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GAMA Ailesi’nin Değerli Mensupları,

Bölgemizdeki son gelişmeler bir defa daha gösteriyor ki,
coğrafya ve politika sözcüklerinin biraraya getirilmesiyle
türetilmiş olan “jeopolitik” kavramı, bizim ülkemiz için özel bir
anlam taşımaktadır. Neden?

2010 yılı son dönemlerinde, İsrail, Doğu Akdeniz sularında
yaptığı sondajlar ile önemli gaz rezervlerine ulaştı. Bu,
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri de kendi sularında benzer
araştırmalar yapmaya yöneltti ve sondajların sonuçları
incelendiğinde, Doğu Akdeniz’de önemli büyüklükte gaz ve
petrol rezervlerinin bulunduğu görüldü. Konuyla ilgilenen
uzmanlar, bu bulguların, uluslarararsı ilişkilerde, siyasal,
jeopolitik ve ekonomik sonuçlar doğuracağını dile getirmeye
başladılar...

Ülkemizin, Orta Doğu gibi dünyanın en ilginç ve o derecede
karmaşık bölgesinde bulunması, bir diğer deyimle, “jeopolitik
konumu” nedeniyle, dış ilişkiler bakımından gündeminin, her
zaman çok dolu olduğu bilinmektedir. Yıllardan beri süregelen
Kıbrıs sorunu, çoğunlukla bu nedenle Yunanistan ile yaşanılan
sorunlar, son dönemlerde de, Irak, İsrail, İran ve Suriye ile ilgili
olarak ortaya çıkan yeni gündem maddeleri, ülkemizi dış
ilişkiler açısından oldukça yoğun çalışmalara zorlamaktadır.
Özellikle, son aylarda Doğu Akdeniz’de var olduğu dile getirilen
petrol ve gaz konuları da, bu bölgedeki ilişkilerin daha da
karmaşık ve tehikeli bir duruma gelmesine neden olmaktadır.
Son günlerde, dış basındaki uzman yazarlar, bu konu üzerinde
çeşitli değerlendirme yazıları yayınlamaktadırlar.

Bu gelişmeler, ülkemiz için dış ilişkiler açısından özel önem
taşıdığı gibi, içerdeki ekonomik ve sosyal gelişmemizi de
yakından etkilemektedir. Ülke olarak, birincil enerji kaynakları
konusunda, yaklaşık % 73 oranında dışa bağımlı durumdayız.
Petrol ve doğal gazın, hem temin edildikleri kaynakların
durumu, hem de fiyatları bizim açımızdan, çok dikkat ve
duyarlılıkla izlenmesi gereken konular olmaktadır. Özetle
belirtmeye çalıştığımız bu nedenlerle, “jeopolitik kavramı”
ülkemiz için büyük ve özel anlam taşımaktadır.

Böyle bir ortamda, enerji ve taahhüt sektörlerinde çalışmalar
yapan GAMA Holding ve Şirketleri, gelişmeleri yakından
izlemek durumundadır. GAMA Bülten ise, yapılan ve yapılacak
olan çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam etmektedir.
Okuyucularımızın yakın ilgisini daha da canlı tutabilmek için,
her yeni sayıda özel bir gayret gösterilmektedir. Umarız,
bölgemizdeki sorunlar düzelir, ülkemiz rahatlar ve GAMA’nın
başarılarını iletmek için gösterdiğimiz çabalar okuyucularımız
tarafından beğenilir...

Gelecek sayımızda buluşmak ümidiyle ve saygılarımızla.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw
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“23 Ekim 2011, saat 13:40, Van’da hayat herhangi bir Pazar günü gibi devam ediyor.

Hava, mevsim normallerine göre gayet iyi, Van’l›lar›n ço¤u d›flar›da, al›flverifl merkezlerinde,

gençler internet kafelerde, ö¤retmenler her zaman topland›klar› kafeteryada. Van’›n en büyük

lisesinin Müdiresi Nurdan Hoca Pazar günü için okulda toplant› planlam›fl. Baz› ö¤retmenler,

Müdire Han›m› ne kadar sevseler de, tatil günü toplant›ya ayaklar› geri geri giderek, biraz da

sitemli olarak, arkadafllar› ile oturduklar› kafeteryadan okula do¤ru yola ç›k›yorlar. Nurdan

Hoca’n›n 10 yafl›ndaki o¤lu Murat evde. Bu ev, Van’›n en ifllek, en modern caddesinde,

modern bir binada. Van merkezde bulunan bir çok bina gibi, büyük flehirlerdekilerden hiç

fark› yok, hatta daha yeni, bahçe duvarlar›, kap›daki güvenlik ile daha da korunakl›. Van

gölünün dinginli¤i, Akdamar’›n hüznü ve Artos da¤›n›n haflmeti var üstlerinde...

23 Ekim 2011, saat 13:41, Van’da Pazar günü 25 saniyede hayat durdu. Koca bir toz bulutu

sayesinde ilk bak›flta kimse ne oldu¤unu anlamad›. T›pk›, bazen gölün yapt›¤› sürpriz gibi göz

gözü görmedi. Ama biraz zaman geçtikten, gözler dumana al›flt›ktan sonra felaketin boyutlar›,

ne gölün dinginli¤ini ne Akdamar’›n hüznünü ne de Artos da¤›n›n haflmetini b›rakt› flehirde,

sildi süpürdü ne var ne yoksa... Murat, okulda ö¤rettikleri gibi, gözüne kestirdi¤i en sa¤lam

masan›n alt›na att› kendini ve içinden 31’e kadar sayd›, sonra etraf›na bakmadan kap›ya

yöneldi, merdivenlerin sa¤lam taraf›ndan inerek, kendini soka¤a att› ve koflmaya bafllad›.

Yolda halas› yakalad› Murat’›. Nurdan Hocan›n okulu y›k›lmad›, sadece hasarl› flu anda. Ama

o gün ayaklar› geri geri toplant›ya giden bir kaç ö¤retmenin, o kafeteryada 40 meslektafl›

hayatlar›n› kaybetti.

23 Ekim 2011, saat 13:41’de Van, merkez üssü Ercifl ‹lçesi olmak üzere 7.2 büyüklü¤ündeki

deprem ile sars›ld›. Bilanço; ölü say›s› 604 kifli, 68’i ö¤retmendi, 252 kifli enkazdan sa¤

kurtar›ld›, 2 bin 262 bina y›k›ld›. 09 Kas›m 2011’de deprem tekrar vurdu Van’› 5.6 ile.

40 kifli daha hayat›n› kaybetti, 30 kifli sa¤ kurtar›ld›. Depremin üzerinden geçen 4 ay zarf›nda

Van Valili¤i kriz masas›nda üstün bir güç ve flevk ile çal›flan Vali, Vali Yard›mc›lar› ve

Ö¤retmenler sayesinde hayat normale dönmeye çal›fl›yor. Büyük bir çaba ile, Van’dan

göçmemifl insanlar konteynerlara yerlefltiriliyor. TOK‹ büyük bir h›zla, flehrin d›fl›na,

zemini en sa¤lam yere evler infla ediyor. Bir çok büyük firma ve kifli de maddi yard›mlar›n

yan› s›ra okul, ö¤retmen evi yapt›r›yor. Halk bu yard›mlar karfl›s›nda, ellerinden kay›p

gidiveren hayatlar›na tekrar kavuflmak için çabal›yor.”

Reyhan Sayg›n

VAN, fiubat 2012

sÖZEL HABER
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Van depreminin ardından, Van Valiliği
Kriz Masası’ndan gelen talep sonrası
Yönetim Kurulu’muz tarafından
yapılmasına karar verilen okul projesi için
Burak Dirican ve Hakan Taşan ile birlikte
9 Şubat 2012 günü, Van Valiliği ile
protokolü tamamlamak, tahsis edilen
araziyi görmek için taşeronumuz ile Van’a
ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Akdamar

Belediye Başkanı (Ferdi Şeker), Gevaş
Kaymakamı (Yusuf Güni) ve Van Vali
Yardımcısı (Zafer Coşkun) ile toplantılar
gerçekleştirdik. Yapılan toplantılarda,
Mülki idare ile tanışmanın yanı sıra
deprem sonrası yaşananlar, özellikle
eğitim konusunda yapılanlar, ihtiyaçlar
konularında bilgi aldık, projemiz hakkında
bilgi alışverişinde bulunduk.

Akdamar GAMA Lisesi
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Ziyaret öncesi Valilik ile paylaştığımız,
13 derslik, çelik konstrüksiyon okul
projemizi inceleyen yetkililer, daha fazla
bir ihtiyacı karşılayabilmek için, önceden
bize tahsis edilen Van, Kıratlı Köyü
İlkokulunu, Van, Gevaş İlçesi, Akdamar
Beldesi, Akdamar Lisesi olarak
değiştirdiler. 

Akdamar GAMA Lisesi, 60 dönüm arazi
üzerinde bulunan Akdamar İlköğretim
Okulu’nun yanına kurulacaktır. Depremden
önce, taşımalı sistem ile merkeze
taşınmakta olan beldenin lise öğrencileri
şu anda okullarının yıkılmış olmasından
ötürü beldedeki ilköğretim okulunda,
ilköğretim öğrencileri ile eğitimlerini
sürdürmeye çalışmaktadırlar. Okulda şu

anda yaklaşık 800 öğrenci bulunmaktadır,

bu öğrencilerin 350’si, 25 ayrı köyden

gelen lise öğrencisidir. Dolayısıyla,

Akdamar GAMA Lisesi, beldede bulunan

25 köyün eğitim ihtiyacını büyük ölçüde

karşılayacaktır.

Okulumuzun yeri, kıyıdan 7 km.

uzaklıkta Van Gölü içinde bulunan

sÖZEL HABER
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Akdamar Adası ve üzerinde bulunan
Akdamar Kilisesi (M.S. 915-921)’nin karşı
kıyısında bulunmaktadır. Gevaş ilçesi,
zeminin sağlam olmasından dolayı
depremden zarar görmemiştir. Van ili ise
depremden çok büyük zarar görmüş,
binaların %98’i oturulamaz hale gelmiştir.
Van halkının çok büyük bölümü şehri terk
etmiş, imkanı olmayanlar ise şehrin belirli
bölgelerine kurulmuş olan konteyner
mahallelerinde yaşamaya çalışmaktadırlar.
Bu mahallere gidemeyenler veya
konteyner alamayanlar ise şehrin içinde
kendi imkanları ile kurdukları bez
çadırlarda yaşam savaşı vermekteler.
Büyük bölümü ile terk edilmiş şehir algısı
uyandıran Van’da kalan insanların

hayatlarını devam ettirmeye çalışma
gayretleri bizi oldukça sarstı. Özellikle
Valiliğin konteyner ve yardım dağıtma
çalışmaları ile öğretmenlerin maddi,
manevi imkansızlıklar içindeki insan üstü
gayretleri bizleri derinden etkiledi. 

Hem resmi kişilerden hem de tanışma
fırsatı bulduğumuz Vanlı’lardan çok büyük
minnet sözleri ve teşekkürler aldık. Van’ın
durumunu, normal yaşama dönmek için
sarfedilen çabaya yakından tanık olduktan
sonra, kurum olarak yaptığımız bu lisenin
ne kadar büyük anlam taşıdığını ve çok
büyük bir hayırseverlik olduğunun bilincine
vardık.
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VAN

Van, Urartu Uygarlığı’nın tüm
hazinelerine ev sahipliği yapmış, binlerce
yıllık mirastan gelen özel mutfağı, özellikle
kahvaltısı, dünyaca ünlü kedisi, yöreye
mahsus binlerce kuş türüne sığınak olan,
hüzünlü ters lalesi ile Müslüman ve
Hristiyan dinlerinin mabedlerini barındıran
bir şehir. Van gölü, halkın deyimi ile Van
Denizi, 1640 m yükseklik, 812 km2 alan ve
yer yer 450 m’yi bulan derinliği ve lezzetli
inci kefali ile gerçekten masmavi bir deniz.

