesinde Ana
Müteahhit olarak başlamıştır. Fabrika
Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden
birisi olan NLMK Grup’un bir yatırımıdır.
Proje tamamlandığında, Moskova’ya en
yakın demir çelik fabrikası olacaktır. 

Kaluga Elektrometallurji Fabrikası,
Rusya Çelik Endüstrisi Gelişim
Strateji’sinin 2020 yılına kadar yapılacak
olan yatırımları değerlendirmesinde en
öncelikli yatırım olarak
değerlendirilmektedir. 

Söz konusu yatırımda çelik
endüstrisinin en son teknolojisi
kullanılmaktadır. Bu teknolojik çözümler ve
işletme ekipmanları ile performansın
artırılması, enerji verimliliği sağlanması ve
çevreye olan etkinin azaltılması
hedeflenmiştir. Örnek olarak; Fabrika’da
kapalı su devresi sistemi kurularak,
kullanılmış endüstriyel atık suların çevreye
atımı önlenmeye ve verimlilik artırılmaya
çalışılmıştır. 

NLMK çelik üretminde Rusya’da ilk
sırada yeralan ve ayrıca bünyesinde metal

hurdası toplayan şirketler grubuna sahip
en büyük gruptur. Rusya’da muhtelif
kaynaklardan toplanan metal hurdanın
demir yolu vasıtası ile Kaluga fabrikasına
getirilmesi ve burada fırınlarda eritilerek
kütük demir haline getirilmesi ve
sonrasında inşaat demiri ve profil üretimi
yapılması hedeflenmektedir. Fabrikanın ilk
etabı tamamlandığında 1 milyon ton/yıl,
ikinci etap tamamlandığında da toplam 1.5
milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahip
olacaktır. GAMA projenin genel müteahhidi

sÖZEL DOSYA
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olarak projenin tamamlanması ile birlikte
95,000 m3 beton dökmüş, 42 bin ton çelik
montajı yapmış, 11 bin ton ağırlığında
ekipman montajı tamamlamış ve 40 km
uzunluğunda altyapı sistemini bitirmiş
olacaktır. Tesisin tamamalanmasına
yönelik elektrik, izolasyon, kaplama, boya,
saha dolguları işleri de GAMA
kapsamında tamamlanacaktır.  

Fabrika çalışmaya başladığında ilk
etapta yaklaşık olarak 1,250 işçinin
istihdam edilmesi planlanmaktadır. 

Bunun yanında fabrikanın yan ürünlerini
sağlamak için kurulacak tesisler de
değerlendirildiğinde bölge ekonomisine
büyük katkıda bulunacaktır.

13EK‹M - KASIM - ARALIK 2011

Haddehane içi, genel görünüm
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Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk şehrine
15 km mesafede, KSIEMP firması için
yapımına devam edilen ve tamamlandığında
944,000 ton/yıllık üretim kapasitesine sahip
olacak olan Kaluga Çelik Döküm ve
Haddehane Kompleksi Projesinde, Aralık
2011 sonu itibariyle % 76.02 fiziksel ilerleme
seviyelerine ulaşılmıştır. 

Halihazırda çalışmalar; dökümhane,
haddehane, fırın, su arıtma, malzeme
hazırlama, toz toplama ünitelerinin bulunduğu
bölgelerde devam etmektedir. Bunun yanında
özellikle saha genelinde altyapı işlerine ve
boru ve elektrik hatlarını taşıyacak olan
köprülerin montaj işlerine ağırlık verilmiştir. 

Dökümhanede inşaat işleri tamamlanmak
üzere olup, binalarda ince işlerin yapımına,
dolgu işlerine ve zemin kaplama işlerine
devam edilmektedir. Tavan vinç montajları
tamamlanmış olup, devreye alma çalışmaları
İşveren tarafından yürütülmektedir. EAF, LF
ve Caster bölümlerinde ekipman montaj işleri
malzeme eksikleri dışında tamamlanmış,
ekipman etrafı borulama işlerine başlanmıştır. 

Haddehane ve su hazırlama ünitelerindeki
inşaat işlerinin tamamlanmasına büyük özen
gösterilerek taahhüt edilen iş programına
uyulmaktadır. Haddehane’de inşaat işleri
tamamlanan ekipman temellerinde, tavan
vincininde devreye alınması ile vardiyalı
çalışmalar yapılarak, ekipman montajında
hızlı ilerleme sağlanmıştır. Tesisin devreye
alınması için büyük önem arzeden su
ünitesindeki GAMA kapsamı inşaat ve çelik
montaj işleri programa uygun olarak devam
etmektedir. 

Eylül ayı içerisinde yapılan görüşmeler
sonucu yapımı üstlenilen Protva Nehri
kıyısındaki su alma yapısının elektrik ve
mekanik işlerinin yapımına başlanmış ve
Ocak ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.  

Aralık 2011 sonu itibariyle şantiyede 347
Türk (145 GAMA, 202 Taşeron), 1,126 Yerel
(225 GAMA, 901 Taşeron) olmak üzere
toplam 1,473 personel çalışmaktadır. Aralık
ayı sonu itibariyle mobilizasyon dahil
5,462,705 direkt adam-saat kullanılmıştır.

Rusya - Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi

sDEVAM EDEN PROJELER
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Libya’da meydana gelen iç savaş
sonucu, ekiplerimizin ülkeyi terk etmek
zorunda kalması nedeniyle projemiz
yarım kalmıştır. Ülkede savaşın sona
ermesi ile birlikte İşveren Libya Elektrik
İdaresi (GECOL) bizimle temasa geçmiş
olup, görüşmeler Kasım ayı içerisinde
başlamıştır. Bu doğrultuda, projedeki
tüm müteahhitlerin katılımıyla yapılan
toplantıda, hiçbir müteahhit sözleşmesini
fesh etmeyi düşünmediğini ve projeye
devam etmek istediklerini belirterek,
ülkede tam güvenliğin ve düzenin
sağlanmasına kadar geçecek sürede ön
çalışmaların başlanmasına karar
verilmiştir. GECOL temsilcileri 3 ay
içerisinde kamp sahalarında, 6-7 ay
içerisinde de proje sahasında
çalışmaların başlayabileceğini
öngörmektedirler. 

Aralık ayı içerisinde Libya’ya yapılan
ziyaret sırasında şantiye sahasında
yapılan incelemede, proje sahasındaki

yapılarda, ekipmanlarda ve açık stok
sahalarındaki malzemelerde gözle
görülen büyük bir hasarın olmadığı tespit
edilmiştir. Ancak ofis ve kamp
binalarında hasarların oluştuğu,
ambarlardakiler ile birlikte taşınabilir
malzemeler ve ekipmanlardan bir
kısmının götürüldüğü belirlenmiştir. 

Libya’da tekrar güvenliğin ve düzenin
sağlanmasına kadar geçecek sürede ön
hazırlıklar devam edecektir. Ayrıca Şubat
ayı içerisinde, tüm müteahhitlerin
beraber katılımı ile saha ziyareti
yapılarak, hasar ve kayıp raporları
hazırlanması planlanmaktadır. Bu
raporların üzerinden tamir ve yenileme
çalışmalarının maliyet ve süreleri
belirlenecektir. Ortak rapor
doğrultusunda tamir ve yenileme
çalışmaları da eklenerek, yeni iş
programı yapılacak ve teslim tarihleri
belirlenecektir.

Libya Al-Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi’ndeki
Gelişmeler Libya’daki iç savaş sırasında şantiyemizden görünüm

HABERw
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Törende Onursal Başkanımız Erol Üçer Sn. Başbakan ile.

Konsorsiyum adına Sn. Başbakan’a vagon maketi sunulurken.
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Marmaray'da 
ilk ray kaynağı töreni

İstanbul’un iç ulaşımı başta olmak
üzere, yurdumuzun, Avrupa ile
bağlantısına önemli katkı sağlayacak olan
MARMARAY Projesinin, ilgili kara ve deniz
tünellerinin yapımının yanında, ray
döşenmesine başlanılması da, tüm yapım
işinin kritik bir aşamasını oluşturuyordu.
Böylesine önemli bir olayın bir tören ile
başlatılması kararlaştırıldı ve 14 Ocak
2012 Cumartesi günü yapılan törene
Başbakan Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN, Avrupa Birliği Bakanı Sayın
Egemen BAĞIŞ, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Sayın Hayati YAZICI, Millî
Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Sayın Binali YILDIRIM, İstanbul

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile
Japon TAİSEİ Firmasından Proje
Direktörü  Sayın OHMİ, GAMA Holding
Onursal Başkanı Sayın Erol ÜÇER ve
NUROL Holding Başkanı Sayın Nurettin
ÇARMIKLI ve diğer davetliler ile yöreden
kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Ayrılıkçeşme’deki ray bağlantı noktasında
gerçekleştirilen törende bir konuşma
yapan Başbakan Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN, projede gelinen aşamanın
önemini vurguladı, ayrıca,  ülkemizin
önemli güncel konuları hakkında mesajlar
verdi. Törende Sayın Başbakan’a, günün
anısı olarak, projeyi yürüten Konsorsiyum
Firmaları tarafından bir vagon maketi
sunuldu.

Marmaray'da 
ilk ray kaynağı töreni

İlk ray kaynağının yapıldığı an.
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Marmaray Projesi
BC1 Sözleşmesi

Üsküdar İstasyonu genel görünüm



Marmaray Projesi İstanbul Boğaz geçişi,
her iki yakadaki kara tünelleri ve Avrupa
Yakası’ndan başlayarak sırasıyla
Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar,
Ayrılıkçeşme İstasyonlarının yapımı işi,
9 Mayıs 2004 tarihindeki temel atma
töreniyle başlamıştır. Tamamlanma hedefi
29 Ekim 2013 olarak programlanmıştır.
Ancak, arkeolojik kazı ve araştırmalar,
uzun süreden beri devam etmektedir. 

Kazlıçeşme-Yedikule 

Marmaray Projesi’nde,  BC1
Sözleşmesi kapsamında,  Avrupa
Yakası’ndaki  en son istasyon olup,
mevcut TCDD güzergahı ile aynı kota
gelerek birleşeceği noktadır.  TCDD hattı
geçici olarak aktarılmış, hemzemin
istasyonu ile diğer düzenlemeler hızla
yapılmaktadır. Tamamlanma oranı % 35
seviyesindedir. 

Yedikule - Yenikapı Tünelleri

Kazlıçeşme – Yenikapı Tünellerinin
açılması, tünel üstü gabarinin bazı
bölgelerde tünel çapının altına indiği, çok
değişken ve bozuk zemin şartlarına,
güzergah üzerindeki sağlıksız yapıların
yarattığı olumsuz koşullara altenatifler
üretilerek yaklaşık 3,5 yıl süren
çalışmalardan sonra, yapılan planlama ve
alınan önlemler sayesinde, güzergah
üstündeki yapılarda hiçbir hasara neden
olmadan, 19 Aralık 2011 tarihinde
tamamlanmıştır.  