GEVAŞ İLÇESİ

Gevaş, Van Gölü’nün kenarında
kurulmuş, Urartu’lardan Sasaniler’e,
Ermeniler’den Selçuklu’lara kadar uzanan
tarihi süreçte zengin bir kültürel mirasa
sahip, Van Gölü Havzası’nın en önemli
turizm merkezlerinden biri. Kavuşamayan
aşıkların hikayesi ile Akdamar Adası, bir
denizden farksız maviliği ile Van Gölü,
dağların kokusunu getiren 25 ottan
yapılan meşhur otlu peyniri, Van Gölü
manzaralı kayak pisti ile Abalı Kayak
Merkezi, İzzettin Şir Camii, Halime Hatun
Kümbeti, Selçuklu Mezarlığı, Artos Dağı
ve yemyeşil bahçeleri ile Gevaş tarihin
kucaklaştığı bir ilçemizdir.

sÖZEL HABER
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AKDAMAR MANASTIRI -  
KUTSAL HAÇ KİLİSESİ

Akdamar Adası adını, birbiri
için ölümü göze almış iki
sevgilinin efsanevi aşkından alır.
Bir çoban delikanlı, sevgilisi
Tamara’ya kavuşmak için Van
Denizi’nin sularında sevdiğinin
ismini sayıklayarak can vermiş:
“Ah Tamara!” .. Ada üzerinde
bulunan Akdamar Kilisesi ise
Vaspurakan Prensi Kral 1. Gagik
tarafından 10. yy.’da
yaptırılmıştır. Kilisede, İncil,
Tevrat ve Kuran’da anlatılan
insanın yeryüzü macerasını
özetleyen sahneler tasvir
edilmiştir.
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GAMA Holding, bir kurumsal vatandaş
olarak çevre bilinciyle, küresel ısınma
konusundaki duyarlılığını özellikle karbon
salınımının azaltılması, temiz enerji ve
enerji tasarrufu konularında daha
sistematik hale getirmiştir. Bu konunun
bilinci ile, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi
(USGBC) tarafından verilen “mevcut
binalarda” LEED sertifikası (Leadership in
Energy & Environment & Design) almak
üzere çalışmalara başlanmıştır. 

Bu çalışmaları daha efektif bir şekilde
yürütmek için danışman bir firma ile
çalışılmaya başlanmış ve LEED konusu
için gerekli ölçümlerin ve raporlamaların
yapılmasında profesyonel yardım
alınmaya başlanmıştır. LEED sertifikası
almak için nerede olduğumuz ve neler
yapmamız gerektiğinin yol haritası
çıkarılmış ve binamızda enerji izleme
sistemi çalışmalarına başlanmış, ardından
simülasyon yapılarak hali hazır
durumumuzun resmi çıkartılmıştır.

GAMA binasının yeşil bina
sertifikasyonu (LEED) çalışmaları

sHABER

LEED LEED LEED LEED
Sertifikası Gümüş Sertifika Altın Sertifika Platin Sertifika
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LEED çalışmaları sonucunda ek
maliyet yaratmadan;

➫ Isıtma sistemi kazanlarını HVAC
sisteminden kontrol ederek dış hava
kompanzasyonu ile çalıştırarak
gereksiz tüketimin önüne geçilmiştir.

➫ Binamızın kat aydınlatmaları %15
kısılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.

➫ Binamızda öğle yemek molalarında kat
aydınlatmaları yaklaşık 1 saat
kapatılarak enerji tasarrufu
sağlanmaktadır.

➫ Binamızda hafta içi ısıtma ve soğutma
sistemine ihtiyaç olmadığı saat 16:00
zaman diliminde sistem kapatılarak
enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Ayrıca,

➫ Mevcut duruma ek iyileştirmelerin
yapılması, hem ileriye dönük ciddi
ekonomi sağlanması hem de binanın
değerini artırması açısından önemlidir.
Soğutma Sistemi için ısıl depolama ve
free cooling tesisatı yapımı,
havalandırmanın CO2 bazlı kontrolü,
chiller ve kondenser pompalarına debi
limitleme için balans vanaları takılması,
otomasyon sistemi revizyonları
konularında çalışmalar yapılmış, ek
maliyetler ile ilgili rapor üst yönetime
sunulacaktır.

➫ Özellikle temizlik ve bakım malzemeleri
konusundaki satın alma işlemlerimizi
gözden geçirdikten sonra insan sağlığı
ve çevreye duyarlı ürünlerin yer aldığı
ürünlerin kullanılması sağlanmıştır.

Binamızda sürdürülen enerji verimliliği
çalışmalarında, enerji tüketimimizde geçen
yılın aynı dönemine göre %50 düzeyinde
iyileşme söz konusudur. LEED çalışmaları
bu iyileştirmelerin %20’sini
oluşturmaktadır.

26 Ekim 2011 tarihinde “LEED for
existing buildings” için resmi başvuru
yapılmış ve süreç başlatılmıştır. Projenin
12 ayda tamamlanması hedeflenmektedir.
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ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS
18001 sertifikaları yenilendi

sHABER

GAMA Holding, GAMA Güç Sistemleri
ve GAMA Endüstri 13-23 Şubat 2012
tarihleri arasında Bureau Veritas tarafından
denetlenmiştir. ISO 9001, ISO 14001 ve
OHSAS 18001 sertifikalarının yenilenmesi
için entegre denetim gerçekleştirilmiş ve
herhangi bir uygunsuzluk alınmadan
denetim tamamlanmıştır. Denetim
kapsamında, merkez faaliyetlerinin yanı
sıra Riga Projesi Şantiyesi denetlenmiştir.
Şantiyenin, iş güvenliği ve çevre
uygulamaları açısından iyi bir örnek olduğu
denetçiler tarafından da belirtilmiştir. 

GAMA Endüstri ve GAMA Güç
Sistemleri için ayrı ayrı yürütülen denetim
ve sertifikalandırma faaliyetleri, Bureau
Veritas ile yapılan yeni sözleşme ile
entegre denetime çevrilmiş ve bu amaçla
belgelendirme sözleşmesi GAMA Holding
üzerinden yapılmıştır. Sözleşmenin GAMA
Holding üzerinden yapılması, sistem
üzerinde herhangi bir ana değişiklik
yapılmadan Holding’e de ISO 9001, ISO
14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin
alınmasını sağlamıştır.

Entegre sistem kapsamında, mevcut
dokümanlar birleştirilmiş ve GAMA web
sitesi üzerindeki ilgili bölüme
kopyalanmıştır.

Yenilenen sertifikalar 28 Şubat 2015
tarihine kadar 3 yıl süre ile geçerli
olacaktır. Bureau Veritas tarafından yıllık
ara denetimlerle belge kapsamındaki
faaliyetlerin standartlara uygunluğu kontrol
edilecektir.

Ayrıca, GAMA Güç Sistemleri’nin TSE
ISO 9001 sertifikası için yenileme denetimi
23 Mart 2012 tarihinde TSE denetçileri
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Denetimde herhangi bir uygunsuzluk
raporlanmamıştır.

GAMA Endüstri ASME ve NATIONAL
BOARD sertifikalarının yenilenmesi

GAMA Endüstri’nin, ASME “A”, “S”, “PP”
ve “U” – yetki belgelendirmesi sertifikaları
ile NATIONAL BOARD “R” ve “NB” yetki
belgelendirmesi sertifikalarının yenileme
denetimi 27-28 Şubat 2012 tarihinde ASME
ve NATIONAL BOARD yetkili denetçisi ile
OneBeacon America Insurance Co. yetkili
denetçilerinin ortak katılımıyla başarıyla
tamamlanmıştır. Yeni tarihli belgeler ile
ASME ve NATIONAL BOARD yetkilerinin
kullanımı Mart 2015 tarihine kadar
uzatılmıştır.
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GAMA ilk ISO 9001 sertifikasını
1997’de aldı

International Organization for Standards
(ISO) 1947 yılında İsviçre’de kurulmuş
olup, amacı endüstriyel ve ticari alanlarda
standartlar belirlemektir. Alışageldiğimiz
ISO kelimesi, kuruluşun adının baş
harflerinden ziyade, Yunan tanrısı Isos’tan
türemiştir. Isos “eşit” anlamına
gelmektedir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ISO,
başarılı firmalarda araştırmalar yaparak,
bu firmaları diğer firmalardan ayıran
özellikleri tespit etmiştir. 1987 yılında, bu
özellikler British Standards Institution’ın
(BSI) çalışmaları da baz alınarak, ilk çıkan
ISO 9001 standardının temel prensiplerini
oluşturmuştur. 

İlk çıktığı dönemlerde, zaman, para
kaybı ve bürokrasi getirdiği tartışmaları da
gündeme gelen ISO 9001, 1994, 2000 ve
en son 2008 yıllarında kendisini
geliştirmek üzere revizyon geçirmiştir.
Yönetim sistemi; iç denetimler,
uygunsuzlukların doğru kök neden tespiti
ile tekrarlanmamak üzere bertaraf
edilmesi, dış denetimler ve sürekli sistem
iyileştirilmesi gibi prensipleri ile daha da iyi
seviyelere çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.

2008 yılı revizyonu ile birlikte,
bürokrasiden ziyade tamamen hedef ve
proses odaklı bir yönetim sistemi
oluşmuştur. Bu doğrultuda hemen her
iş/konu için “Planla – Uygula – Kontrol Et
– Önlem Al” (PUKÖ) döngüsü
gerekmektedir.

1. Planla: İşe başlamadan hedeflerin ve
hedeflere nasıl ulaşacağının
planlanması,

2. Uygula: Planlanan şekilde
uygulamaların gerçekleştirilmesi,

3. Kontrol Et: Uygulamaların takip ve
kontrol edilmesi (hedefin neresindeyiz,
nasıl gidiyoruz), aksayan noktaların
tespit edilmesi.

4. Önlem Al: Aksayan noktalarda doğru
kök neden tespiti ile önlem alınması,
alınan tedbir ve önlemlerin yeterliliğinin
takibi ve gerekirse yeniden bir numaralı
planlama aşamasına geri dönülmesi.

1997 yılında, zamanında ve istenilen
şartlarda sipariş teslimi ile müşteri
memnuniyetinin arttırılması hedefiyle
GAMA Fabrika bünyesinde başlayan
ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi
çalışmalarımız, GAMA Endüstri ve
GAMA Güç Sistemleri ile devam etmiştir.
2005 yılında, ISO 14001 – Çevre Yönetim
Sistemleri ve OHSAS 18001 – İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin de
mevcut sisteme dahil edilmesi ile yelpaze
genişletilmiştir. 

ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemleri
doğrultusunda GAMA, her projesinde
çevreye olan etki ve boyutlarını
değerlendirmiş, çevreye olan etkilerini
minimize etmek üzere çalışmalar yapmış,
önlemler almıştır.

Kurulduğu günden beri çalışanına en
yüksek derecede önem veren GAMA,
OHSAS 18001 – İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetim Sistemleri
doğrultusunda, her projede çalışanına ait
risk ve tehlikeleri değerlendirmiş, riskleri
minimize veya bertaraf etmek üzere
çalışmalar yapmış, önlemler almıştır.

Günümüzde her üç yönetim sistemi de,
GAMA Holding altında, GAMA Endüstri ve
GAMA Güç Sistemleri’ni kapsayacak
şekilde, entegre hale getirilmiştir.



LETONYA
RiGA

sÖZEL DOSYA
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Avrupa Birliği
üyesi olan
Letonya, Kuzey
Avrupa’da Baltık
Denizi kıyısında
yer alır. Kuzeyde
Estonya, doğuda
Rusya,
güneydoğuda
Belarus ve
güneyde Litvanya
ile komşudur.

Başkenti Riga’dır.

Son sayımlara
göre Letonya’nın
nüfusu 2,067,887
kişidir. Nüfusun
% 62’si Leton,
% 27’si Rus,
% 11’i ise diğer
milletlerdendir. 



LETONYA

1991 yılında Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla
bağımsızlığına kavuşan Letonya, 2004 yılında
Avrupa Birliği ve NATO’ya üye olarak kabul
edilmiştir. Letonya’da ana dil olarak Letonca
konuşulmaktadır. Letonca, Baltık dil grubuna ait
olup, Hint-Avrupa familyasından gelmektedir.
Letonya’daki ana din Hristiyanlıktır. Luteranlar,
Ortodokslar ve Katolikler ülkedeki ana
mezhepleri oluştururlar. 

Letonya’da tiyatro, bale, opera, klasik müzik
gibi kültürel aktiviteler, diğer Avrupa ülkelerinde
olduğu gibi son derece önemlidir. Leton devlet
operası ve tiyatrosu dahil opera, bale ve tiyatro
salonlarının hemen hepsi başkent Riga’da
bulunmaktadır.

Baltık denizi kıyısı olması sebebiyle, balığın
yemek kültüründe önemli bir yeri vardır. Balık
dışında yerel yemeklerde, genelde bölgede
bolca bulunan patates, buğday, kabak, soğan,
yumurta ve domuz gibi ürünler tercih edilir.

Eğitim

Letonya doğal kaynaklar bakımından zengin
bir ülke olmaması sebebiyle, ülkenin geleceği
en büyük kaynağı olarak görülebilecek olan
bilgiye bağlı durumdadır. 

sÖZEL DOSYA
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Letonya’da ilk ve orta öğretim ücretsiz
olup, belediye tarafından finanse
edilmektedir. İlk ve orta okullarda devlet
öğretmenlere maaş verirken, yerel
yönetimler okulun bakımını ve eğitimle ilgili
diğer masraflarını karşılamaktadır. Letonya
devleti, devlete ait tüm yüksek öğrenim
kurumlarını finanse etmektedir. Yüksek
öğrenim kurumlarında her eğitim alanına
belirli bir öğrenci kontenjanı verilmektedir.
Giriş sınavlarını geçen ancak devlet
destekli eğitim almaya hak kazanacak
kadar yüksek puan alamayan öğrenciler
ücretlerini ödeyerek eğitim
alabilmektedirler. 

Ekonomi

2004’te AB’ye üye olmasının ardından,
Letonya önemli bir yabancı yatırım merkezi
haline gelmiştir. Yatırımcılar, özel sektörde

inşaat, otelcilik, lokantacılık, emlakçılık,
bankacılık, eğitim ve sağlık alanlarına ilgi
göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde
güçlendirilmesi hedeflenen alanlar: İmalat
sektöründe; ağaç işleme, kimya sanayisi,
metal işleri ve kağıt işleme, hizmet
sektöründe ise; enformasyon ve iletişim
teknolojileri, taşımacılık, lojistik ve turizmdir.

Letonya’nın para birimi Lat’dır
(1 Lat = 3.40 TL). Hükümetin 2014 yılını
Avro para birimine geçiş yılı olarak
belirlemesi nedeniyle daha sıkı bir maliye
politikası uygulamasının zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca %20’lere yaklaşan
işsizliğin düşürülmesine çalışılmaktadır.

Letonya, Dünya Bankası’nın İş Yapma
Endeksi’ne göre 2011 yılında
31. sıradayken, 2012 yılında 21. sıraya
yükselmiştir.



RİGA

Baltıkların en büyük kenti olan,
Letonya’nın başkenti Riga, adeta bir masal
şehri gibi dizilmiş yapıları, yemyeşil doğası,
kenti boydan boya bölen Daugava Nehri,
kültürel zenginliği ve konumu itibarı ile
bölgenin incisidir.

Riga, 705,000 binlik nüfusuyla
Letonya’nın toplam nüfusunun üçte
birinden fazlasını barındırmaktadır. Riga
şehri, Baltık ülkeleri içerisindeki en büyük
şehir olma ünvanına sahip olmasına
rağmen, düşük doğum oranı ve göç gibi
sebeplerden nüfusu giderek azalmaktadır.
Şehrin nüfusu etnik dağılım olarak %42
Leton, %40 Rus ve %18 diğer milletlerden
oluşmaktadır. Riga finans, ticaret, endüstri,
eğitim, politika ve kültür gibi alanlarda
Baltık devletlerindeki en önemli merkezdir. 

Riga Limanı Baltık denizindeki en önemli
liman olmakla beraber, Riga hava alanı da
Baltık ülkelerindeki en büyük hava alanı
olma özelliğini taşımaktadır.

İlk Noel ağacı Riga’da süslenmiştir

Noel ağacını süsleme geleneği
1510 yılında Riga’da başlamıştır. 1510 yılı
Noel gecesi eğlenceler dışarı taşmış,
meydandaki çam ağacının etrafında dans
etmeye başlamışlardır. Ellerine geçen
süsleri ağaca atıp, sonunda da ağacı
yakmışlardır. Bu süslenen ilk Noel ağacı
olarak kabul edilmektedir. Martin Luther bu
geleneği ağacı eve sokarak, ateşe vermek
yerine mum asarak şimdi uygulandığı
haline kavuşturmuştur.

sÖZEL DOSYA
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RİGA TARİHİ

12. yüzyıl sonlarında liman şehri olan
Riga’ya Alman ticaret gemilerinin uğramaya
başlamasıyla, nüfusu ve önemi artmıştır.
1201 yılı Riga’nın resmi kuruluş yılı olarak
kabul edilmiştir. Pagan olan Letonlar,
Almanların gelmesiyle zorla Hristiyanlığa
geçirilmiştir. 13. yüzyılda Töton şövalyeleri
Estonya ve Letonya topraklarında Livonya
Konfederasyonu adı verilen bir
konfederasyon kurmuşlardır. 1282 yılında
Riga dahil birçok Leton şehri Kuzey Alman
Ticaret Ortaklığı olan Hansa Birliği’ne
katılmışlardır. Böylece Riga, Doğu Baltık
ticaret yollarında önemli bir yer
kazanmıştır. 

Piskoposlar, şövalyeler ve Alman toprak
ağaları tarafından yönetilen Riga,
1558-1583 yılları arasında Polonya’nın
yönetimine, 1621’de İsveç’in yönetimine
geçmiştir. 1700’lerin başında Büyük Kuzey
Savaşları sırasında açlık ve veba salgını
sonucu şehir iyice zayıflamış ve nüfusu
yarıya inmiştir. Uzun süren Büyük Kuzey
Savaşları sonunda Ruslar bu bölgeyi
İsveç’den alarak kendi ülke sınırlarına
katmışlardır. Rusya’nın yönetimi altında
Riga, endüstriyel bir liman şehrine
dönüşmüştür. 

1. Dünya Savaşı’na kadar Rusya
egemenliği altında kalan Riga, Moskova ve
St. Petersburg’dan sonra Rusya’daki en
büyük üçüncü şehir olmuştur. Rusya,
1917 yılındaki Bolşevik ihtilali sebebiyle
1.Dünya Savaşı’ndan çekilince, Alman
orduları Letonya’ya girmişlerdir.
3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk
anlaşmasıyla Letonya dahil tüm Baltık
ülkeleri Almanya’ya bırakılmıştır. Ancak
Almanya 1. Dünya Savaşı’nı kaybedince,
Letonya ve Baltık ülkelerinden vazgeçmek
zorunda kalmış ve Letonya 18 Kasım
1918’de bağımsızlığını ilan etmiştir.
2. Dünya Savaşı’nda Letonya ilk önce
Sovyetler Birliği daha sonra ise Nazi
Almanyası tarafından işgal edilmiştir.
1944 yılında tekrar Sovyetler Birliği’nin

eline geçen Letonya, 1991’de Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla ikinci ve son defa
bağımsızlını ilan etmiştir.

Kültür

Riga, mimari açıdan görülmeye değer
eserlere sahiptir. Şehrin ilk kurulduğu yer
olan tarihsel merkezi “Vecriga”, klasik
sanatlara tepki olarak ortaya çıkan Art
Nouveau stili mimarinin, dünyadaki en
nadide örneklerini barındırmaktadır.
Bu sayede Riga, 1997’de UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. 

19. Yüzyıldan kalma eşsiz ahşap
yapılarıyla da ünlü olan Riga’da; 33 müze,
51 kütüphane, 6 tiyatro ve 18 kültür
merkezi yer alır. Riga’daki başlıca müzeler
arasında; Ulusal Sanat Müzesi, Riga Tarihi
ve Denizcilik Müzesi, Savaş Müzesi, Doğa
Müzesi, Tarih Müzesi, 1993’te yurtdışında
yaşayan Letonyalıların mali desteği ile
kurulan İşgal Müzesi bulunmaktadır. 
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Dünyanın en büyük ve en çok katılımlı
festivalleri arasında olan Letonya Müzik ve
Dans Festivali, 1873’te ülkedeki 45
koronun Riga’da verdiği konserle başlamış
ve beş yılda bir gerçekleştirilmektedir.
Letonya’nın bütün köy ve kasabalarının en
az bir dans grubu ve koro gönderdiği
etkinlikte, bu küçük gruplar Riga’da bir
araya gelerek dünyanın en büyük
korolarını oluşturmaktadır. Ulusal birliğin
adeta kanıtı haline gelen ve “Özgürlüğün
sesi” olarak da nitelendirilen festival, 1990
yılında özgürlük hareketinin doruğa ulaştığı
dönemlerde 20 bin 399 kişilik katılımla, o
güne kadar gerçekleşen en büyük festival
ünvanını almıştır. 

Eski ile yeni şehrin ayrımı da sayılan
“Özgürlük Anıt”ı, 1935 yılında halktan
toplanan paralarla Plisteas Kanalı’nın
üzerinde yer alan meydanda inşa
edilmiştir. 43 metre yüksekliğindeki bu
heykele Letonyalılar “Milda” ismini
vermişlerdir.

Bu heykel New York’taki “Özgürlük
Heykeli” ile Lüxemburg’daki “Altın Kız”
heykelleri gibi küf yeşili renginde ve yine
onlar gibi özgürlük için adanmıştır. 

Diğerlerinden farklı olarak “Milda”nın
parmak uçlarında yükselen üç yıldız
bulunmaktadır. Bu üç yıldız Letonya’nın üç
tarihi bölgesini; Kurzeme, Latgale ve
Vidzeme’yi simgelemektedir. Ancak aradan
geçen zaman içerisinde Letonya’da bölge
sayısı dörde çıkmıştır. 

Dome Meydanı Riga’nın merkezi
sayılmaktadır. Dome Meydanı’nın bir
köşesindeki meydana adını veren Dome
Katedrali yer alır. Kubbe anlamına gelen
Dome, aynı zamanda “Tanrı’nın evi”
anlamına da gelmektedir. Katedral, Roma
gotik ve barok tarzı süslemeleri ve geniş
kapılarıyla heybetli bir Orta Çağ binasıdır.
Günümüzde aktif bir Luteryan Kilisesi
olarak hala faaliyettedir. 

Riga eski şehrinin bir başka önemli
noktası ise Büyük Guildhalls (Esnaflar
Odası) binasının karşısında, damında

siyah bir kedinin bulunduğu Cat’s House
binasıdır. Bu iki binanın günümüze kadar
gelmiş bir de hikayesi vardır. Büyük
Esnaflar Odası’na kabul edilmeyen bir
esnaf buna içerleyerek Esnaflar Odası
binasının tam karşısına bir bina inşa etmiş
ve hıncını almak için de binanın damına
arkasını Esnaflar Odası binasına dönmüş
kızgın bir kara kedi heykeli yerleştirmiştir.

Bugün damdaki kızgın kara kedi heykeli
çevrilerek, Esnaflar Odası binasına arkası
değil de yüzü bakacak şekilde durması
sağlanmıştır. 

sÖZEL DOSYA
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GAMA Riga’da 

Litvanya’da 2009’da kapatılan Ignalina
nükleer santralı, Letonya’daki elektrik
açığını büyütmüş, yeni ve büyük çaplı
yatırımlara gereksinim duyulmasına yol
açmıştır. Bu bağlamda, GAMA Güç
Sistemleri A.Ş. Riga’da bir enerji santralı
ihalesi kazanmıştır.

GAMA’nın Letonya’daki ilk projesi olan
Riga ‘’TPP-2 Reconstruction Second Unit”,
aynı zamanda GAMA’nın konsorsiyum
ortaklığı olmadan yurtdışında yaptığı en
büyük EPC projesidir. Ünite bir gaz türbini
ve jeneratörü, bir atık ısı kazanı ve bir
buhar türbini ve jeneratöründen
oluşmaktadır. Müşteri firmamız
AS Latvenergo olup, proje süresi 39 ay
olarak öngörülmüştür. 