Yenikapı 

Yenikapı İstasyonu, Taksim – Yenikapı
Metrosu ile Marmaray Projesi’nin entegre
olduğu noktada bulunmaktadır. Yapımı,
arkeolojik kazılar nedeniyle, yaklaşık 3 yıl
kadar gecikmiştir. 

sDEVAM EDEN PROJELER

Kazlıçeşme Hemzemin İstasyonu Çalışmaları
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Yenikapı İstasyonu Giriş Yapısı İnşaatı

Yedikule - Yenikapı son tünel kazısının tamamlanması
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İstanbul’un tarihinin 8 bin yıl öncesine
kadar uzandığının kanıtları, bu bölgedeki
arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Yine
bu bölgede çok sayıda, 900 – 1200 yıl
öncesine ait gemi ve kadırga kalıntıları
bulunmuştur. Tamamlanma oranı % 80
civarında olan Yenikapı İstasyonunun,
işletmeye girmesi durumunda kalıntılar,
kısmen istasyon giriş katlarında
sergilenecektir.

Sirkeci 

Arkeolojik kazılardan en çok ve en uzun
süre etkilenen istasyondur. Sirkeci, Tünel
İstasyon metodu ile yer altında inşa
edilmektedir. Ancak, ulaşım ve
havalandırma için yapılması gereken
şaftlardaki arkeolojik araştırmalar, 5 yılı
aşkın süredir, yapımı büyük ölçüde
engellemekte ve geciktirmektedir.

Bu nedenle Demiryolları, Limanlar ve
Havaalanları Genel Müdürlüğü (DLH) ile
geciken havalandırma ve şaftları
tamamlanıncaya kadar, Sirkeci
İstasyonunun “by-pass” edilerek işletmeye
başlanması konusu görüşülmektedir.
İstasyon % 35 oranında
tamamlanabilmiştir. 

Üsküdar

Üsküdar İstasyonu, yaklaşık 300 m
uzunluğunda, kısmen deniz doldurularak
yapımı sürdürülen çok önemli bir
mühendislik yapısıdır. Arkeolojik
çalışmalar, lojistik sorunlar, teknik zorluklar
ve istasyon içinden geçen tünellerin
yapımının gecikmesi sebebiyle, inşaatı
oldukça uzun süren Üsküdar İstasyonunun
kaba inşaatı tamamlanmak üzeredir.
İstasyonun tamamlanma oranı % 92’dir.

Sirkeci Havalandırma Şaftı Arkeolojik Kazı Çalışmaları
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Ayrılıkçeşme Tünel içi ray montajı

Ayrılıkçeşme 

Ayrılıkçeşme, Marmaray Projesi’nde,
kapsamımızın Anadolu Yakası’ndaki en uç
istasyon yapısıdır. Aynı zamanda,
Marmaray’ın Kadıköy – Kartal Metro
Sistemi ile entegre olacağı istasyondur ve
yapım işleri  hızla  ilerlemektedir. Ocak
2012 itibarıyla tamamlanma oranı

% 54’dür. 2011 Aralık ayında TBM tünel
kazısının ve Yedikule hat aktarımının
tamamlanmasının ardından, 2012 Ocak
ayında da, Marmaray Projesi’nin, “ilk ray
kaynağı” töreni yapılmıştır. Halihazırda ray
işleri, Hat 1 üzerinde (kuzey hattı)
Ayrılıkçeşme’den Üsküdar’a doğru devam
etmekte olup Ocak sonu itibarıyla Üsküdar
İstasyonu’na ulaşılmış olacaktır.



Konya, DERVISH 510 MW Güneş
ve Rüzgar Enerjisi Entegre
Kombine Çevrim Elektrik Santralı
anahtar teslim yapım işine ait
sözleşme, GE ve GAMA Güç
Sistemleri Konsorsiyumu ile
Komet Enerji A.Ş. arasında 26
Mayıs 2011 tarihinde
imzalanmıştır.

İşverenin 1 Nisan 2012 tarihinde kısıtlı
işe başlama ihbarını (LNTP) yayınlaması
beklenmektedir.

Projenin inşaat izinlerinin alınmasına
yönelik konsorsiyum kapsamı mühendislik
çalışmalarına başlanmıştır.

Ek olarak, projenin enerji üretim
lisansının 1.080 MW'a yükseltilmesi
neticesinde Konsorsiyum EPC
sözleşmesinin de 1.080 MW'lık kapsama
yükseltilmesi için İşveren ile görüşmeler
sürdürülmektedir. Anlaşma sağlandığı
takdirde fiyat ve kapsam artışı ile takvim
değişikliğinin mevcut sözleşmeye bir
zeyilname ile eklenmesi düşünülmektedir.

Dervish 510 MW Güneş 
ve Rüzgar Enerjisi Entegre 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı

sDEVAM EDEN PROJELER
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Kırklareli, Eurostar 890 MW
Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik
Santralı anahtar teslim yapım işine
ait sözleşme, GE ve GAMA Güç
Sistemleri Konsorsiyumu ile
Verbena Enerji A.Ş. arasında 
6 Mayıs 2011 tarihinde
imzalanmıştır.

30 Haziran 2011 tarihinde kısıtlı işe
başlama kararı (LNTP) verilen projede,
sözleşmede 1 Ocak 2012 olarak
planlanmış olan işe başlama kararı (NTP)
müşteri isteği doğrultusunda 30 Haziran
2012 tarihine ertelenmiştir. İşveren ile
varılan anlaşmaya göre bu süreçte,
mühendislik ve proje yönetimi
faaliyetlerine bir kesinti olmadan devam
edilecek olup, kritik işler ve ekipmanlar için
NTP öncesi dönemde, proje takvimini
destekleyecek şekilde siparişler verilecek
ve 1 Nisan 2012 tarihinde saha
mobilizasyonuna başlanacaktır. Revize
takvim doğrultusunda projenin 1 Kasım
2014 tarihinde devreye alınması
hedeflenmektedir. 

NTP’nin de bir ön şartı olan projenin
inşaat izni, gerekli tasarım ve hesapların
tarafımızca hazırlanması sonrasında,
23 Aralık 2011 tarihinde alınmıştır.
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Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı
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Letonya - Riga 
“TPP-2 Reconstruction Second Unit”
Projesi

Kapsamı anahtar teslim kombine
çevrim kojenerasyon ünitesi olan
Riga “TPP-2 Reconstruction
Second Unit” projesinin tüm EPC
sorumluluğunu GAMA Güç
Sistemleri üstlenmiştir. Bu ünite
1-1 çoklu şaft düzeninde bir gaz
türbini ve jeneratörü, bir atık ısı
kazanı ve bir buhar türbini ve
jeneratöründen oluşmaktadır.
Buhar türbininde bulunan 3 adet
yöresel ısıtma kondenseri  tüm
Riga şehrinin ısınma ihtiyacı
doğrultusunda ayarlanarak,
santrale tam elektrik güç üretimi

ya da kojenerasyon modlarında
çalışabilme imkanı sunmaktadır.
Bu tip bir buhar türbini dünyada
sadece sayılı ünitelerde
bulunmaktadır. Tamamlandığında
Riga TPP-2 ünitesi 350-420 MW
elektrik gücü ve maksimum
270 MW termal güç üretecektir.
Üretilen bu termal güç, yöresel
ısıtıcılar vasıtasıyla şehir ısı
hattına aktarılacaktır. Projeye
6 Nisan 2010 tarihinde başlanmış
olup Temmuz 2013’te bitirilmesi
planlanmıştır. 
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Aralık 2011 itibarıyla ilerleme aşağıdaki
gibidir:

Genel % 63.11

Mühendislik % 95.03

Satın alma % 85.91

İnşaat ve Montaj % 36.20

Satın alma:

• Gaz türbini – jeneratör paketi,

• Buhar türbini – jeneratör paketi,

• Atık ısı kazanı,

• Jeneratör yükseltici trafolar, iç ihtiyaç
trafoları, jeneratör devre kesiciler ve
izole faz baraları,

• Gaz kompresörleri ve ölçüm
istasyonu,

• Besi suyu pompaları, kondensat
pompaları, yöresel ısıtma suyu
pompaları, sirkülasyon suyu
pompaları, yardımcı soğutma su
sistemi açık ve kapalı devre
pompaları, yöresel ısıtma sistemi ön
ısıtma devresi pompaları, muhtelif
yatay ve dikey pompalar, yangın
pompaları,

• Soğutma kulesi,

• DCS,

• Binası tavan vinçleri, muhtelif
kaldırma ekipmanları,

• Su arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi,
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• Alaşım boru, karbon çelik –
paslanmaz çelik borular, kritik
vanalar, safety vanaları, kelebek
vanalar, kontrol vanaları, küresel
vanalar, gate ve glob vanalar,

• AG, OG şalt ekipmanları, servis
trafoları, motor kontrol ve aydınlatma
merkezleri,

• Eşanjörler,

• Yardımcı kazan,

• Hava kompresörü,

• Numune alma ve kimyasal dozlama
sistemleri,

• Yağ-su ayırıcı,

• Kablolar, kablo tavaları,

• HVAC sistemi,

• Enstrümanlar,

• Fabrika imalat tankları, genleşme
tankları,

• Nitrojen jeneratörü

gibi ekipmanların satın alma kontratları
imzalanmıştır. Kalan BOP ekipmanları ve
vana, boru, fitting, kablo gibi malzemelerin

kalan miktarlarının satın almaları devam
etmektedir.

Empresarios Agrupados (EA) ile ana
mühendislik, SEP ile lokal mühendislik,
Endeco ile detay donatı ve yapı çeliği
detay tasarım ve çizim, Polimex ile yapı
çeliği fabrikasyon kontratları ile  ağır
taşıma ve kaldırma, inşaat işleri, soğutma
kulesi montaj ve devreye alma, saha
imalatı tanklar, gaz türbin montaj paketi,
buhar türbin montaj paketi, atık Isı kazanı,
BOP ekipmanları, GT ventilasyon sistemi,
HVAC sistemi mekanik montaj işleri, boru
fabrikasyon, saha montaj işleri, elektrik ve
I&C montaj işleri sözleşmeleri
imzalanmıştır. İnce işler ile yangın
koruma, algılama sistemi temin ve montaj
taşeronlarının da belirlenmesi için
çalışmalar devam etmektedir.

Alınan ekipmanların büyük bir kısmının
imalatları tamamlanmış olup, sahaya
sevkiyatları devam etmektedir. Atık ısı
kazanı, gaz türbin paketi, soğutma kulesi,
jeneratör yükseltici trafolar, buhar türbini
paketi yoğuşturucuları gibi ana
ekipmanların sahaya sevkiyatları

sDEVAM EDEN PROJELER
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tamamlanmıştır. Ağır nakliye kapsamında
son ana ekipman sevkiyatı olan buhar
türbini paketi Ocak 2012 içerisinde
Riga’da olacaktır.

İdari bina, türbin binası, kazan besi
suyu binası, su arıtma binası, gaz
kompresör binası çelik montaj işleri
tamamlanmış olup, yardımcı boru köprüsü
çelik montaj işleri devam etmektedir. İdari
bina, türbin binası, trafo temelleri ve
yangın duvarları, kazan ve besi suyu
binaları, gaz kompresör binası, su arıtma
binası, atık su arıtma tesisi, soğutma
kulesi inşaat işleri bitirilmiş, çevrim suyu
pompa binası inşaat işleri sürmektedir.
Ayrıca türbin binası, idari bina ve gaz
kompresör binaları tavan ve cephe
kaplama işleri tamamlanmak üzeredir.