Proje’nin finansmanı için, Avrupa Yatırım
Bankası (EIB) tarafından 2 Aralık 2008
tarihinde ve Avrupa Kalkınma ve Geliştirme
Bankası (EBRD) tarafından 12 Ocak 2010
tarihinde kısmi finansman paketleri
sağlanmıştır. Proje tamamlandığında,
Letonya’nın kurulu gücünün yaklaşık
%15’ini üretecektir.

Proje 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.
Tamamlandığında Riga şehrine hem
elektrik hem de ısı sağlayacak bu proje,
yapım aşamasında yerel işgücüne istihdam
sağlayarak Letonya ekonomisine katkıda
bulunmaktadır.



Makedonya - Üsküp 220 MW 
Kombine Isı ve Elektrik Santralı
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Makedonya’nın Üsküp şehrinde
GAMA Güç Sistemleri liderliğinde Alstom
İsviçre ile oluşturulan konsorsiyum
tarafından anahtar teslimi olarak
üstlenilen 220 MW Kombine Isı ve
Elektrik Santralı projesinin yapımı
31 Aralık 2011 itibarıyla tamamlanmıştır.
Performans ve güvenilirlik testi başarı ile
sonuçlandırılan proje İşveren’e teslim
edilmiş olup, 9 Ocak 2012 tarihi itibarıyla
elektrik ve sıcak su üretimi başarı ile
devam etmektedir.

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 üretmektedir.

EPC olarak gerçekleştirilen projenin,
30 Ağustos 2012 tarihine kadar devam
edecek olan dar kapsamlı garanti
dönemine girilmiştir.
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Kazakistan - Kashagan
Ana İşler “Oil Trench 1, 2 ve 3”
Projeleri

sTAMAMLANAN PROJELER
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GAMA’nın %50 ortak olduğu NCC
tarafından, AGIP KCO’nun Ana Yüklenicisi
olarak üstlenilen ve yapımına 2005 Nisan
ayında GATE kapsamında başlanılan
proje, Ağustos 2011 tarihinde alınan geçici
kabul sertifikaları ile tamamlanmış olup,
garanti sürecine girmiştir.

Proje kapsamındaki işlerin
bitirilmesinden sonra, İdare’nin ilave iş
olarak verdiği Civa Ayrıştırma Üniteleri
Trench 1 ve 2 elektrik ve enstrüman
montaj işleri, Nisan 2012 tarihinde
tamamlanacaktır.

Sözleşme kapsamına göre aşamalar
halinde yürütülen saha demobilizasyon
çalışmalarında saha ofislerinin bir kısmı,
imalat atölyeleri, ambarlar, işçi
yemekhaneleri, yardımcı tesisler
sökülmüştür. Kampın büyük bir bölümü
boşaltılmış olup, satışı için ilgilenen
firmalar ile görüşülmektedir. 

Tesis sahasında çevre düzenleme
işlerine devam edilmektedir. 

GATE tarafından yürütülen, Ana Boru
Köprüsü, Ham Petrol Proses Üniteleri 1, 2
ve 3 ile Gaz Basınçlandırma Ünitesi 361
yapım işleri sürecinde;

• 214,000 m3 kazı, 

• 140,000 m3 dolgu, 

• 25,690 m2 asfalt yol, 

• 79,680 m3 yapısal beton, 49,690 m3

kaplama betonu, 

• 8 adet trafo, 3 adet kontrol ve 3 adet
kompresör binası yapımı, 

• 16,160 ton çelik imalat ve montajı,
farklı ebatlarda 488 adet ekipman
montajı, 

• 357,000 metre boru imalat ve
montajı, 1,134,525 WDI kaynak işleri, 

• 705,560 m2 çelik ve boru boya işleri,
97,900 m2 izolasyon işleri,

yapılmıştır. 

Direkt işçilik olarak 24,770,000 adam-
saat harcanmıştır.
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Marmaray Projesi
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Üsküdar İstasyonu
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Marmaray, Halkalı ve Gebze arasındaki
76.3 km uzunluğundaki güzergahta,
İstanbul’un Asya ve Avrupa yakasını
Boğaz’ın 56 m altından birbirine bağlayan
hızlı raylı sistem taşımacılığı projesidir.
Mevcut ulaşım kapasitesi her iki yönde
saatte 20,000’den 150,000 yolcuya
ulaşacak, mevcut toplam yolculuk süresi
olan 185 dakikadan neredeyse yarısına
inecektir.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları
İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH),
Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Avrasya Ortak Girişimi,
Yüksel Proje-Türkiye, Japonya’dan
Oriental Consultants ve Japan Railway
Technical Service şirketlerinden oluşarak
İşveren Vekili görevi görmektedir.

Proje üç sözleşme halinde
gerçekleştirilmektedir: BC1 Sözleşmesi
(Demiryolları Boğaz Tüp Geçişi, Tüneller
ve İstasyonlar), CR3 Sözleşmesi (Banliyö
hatları ve elektro-mekanik işler), CR2
Sözleşmesi (Demiryolu araçlarının temini).

BC1 Sözleşmesi, Demiryolları Boğaz
Tüp Geçişi, Tüneller ve İstasyonlar,
13.6 km’lik yeni güzergah inşaatı için
TAISEI-GAMA-NUROL Ortak Girişimi
tarafından üstlenilen bir Mühendislik-
Tedarik-Yapım sözleşmesi olup, batırma
tüp tünel (~1,400 m), TBM ile delme tünel
(~2 x 9,700 m) NATM tünel (~2,000 m), ve
5 istasyondan oluşacak ve diğer metro ve
yüzey ulaşım sistemlerine entegre
olacaktır.

27 Ağustos 2004 tarihinde başlayan
projenin 56 ayda tamamlanması
hedeflenmesine rağmen, istasyonlarda
76 ayı bulan arkeolojik araştırmalar iş

ilerlemesine engel olmuştur. Bu durumdan
kaynaklanan gecikmelerden dolayı
Bakanlık’la yapılan Ek Sözleşme ile 54 ay
süre uzatımı verilmiş ve yeni tamamlanma
tarihi 28 Ekim 2013 olarak belirlenmiştir.

İstanbul Boğazı’nı geçecek olan
batırma tüp tünelleri Sirkeci ve Üsküdar
İstasyonları’na yani Boğaz’ın Avrupa ve
Asya kıyılarına yanaştırılmıştır. Boğaz
Geçişi’nin 58 m derinliğe kadar inmesi,
deniz yüzeyinde 3 m/sn olan akıntı hızının
daha derinlerde aynı hızla ters akımda
akması, bu projeyi dünyada bugüne kadar
yapılmış olan yaklaşık 150 batırma tüp
projesinden benzersiz kılmaktadır.

Marmaray Projesi’nin Üsküdar
İstasyonu, Boğaz’ın Anadolu kıyısında yer
alan, 32 m x 272 m ebatlarında, deniz
yüzeyinin 30 m altındaki bir derinliğe
ulaşan devasa bir yapıdır. Bu durum
Üsküdar İstasyonu’nu da deniz suyu
seviyesinin altında bugüne kadar yapılmış
en büyük aç kapa istasyon binası
olmasından ötürü benzersiz hale
getirmektedir.

İstasyon yapısının inşaatı geçici destek
sistemli diyafram duvar, deniz duvarı, jet
grout ile zemin iyileştirmesi, kazık ve
ankraj sistemleri gibi çok özel mühendislik
uygulamalarını içerir.

BC1 Sözleşmesi, FIDIC 1999
1. baskıya (Gümüş Kitap) uygun olarak
gerçekleştirilen, aşağıda açıklandığı üzere
Mühendislik, Tasarım ve Yapım işleri için
götürü sabit bedelli “know-how temelli” bir
sözleşmedir.

• Mühendislik: Planlama, Tasarım,
Teknik Şartname ve Doğrulama,

• Tedarik: Elektromekanik Ekipmanın
Tasarım ve Temini,

• Yapım: Yapım, Kalite Kontrol, Kalite
Güvence ve Doğrulama.

sDEVAM EDEN PROJELER

Marmaray Projesi BC1 Sözleşmesi
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Tasarım aşaması avan projelerin
hazırlanmasını (ihalede kullanım amaçlı),
temel ve uygulama projelerinin ve son
olarak nihai projelerin hazırlanmasını
içerir. Ayrıca projelerin bağımsız bir
tasarım doğrulayıcı tarafından
onaylanması da tasarımın bir parçasıdır.
Bunlara ilaveten, İşveren gereksinimlerine
uygun ayrıntılı teknik şartname
hazırlanması Yüklenici’nin sözleşmesel
yükümlülüğüdür.

İnşaatın başlamasına ancak ilgili
aktivitenin proje ve uygulama bazında
hazırlanmış Kalite Planları’na göre
planlanmasından sonra izin verilir. Bu
planlarda kalite, sağlık, iş güvenliği, çevre,
zaman ve maliyet gibi iş ile ilgili tüm
konuların ilgili kriter, norm ve standartlara
uygunlukları değerlendirilir. Bunlara
ilaveten Kalite Planları’nda, ilgili mercilerin
izinleri ve etkileşim yönetim ilkeleri yer alır.

Yüklenici’nin yaptığı iş aşağıda belirtilen
standartlara uygun olarak hazırlanmış
yönetim sistemleri aracılığıyla
değerlendirilir: 

• Kalite: ISO 9001,

• Sağlık ve Güvenlik: OHSAS 18001,

• Çevre: ISO 14001 ve

• Proje ve İSG riskleri: Entegre risk
yönetim planı.

Yüklenici yasalara uymayı, insanları ve
çevreyi korumayı taahhüt eder. Buna göre,
genel ve özel Sağlık, Emniyet ve Çevre
Planları inşaat faaliyet yönetimi için
hazırlanmaktadır. Riskler, HAZID
çalışmaları ve Risk Değerlendirme
doğrultusunda tespit edilmekte ve riskleri
ALARP seviyelerine düşürmek amacıyla
Risk Değerlendirme ve Önleme Planları
(RAMP) uygulanmaktadır.

Hat İşleri Ray Serme Çalışmaları



30 GAMA BÜLTEN • 68

Derin kazılar ve tünel açma ile
bağlantılı olarak mevcut yapıların ve
altyapı hizmetlerinin korunması için RAMP
hazırlanmaktadır. İşlerin kapsamında:

• Durum Tespit Raporları,

• Yapısal Etüt ve Analizler,

• Önleyici ve Koruyucu Tedbirler,

• Yoğun Jeoteknik İzleme,

• Trafik Planları,

• Gürültü ve Toz Önleme Planları 
bulunmaktadır.

Mevcut durumda GAMA-Nurol Ortaklığı
kapsamındaki işin %83 oranında
tamamlanmış olması, Sirkeci
İstasyonu’nda halen devam eden
arkeolojik kazılardan dolayı maruz kalınan
gecikmenin etkilerini yok etmek için daha
fazla çaba sarfedilerek, 29 Ekim 2013
tarihinden itibaren tren işletmesinin
sağlanması yönünde teşvik etmektedir.

sDEVAM EDEN PROJELER

Yedikule Hemzemin ve U-kesit 
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Projenin devamı Marmaray CR3 Projesi
ile Avrupa Yakası’ndaki sınırı olan
Kazlıçeşme İstasyonu’ndan başlayarak
mevcut iş ilerlemeleri aşağıda kısaca
özetlenmiştir;

Kazlıçeşme-Yedikule 

Bir yüzey istasyonu ve bir havalandırma
binası ile hemzemin hatlardan oluşan
Kazlıçeşme-Yedikule bölgesinde, imalatlar
2. TCDD hat aktarımının arkasından
süratle devam etmektedir. İstasyon
yapısında platform imalatlarına devam
edilmektedir, havalandırma binasında ise
daha önce TBM makinasının giriş yaptığı
kısımda betonarme imalatlar ilk kat
seviyesine çıkmış durumdadır.
Tamamlanma oranı son 3 ayda %17
oranında artarak %52 seviyesine gelmiştir.
İstasyonun konkors bölgesi halihazırda
elektro-mekanik ve mimari işlerin
başlatılması için Taisei’ye devredilmiş
durumdadır.

Yedikule-Yenikapı Tünelleri

TBM makinası ile yapılan tünel
kazılarının Aralık 2011’de bitirilmesi
sonrasında, bağlantı tünelleri, yürüme ve
sığınma yolları ile pompa çukuru imalatları
hızla devam etmektedir. Projenin bu
bölgesindeki imalatlar aynı zamanda kritik
hatta yer alan Yedikule ve Yenikapı
Havalandırma Binaları açısından da önem
arzetmektedir. Mevcut durumda T2 (deniz
tarafı) tünelindeki pompa çukuru
tamamlanmak üzere, bağlantı tünelleri
kazıları da %50 oranında tamamlanmış
durumdadır.

Yedikule Ventilasyon Binası
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Yenikapı Havalandırma Binası

Yenikapı İstasyonu

sDEVAM EDEN PROJELER

Yenikapı 
Projenin iki büyük istasyonundan biri

olan Yenikapı İstasyonu’nun doğu
kısmında betonarme imalatlar, Taisei’nin
tünel ekibinden bu bölgenin
devralınmasından sonra tüm hızıyla
devam etmektedir. Geçtiğimiz 3 ay
içerisinde betonarme imalatlar %11
oranında ilerleyerek %91 seviyesine
ulaşmıştır. Yenikapı İstasyonu’nda imalatı
tamamlanan kısımlar, son teslim tarihi
beklenmeden Taisei’nin elektro-mekanik ve
mimari işlerini başlatması için
devredilmekte ve halihazırda Taisei’ye
saha devirleri %59 oranında tamamlanmış
durumdadır. Yenikapı bölgesindeki diğer
yapı olan havalandırma binasında da
imalat tamamlanma oranı %78 seviyesine
ulaşmıştır. Yenikapı Havalandırma
Binası’nın içinde yer alacak Manevra
Tüneli’nde de kazı çalışmaları mevcut
zemin koşullarının olumsuzluğuna karşın
alınan zemin güçlendirme önlemleriyle
hızlandırılarak devam etmektedir. Kazı
%45 oranında tamamlanmış durumdadır.
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Sirkeci Kuzey Girişi

Sirkeci 

Projemizin geldiği nokta itibarıyla en çok
etkilendiği faktör olan arkeolojik kazılarda,
Mart 2012 sonu itibarıyla netice alınmış ve
Sirkeci Kuzey Giriş ve Sirkeci Doğu
Şaftı’ndaki arkeolojik kazılar
tamamlanmıştır. Sirkeci Kuzey Giriş’te
tamamlanan makinalı kazı ve geçici temel
imalatından sonra saha Taisei’nin TBM6
makinasının girişi için Taisei’ye
devredilmiştir. Yine Sirkeci Doğu Şaftı’nın
arkeolojik kazısının Mart ortasında
tamamlanmasından sonra süratle makinalı
kazı ve kazı destek sistemi imalatlarına
başlanmış ve iş programında yer alan 5 ay
süre yerine yaklaşık 2 ay gibi bir sürede
tamamlanarak, Taisei’nin kalan kaya kazısı
için devredilmesi planlanmaktadır. 

Sirkeci Doğu Şaftı, Proje’nin 29 Ekim
2013 tarihinde işletmeye alınması için
belirleyici öneme haiz durumdaki en kritik
yapısıdır.

Sirkeci Doğu Şaftı
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Üsküdar

Proje’nin en özellikli yapılarından biri
olan Üsküdar İstasyonu’nda betonarme
imalatlarda gittikçe sona yaklaşılmaktadır.
Tamamlanma oranı %95 seviyesine
gelmiş durumdadır. Üsküdar İstasyonu’nda

hedef iş programında yer alan Taisei’ye
ara teslim terminlerine, alınmış olan
hızlandırma önlemleri ile uyulmakta ve
tüm istasyonda Taisei’ye elektro-mekanik
işleri başlatabilmesi amacıyla %45
oranında saha teslimi yapılmıştır.

Üsküdar İstasyonu 
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Ayrılıkçeşme 

Projenin Anadolu Yakası’ndaki son ucu olan
Ayrılıkçeşme’deki havalandırma binasının yapımı
tamamen bitirilmiş ve bina iş programı hedefine
uygun olarak Taisei’ye devredilmiştir. Bu bölgede
yapımına devam edilen kapsamlı kavşak düzenleme
işi de süratle devam etmektedir. Halihazırda çelik
yapı demiryolu köprüsü tamamlanmış, iki betonarme
viyadüğün birinde döşeme tamamlanmış, diğerinde
ise döşeme işlerine başlanılmış durumdadır.
Geçtiğimiz 3 ay içerinde %15 oranında iş ilerlemesi
kaydedilerek saha genelinde toplam %68 oranına
ulaşılmıştır. Lojistik başlangıç noktası olarak
Ayrılıkçeşme bölgesinden yürütülen hat işleri
kapsamında da Mart 2012 itibarıyla ray seriminde
batırma tünele ulaşılmış durumdadır. 

Ayrılıkçeşme Ventilasyon Binası
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GE-GAMA Güç Sistemleri konsorsiyumu
olarak üstlenilen anahtar teslim proje
kapsamında sağlanacak olan 870 MWe
doğal gaz kombine çevrim enerji santralı;
çoklu şaft düzeninde iki gaz türbini ve
jeneratörü (2 x GE 209FB MS Standard
Plant + 2 x GE330H GT generator), iki atık
ısı kazanı, bir buhar türbini ve
jeneratöründen (1 Skoda MTD60 ST+ 1 x
GE330H ST generator) oluşmakta; soğutma
sistemi denizden alınan suyun kullanıldığı
mekanik çekişli ıslak soğutma kulesi ile
sağlanmaktadır. Bu önemli proje ile
üretilecek elektrik ulusal iletim şebekesine
aktarılacak olup, santralın 2014 yılında
devreye alınması planlanmaktadır.

Proje genel yerleşim planı ile ana tek hat
şeması onayları alınmış, mühendislik ve
satınalma faaliyetleri hızla devam
etmektedir. 

Planlamaya uygun olarak devam eden
projenin 31 Mart 2012 itibarıyla ilerlemesi
aşağıdaki gibidir;

Genel % 12.10

Mühendislik % 35.40

Satın alma % 20.70

İnşaat ve Montaj %  1.40

Prefabrik mobilizasyon binaların
kurulumuna, ilgili alanların dolgu işlerinin
tamamlanmasını takiben Şubat 2012
itibarıyla başlanmış olup, halen devam
etmektedir. Mobilizasyon işleri kapsamında
kamp ve saha elektrik işleri, telefon ve
internet sistemi, kullanım suyu temini ve
atıksu arıtma, tehlikeli atık depolanması ile
bertaraf sistem ve yönetimleri hususlarında
çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Bağlantı
yolu işleri tamamlanmıştır. Devam etmekte
olan kalıcı çevre çiti montajı işinin Nisan
ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

Proje sahasının deniz üstü +5.0 m
kotuna kadar yükseltilme işleri devam
etmektedir. Sahada nebati toprağın
sıyrılarak stok alanına depolanması, ana
güç bloğu ve şalt sahasında yapısal dolgu,
mobilizasyon ve laydown alanında yapısal
olmayan dolgu, saha içindeki göllenmelerde
kaya dolgu, dolgu yapılmayacak alanların
kaba tesfiyesi işleri yürütülmektedir. Şubat
sonu itibarıyla kazık testleri tamamlanmıştır.
Saha dolgusundan dolayı oturmaları
gözlemlemek amacıyla kurulan gözlem
plakaları ve ölçüm aletlerinden alınan
sonuçlar ve yapılan diğer testler
neticesinde, tasarım faaliyetleri IDOM ve
Alman GUD firmalarınca başlatılmıştır.

Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı
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Ön yükleme gereği olmadığına karar
verilmiş, Mart sonu itibarıyla zemin
iyileştirmesi yapılacak bölgelerde temel alt
kotuna kadar dolgunun tamamlanmasını
müteakiben taş kolon ve kazık işleri
başlatılmıştır. İlk taş kolon deneme imalatı
31 Mart 2012 tarihinde başarıyla
gerçekleştirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.

Çevre duyarlılığının yoğun olduğu proje
sahasında ayrıca çevresel veri ölçümleri ve
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
raporuna uygunluk kontrolü için, deniz
seviyesi, yeraltı suyu seviyesi, gürültü,
hava/su kalitesi vb. çevresel veri ölçümleri
sürekli olarak yapılmaktadır. 

Mart ayında GE ve GAMA tarafından
şantiyede Çevre ve İş Güvenliği (HSE)
denetimi yapılmıştır. Sonuçlar genelde
olumlu olup, performansın devam ettirilmesi
için çalışılmaktadır. 

Soğutma kulesi, ana trafo ve yüksek
gerilim şalt sahası siparişleri verilmiş,
tasarım çalışmaları devam etmektedir.
Denizden soğutma suyu alma yapısı
tasarım işleri ve ana ekipman satınalmaları
devam etmektedir. 

Anahtar teslim işlerin takip, organizasyon
ve senkronizasyon işlerinde aksaklıkları
önlemek adına İşveren ve GE ile düzenli
olarak proje ilerleme toplantıları
yapılmaktadır.
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GE-GAMA Güç Sistemleri
Konsorsiyumu tarafından, Karaman ili
Hüyükburun köyü mevkiinde yapımı
gerçekleştirilecek olan elektrik santralı
tamamlandığında, dünyanın ilk güneş ve
rüzgar entegre elektrik santralı olacaktır.

MetCap Enerji Yatırımlarına ait Komet
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye anahtar
teslim bazda yapılacak olan projenin enerji
üretim lisansı 1,080 MW'a yükseltilmiştir.
Bunun neticesinde Konsorsiyum EPC
Sözleşmesi’nin de 1,080 MW'lık kapsama
yükseltilmesi için İşveren ile görüşmeler
sürdürülmektedir. Anlaşma sağlandığı

takdirde kapsam artışı ile takvim
değişikliğinin mevcut sözleşmeye bir
zeyilname ile eklenmesi düşünülmektedir.

Sözleşmesel programa göre 31 Mart
2012 tarihinde verilmesi beklenen limitli
işe başlama talimatının (LNTP), İşveren ile
görüşmeleri halen devam etmekte olan
kapsam artışı konuları nedeniyle 30
Haziran 2012 tarihine ertelenmesi
gündeme gelmiştir.

Projenin inşaat izni 20 Ocak 2012
tarihinde alınmıştır.

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

sDEVAM EDEN PROJELER
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Kırklareli’nin Erikleryurdu Köyü
mevkiinde, GE-GAMA Konsorsiyumu
tarafından yapımı gerçekleştirilecek
elektrik santralı tamamlandığında, yılda
yaklaşık 7,250 GWsaat elektrik üreteceği
öngörülmektedir.

MetCap Enerji Yatırımlarına ait Verbena
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anahtar
teslim bazda imzalanan sözleşmede,
1 Ocak 2012 olarak planlanmış olan işe
başlama kararı (NTP), müşteri isteği
doğrultusunda 30 Haziran 2012 tarihine
ertelenmiştir.

Mühendislik aktiviteleri kesintisiz olarak
devam etmekte olan projede, Mart ayı
sonu itibarıyla kümülatif %22 mühendislik
ilerlemesi kaydedilmiştir.

Uzun dönem imalat süreci gerektiren
satınalma çalışmalarına da başlanmış
olup, hava soğutmalı yoğuşturucu (ACC),
yükseltici trafolar ve alaşımlı boru
satınalmalarına yönelik kısa listeye alınan
tedarikçilerle görüşmelerde sipariş öncesi
son aşamaya gelinmiştir.

Mobilizasyon, zemin güçlendirme,
hafriyat işleri ve genel inşaat işleri taşeron
adayları ile de görüşmelere devam
edilmektedir.

Mevcut takvim doğrultusunda projenin
1 Kasım 2014 tarihinde devreye alınması
hedeflenmektedir.

Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı



Kapsamı anahtar teslim kombine çevrim
kojenerasyon ünitesi olan Riga TPP-2
Reconstruction Second Unit projesi, GAMA
Güç Sistemleri tarafından ortaksız olarak
gerçekleştirilen bir EPC projesidir. 

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 3 adet
yöresel ısıtma kondenseri bulundurmaktadır.
Bu kondenserler Riga şehri ısınma ihtiyaçları
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. Proje 6 Nisan 2010
tarihinde başlamış 39 aylık bir projedir.
Projenin Temmuz 2013’te bitirilmesi
planlanmıştır. 