Gaz türbini ve jeneratörü yerlerine
konulmuş olup, paket montaj işleri devam
etmektedir. Buhar türbini vakum ve ısıtma
kondenserleri montajları yapılmış, hotwell
ve bağlantı elemanları kaynak işleri de
tamamlanmak üzeredir. Servis ve

demineralize su tankları hidrotestleri
yapılmış, tanklar boyaya hazır durumdadır.
Kondensat su tankı montajı, soğutma
kulesi ve boru fabrikasyon işleri, atık ısı
kazanı modül montajı tamamlanmış, drum,
kaplama, baca montaj işleri ve borulama
devam etmektedir. Türbin binası yardımcı
tavan vinçleri ve gaz kompresör binası
tavan vinci montajı tamamlanmıştır. BOP
ekipman montajına kazan besi suyu
pompası ile başlanmıştır.

Elektrik taşeronu sahaya mobilize
olmuş, idari bina ve türbin binası kablo
kanalı montaj işleri ile gaz ve buhar türbin
yükseltici trafoları yerlerine konularak
montajlarına başlanmıştır. Gaz türbini
jeneratörü kesicisi yerine konulmuştur.

Halen Ankara merkez proje ekibimizde
tam zamanlı 16, destek olarak 4 personel
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 23’ü
Türk olmak üzere 55 indirekt personel ve
tamamı lokal 447 taşeron personeli olmak
üzere 502 personel görev yapmaktadır.
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın su
ihtiyacını karşılamak üzere, 7
Temmuz 2009 tarihinde DIWACO
ve GAMA Güç Sistemleri Müh. ve
Taah. A.Ş. arasında imzalanan
sözleşme ile hayata geçirilen DISI
Mudawarra-Amman Su İletim
Sistemi Projesi’nde mühendislik,
satın alma ve inşaat işleri devam
etmektedir. 

25 Aralık 2011 itibarıyla Proje
gerçekleşme yüzdeleri

Mühendislik % 98.91

Satınalma % 97.44

İnşaat İşleri % 58.29

GENEL TOPLAM % 71.70

Ana mühendislik aktivitelerinde sona
yaklaşılmıştır. Detay mühendislik
çalışmalarının sonlandırılması için TMA
firması ile anlaşılmış olup, elektrik ve
mekanik konularda çalışmalar sahanın
ihtiyacı yönünde devam etmektedir.

Projenin satın alma kalemleri % 97
oranında tamamlanmıştır. Bugüne kadar
toplam 184,356 Ton (342,966 m) (%99)
boru nakliyesi gerçekleştirilmiştir. Duktil
boru ve fittingler, fiber optik kablolar, flow
kontrol vanaları, blok vanaları, surge
tankları, piozemetre kuyu malzemeleri,
güç kabloları, katodik koruma
malzemeleri, kuyu pompaları,  tavan
vinçleri, demontaj parçaları sahaya
ulaşmıştır. Ana transfer pompaları
(Torishima) üretim ve kabul testleri
tamamlanmış olup, Ocak ayı içerisinde
sahaya sevkiyatının tamamlanması

DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi

sDEVAM EDEN PROJELER
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öngörülmektedir. SCADA kontrol sistemi,
saha enstrümanları,  flowmetreler, LV/MV
şalt tesisi ve trafolar, klorlama Sistemi,
UPS sistemleri,  jeneratörler ve
haberleşme sistemleri ile HVAC ve mimari
kalemler için siparişler verilmiş olup,
üretimler devam etmektedir. Kontrol
kabloları, yangın koruma sistemleri ve
yakıt tankları satın almaları için çalışmalar
devam etmektedir.

Boru hattı aktiviteleri hızla devam
etmektedir. Toplamda 236 km (%69) kazı
yapılmış, 185 km (%54) boru kanala
indirilmiş ve 91 km (%27) geri dolgu işlemi

tamamlanmıştır. Boru hattı ilerlemesi
toplamda %60 seviyesindedir. Boru hattı
işlerinin 160 km’lik bölümünü kapsayan
kısmında lokal güvenlik kaynaklı
problemler nedeni ile yaşanan duraksama
gerek idari, bakanlık ve güvenlik güçleri ile
toplantılar yapılarak, gerekse yerel halk ile
ilişkisi iyi olan bir taşeron ile sözleşme
imzalanarak aşılmış olup, şu an için işlere
devam edilmektedir.

Kuyu delme işleri 11 adet rig ile devam
etmekte olup, 11 adet kuyu tamamlanmış
ve 4 kuyu içinde geliştirme çalışmaları
devam etmektedir. Kuyu işlerinde
toplamda %41 ilerleme sağlanmış ve
üretimin arttırılmasına yönelik teknik
çalışmalar tamamlanmıştır. O&M binaları,
pompa istasyonları ve tank inşaatlarına
devam edilmekte olup, toplam 58,000 m3

(%95) beton dökümü tamamlanmıştır.
Yapılarda genel ilerleme %66
seviyesindedir. Madaba ve Mudawarra
elekro mekanik işleri paketleri ihalesi
sonuçlanmış olup, firma sahaya mobilize
olarak işlere başlamıştır. 

Eylül sonu itibari ile Ürdün Elektrik
İdareleri EDCO, NEPCO ve JEPCO,
projenin elektrik teminine yönelik
faaliyetlerine devam etmekte olup, elektrik
işleri ilerleme yüzdesi %60 seviyesindedir.

Devreye alma aktivitelerinin
planlanması ve hazırlıkların başlanması
için Devreye Alma Grubu sahaya mobilize
olmaya başlamışlardır. 

Projede Aralık 2011 sonu itibari ile kayıp
günlü kaza olmaksızın 2.5 milyon adam-
saate ulaşılmıştır.
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Makedonya’nın Üsküp şehrinde
yapımına devam edilen 220 MW Kombine
Isı ve Elektrik Santralı projesi GAMA Güç
Sistemleri liderliğinde, Alstom İsviçre ile
oluşturulan konsorsiyum tarafından
anahtar teslimi olarak üstlenilmiştir.
Kombine Çevrim Kojenerasyon Santralı
Projesi;  Alstom GT13E2 gaz türbini ve
bölgesel ısıtmalı 8CK76 buhar türbininin
multishaft konfigürasyonu ile 256 MW
elektrik veya 220 MW elektrik + 160 MW
ısı üretecektir. 

EPC olarak gerçekleştirilen ve son
aşamasına gelinen projenin Aralık 2011
sonu itibariyle ilerleme yüzdeleri şöyledir:

Genel % 99.5

Mühendislik % 100

Satınalma % 100

İnşaat ve montaj % 100
Devreye Alma % 96

(kalan kısım güvenilirlik testleri ve santralın
İşveren’e teslimidir)

Makedonya - Üsküp 220 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı

sDEVAM EDEN PROJELER
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Mühendislik işleri, tüm
ekipmanların ve devreye alma
işleri için gereken malzemelerin
satınalması ve nakliyeleri
tamamlanmıştır. Tüm BOP
sistemler devreye alınmış ve saha
genelinde İşveren’in yeni bildirdiği
montaj ve devreye alma eksikleri
giderilmiştir.

Performans testleri başarı ile
tamamlanan santral, 19 Nisan

2011 tarihi itibariyle güvenirlilik
testlerine hazır hale gelmiştir.
İşveren tarafından gaz alım ve
elektrik satım anlaşmalarının
tamamlanması sonrası santral
tekrar operasyona alınmış ve ilk
testler başarıyla tamamlanmıştır.
Güvenilirlik testlerinin  4 Ocak
2012 tarihinde başlaması ve 5 gün
içinde tamamlanması
planlanmıştır.
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Enerji Santralı 
Trench 3 Projesi
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Anahtar teslimi olarak sürdürülen tesisin
üçüncü enerji santralı olan tek fazlı doğal
gaz elektrik santralı ile dizel
jeneratörlerinin bulunduğu yardımcı tesisin
yapım işlerine, iş programına uygun olarak
devam edilmektedir.

Cephelerde bulunan pencere yerlerinin
açıldığı ve pencere montajlarının yapıldığı
gaz türbin binasında; havalandırma kanal
montajına, inşaat ince işlerine, panel kablo
bağlantı işlerine, boru destek montajına,
elektrik ve enstrüman işlerine  ağırlıklı
olarak devam  edilmektedir.

Tavan ve cephe kaplamaları
tamamlanarak kapatılan dizel jeneratör
binası içerisinde, klima ekipman montajı,

havalandırma kanal
imalat ve montajı,

inşaat ince

işleri, enerji, kontrol ve enstrüman
kablolaması, kablo tava montajı, boru
montaj işlerine ve boru testlerine devam
edilmektedir.

Kazakistan nakliye kotasında ve
gümrüğünde yaşanan olumsuzluklardan
dolayı, geçen aylar içinde sevkiyatlar
sahaya geç ulaşmış ve montaj işlerinde
yavaşlamaya neden olmuştur. Konunun
çözülmesinden sonra mazleme
sevkiyatlarına hız verilerek yoğun olarak
nakliyelere başlanmıştır. 

Proje kapsamında bulunan bütün bu
işler için devreye verme ve işletmeye alma
işlerinde planlama ve koordinasyon
çalışmalarına devam edilmektedir. 

2011 yıl sonu itibarıyla proje
gerçekleşme oranları:

Mühendislik % 89.1

Satınalma % 90.5

Yapım İşleri % 80.9

Proje Tamamı % 81.8



Proje kapsamındaki işlerin tamamlanmasından sonra alınan
Trench 1, 2 ve Civa Ayrıştırma Üniteleri’nde çelik, ekipman
ile boru imalat ve montajında ilerleme % 98.6 oranına
ulaşmıştır. İdare tarafından, 2011 sonuna doğru bu ünitelerin
elektrik ve enstrüman montaj işleri, ayrı bir ilave iş olarak
GATE’ye verilmiştir. 
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Ana İşler “Oil Trench 1, 2 ve 3”
Projeleri
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Diğer bir ilave iş olan yeni methanol
hattının yapımı ve montajı tamamlanmıştır.

İlave işlerin dışında, demobilizasyon
çalışmalarının yürütüldüğü proje
kapsamında, saha ofislerinin bir kısmı,
boru imalat atölyesi, ambarlar, işçi
yemekhanelerini, boya atölyesi, ve bazı
yardımcı tesisler sökülmüştür. Temel

betonlarının sökümüne,  çevre

düzenlemesi ve temizliğine devam

edilmektedir. 

İdare ile yürütülen, projenin uzayan

yapım süresi ve kalan alacak konularında

görüşmeler olumlu yönde tamamlanarak,

zeyilname ile resmileştirilmiştir.
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Rusya - Surgut 
2x400 MW Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı Projesi
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Sibirya bölgesinde yapılan Surgut
2x400 MW Doğalgaz Kombine Çevrim
Santralı Projesi’nde mühendislik, satın
alma, inşaat ve montaj işleri ile birlikte
devreye alma ve test işleri GAMA Güç
Sistemleri tarafından tamamlanmıştır.
Ünitelerin her ikisinde de ticari
işletmeye başlanmış, ulusal şebekeye
gelen talebe göre enerji sağlamaya

devam edilmektedir. İşveren E-ON
Russia ile yapılan görüşmeler
sonrasında önemli olarak tanımlanan
eksik işlerin tamamlandığı konusunda
anlaşılmış ve 26 Aralık 2011 günü itibarı
ile santralın geçici kabulü yapılmıştır.

26 Aralık 2011 tarihi itibarı ile 2 yıl
sürecek olan garanti dönemi
başlamıştır.

Rusya - Surgut 
2x400 MW Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı Projesi
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GATE tarafından, Petrol ve Gaz
Zenginleştirme Tesisi içerisinde yürütülen
ve yardımcı binaların anahtar teslimi
yapım işleri üstlenilen proje kapsamında;
toplam 17,000 m2 kapalı alana sahip
endüstriyel binalar; merkez kontrol binası,
ana giriş güvenlik ve idare binası, mekanik
atelye, elektrik ve enstrüman atelyesi, iki

ambar binası, soyunma odası, iki geçici

sığınak, itfaiye binası ve laboratuvar

binası bulunmaktadır. 

2010 yılının son günlerinde yoğun

çalışmaların karşılığı alınarak, proje

kapsamında, kalan son binanın idareye

teslimatı gerçekleştirilmiş ve 11 binanın
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Endüstriyel Binalar Projesi
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tamamını içeren geçici kabul sertifikaları
İdare tarafından yayınlanmıştır. 

Laboratuvar binasının, lokal yetkililer ve
İdare tarafından yapılan test ve kontrolleri
başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Yürütülen demobilizasyon çalışmaları
tamamlanmış ve proje kapsamında görev

alan personel ile yapım işlerinde kullanılan

saha ofisi ve diğer yardımcı tesislerin

sökümü tamamlanmıştır. 

Projenin uzamasına neden olan ve

İdare ile görüşülerek karara bağlanan

konular, proje kapsamında yayınlanan

zeyilname ile resmileşmiştir.
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan Sares
Rüzgar Enerji Santralı (Sares RES), kule yüksekliği
85m, kanat açıklığı 100 m olan 9 adet GE 2.5XL
rüzgar türbin jeneratöründen  oluşmaktadır. Yıllık
öngörülen enerji üretimi 85.1 GWh, kapasite faktörü
ise % 43.31’dir (P75’e göre). Sares RES, ulusal
şebekeye sahasında bulunan şalt sahasından 154 kV
enerji iletim hattı ile 12 km uzaklıktaki Ezine Trafo
Merkezi’nden bağlanmaktadır. Türbin arızalarının
giderilmesi ve planlı bakımları, imzalanan FSA (Full
Service Agreement) kapsamında General Elekrik
Türkiye tarafından yapılmakta ve türbinler GE’nin
Almanya’daki kontrol odasından da kontrol ve
kumanda edilebilmektedir. Türbinlerin CMS (Condition
Monitoring System) kurulumları da 2011 yılında
tamamlanmıştır. 

Üretim lisansını 5 Haziran 2006 tarihinde alan
Sares RES’in finansman kapanışı Nisan 2010’da
TSKB ile gerçekleştirilmiş olup toplam yatırım  tutarı
34 Milyon Euro civarında olmuştur. 23 Aralık 2010
tarihinde ilk 6 türbin jeneratörü, 10 Mart 2011 tarihinde
ise geriye kalan 3 türbin jeneratörü Enerji Bakanlığı’nın
geçici kabulleri ile  ticari faaliyete geçmiştir. Sares
RES’in %96 hissesine GAMA Enerji, geri kalan % 4’lük
hissesine ise GAMA Holding’in diğer şirketleri sahiptir.

Sares  RES’in 2011 yılında  üretimi ilk 3 ayda
devreye alınmamış üç türbin jeneratörüne rağmen
87.6 GWh olarak gerçekleşmiş, kapasite faktörü ise
% 47.45 gibi çok yüksek bir değere ulaşmıştır. Sares
RES’in 2011 yılındaki emre amadeliği ise % 97 olarak
gerçekleşmiştir. Bu veriler temel alındığında Sares
RES, bölgesindeki rüzgar santralları arasında kapasite
faktörü en yüksek rüzgar enerjisi santralları arasında
yeralmaktadır. 

Sares RES, karbon ticareti kapsamında sertifika
almak için Gold Standard’ına başvurmuş olup,
sertifikanın 2012 yılı içerisinde alınması
beklenmektedir.  

Sares RES, 25 Ekim 2011 ve 18 Kasım 2011
tarihlerinde birinci ve ikinci aşama denetimlerini
başarıyla tamamlayarak Entegre Kalite Yönetim
Sertifikası (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001)
almaya hak kazanmıştır.
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22.5 MW Sares Rüzgar Enerji Santralı
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GE-GAMA konsorsiyumu olarak
üstlenilen anahtar teslim proje kapsamında
sağlanacak olan 870 MW doğal gaz
kombine çevrim enerji santralı; çoklu şaft
düzeninde iki gaz türbini ve jeneratörü, iki
atık ısı kazanı, bir buhar türbini ve
jeneratöründen oluşmakta; soğutma sistemi
mekanik çekişli ıslak soğutma kulesi ile
sağlanmaktadır. Bu önemli proje ile
üretilecek elektrik ulusal iletim şebekesine
aktarılacak olup, santralın 2014 tarihinde
devreye alınması planlanmaktadır.

31 Aralık 2011 itibarıyla ilerleme
aşağıdaki gibidir;

Genel proje ilerleyişi %   3.90

Mühendislik ilerleyişi % 12.10

Satınalma ilerleyişi %   6.20

Genel inşaat-montaj ilerleyişi %   0.52

15 Ekim 2011’de işe başlama emrinin
alınmasıyla birlikte, sözleşmede opsiyonel
olarak teklif verilen yedek parçaların da
sipariş emri alınarak, anahtar teslim kontrata
15 Ekim itibarıyla eklenmiştir. Ardından,
saha aktivitelerinin başlatılması planına
yönelik çalışmalar hızla yürütülmüş, 4
Kasım’da saha teslim alınarak, aynı gün ilk
ofis konteynırlarının sahaya girişiyle
mobilizasyon çalışmaları başlatılmıştır.
GAMA, 6 adet ofis konteynırı belirlenen
kamp/ofis alanın mobilizasyonu
tamamlanana kadar kullanacak, prefabrik
binaların kurulumuna ilgili alanların dolgu

işlerinin tamamlanmasını takiben yaklaşık
Ocak 2012 itibarıyla geçilebilecektir. 

Saha röper noktaları 10 Kasım’da teslim
alınarak; saha aktivitelerine nebati toprağın
sıyrılması işiyle ana güç bloğu alanında 23
Kasım’da başlanmıştır. Yapısal dolgu işleri
ana güç bloğu alanında 7 Aralık’ta, yapısal
olmayan dolgu işleri ise mobilizasyon
alanında 14 Aralık’ta başlatılmış, halen
devam etmektedir. Sahada ayrıca, çalılık
arazinin temizlenmesi, kazılan nebati
toprağın stok alanına taşınması ile deniz
seviyesi, yeraltı suyu seviyesi, gürültü,
hava/su kalitesi vb. çevresel veri
ölçümlerine devam edilmektedir.

Saha dolgusundan dolayı oturmaları
gözlemlemek üzere gözlem plakaları ve
ölçüm aletleri kurulumu gerçekleştirilmiş ve
dolgu yapılan bölgelerde ölçümler kayıt
edilmeye başlanmıştır.  Ölçümlerden
alınacak sonuçlar zemin iyileştirme
yönteminin belirlenmesinde ve sürmekte
olan temel tasarım işlerinde kullanılacaktır. 

Denizden soğutma suyu alma yapısı
tasarım işleri ve ana ekipman satın almaları
da başlatılmıştır 

İşveren saha personeli de 20 Aralık
itibarıyla sahaya mobilize olarak
çalışmalarına başlamıştır.

Anahtar teslim işlerin takip, organizasyon
ve senkronizasyon işlerinde aksaklıkları
önlemek adına işverenle ve GE ile düzenli
olarak proje ilerleme toplantıları
yapılmaktadır .

Hatay - Erzin Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı

Santral saha düzenleme çalışmaları
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4. Beton 2011 Fuarı
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.,  20-23

Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenen beton, beton ekipmanları,
makineleri ve teknolojileri alanında sektörün
en büyük fuarı olan ve dördüncüsü
düzenlenen Beton 2011 Fuarı’na 37 metre
ve 43 metre kamyona monte beton
pompalarını ve sabit beton pompasını
sergileyerek katıldı. Beton ekipmanları ve
makineleri alanında 2 yıllık bir aradan sonra
Türkiye pazarında yeniden rol alan GAMA
Ticaret ve Turizm A.Ş., resmi temsilciliğini
yürüttüğü ve beton pompaları konusunda
dünyanın en büyük firmalarından  biri haline
gelen Çin merkezli Zoomlion firmasının
ürünlerini, 4. Beton 2011 fuarında başarıyla
sergiledi. 

Diyarbakır “Ortadoğu
İnşaat ve Belediye
İhtiyaçları Fuarı”

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., iş makineleri
birimi Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki
belediyelere ve özel sektör temsilcilerine direkt
ulaşmak amacıyla 13-16 Ekim 2011 tarihleri
arasında Diyarbakır, Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezinde düzenlenen “Ortadoğu İnşaat ve
Belediye İhtiyaçları 2011 Fuarına” katılmıştır.

GAMA Ticaret, fuarda Amerikan menşeli
“Mustang” marka mini yükleyicileri ile
dünyanın en büyük yükleyici üreticisi olan ve
dünya iş makineleri sıralamasının en büyük 50
firması arasına 24. sırada giren Çin merkezli
Lonking firmasının 19 ton çalışma kapasiteli
lastik tekerlekli yükleyicilerini sergilemiştir

GAMA Ticaret  Showroom (3.000m2) TEM Otoyolu, İstabul

GAMA T‹CARET ve TUR‹ZM A.fi.’den HABERLER w



46 GAMA BÜLTEN • 67

KALUGA ELECTRO STEEL MELTING
COMPLEX PROJECT / RUSSIA

“Kaluga Electro Steel Melting Complex Project” is
the construction of steel profile and steel rebar
factory near Obninsk City of Russian Federation.
The complex is designed to produce 944,000
Tons steel profile and rebar per year. Scrap steel
shall be used as raw material. 

Main Construction Contract, covering all civil,
equipment, electrical and instrumentation erection
works, has been signed on July 18, 2008. 

The average progress for the general works is
about 70% by September 2011. Over all planned
quantities and progress in site works is as below; 

Excavation Works: 85%

Concrete Works: 87% 

Steel Structure Works: 94%

Cladding Works: 78%

Equipment Erection Works: 30% 

In this period, the civil works outside the units and
underground piping works have been completed.
The civil works of Rolling Mill equipment
foundations and Water Treatment units are
ongoing as scheduled. Despite of the client’s
delayed deliveries, the mechanical and electrical
erection works in Meltshop, Rolling Mill and
Furnace sections had been started and planned
to be completed within the scheduled time. The
overall project is planned to be completed in June
2012.