Mart 2012 itibarıyla ilerleme aşağıdaki
gibidir:

Genel % 74.00

Mühendislik % 95.75

Satın alma % 94.80

İnşaat ve Montaj % 54.15

Satın alma:

Tüm ana/yardımcı ekipmanlar ve
malzemeler için satın alma kontratları
imzalanmıştır. Mühendislik ilerlemesi paralel
olarak kesinleşen boru, vana, kablo gibi
malzemeler için satın almalar devam
etmektedir.

Mühendislik

Mühendislik işleri büyük oranda
tamamlanmış olup, imalatçılardan gelen
bilgiler doğrultusunda nihai veya detay
mühendislik devam etmektedir.

Lojistik

Alınan ana ekipmanların tamamının
sahaya sevkiyatları tamamlanmıştır. Muhtelif
BOP ekipmanları ve malzemeleri sahaya
sevkiyatları devam etmektedir. 

İdari Bina inşaat işleri hemen hemen
tamamlanmış olup, bina içerisinde ekipman
montajı ve mimari işler devam etmektedir.
Türbin, gaz kompresör ve su arıtma binaları
an itibarı ile büyük oranda kapatılmış olup,
bina içerisinde ekipman ve boru montajı
devam etmektedir. Atık su arıtma tesisi çelik
montaj işleri tamamlanmıştır, kaplama
işlerinde son aşamaya gelinmiş ve mimari
işlerin de tamamlanması ardından bina
ekipman montajına hazır hale gelecektir.
Çevrim suyu pompa binası çelik montaj işleri
tamamlanmak üzeredir. Kazan binası çelik
montaj işlerine başlanmıştır.

Buhar türbinleri ve jeneratörü yerlerine
konulmuş olup, paket montaj işlerine
başlanmıştır. Türbin binasında gaz türbini,
buhar türbini montaj işleri, BOP borulama
işleri, muhtelif BOP ekipman montaj işleri
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Letonya - Riga TPP-2 
Reconstruction Second Unit Projesi
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devam etmektedir. Bunların dışında sahada
soğutma kulesi, su arıtma tesisi, atık ısı
kazanı, gaz kompresörü, kondensat
pompası, kazan besi suyu pompası,
yardımcı kazan, muhtelif BOP pompa, tank
ve eşanjör mekanik montaj işleri devam
etmektedir. Servis ve yangın suyu depolama
tankı ve kondensat depolama tankı montaj,
test, boya ve izolasyon işleri tamamlanmış
olup, demineralize su depolama tankında
kalan muhtelif tamamlama işleri devam
etmektedir. İdari binada HVAC sistemi kanal
montaj işleri devam etmektedir. Boru
fabrikasyon işleri sahayı destekleyecek belli
bir seviyeye gelmiş ve saha montaj işlerine
başlanmıştır. İlk olarak gaz hattı yeraltı kısmı
yerine konulmuş ve testi başarıyla
tamamlanmıştır. HVAC ve fire figting
paketlerinin detay tasarımları ve malzeme
onayları devam etmektedir.

Ana ve yardımcı iç ihtiyaç trafolarının
montajları, yağ dolumları ve testleri
tamamlanmıştır. Jeneratör devre kesiciler
yerlerine konulmuştur, izole faz bara montaj
işleri devam etmektedir. DC/UPS ve batarya
sistemi montajı, testi ve devreye alması
tamamlanmıştır. Servis trafolarının, OG/AG,
DCS ve muhtelif panoların montajları devam
etmektedir. İdari bina kablo tavası montajı

tamamlanmış olup, diğer bölgelerde montaj
devam etmektedir. Kablo çekimi ve
terminasyon işlerine başlanmıştır. İdari bina
ve türbin binasında aydınlatma ve elektrik
tesisatı, iç mekan topraklama ve yıldırım
koruma işlerine başlanmıştır.

Gaz türbini ve buhar türbininin yerlerine
konmasından bir sonraki önemli milestone
olan 330kV geri besleme odaklı olarak saha
çalışmalarına devam edilmektedir.

Halen Ankara merkez proje ekibimizde
tam zamanlı 16, destek olarak 4 personel
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 39’ü
Türk olmak üzere 70 personel ve tamamı
lokal 604 taşeron personeli olmak üzere
674 personel görev yapmaktadır.



42 GAMA BÜLTEN • 68

sDEVAM EDEN PROJELER

Ürdün’ün başkenti Amman’ın su
ihtiyacını karşılamak üzere, 7 Temmuz
2009 tarihinde DIWACO ve GAMA Güç
Sistemleri arasında imzalanan sözleşme
ile hayata geçirilen DISI Mudawarra-
Amman Su İletim Sistemi Projesi’nde
mühendislik, satın alma ve inşaat işleri ile
devam etmektedir. 

25 Mart 2012 itibarıyla 
proje gerçekleşme yüzdeleri:

Genel % 78.60

Mühendislik % 98.91

Satınalma % 99.18

İnşaat İşleri % 70.51

Ana mühendislik aktivitelerinde sona
yaklaşılmıştır. Detay mühendislik
çalışmaları TMA firması tarafından
yapılarak sahanın ihtiyacı yönünde elektrik
ve mekanik konularda çalışmalar devam
etmektedir.

Projenin satın alma kalemleri % 99
oranında tamamlanmıştır. Bugüne kadar
toplam 184,765 Ton (343,735 m) (%99)
boru nakliyesi gerçekleştirilmiştir. Ductile
boru ve fittingler, fiber optik kablolar, güç
kabloları, flow kontrol vanaları, blok
vanaları, hava vanaları, pompa kontrol

vanaları, surge tankları, piozemetre kuyu
malzemeleri, katodik koruma malzemeleri,
kuyu pompaları, ana transfer pompaları,
saha enstrümanları, trafolar, tavan vinçleri,
HVAC, demontaj parçaları sahaya
ulaşmıştır. SCADA kontrol sistemi,
flowmetreler, kuyu içi borulama
malzemeleri, LV/MV şalt tesisi, klorlama
sistemi, UPS sistemleri, jeneratörler ve
yakıt tankları, haberleşme sistemleri,
kontrol kabloları, yangın koruma sistemleri
ve mimari kalemler için siparişler verilmiş,
üretimler büyük ölçüde tamamlanmış olup,
sahaya sevkleri devam etmektedir.

Boru hattı aktiviteleri hızla devam
etmektedir. Toplamda 299 km (%88) kazı
yapılmış, 256 km (%75) boru kanala
indirilmiş ve 201 km (%59) geri dolgu
işlemi tamamlanmıştır. Boru hattı
ilerlemesi toplamda %74 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
kısa kesintiler ile devam edilmektedir.

DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi
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Kuyu delme işleri 11 adet rig ile devam
etmekte olup, 9 adet gözlem kuyusu ve
20 adet üretim kuyusu tamamlanmış ve
9 kuyuda delme ve geliştirme işleri devam
etmektedir. Kuyu işlerinde toplamda %53
ilerleme sağlanmış ve üretimin
arttırılmasına yönelik teknik çalışmalar
tamamlanmıştır. O&M binaları, pompa
istasyonları ve tank inşaatlarına devam
edilmekte olup, toplam 61,750 m3 (%98)
beton dökümü tamamlanmıştır. Yapılarda
genel ilerleme %74 seviyesindedir.
Madaba ve Mudawarra elekro-mekanik
işlerine hızla başlanarak pompa
istasyonlarında pompa ve motorları montaj
işleri başlamıştır. Elektromekanik işler
kapsamında genel ilerleme %12’dir.

Ürdün elektrik idareleri EDCO, NEPCO
ve JEPCO, projenin elektrik teminine
yönelik faaliyetlerine devam etmekte olup,
elektrik işleri ilerleme yüzdesi %73
seviyesindedir. NEPCO’nun enerjilendirme
işlemini 09 Mayıs 2012 tarihinde yapması
planlanmaktadır.

Devreye Alma Grubu büyük oranda
sahaya mobilize olmuştur ve devreye alma
aktivitelerinin planlama ve hazırlanma
çalışmalarının yanında ilk kuyu montajı
için gerekli malzeme son kontrolleri,
ekipman tedariği ve kalite dokümanları hız
kazanmıştır.

Projede Mart 2012 sonu itibarıyla kayıp
günlü kaza olmaksızın 4.8 milyon adam-
saat’e ulaşılmıştır. 
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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 Projesi’nde, Mart
2012 sonu itibarıyla % 85.01 fiziksel ilerleme
seviyelerine ulaşılmıştır. 

Projede ana iş kalemleri itibarıyla
kümülatif miktarlar ve tamamlanma
yüzdeleri şöyledir; 

Kazı İşleri % 92.78

Beton İşleri % 96.62

Çelik Montaj İşleri % 94.16

Çatı ve Cephe Kaplama % 87.02

Ekipman Montaj İşleri % 76.42

Son dönemde çalışmalar; dökümhane,
haddehane, fırın, su arıtma ve toz toplama
ünitelerinin bulunduğu bölgelerde, altyapı
işlerinde, boru ve elektrik hatlarını taşıyacak
olan köprülerin montaj işlerinde yoğunluk
kazanmıştır. 

Dökümhane ve fırın bölgelerinde inşaat ve
montaj işlerinin Nisan sonuna tamamlanması
hedeflenmektedir. EAF, LF ve Caster
ünitelerinde borulama işlerine başlanmış
olup, özellikle hidrolik boru malzemesindeki
sıkıntılar çözülmüş ve bu ünitelerde boru
montaj işlerine başlanmıştır. 

Haddehanede ekipman montaj işleri
planlanan şekilde devam etmektedir. İşveren
proje ambarında bulunan ekipmanların çoğu
teslim alınarak, montaj için ekipman
temellerine yerleştirilmiştir. Bunun yanında,
bu ünitedeki elektrik binaları, hidrolik odalar
ve yardımcı ünitelerin proje teslimindeki
gecikmelere rağmen, İşveren’in vermiş
olduğu iş programına uygun olarak yapım
işlerine devam edilmektedir.

Tesisin devreye alma işlerinde önemli
ölçüde etkili olan su ünitesinin inşaat işlerinde
bir çok bölümde ince işlere başlanmış olup,
İşveren taşeronu firmalara gerekli yerlerin
teslimi belirlenen süreler içerisinde
yapılmaktadır. Bununla beraber GAMA
kapsamında olan mekanik işlerin montajına
da devam edilmektedir.  

Rusya - Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi Projesi
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Bu dönemde, mevsim şartlarından da
faydalanılarak, altyapı işleri özellikle drenaj
hatları tamamlanmaya çalışılmıştır. Yüzey
suları toplama ünitesine ait mekanik ve
elektrik işleride tamamlanarak ana sistem
çalışır hale getirilmiştir. Böylece önümüzdeki
dönemde saha içerisinde yapılacak
çalışmalar için büyük kolaylık sağlanacaktır. 

Aralık ayı içerisinde yapımına başlanan,
Protva nehri kıyısındaki su alma yapısı
2. pompa istasyonu mekanik ve elektrik işleri
tamamlanarak, Mart ayı içinde teslim
edilmeye başlanmıştır. 1. pompa
istasyonundaki işler için İşveren taşeronunun
inşaat işlerini tamamlaması beklenmektedir. 

İşveren ile beraber yapılmakta olan bütçe
çalışmaları neticesinde proje bedelinin %20
oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Yapılan çalışma henüz İşveren tarafından
sonuçlandırılmamıştır. 

Mart 2012 itibarıyla şantiyemizde yapım
faaliyetlerinde, 2’si inşaat, 3’ü çelik montaj,
1’i cephe kaplama, 1’i çelik boya, 3’ü elektrik
işleri, 1’i HVAC işleri, 2’si ekipman montaj
işleri, 1’i yemek ve 1’i güvenlik olmak üzere
toplam 15 adet taşeron faaliyet
göstermektedir.

Mart 2012 sonu itibarıyla şantiyede 344
Türk (137 GAMA, 207 Taşeron), 1,175 yerel
(230 GAMA, 945 Taşeron) olmak üzere
toplam 1,519 personel çalışmaktadır. Mart
sonu itibarıyla mobilizasyon dahil 6,013,397
direkt adam-saat kullanılmıştır.
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Kazakistan Ana İşler Projesi’nin
tamamlandığı tesis içinde yer alan ve
anahtar teslimi yürütülen doğalgaz elektrik
santralı ve dizel jeneratör yardımcı
tesisinin yapım çalışmalarına programa
uygun olarak devam edilmektedir. 

GATE’nin lokal alt yüklenicilerle de
çalışarak sürdürdüğü proje kapsamında,
2012 Mart sonunda gaz türbinleri devreye
alma çalışmalarına başlanmıştır. İdare
temini olan türbin ve jeneratör yardımcı
ünitelerinin ön devreye alma çalışmaları,
kalan bina, kablo ve terminasyon işleri ile
birlikte yürütülmektedir. 

Dizel jeneratör binasında. klima
ekipman montajı ile havalandırma kanal
imalat ve montajının bitirilmiş olup, inşaat
ince işlerine, kontrol ve enstrüman kablo
çekimi ve kablo terminasyon işlerine, boru

montajı ve boru testlerine devam
edilmektedir.

İlave iş olarak İdare’den son dönemde
alınan Trench 1, 2 ve 3 santrallarının
yangın ve gaz alarm sisteminin
entegrasyonu, kesintisiz güç kaynağı
modifikasyonu ve dizel jeneratörleri ısıtma
sistemi modifikasyon işlerine yönelik
mühendislik ve satınalma çalışmalarına
başlanmıştır. Mevcut kapsam işleri ile
birlikte yürütülen ilave iş kalemleri projenin
bitiş tarihini etkileyecektir. 

2012 Mart sonunda ulaşılan proje
gerçekleşme oranları; 

Genel % 89

Mühendislik % 96

Satınalma % 95

Yapım İşleri % 95

Kazakistan - Kashagan Enerji 
Santralı Trench 3 Projesi
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Al-Khalij 4x350 MW Enerji Santralı
Projesi ve yapım işleri, Libya’daki olumsuz
gelişmeler sonucunda, Şubat 2011’den bu
yana “Mücbir Sebep” ilan edilerek askıya
alınmıştır. 2011 Kasım ayında, İşveren’den
gelen yazı ile Libya’daki durumun her
geçen gün daha iyiye gittiği belirtilmiş ve
görüşmelere resmen tekrar başlanması
talebi gelmiştir. Bu gelişmelerin
sonucunda, Ocak ayı içerisinde onaylanan
reaktivasyon planı doğrultusunda,
çalışmalara tekrar başlanmıştır.

Aynı zamanda, Ocak ayında Trablus
Ofis’imiz kısmen tekrar faal hale gelerek,
idari konular üzerinde ön çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, şantiye
bölgesinde yapılan ön incelemelerde,
özellikle kamp ve ofis binalarında hasarlar
gözlenirken, araç ve ekipmanların
götürüldüğü tespit edilmiştir. Öte yandan
proje imalatlarında ve stok sahalarındaki

malzemelerde henüz ciddi bir hasar rapor
edilmemiştir.

Reaktivasyon planına göre önümüzdeki
dönemde, önce şantiye sahasında geniş
katılımlı resmi bir inceleme ve hasar
belirleme yapılacak, ardından oluşan ilave
maliyetleri de kapsayacak şekilde tüm
mali konularda anlaşmaya varılacak ve
hazırlanacak yeni iş programını da
içerecek şekilde sözleşme revize edilerek
imza altına alınacaktır. Bu aşamaları
takiben, ülkede güvenliğin de tamamen
sağlanması durumunda, şantiyede tekrar
mobilizasyon yapılarak kalan işlere devam
edilmesi planlanmaktadır.

Mücbir sebep ortaya çıktığında saha
işlerinde %58, proje genelinde ise %76
ilerlemeye ulaşılmış ve revize program
dahilinde teslim tarihlerine ulaşılmaya
çalışılmıştır.

Libya - Al-Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi
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Hidroelekrik Santralı
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Mersin, Erdemli ilçesinde, Lamas
Nehri üzerinde bulunan Lamas III & IV
Hidroelektrik Santralı (Lamas III & IV
HES), 2 X 7,39 MW (Lamas III) + 2 x
10,81 MW (Lamas IV) kurulu güce sahip
4 adet dikey eksenli Pelton tipi türbinden
oluşmaktadır. Yıllık öngörülen enerji
üretimi 102 GWh, kapasite faktörü ise
% 32’dir. Lamas III & IV HES, ulusal
şebekeye 31,5 kV enerji iletim hattı ile
20 km uzaklıktaki Erdemli Trafo
Merkezi’nden bağlanmaktadır. 

Üretim lisansını Ağustos 2006
tarihinde alan Lamas III & IV HES’in
finansman kapanışı Şubat 2007’de
Garanti Bankası ile gerçekleştirilmiş ve
5 Haziran 2009 tarihinde Enerji

Bakanlığı’nın geçici kabulu ile ticari
faaliyete geçmiştir. Lamas III & IV
HES’in %99,96 sı GAMA Enerji ve
GAMA Holding’e; geri kalan %0,04’lük
hissesi ise Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
ve azınlık ortaklara aittir.

Lamas III & IV HES, karbon ticareti
kapsamında Verified Carbon Standard’a
(VCS) başvurmuş olup, 1 Temmuz 2011
tarihinde sertifika almaya hak
kazanmıştır. 

Lamas III & IV HES, 25 Ekim 2011 ve
17 Kasım 2011 tarihlerinde birinci ve
ikinci aşama denetimlerini başarıyla
tamamlayarak Entegre Kalite Yönetim
Sertifikası (ISO 9001, ISO 14001 ve
OHSAS 18001) almaya hak kazanmıştır.



50 GAMA BÜLTEN • 68

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

LONKING ve ZOOMLION Ziyaretleri

GAMA HOLDING Yönetim Kurulu

Üyesi Engin İNANÇ, GAMA TİCARET

Genel Müdürü Ergün ALKAN, GAMA

TİCARET Genel Müdür Yardımcısı

Hasan NAMAL, Şubat ayı içinde,

GAMA Ticaret’in Türkiye

distribütörlüğü’nü yaptığı LONKİNG

ve ZOOMLION firmalarının Çin’deki

fabrikalarına ziyaret gerçekleştirdi.

1993 yılında kurulmuş olan LONKING
firması son 10 yılda ortalama %43 ile
büyümüş ve 2010 yılında 40.000 adet
yükleyici satışıyla Çin’in ve Dünyanın en
büyük Tekerlekli Yükleyici (Wheel Loader)
üreticisi konumuna gelmiştir. Ayrıca, Hong

Kong borsasında ilk işlem gören Çinli iş
makinaları üreticisi olmuştur. Bugün Çin,
toplam yükleyici üretiminin %70’inden
fazlasını gerçekleştirmektedir. LONKING,
Dünyanın 24’üncü büyük iş makinaları
üreticisi konumunda olup her yıl daha üst
basamaklara tırmanmaktadır.

Yapılan ziyarette faaliyet alanımızın
Türkiye’nin bulunduğu bölgede diğer ülkelere
genişletilmesi, Satışlarımızın artırılmasına
yönelik sunduğumuz İş Planı çerçevesinde
daha agresif fiyat, daha uzun garanti süreleri,
reklam ve tanıtım faaliyetleri, yeni loder
modellerinin ve Lonking’in diğer ürünlerinin
pazara sunulması hususlarını da içeren
işbirliğimizi geliştirme hususları
görüşülmüştür.
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LONKING’in Şangay’daki modern
tesislerini ziyaret eden GAMA Heyeti daha
sonra ZOOMLION firmasının Changsha’daki
Tekerlekli Mobil Vinç, Paletli Mobil Vinç ve
Beton Pompalarının Üretimlerinin yapıldığı üç
ayrı tesisi ziyaret etmiştir.

1992 yılında kurulmuş olan ZOOMLION
Grubu, 2000 yılında Şenzen borsasında
işlem görmeye başlamıştır. 2008 yılında
Beton ekipmanlarının önde gelen
üreticilerinden CIFA (Compagnia Italiana
Forme Acciaio SpA)‘yı satın almıştır.
ZOOMLION firması Çin’in ilk üç iş makinası
üreticisinden biri olup, dünyanın 9’uncu büyük
iş makinaları üreticisidir. Önümüzdeki 5 yıl
içinde ise ilk 5’de olmayı hedeflemektedir.

ZOOMLION üst düzey yöneticileri, yapılan
toplantılarda, ZOOMLION Grubu için Türkiye
pazarının önemini ve GAMA’nın ise stratejik
öneme sahip bir ortak olarak görüldüğünü
heyetimize ifade etmiştir. ZOOMLION

yetkilileri ile faaliyet alanımızın Türkiye’nin
bulunduğu bölgede diğer ülkelere
genişletilmesi, satışlarımızın artırılmasına
yönelik sunduğumuz İş Planı çerçevesinde
daha agresif fiyat, daha uzun garanti süreleri,
reklam ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi
ve pazara yeni ürün sunulması hususları
görüşülmüş, Türkiye’de bir Lojistik Merkez
kurulması, Hafif Üretim ve Hafif Montaj
hususlarının detaylı incelenmesine karar
verilmiştir

ZOOMLION Grubu Başkanı ve CEO’su
Bay Chunxin ZHAN ile Pekin’de ayrıca bir
toplantı yapılarak işbirliğini daha da geliştirme
yönünde kararlar alınmıştır. Yapılan seyahatin
sonrasında, Üreticilerin pazarlama ve teknik
destekleri artmış, faaliyetlerin Irak ve diğer
bölge ülkelerine genişletilmesi, Yeni Ürün,
Lojistik Merkez kurulması, Hafif Üretim ve
Hafif Montaj hususları ile ilgili olarak ön
çalışmalar başlamıştır.
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COMPLETED PROJECTS

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. The project is under warranty period.

Skopje 220 MW Combined Heat and
Power Plant Project / Macedonia

220 MW Skopje Combined Cycle Power Plant
Project, which is contracted on EPC turn-key
basis by GAMA-Alstom Consortium under the
leadership of GAMA, has been completed as of
31 December 2011. The Plant produces 256 MW
electricity or 220 MW electricity + 160 MW heat
by means of Alstom GT13E2 Gas Turbine and
8CK76 Steam Turbine multi-shaft configuration
with district heating.

The Performance Test and Reliability Run for the
Plant have been performed successfully and the
Taking-Over Certificate has been achieved as of
31 December 2011. The Plant has being
commercially operated by the Owner since
January 9, 2012 to produce heat and electricity.
The guarantee period shall last until 31 August
2012 with limited scope.

ONGOING PROJECTS

Marmaray 1st Phase, Bosphorus
Railway Tube Crossing, Tunnels and
Stations / 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 83.02% in
total as of March 2012.

Erzin 900 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 (2 x GE 209FB MS
Standard Plant + 2 x GE330H GT generator),
two heat recovery system generators, one steam
turbine and its generator (1 Skoda MTD60 ST+ 1
x GE330H ST generator) with the cooling system
provided by mechanical draw wet cooling tower
with sea water make-up. The project which is
planned to be completed in 2014, will be
constructed to supply electricity to the Turkish
Grid.

Project general arrangement plot plan and main
single line diagram have been approved;
engineering and procurement activities are
promptly going on. As being smooth and in line
with the project plan; by March 2012, 35.40% of
the engineering, 20.70% procurement and 1.40%
of the site construction works have been
completed. The progress for the overall works is
about 12.10%. 

Construction of prefabricated mobilization
buildings has been commenced after the
corresponding filling works are completed and is
still going on. Within the scope of mobilization
works, camp area and site electricity works,
telephone and internet system, water supply,
waste water treatment, hazardous waste
temporary storage and disposal and
management systems are about to be finalized.
Site access road works are completed.  Site
Perimeter Fencing is still going on and planned
to be completed by April.