MARMARAY 1ST PHASE,
BOSPHORUS RAILWAY CROSSING,
TUNNELS AND STATIONS,
İSTANBUL / TURKEY

Turkish Ministry of Transportation General
Directorate of Railways, Harbors and Airports
Construction (DLH) awarded the contract for the
construction of the 1st phase of Marmaray
Project, Bosphorus Railway Tube Crossing,
Tunnels and Stations to Taisei-GAMA-Nurol Joint
Venture on 25 May 2004. GAMA has a share of
12.5% within the Joint Venture. Supplementary
Agreement 5 that has been prepared based on
Government Decree dated 04 December 2009
was undersigned on 11 January 2010 and was
taken into effect, so the price adjustment formula
had been implemented and new project
completion date was determined as 28 October
2013. Physical progress reached to 65.43% in
total as of September 2011.

DERVISH 510 MW INTEGRATED
SOLAR, WIND AND NATURAL GAS
COMBINED CYCLE POWER PLANT,
KARAMAN / TURKEY

Turnkey construction of Dervish 510 MW
Integrated Solar, Wind and Natural Gas
Combined Cycle Power Plant Project continues
with Contract Agreement signed on May 26, 2011
between GE-GAMA Consortium and MetCap
Energy Investments owned by Komet Energy
Industry and Trade Co..

Limited Notice to Proceed of the project (LNTP) is
expected to be issued on April 1, 2012.

Consortium’s scope of engineering activities for
construction permit application of the project has
been initiated.

On the other hand, as project’s energy production
license upgrade to 1080 MW, negotiations with
the client are continuing in order to increase the
coverage of the EPC contract.

EUROSTAR 890 MW NATURAL GAS
COMBINED CYCLE POWER PLANT,
KIRKLARELI / TURKEY

Turnkey construction of Eurostar 890 MW Natural
Gas Combined Cycle Power Plant Project
continues with contract agreement signed on May
6, 2011 between GE-GAMA Consortium and
MetCap Energy Investments owned Verbena
Energy Industry and Trade Co. .

The Limited Notice to Proceed (LNTP) was given
on June 30, 2011. Notice to Proceed (NTP) which
was expected to be awarded on January 1, 2012
has been postponed to June 30, 2012 by the
amendment made to the contract as with the
client’s request. According to the agreement made
with the client, engineering and project
management activities will be continued without
any disruption till NTP, and the orders to the
extent of critical activities and procurement will be
issued before NTP in order to support the project
schedule. Similarly, mobilization of the site will
start on April 01, 2012. In accordance with the
revised schedule, commercial operations date
(COD) of the project is targeted as November 1,
2014.

Having implementation of design responsibilities
by GAMA with regard to construction permit, NTP
was issued on December 23, 2011.

ssummary

English summary
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RIGA TPP-2 RECONSTRUCTION
SECOND UNIT PROJECT / LATVIA

Gama Power Systems awarded as the main EPC
contractor of the Riga TPP-2 Reconstruction
Second Unit Project. The project is a combined
heat and power plant which consists of 1-1 multi
shaft Gas Turbine/Generator, HRSG and Steam
Turbine/Generator. The Steam Turbine has three
district heating condensers which allow plant to
run in full condensing mode, in district heating
mode and any load in between without any
limitation plant as per requirements of the district
heating load of Riga city. This is a unique type of
Steam Turbine and only available in few plants in
the world. When the Project is completed, it will
have a generating capacity of 350-420 MW
electrical and 270 MW thermal output. Generated
thermal power will be transferred by the district
heating condensers to the district heating system
of the city. The project is planned to be completed
in July 2013.

As of December 2011; 95.03% of the engineering
works, 85.91% of procurement works and 36.20%
of site construction works have been completed.
The progress for the overall work is about
63.11%. 

The contracts for the supply of Gas Turbine
Generator package, Steam Turbine Generator
package, HRSG, GTG and STG Step-Up
Transformers and BOP system packages have
been signed.

Admin, turbine, feed water, water treatment, and
gas compressor buildings’ structural steel works
have been completed and auxiliary pipe rack steel
erection works are continuing. 

Gas turbine and generator is placed on
foundation and installation works of the package
is continuing. 

Progress in site works is as below:

Concrete poured to date 95%

Rebar 95%

Structural Steel 82%

Underground piping 81%

U/G Cable Ductbanks 79%

Cladding 55%

Pipe spool fabrication 15%

Cable tray 12%

JORDAN-DISI MUDAWARRA TO
AMMAN WATER CONVEYANCE
SYSTEM

Engineering, procurement, construction and pipe
installation works for Disi Mudawarra to Amman
Water Conveyance System Project are currently
in progress. 98.91% of the engineering works,
94.84% of the procurement works and 47.44% of
the civil works are completed.

Settlement has been reached with the
administration for the Process diagrams, control
philosophy and hydraulic studies. Chlorination
system studies, motor starting study and single
line diagram works are nearly completed. The
subcontract agreement was signed with TMA
Company to finalize the detailed design of the
project. 

Transportation of 184,356 tons (342,966 mt)
(100%) of pipe has been completed to date. 

207 km (61%) of excavation works, 143 km (41%)
of pipe trench placing works and 64 km (19%) of
backfilling works have been completed. Progress
in pipeline works is 48%. The drilling of 5 wells
have been completed including well development
and drilling activities for additional 5 wells were
completed and well development works are
ongoing. The construction activities for 160 km
section of the conveyance line have been
suspended due to the local security problems.
The negotiations are ongoing with ministry, local
authorities and security forces to mitigate and
solve the security problems.

Construction & erection works for O&M buildings,
pump stations and tanks have been continued
and total 51,754 m3 (88%) of concrete has been
poured to date. 

Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 51%.

SKOPJE 220 MW COMBINED HEAT
AND POWER PLANT PROJECT /
MACEDONIA

By December 2011, 100% of engineering works,
99.4% of general works, 100% of civil and
mechanical works have been completed.
Progress for start-up and commissioning works is
94%.       

Engineering, procurement and transportation
works are finalized. Balance of Plant systems
have fully been commissioned and the completion
of the punch items is continuing.
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Performance tests were successfully completed
on 19 April 2011. Reliability run tests shall be
initiated within the warranty period. The
provisional acceptance is expected from the
client. After client finalized the gas buying and
power sales agreements, the first tests before
reliability run has been finalized successfully.
Reliability run will start 4 January 2012.

KASHAGAN 2x35 MW OIL TRENCH-
3 POWER PLANT / KAZAKHSTAN

GATE Inc. (a subsidiary of GAMA with 50%
share) was awarded the contract of the turn-key
engineering, procurement and construction of
Trench-3 Combined Cycle Power Plant in
Kazakhstan's Kashagan Oil Fields on 18.09.2009
by AGIP KCO. 81.8 % of the construction has
been completed by the end of December 2011.
The completion date of the project is April 18,
2012.

KASHAGAN OIL TRENCH - 3 MAIN
WORKS / KAZAKHSTAN

The construction of the Oil Trench-3 extension of
the ongoing Kashagan Petroleum Field Main
Works Project was contracted to North Caspian
Constructors (NCC) BV (50% of the shares are
owned by GAMA), by AGIP KCO on 14.08.2009,
with an addendum to the present contract signed
on 01 April 2005. The construction activities are
performed by GATE Inc. a subsidiary of GAMA
with 50% of shares. As of August 2011, the
mechanical completion certificates have been
signed off by the client and the project was
completed.

SURGUT 2x400 MW NATURAL GAS
COMBINED CYCLE POWER PLANT
PROJECT / RUSSIA

Engineering, construction and commissioning of
the 2 units of 400 MW CCPP have been
completed as of September 2011. Both of the
units of the Surgut plant are being commercially
operated since July. The punch items that are
prerequisite for the taking over have been
determined together with the consortium and the
client. These punch items have been eliminated
by the Consortium in due time and have been
signed off by the Client’s engineers. The plant has
been delivered on 26th. December 2011. The
non-critical punch items which are agreed to be
completed, and the warranty period of 24 months
has also been started as of 26 December 2011.

KASHAGAN OIL FIELDS
INDUSTRIAL AREA BUILDINGS /
KAZAKHSTAN

GATE Inc. (a subsidiary of GAMA with 50%
share) was awarded the contract for construction
of Industrial Area Buildings in Kazakhstan's
Kashagan Oil Fields on 24 December 2004 by
AGIP/KCO. The quantities of the scope of works
have been increased almost four times as
compared to the original amounts. Pre-
commissioning and turnover of all 11 buildings
have been done. The provisional acceptance
certificates have been issued and the project was
completed in December 2011.  

ERZIN 870 MW NATURAL GAS
COMBINED CYCLE POWER PLANT
PROJECT, HATAY / TURKEY

GE-GAMA Consortium’s scope of supply for this
EPC project is to build 870 MWe, natural gas
combined cycle power plant based on a multi-
shaft 2+2+1 configuration, comprising two gas
turbines and their generators, two heat recovery
system generators, one steam turbine and its
generator with the cooling system provided by
mechanical draw wet cooling tower. The project
which is planned to be completed in 2014, will be
constructed to supply electricity to the Turkish
Grid.

By December 2011, 10.00% of the engineering,
6.30% procurement and 0.52% of the site
construction works have been completed. The
progress for the overall works is about 3.60%.  

Following the issuance of notice to proceed (NTP)
on October 15, 2011, the amendment of the
contract for the spare parts has also been
confirmed. On November 04, 2011 site
mobilization has been started.  Site works have
been started as of November 23, 2011 with
commencement of topsoil removal at power
island area. 

Regarding the ground settlement monitoring; the
settlement data is being recorded to be evaluated
for the decision of a reasonable soil improvement
solution and following foundation design works.

Seawater intake equipment design and
procurement activities have also been started and
still in-progress. Employer’s site staff has been at
site since December 20, 2011. 

In order to follow-up, organize and synchronize
EPC processes, many meetings with GE and
Employer are being performed regularly to
prevent any delay or additional cost thereof. 
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èêéEäíõ, VõèéãNQEåõE V

NÄëíéQôEE VêEåQ

ëíêéàíEãúëíVé 1 ùíÄèÄ èêéEäíÄ

«åÄêåÄêÄâ»,  JEãEáNéÑéêéJNéÉé

íéNNEãQ à ëíÄNñàâ èéÑ

Åéëîéêëäàå èêéãàVéå / íìêñàQ

ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÛÔr‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓrÓÊÌ˚ı ÔÛÚÂÈ, ÏÓrÒÍËı ÔÓrÚÓ‚ Ë

‡˝rÓÔÓrÚÓ‚ åËÌËÒÚÂrÒÚ‚‡ Úr‡ÌÒÔÓrÚ‡

íÛrˆËË 25 Ï‡q 2004 „Ó‰‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÎÓ ‰Ó„Ó‚Ór

Ò ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Ï ÔrÂ‰ÔrËqÚËÂÏ «Taisei-GAMA-
Nurol»  Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 1-Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÔrÓÂÍÚ‡

«å‡rÏ‡r‡È», ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓrÓÊÌÓ„Ó ÚÓÌÌÂÎq Ë

ÒÚ‡ÌˆËÈ ÔÓ‰ ÅÓÒÙÓrÒÍËÏ ÔrÓÎË‚ÓÏ. «GAMA»
Ó·Î‡‰‡ÂÚ 12.5%  Ô‡ÍÂÚÓÏ ‡ÍˆËÈ ˝ÚÓ„Ó

ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔrÂ‰ÔrËqÚËq. 11 qÌ‚‡rq 2010 „.
·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ë ‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ-5,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËq

Ôr‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÚ 4 ‰ÂÍ‡·rq 2009 „. íÂÏ

Ò‡Ï˚Ï ·˚Î‡ rÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÙÓrÏÛÎ‡

ˆÂÌÌÓ‚Ó„Ó rÂ„ÛÎËrÓ‚‡ÌËq, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·˚Î‡

ÓÔrÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÌÓ‚‡q ‰‡Ú‡ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡

Ì‡ 28 ÓÍÚq·rq 2013 „.  N‡ cÂÌÚq·r¸ 2011 „.
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 65.34% ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì-510 åVí

«ÑEêVàò» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE,
éÅIEÑàNENNéâ ë ëéãNEóNéâ à

VEíêéùãEäíêéëíÄNñàQåà,
äÄêÄåÄN/íìêñàQ

äÓÌÚr‡ÍÚ Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ èrÓÂÍÚ‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ èÉì-510 åVÚ ÑÂr‚Ë¯ Ì‡

ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÈ Ò ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ

Ë ‚ÂÍÚrÓ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËqÏË ÏÂÊ‰Û

ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ GE-GAMA Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «Komet
Energy Industry and Trade Co.», ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ

ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq «MetCap Energy
Investments», ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 26 Maq 2011 Ì‡

ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜».

ärÓÏÂ ÚÓ„Ó, VÎ‡‰ÂÎÂˆ Û‚Â‰ÓÏËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó

Á‡ÔrÓÒ Ó ‚˚‰‡˜Â ÎËˆÂÌˆÁËË Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ

‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‰Ó 1080 åVÚ ·˚Î

ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì rÂ„ÛÎËrÛ˛˘ËÏ Ór„‡ÌÓÏ

˝ÌÂr„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó r˚ÌÍ‡. V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq

‚ÏÂÒÚÂ Ò VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÔrÓËÒıÓ‰ËÚ

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ èrÂ‰ÎÓÊÂÌËq Ì‡

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÌÂr„Ó·ÎÓÍ ËÎË ÔÓ

Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚË. 

äÓÏÔÎÂÍÚ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËq ÓÚ

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GE», “Flex-Efficiency 50”,
ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸

Ì‡ÒÚÓq˘Â„Ó ÔrÓÂÍÚ‡. ì˜ËÚ˚‚‡q ‚Ò˛

‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÔrÓÂÍÚ‡, ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘Â„Ó ÌÓ‚˚Â Ë

ÒÓ‚rÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‚ÏÂÒÚÂ Ò GE  ·˚ÎÓ

Ì‡˜‡ÚÓ íùé ‰Îq ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚

ÒÓÚrÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò GE r‡·Ó˜ÂÂ

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ÓÒÚrÓ‚‡ (PIDD).

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890 åVí

«EVêéëíÄê» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE,
äõêäãÄêEãà/TìêñàQ

äÓÌÚr‡ÍÚ Ì‡ ÔrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ èÉì-890
åVÚ E‚rÓÒÚ‡r Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ ÏÂÊ‰Û

ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ GE-GAMA Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ

«Verbena Energy Industry and Trade Co.,
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq «MetCap
Energy Investments» ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 6 Ï‡q 2011
„. Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËË «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜», Ë ‰Îq ÍÓÚÓrÓ„Ó

VÎ‡‰ÂÎÂˆ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÎËˆÂÌÁË˛ Ì‡ ‚˚r‡·ÓÚÍÛ

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË. 

èÓÒÎÂ ‚˚‰‡˜Ë ÌÂÔÓÎÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ 1 Ë˛Îq 2011 „, ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq, ˜ÚÓ

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ·Û‰ÂÚ

‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ 1 qÌ‚‡rq 2012 „., Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË

Ò ˝ÚËÏ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‰‡ÚÛ ‚‚Â‰ÂÌËq ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq

‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ 1 Ï‡q 2014 „.

ëÚ‡rÚÓ‚ÓÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ Ò

Ô‡rÚÌÂrÓÏ GE ·˚ÎÓ ÔrÓ‚Â‰ÂÌÓ 19-20 Ë˛Îq

2011 „. ‚ ÅÂÎÙÓrÚÂ, îr‡ÌˆËq.  Ä
ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÚ‡rÚÓ‚ÓÂ ÒÓ‚Â˘ÂÌËÂ Ò

á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ÔrË Û˜‡ÒÚËË àÌÊÂÌÂr‡

á‡Í‡Á˜ËÍ‡, ÍÓÏÔ‡ÌËË «Empresarios Agrupados
Ingeniería y Consultoría», àÒÔ‡ÌËq ·˚ÎÓ

ÔrÓ‚Â‰ÂÌÓ 28 Ë˛Îq 2011 „. ‚
ëÚ‡Ï·ÛÎÂ/íÛrˆËq.

Å˚ÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ÍÓÌÚr‡ÍÚ˚ Ò ËÌÊÂÌÂrÌ˚ÏË

ÍÓÏÔ‡ÌËqÏË Ì‡ ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â

ËÌÊËÌËrËÌ„Ó‚˚Â Ë ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â

ËÌÊËÌËrËÌ„Ó‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

ér„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË

Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ë Á‡ÍÛÔÍÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ

‚‡ÊÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÎËÒ¸ Í‡Í

Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ.  

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
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èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -900 åVí

NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE, ïÄíÄâ-ùêáàN,
íìêñàQ

èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÍÓÏÔ‡ÌËq «Egemer Elektrik
Üretim A.Ş.», ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq

ÒÚr‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ô‡rÚÌÂrÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

«CEZ» Ë «Akenerji»,  ÔrËÒÛ‰ËÎ‡ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÛ

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE» Ë «Gama Power Systems»
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔrÓÂÍÚ‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ ‚ ï‡Ú‡Â

Ë ÔÂrÂ‰‡Î‡ ÂÏÛ 15 ‰ÂÍ‡·rq 2010 „. ÌÂÔÓÎÌÓÂ

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡Î‡ r‡·ÓÚ Ò ˆÂÎ¸˛

Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓÎÛ˜ÂÌËq r‡ÁrÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îq ÔÓÎÛ˜ÂÌËq

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ,
ÍÓÚÓrÓÂ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ Ì‡ 15 ÓÍÚq·rq 2011 „. 

èrÓÂÍÚ ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË Ò „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌÓÈ

ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÈ

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 810-910 åVÚ (ÓÔrÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‰Îq

ÛÒÎÓ‚ËÈ ÓÍrÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒrÂ‰˚ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ), ÍÓÚÓr‡q ·Û‰ÂÚ ‚‚Â‰ÂÌ‡ ‚

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‰Îq ÔÓ‰‡˜Ë ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚

ÚÛrÂˆÍÛ˛ ˝ÌÂr„ÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÂÚ¸,
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÍÓÚÓrÓÈ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒq

ÍÓÏÔ‡ÌËq «Turkish Electricity Transmission Inc.
(TEİAŞ)». èrÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚

2014 „.

V Ó·˙ÂÏ äÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔrÓÂÍÚÛ

‚ıÓ‰ËÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó èÉì Ò ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓÈ

ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËÂÈ, ÍÓÚÓr‡q ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ

Ó‰ËÌÓ˜ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ èÉì, ËÏÂ˛˘Â„Ó

ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆË˛ 2+2+1, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Â„Ó ‚ ÒÂ·q

‰‚Â (2) ÒÚ‡Ì‰‡rÚÌ˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË x GE 209FB MS
Ò ‰‚ÛÏq (2) „‡ÁÓ‚˚ÏË ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ÏË x
GE330H + ‰‚‡ (2) x äì Ë Ó‰ÌÛ (1) Ô‡rÓ‚Û˛

ÚÛr·ËÌÛ Skoda MTD60 ST Ò Ó‰ÌËÏ (1) Ô‡rÓ‚˚Ï

ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓrÓÏ GE330H STG.  

ê‡ÁrÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó on-shore ·˚ÎÓ

ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ 16 ÒÂÌÚq·rq 2011 „. N‡ ÍÓÌÂˆ

ÒÂÌÚq·rq äÓÌÒÓrˆËÛÏ Á‡‚Âr¯ËÎ

ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌË˛ Ó

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, Ì‡ıÓ‰q˘ËÂÒq ‚ Â„Ó Ó·˙ÂÏÂ, Ë
Í ÌÂÏÛ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ÔrÓÒ¸·‡ Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË

ÔrqÏÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq Ò ÍrÂ‰ËÚÓr‡ÏË.  èÓÒÎÂ

ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq, äÓÌÒÓrˆËÛÏ

ÓÊË‰‡ÂÚ Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ ÓÙÓrÏÎÂÌËq

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‡ÒÔÂÍÚÓ‚ ÔrÓÂÍÚ‡ Ë

ÒÚr‡ıÓ‚‡ÌËÈ, ÍÓÚÓr˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ‰Îq ‚˚ÔÛÒÍ‡

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ. 

èrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ èrÓÂÍÚ‡,
ÍÓÚÓrÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂrÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ, ·˚ÎÓ

ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ 8 ÒÂÌÚq·rq 2011 „.  ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ·Û‰ÂÚ ‚˚‰‡ÌÓ

‚ ÔÂr‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚È ÒrÓÍ, 15
ÓÍÚq·rq 2011 „,  ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÌÂ‰ÂÎ¸

ÔÓÒÎÂ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔÂrÂ‰‡Ú¸ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ

èÓ‰rq‰˜ËÍ‡Ï, Ë ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ì‡˜‡Ú¸

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ äÄãìJëäéÉé

ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé áÄVéÑÄ

èrÓÂÍÚ ä‡ÎÛÊÒÍÓ„Ó

˝ÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡

ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡‚Ó‰‡

ÔÓ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔrÓÍ‡ÚÌ˚ı

ÔrÓÙËÎÂÈ Ë ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ‡rÏ‡ÚÛr˚, ÍÓÚÓr˚È

Ì‡ıÓ‰ËÚÒq ÓÍÓÎÓ „ÓrÓ‰‡ é·ÌËÌÒÍ‡ ‚ êÓÒÒËË.
ùÚÓÚ Á‡‚Ó‰ ÒÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡Ì ‰Îq ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

944,000 ÚÓÌÌ˚ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔrÓÙËÎÂÈ Ë

‡rÏ‡ÚÛr˚ ‚ „Ó‰.  V Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó

Ï‡ÚÂrË‡Î‡ ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òq

ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ. 

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‰Ó„Ó‚Ór Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
‚ÍÎ˛˜‡q ‚ÒÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,
ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌË˛,
˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌËÍÂ Ë äàèËÄ, ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 18
Ë˛Îq 2008 „. 

N‡ ÒÂÌÚ·r¸ 2011 „. ÒrÂ‰ÌËÈ ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÓÒÌÓ‚Ì˚ı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ

70%.  NËÊÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÔrÓˆÂÌÚÌ˚Â

ÓÚÌÓ¯ÂÌËq ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ:

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍÂ „rÛÌÚ‡ : 429,974 Ï3, 85%

ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ : 89,923 Ï3, 87% 

åÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË : 36,585 Ú, 94%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ : 84,515 Ï2, 78%

åÓÌÚ‡Ê Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq : 10,049 Ú, 30% 

V Ì‡ÒÚÓq˘ËÈ ÔÂrËÓ‰ ‚rÂÏÂÌË Ô˚Ú‡˛ÚÒq

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÒÌ‡rÛÊË

Á‰‡ÌËq Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚Â ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰˚.
ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚Â Ò

ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓ‰ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

èrÓÍ‡ÚÌÓ„Ó ˆÂı‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÍË,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îq˛ÚÒq ÒÓ„Î‡ÒÌÓ „r‡ÙËÍÛ. Å˚ÎË

Ì‡˜‡Ú˚ ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ë

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ˆÂıÂ, ÔrÓÍ‡ÚÌÓÏ

ˆÂıÂ Ë ˆÂıÂ Ò ˝ÎÂÍÚrÓÔÂ˜¸˛. èÎ‡ÌËrÛÂÚÒq

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ Ëı Ò‚ÓÂ‚rÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÒÏÓÚrq Ì‡

Á‡‰ÂrÊÍË Ò ÔÓÒÚ‡‚Í‡ÏË ÒÓ ÒÚÓrÓÌ˚

á‡Í‡Á˜ËÍ‡. N‡ÒÚÓq˘ËÈ ÔrÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ Ë˛ÌÂ 2012 „.
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èêéEäí êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2, ãÄíVàQ

èrÓÂÍÚ rÂÍÓÌÒÚrÛÍˆËË ‚ÚÓrÓ„Ó ·ÎÓÍ‡

êËÊÒÍÓÈ íùñ-2 Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜»,  ‚
ÓÚÎË˜ËË ÓÚ r‡ÌÂÂ Á‡‚Âr¯ÂÌÌ˚ı ÔrÓÂÍÚÓ‚,
‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «Gama
Power Systems». ùÚÓÚ ÔrÓÂÍÚ - ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË Ò ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌ˚Ï

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ë ÚÂÔÎ‡,
ÍÓÚÓr‡q ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 1-1 ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓ„Ó

„‡ÁÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡, äì Ë

Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡. ì „ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚ ËÏÂ˛ÚÒq ÚrË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq, ÍÓÚÓr˚Â

‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú „Ë·ÍÓÒÚ¸ ‚ rÂÊËÏÂ ‚˚r‡·ÓÚÍË

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ë rÂÊËÏÂ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ Ì‡„rÛÁÓÍ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq „ÓrÓ‰‡ êË„Ë. ùÚÓ

ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÚËÔ Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡, Ë ÓÌ

ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒq ‚ ÏËrÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. èrË Á‡‚Âr¯ÂÌËË

èrÓÂÍÚ‡, ÓÌ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË, r‡‚ÌÛ˛ 350-420
MVÚ Ë ÚÂÔÎÓ‚Û˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ - 270 MVÚ.
V˚r‡·ÓÚ‡ÌÌ‡q ÚÂÔÎÓ‚‡q ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ

Ì‡Ôr‡‚ÎqÚ¸Òq ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡ÏË ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq ‚ „ÓrÓ‰ÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq. èrÓÂÍÚ

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ Ë˛ÎÂ 2013 „Ó‰‡.

N‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2011 „. ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 90.29%, Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 65.41%, ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ ÔÓÎÌÓÏ

Ó·˙ÂÏÂ. ërÂ‰ÌËÈ ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‚ÒÂı

r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÓÍÓÎÓ 49.61%. 

Å˚ÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ‰Ó„Ó‚Ór˚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ

„‡ÁÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡, Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡

Ë äì, Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚ ÉíÉ Ë èíÉ,
Ó·˘ÂÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚ı Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚,
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓÙ‡ÁÌÓ-˝Ír‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚ı

ÚÓÍÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚, „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔrÂÒÒÓrÓ‚,
ÒËÒÚÂÏ˚ ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡,
ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq,
ˆËrÍÛÎqˆËÓÌÌÓÈ ‚Ó‰˚, ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ‚Ó‰˚

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰, r‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÂrÚËÍ‡Î¸Ì˚ı

Ë „ÓrËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÒÓÒÓ‚, „r‡‰ËrÂÌ, Äëì

íè,  Ír‡ÌÓ‚, ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‚Ó‰˚ Ë

Ó˜ËÒÚÍË ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰, ÚrÛ·, ‡rÏ‡ÚÛr˚,
r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚ NN Ë ëN, Ò·ÓrÓÍ åëë,
ÒËÒÚÂÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËq, ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÓ‚, ÍÓÚÎ‡

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰, ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó

ÍÓÏÔrÂÒÒÓr‡, ÒËÒÚÂÏ ÓÚ·Ór‡

ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔrÓ· Ë ‰ÓÁËrÓ‚‡ÌËq

ıËÏ.rÂ‡„ÂÌÚÓ‚, ÒÂÔ‡r‡ÚÓrÓ‚ Á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚ı

ÒÚÓÍÓ‚, Í‡·ÂÎÂÈ, Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÎÓÚÍÓ‚, ÒËÒÚÂÏ˚

éVäV Ë äàèËÄ. 

Å˚ÎË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚Â ‰Ó„Ó‚Ór˚ Ì‡

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÂrÂ‚ÓÁÍÂ ÚqÊÂÎÓ‚ÂÒÌ˚ı „rÛÁÓ‚,
ÏÓÌÚ‡Ê „r‡‰ËrÂÌ¸ Ë ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚, Ì‡ ÏÓÌÚËrÛÂÏ˚Â Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

·‡ÍË,  ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, ÏÓÌÚ‡Ê

ÒËÎÓ‚ÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ äì,
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÚrÛ·Ì˚ı Ù‡ÒÓÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
VÒÂ Â˘Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ ‚˚·ÓrÛ

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚ı Ór„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë

äàèËÄ, ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â Ë ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚, ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ÒËÒÚÂÏ˚

‚ÂÌÚËÎqˆËË Éí, ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq

ÒËÒÚÂÏ˚ éVäV, ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·Ì‡rÛÊÂÌËq ÔÓÊ‡rÓ‚ Ë

ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÊ‡rÓÚÛ¯ÂÌËq.

éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ÔÓrÚ êË„Ë

ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq É‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚,
‚ÍÎ˛˜‡q „ÂÌÂr‡ÚÓr. ärÓÏÂ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
‚ıÓ‰q˘Â„Ó ‚ Ó·˙ÂÏ ÚqÊÂÎÓ‚ÂÒÌÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ.
èÓ‚˚¯‡˛˘ËÂ Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr˚ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË

‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÔÓrÚ êË„Ë. äÓÏÔÎÂÍÚ

ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓrÓ‚ Ô‡rÓ‚Ó„Ó ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Ë

ÏÓ‰ÛÎÂÈ äì ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq Ì‡ıÓ‰qÚÒq

Ì‡ ÔÛÚË ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËq ‚ ÔÓrÚ êË„Ë.  VÒÂ Â˘Â

ÓÊË‰‡ÂÚÒq ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ ÓÚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ı

Ór„‡ÌÓ‚ ÔÂrÂ‚ÓÁÍË ˝ÚÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ‚ÌÛÚrË ÒÚr‡Ì˚.  èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó,
‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. Å˚ÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ˚ ÔÂr‚˚Â

‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ äì, ÒËÒÚÂÏ˚

‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÍË, „r‡‰ËrÂÌ, ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ËÁ

ÎÂ„ËrÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË Ë ÍÓÚÎÓ‚ ëÑ. 

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌÓÈ

ÔÎËÚ˚ ‚ Ï‡¯Á‡ÎÂ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

‚ÚÓrË˜Ì˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ,
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÔÎÓ¯ÌÓÏÛ

ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÛ ‚ Á‰‡ÌËË ‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÍË,
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Ï

Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚ Éí Ë èí, ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‚ ÔrËqÏÍÂ Ì‡ÒÓÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Ñäë,
r‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚Â r‡·ÓÚ˚,  r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ‚ Á‰‡ÌËË

ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ë Ñäë, ‡ Ú‡ÍÊÂ

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ò

‚ÒÔÛ˜Ë‚‡˛˘ÂÈÒq Ó„ÌÂÒÚÓÈÍÓÈ Ír‡ÒÍÓÈ.
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Å˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â Ë

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ÏÓÒÚÓ‚Ó„Ó

Ír‡Ì‡ ‚ Ï‡¯Á‡ÎÂ. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ·‡ÍÓ‚ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡

ÏÂÒÚÂ. V˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq ÏÓÌÚ‡Ê Ë

ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â Ò·ÓrÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq

ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡,
ÍÓÚÓr˚Â ÏÓ„ÛÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÚ¸Òq ‰Ó ÔrË·˚ÚËq

ÚqÊÂÎÓ‚ÂÒÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq. Å˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq Ì‡˜‡Î‡

ÏÓÌÚ‡Ê‡ „r‡‰ËrÌË. V ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Ò

Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÂrÂ‚ÓÁÍË ÚqÊÂÎÓ‚ÂÒÌÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÓÊË‰‡ÂÚÒq ÒËÎ¸ÌÓÂ ÛÒÍÓrÂÌËÂ

r‡·ÓÚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

é·˙ÂÏ˚ r‡·ÓÚ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ:

á‡ÎË‚Í‡ ·ÂÚÓÌ‡

Í Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË : 14,520 Ï3 (85 %)

ÄrÏ‡ÚÛr‡ : 1,903 Ú (81 %)

åÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË : 1,350 Ú (67 %)

èÓ‰ÁÂÏÌ˚È ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰ : 3,592 Ï (61%)

èÓ‰ÁÂÏÌ˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÎÓÚÍË : 2,683 Ï (44 %)

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ Ñàëà éí åìÑÄVÄêêÄ

Ñé ÄååÄNÄ, àéêÑÄNàQ

V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ, ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ, ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ‰Îq

èrÓÂÍÚ‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒËÒÚÂÏ˚

‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡ ÑËÒË ÓÚ åÛ‰‡‚‡rr‡ ‰Ó ÄÏÏ‡Ì‡.
á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 98.91%, Á‡ÍÛÔÍË – ‚ Ó·˙ÂÏÂ

94.84% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

47.44%.

Å˚ÎÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ rÂ¯ÂÌËÂ ÔÓ ÛÔr‡‚ÎÂÌË˛

ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ, ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔrËÌˆËÔ‡Ï

ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq Ë „Ë‰rÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÏ

ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËqÏ. NÂ‰‡‚ÌÓ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

r‡Ò˜ÂÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ıÎÓrËrÓ‚‡ÌËq Ë ÒËÒÚÂÏ˚

Á‡ÔÛÒÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ r‡Ár‡·ÓÚÍÂ

Ó‰ÌÓÎËÌÂÈÌ˚ı ÒıÂÏ. Å˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ór Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ íåÄ Ì‡

Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ r‡·Ó˜Â„Ó ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq ÔÓ

ÔrÓÂÍÚÛ.

ä Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡

ÔÂrÂ‚ÓÁÍ‡ 184,356 Ú. (342,966 Ï) (100%) ÚrÛ·.
N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ˜Û„ÛÌ˚Â

ÚrÛ·˚ Ë ÙËÚËÌ„Ë, ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ

Í‡·ÂÎË, ÍÎ‡Ô‡Ì˚ rÂ„ÛÎËrÓ‚‡ÌËq r‡ÒıÓ‰‡,
Á‡ÔÓrÌ‡q ‡rÏ‡ÚÛr‡, Ûr‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ·‡ÍË,

Ï‡ÚÂrË‡Î˚ Ô¸ÂÁÓÏÂÚrË˜ÂÒÍÓÈ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ Ë

Í‡ÚÓ‰ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚. 

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚

ÛÔr‡‚ÎÂÌËq SCADA, ÒËÎÓ‚˚ı Í‡·ÂÎÂÈ,
r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚ NN Ë ëN Ë

Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚.  Å˚ÒÚrÓ ÔrÓ‰‚Ë„‡˛ÚÒq

Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ÒËÒÚÂÏ˚

ıÎÓrËrÓ‚‡ÌËq, „ÂÌÂr‡ÚÓr‡, ÒËÒÚÂÏ˚ àÅè,
r‡ÒıÓ‰ÓÏÂrÓ‚, ÍÓÌÚrÓÎ¸Ì˚ı Í‡·ÂÎÂÈ Ë

ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚qÁË. 

Å˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍÂ „rÛÌÚ‡ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 207 ÍÏ (61%),  r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ

ÚrÛ· ‚ Úr‡Ì¯ÂË ‚ Ó·˙ÂÏÂ 143 ÍÏ (41%) Ë
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·r‡ÚÌÓÈ Á‡Ò˚ÔÍÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 64 ÍÏ
(19%). ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 48%. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ

·ÛrÂÌË˛ 5 ÒÍ‚‡ÊËÌ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚,
‚ÍÎ˛˜‡q r‡Ár‡·ÓÚÍÛ ÒÍ‚‡ÊËÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·ÛrÂÌË˛ ‰Îq

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı 5 ÒÍ‚‡ÊÂÌ, Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

r‡Ár‡·ÓÚÍÂ ÒÍ‚‡ÊÂÌ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq.
ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ

‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡, ÔrÓÚqÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ 160 ÍÏ ·˚ÎË

ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ-Á‡ ÔrÓ·ÎÂÏ, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚ı Ò

ÏÂÒÚÌÓÈ Óır‡ÌÓÈ. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò ÏËÌËÒÚÂrÒÚ‚ÓÏ, ÏÂÒÚÌ˚ÏË

Ór„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË Ë Óır‡ÌÌ˚ÏË

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËqÏË ÔÓ rÂ¯ÂÌË˛ ÔrÓ·ÎÂÏ Ò

Óır‡ÌÓÈ.

èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‚ Á‰‡ÌËqı ‰Îq ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë

ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËq, Ì‡ÒÓÒÌ˚ı

ÒÚ‡ÌˆËqı Ë ‰Îq rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚. ä Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ

‚rÂÏÂÌË Á‡ÎËÚÓ 51,754 Ï3(88%) ·ÂÚÓÌ‡. Å˚Î

ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ór Ë ·˚ÎË

Ì‡˜‡Ú˚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ˝ÎÂÍÚrÓ-
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÛÒÚ¸Â‚ÓÂ

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÍ‚‡ÊËÌ. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒq

ÍÓÌÍÛrÒ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚ı Ór„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ

‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ëÂ‚ÂrÌÓ„Ó Ë ûÊÌÓ„Ó Ô‡ÍÂÚÓ‚

˝ÎÂÍÚrÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı r‡·ÓÚ.

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ËÓr‰‡ÌÒÍËÏË

˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÏË ÍÓÏÔ‡ÌËqÏË EDCO, NEPCO Ë
JEPCO ÔÓ ÔÓ‰‡˜Â ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 51%.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

íEèãéùãEäíêéëíÄNñàà 220 åVí V

ëäéèúE, åÄäEÑéNàQ

N‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2011 „.  Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ËÌÊÂÌÂrÌÓ-
ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 100%,
Ó·˘ËÂ r‡·ÓÚ˚ - ‚ Ó·˙ÂÏÂ 99.4%,
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ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚

– ‚ Ó·˙ÂÏÂ 100%. èÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 94%.

VÒÂ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÔÂr‡ˆËÓÌÌ˚Â

ÒËÒÚÂÏ˚ ·˚ÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ò‰‡Ì˚ ‚

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÌÂÁ‡‚Âr¯ÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ.

àÒÔ˚Ú‡ÌËq Ì‡ „‡r‡ÌÚËÈÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ·˚ÎË

ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ 19 ‡ÔrÂÎq 2011 „.
äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â ÓÔrÓ·Ó‚‡ÌËq ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸

Ì‡˜‡Ú˚ ‚Ó ‚rÂÏq É‡r‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂrËÓ‰‡.
éÊË‰‡ÂÚÒq ÔrÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì‡q ÔrËÂÏÍ‡ ÒÓ

ÒÚÓrÓÌ˚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡.  ëÚ‡ÌˆËq ÔrÓÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ‚

ÓÊË‰‡ÌËË ÓÚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡ Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÍÛÔÍË

„‡Á‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓrÓ‚ Ì‡ ÔrÓ‰‡ÊÛ

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË.

«NEîíEëÅéêNàä- 3” ùãEäíêéëíÄNñàà

2ı35 åVí V äÄòÄÉÄNE / äÄáÄïëíÄN

«GATE Inc.» (‰Ó˜ÂrÌqq ÙËrÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË

«GAMA» Ò 50% Ô‡ÍÂÚÓÏ ‡ÍˆËÈ) ·˚Î‡ ‚˚·r‡Ì‡

18.09.2009  ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «AGIP KCO»  ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ‰Îq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

ÔrÓÂÍÚ‡ «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜», ‚ÍÎ˛˜‡q

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ, ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ë·ÓrÌËÍ‡-3 Ì‡ ä‡¯‡„‡ÌÒÍÓÏ

ÌÂÙÚqÌÓÏ ÏÂÒÚÓrÓÊ‰ÂÌËË ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. V
Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË, Ë Ì‡ ÍÓÌÂˆ

ÒÂÌÚq·rq 2011 „. ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

r‡·ÓÚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 70.2%. Ñ‡Ú‡ Á‡‚Âr¯ÂÌËq

ÔrÓÂÍÚ‡ – 18 ‡ÔrÂÎq 2012 „.

äÄòÄÉÄNëäàâ NEîíEëÅéêNàä - 3,
éëNéVNõE êÄÅéíõ / äÄáÄïëíÄN

ÑÓ„Ó‚Ór Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó r‡Ò¯ËrÂÌËq

ÌÂÙÚÂÒ·ÓrÌËÍ‡-3 ‰Îq ÓÒÌÓ‚Ì˚ı r‡·ÓÚ

‚˚ÔÓÎÌqÂÏÓ„Ó ÔrÓÂÍÚ‡ ä‡¯‡„‡ÌÒÍÓ„Ó

ÌÂÙÚqÌÓ„Ó ÏÂÒÚÓrÓÊ‰ÂÌËq ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ

14.08.2009 „.  ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «AGIP KCO» Ò
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «North Caspian Constructors (NCC)
BV», 50%-˚È Ô‡ÍÂÚ ‡ÍˆËÈ ÍÓÚÓrÓÈ

ÔrËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA»,  ‚ ‚Ë‰Â

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq Í Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ

ÍÓÌÚr‡ÍÚÛ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓÏÛ 1 ‡ÔrÂÎq 2005 „.
ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «GATE Inc», ‰Ó˜ÂrÌÂÈ ÙËrÏÓÈ,
50% Ô‡ÍÂÚ ‡ÍˆËÈ ÍÓÚÓrÓÈ ÔrËÌ‡‰ÎÂÊËÚ

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA».  V ‡‚„ÛÒÚÂ 2011 „.
á‡Í‡Á˜ËÍ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ÄÍÚ Á‡‚Âr¯ÂÌËq

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı r‡·ÓÚ, Ë ÔrÓÂÍÚ ·˚Î

Á‡‚Âr¯ÂÌ.

áÄVEêòENNõE èêéEäíõ

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì 2x400 MVí

NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE ëìêÉìíëäéâ Éêùë,
êéëëàQ

N‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2011 „. ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚, ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Í‡ 2-ı ˝ÌÂr„Ó·ÎÓÍÓ‚ èÉì-400 åVÚ. é·‡

·ÎÓÍ‡ ëÛr„ÛÚÒÚÍÓÈ Éêùë Ì‡ıÓ‰qÚÒq ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò Ë˛Îq ÏÂÒqˆ‡.
äÓÌÒÓrˆËÛÏ GE-GAMA ‚Â‰ÂÚ r‡·ÓÚÛ Ò

á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ E-ON ‰Îq ‰ÓÒÚËÊÂÌËq ÔrËÂÏÍË

·ÎÓÍÓ‚ ÒÓ ÒÚÓrÓÌ˚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡.
íÓrÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡q ˆÂrÂÏÓÌËq, ÔÓÒ‚q˘ÂÌÌ‡q

ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ Á‡ÔÛÒÍÛ ‚ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‰‚Ûı ·ÎÓÍÓ‚, ·˚Î‡ ÔrÓ‚Â‰ÂÌ‡

Ì‡ ëÛr„ÛÚÒÍÓÈ Éêùë 25 Ë˛Îq 2011 „. N‡

ˆÂrÂÏÓÌËË ÔrËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË

åËÌËÒÚÂrÒÚ‚‡ ˝ÌÂr„ÂÚËÍË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ

îÂ‰Âr‡ˆËË, Ä‰ÏËÌËÒÚr‡ˆËË ï‡ÌÚ˚-
å‡ÌÒËÈÒÍÓ„Ó ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó ÓÍrÛ„‡, ÚÓÔ

ÏÂÌÂ‰ÊÂr˚ E-ON, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GAMA» Ë «GE». V ˝ÚÓÈ ˆÂrÂÏÓÌËË

ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚Ë‰ÂÓÒ‚qÁË ÔrËÌËÏ‡Î Û˜‡ÒÚËÂ

Ë èrÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ èr‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ

îÂ‰Âr‡ˆËË V.V. èÛÚËÌ.

áÑÄNàQ V èêéåáéNE äÄòÄÉÄNëäéÉé

NEîíQNéÉé åEëíéêéJÑENàQ /
äÄáÄïëíÄN

«GATE Inc.» (‰Ó˜ÂrÌqq ÙËrÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË

«GAMA» Ò 50% Ô‡ÍÂÚÓÏ ‡ÍˆËÈ) ·˚Î‡ ‚˚·r‡Ì‡

24  ‰ÂÍ‡·rq 2009 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «AGIP
KCO» ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ Ì‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËÈ ‚ ÔrÓÏÁÓÌÂ

ä‡¯‡„‡ÌÒÍÓ„Ó ÌÂÙÚqÌÓ„Ó ÏÂÒÚÓrÓÊ‰ÂÌËq ‚

ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. é·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ·˚Î Û‚ÂÎË˜ÂÌ

ÔÓ˜ÚË ‚ ˜ÂÚ˚rÂ r‡Á‡ ÔÓ Òr‡‚ÌÂÌË˛ Ò

ÔÂr‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ÏË Ó·˙ÂÏ‡ÏË. àÁ-Á‡

ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËË Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ ÔÓ ‚ËÌÂ á‡Í‡Á˜ËÍ‡, Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ

ÔrÓÂÍÚ‡ ·˚ÎÓ Ò‰‚ËÌÛÚÓ Ì‡ ÌÓq·r¸ 2011 „.   7
Á‰‡ÌËÈ ·˚ÎË Ò‰‡Ì˚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë

ÔrÓ¯ÎË ˜ÂrÂÁ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏÏËÚÂÚ

ÏÂÒÚÌ˚ı Ór„‡ÌÓ‚ ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ.
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