Filling and leveling activities of the project area
up to +5.0 m above sea level is in progress.
Topsoil removal and transportation to stockpile
area, structural filling at Power Block Area and
Switchyard, non-structural filling at mobilization
and lay-down area, rock filling at wet areas and
rough grading on the remaining areas are being
performed at site. As of the end of February, Pile
Tests have been completed. As per the
evaluations due to ground settlement monitoring
data and other tests performed; soil improvement
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and foundation design works have been
commenced by IDOM and specialist company
GUD from Germany. It has been decided that the
soil conditions do not necessitate pre-
consolidation. Therefore; after the respective
foundation levels are reached, soil improvement
and piling works have been commenced. The
first stone column test has been successfully
performed on March 31, 2012 and application
has been commenced.

At the project site, where environmentally
consciousness is high; sea level, groundwater
table, noise, air/water quality etc. are being
measured periodically for the monitoring of
environmental data and conformance to
Environmental Impact Assessment (EIA) report.

During March, an HSE Audit has been performed
at Site by GE and GAMA. The results are
generally satisfactory and the studies are
consistently carried on for the performance to be
continued. 

Cooling Tower, Generator Step-up Transformer
and HV substation purchase orders have been
released and detailed engineering is in progress. 

Seawater intake equipment design and
procurement activities have also been in-
progress.

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.

Derwish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Karaman / Turkey

Located in Karaman province Hüyükburun village
district, world’s first solar and wind integrated
natural gas combined cycle power plant will be
constructed by GE-GAMA Consortium on turnkey
basis for MetCap Energy Investments owned
Verbena Energy Industry and Trade Co.. 

Limited Notice to Proceed of the Project (LNTP)
is expected to be issued by Owner on June 30th,
2012.

As a result of project’s energy production license
upgrade to 1080 MW, negotiations are continuing
with the Owner to increase the coverage of
Consortium EPC Contract up to the same.

Project’s construction permit has been issued by
local authorities on January 20th, 2012.

Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli / Turkey

Located in Kırklareli province Erikleryurdu village
district, GE-GAMA Consortium initiated the
construction of the power plant on turnkey basis
for MetCap Energy Investments owned Verbena
Energy Industry and Trade Co.. Power plant,
once completed, is expected to produce
approximately 7,250 GW hour electricity per
year.

Given Limited Notice to Proceed (LNTP) on June
30, 2011, Notice to Proceed (NTP) -to be
awarded on January 1, 2012 as scheduled in
Contract- has been postponed to June 30, 2012
in accordance with the contract amendment
signed through Owner’s request. 

In accordance with the revised schedule,
commercial operations date (COD) of the project
is targeted as November 1, 2014.

Kaluga Electro Stell 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 85 % by March 2012. Over all
planned quantities and progress in site works
is as below; 

Excavation Works      93%

Concrete Works        96% 

Steel Structure Works  94%

Cladding Works        87%

Equipment Erection Works 76% 

In this period, the civil works outside the units
and underground piping works have been
completed. The civil works of Water Treatment
units are ongoing as scheduled. And the parts of
the unit are handed over to Client's
subcontractors as planned. The mechanical and
electrical erection works in Meltshop and
Furnace Area are planned to be completed by
the end of April. In Rolling Mill Area, despite of
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Client's late deliveries, mechanical and electrical
erections will be completed within the scheduled
time. The overall project is planned to be
completed in September 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 Single Cycle Power Plant in
Kazakhstan's Kashagan Oil Fields on September
18, 2009 by AGIP KCO. As end of March 2012,
the overall project progress is 89.08%. The pre-
commissioning and commissioning activities
started on gas turbines and the project will
complete end of August 2012 including all
systems commissioning.

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 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 March 2012; 95.75% of the engineering
works, 94.80% of procurement works and
54.15% of site construction works have been
completed. The progress for the overall work is
about 74.00%. 

The contracts for the supply of main and
auxiliary equipment, material have been signed.
Procurement of any outstanding  commodities
are ongoing as the design progressing.

Admin, turbine, water treatment and gas
compressor buildings are closed and available
for equipment erection. Architectural and
finishing works are ongoing in Admin and
Turbine buildings.

Gas turbine and generator, Steam turbine and
generator, cooling tower, demineralization plant,
HRSG, gas compressor, auxiliary boiler,
miscellaneous pump, tank and heat exchanger,
pipe spool fabrication and erection and HVAC
system ducting works are continuing.

Site activities at the moment are mostly focused
on the achievement of 330Kv backfeed which is
the next crucial milestone of the project.

Progress in site works is as below:

Concrete Poured to Date 99%

Rebar 99%

Structural Steel 86%

Underground Piping 90%

U/G Cable Ductbanks 91%

Cladding 67%

Pipe Spool Fabrication 64%

Pipe Site Erection 2%

Cable tray 56%

Cable Pulling 9%

DISI Mudawarra to Amman Water
Conveyance System / JORDAN

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,
99.18% of the procurement works and 70.51% of
the civil works are completed.

Detailed design of the project has been
performed by TMA Company, are ongoing for
electrical and mechanical issues according the
site requirements.

Transportation of 184,765 tons (343,735 mt)
(99%) of pipe has been completed to date.
Ductile pipes and fittings, fiber optic cables,
power cables, flow control valves, block valves,
surge tanks, piezometer well materials, cathodic
protection material, well pumps, conveyance
pumps, instruments, transformers, overhead
cranes and HVAC equipment were handed over
to site. 

Manufacturing of SCADA control systems, flow
meters, riser pipes, LV/MV switchgears,
transformers,  chlorination system, UPS system,
generators and fuel tank system, communication
system, control cables, firefighting system and
architectural materials have been continued. 

299 km (88%) of excavation works, 256 km
(75%) of pipe trench placing works and 201 km
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(59%) of backfilling works have been completed.
Progress in pipeline works is 74%. The
suspension of the construction activities for 160
km section of the conveyance line as a result of
the local security problems has been seized due
to the negotiations with ministry, local authorities
and security forces to mitigate and solve the
security problems and also signing a subcontract
agreement with local company which has a good
relationship with the locals. The works are
ongoing with minor disruptions.

The well drilling activities are ongoing with 11
rigs. 9 piezometer wells and 20 production wells
have been completed. The well development and
drilling activities are ongoing for 9 wells. The
total progress for well drilling activities is 57%
and necessary actions have been taken to fasten
the drilling activities.

Construction & erection works for O&M buildings,
pump stations and tanks have been continued
and total 61,750 m3 (98%) of concrete has been
poured to date. The total progress for structural
civil works is 74%. Electro mechanical works at
Madaba and Mudawarra site have been started
with piping works and pump & motor installation.
The total progress for electro mechanical works
is 12%.

Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 73%. The energization
of the site by NEPCO is planned to be on 9th of
May 2012.

Mobilization of the commissioning group has
been almost completed. The planning and
preparation of the commissioning activities have
been continued in parallel to material control,
supply of the equipment and preparations of the
quality documents for the installation of the first
well pump.

Lamas III & IV 36,4 MW
Hydroelectric Power Plant

Lamas III & IV 36.4 MW Hydroelectric Power
Plant (HEPP) is located in Mersin, Erdemli
district. The project consists of 4 vertical axis
Pelton turbines 2 X 7.39 MW (Lamas III) + 2 x
10.81 MW (Lamas IV) and the expected annual
energy generation and capacity factor are 102
GWh and 32 % respectively. Lamas is connected
to the national grid through 31.5 kV overhead
power transmission lines, which end at the
Erdemli substation, approximately 20 km away
from the power plant. Lamas III & IV HEPP
received its generation license in August 2006.

The financial close was achieved in February
2007 with Garanti Bankası. MENR (Ministry of
Energy and Natural Resources) provisional
acceptance certificate was issued and Lamas III
& IV HEPP commenced commercial operation
on June 5, 2009. 

Lamas III & IV HEPP applied to Verified Carbon
Standard (VCS) as part of carbon trading
process. Carbon certificates was received on
June 1, 2011.

Lamas III & IV HEPP was audited on October 25
and November 17 for the first and second stages
of the Integrated Quality Management System
(ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001)
certification. Lamas III & IV HEPP has received
all three certificates.

Lonking and Zoomlion Factory
Visits

GAMA HOLDING Board Member Mr. Engin
İNANÇ, GAMA TRADING Managing Director Mr.
Ergün ALKAN, GAMA TRADING Deputy
Managing Director Mr. Hasan NAMAL, have
visited the factories of LONKİNG and
ZOOMLION Groups in China in February. 

LONKING became the biggest Wheel Loader
manufacturer of China and the world according
to its sales figures in 2010 ( 40.000 units).
LONKING is the 24th biggest construction
machinery manufacturer in the world.

GAMA and LONKING have discussed to improve
cooperation for regional expansion, new
products, promotional and technical activities.

GAMA visited Mobile Crane, Crawler Crane and
Concrete Machinery factories of ZOOMLION
Group in Changsha during their visit in China. 

ZOOMLION Group is among the top three
Construction Machinery Manufacturers of China
and 9th biggest construction machinery
manufacturer in the world. Company is targeting
to be in the first five construction machinery
manufacturers of the world within the next five
years.

GAMA and ZOOMLION have discussed to
improve cooperation for regional expansion, new
products, logistic center in Turkey, light
assembly, light production.

GAMA has started to receive results of the visits
and preliminary works have been started for
improving the cooperation with these Chinese
companies. 



áÄVEêòENNõE èêéEäíõ

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. èrÓÂÍÚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒq Ì‡

„‡r‡ÌÚËÈÌÓÏ ÔÂrËÓ‰Â.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

íEèãéùãEäíêéëíÄNñàà 220 åVí V

ëäéèúE, åÄäEÑéNàQ

èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ èÉì-220 åVí ‚

ëÍÓÔ¸Â, ‚˚ÔÓÎÌqÎÒq Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜»
ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GAMA» Ë «Alstom»,
ÔÓ‰ rÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA» Ë ·˚Î

Á‡‚Âr¯ÂÌ 31 ‰ÂÍ‡·rq 2011 „.
ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq ‚˚r‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ 256 åVÚ

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ËÎË 220 åVÚ ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍÓÈ

˝ÌÂr„ËË + 160 åV ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂr„ËË

ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ GT13E2 Ë
Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ 8CK76 ÍÓÏÔ‡ÌËË «Alstom»
ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË Ò

ˆÂÌÚr‡Î¸Ì˚Ï ÓÚÓÔÎÂÌËÂÏ. 

àÒÔ˚Ú‡ÌËq Ì‡ „‡r‡ÌÚËÈÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ë

ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â ÓÔrÓ·Ó‚‡ÌËq ‰ÓÎÊÌ˚ ‰Îq

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÛÒÔÂ¯ÂÌÓ. à 31
‰ÂÍ‡·rq 2011 „Ó‰‡ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ Ò‰‡˜‡

Ó·˙ÂÍÚ‡. ë 9 qÌ‚‡rq 2012 „. èÉì Ì‡ıÓ‰ËÚÒq ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ÔÓ

‚˚r‡·ÓÚÍÂ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË.
É‡r‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂrËÓ‰ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÎËÚ¸Òq ‰Ó 31
qÌ‚‡rq 2012 „Ó‰‡ ‚ Ó„r‡ÌË˜ÂÌÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ.

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‡ Ï‡rÚ 2012
„. Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 83,02% ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -900 åVí

NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE, ïÄíÄâ-ùêáàN,
íìêñàQ

é·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE» Ë
«GAMA» ÔÓ ˝ÚÓÏ ÔrÓÂÍÚÛ «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜»
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·q ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó èÉì-870
åVÚ(˝Î.) Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ Ò ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓÈ

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

‰‚Â „‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚ Ë Ëı „ÂÌÂr‡ÚÓr˚

(ÚËÔÓ‚˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 2 ı GE 209FB MS +
ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr˚ Éí 2 x GE330H), ‰‚‡ äì Ë

Ó‰ÌÛ Ô‡rÓ‚Û˛ ÚÛr·ËÌÛ Ë ÂÂ „ÂÌÂr‡ÚÓr

(1ıSkoda MTD60 ST + Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr 1 ı GE330H) Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏÓ„Ó

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ „r‡‰ËrÌÂÈ,
ÔÓ‰ÔËÚ˚‚‡˛˘ÂÈÒq ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. é·˙ÂÍÚ,
ÍÓÚÓr˚È ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ 2014
„Ó‰Û, ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚrÓÂÌ ‰Îq ÔÓ‰‡˜Ë

˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÛ íÛrˆËË.

ìÊÂ ·˚ÎË ÛÚ‚ÂrÊ‰ÂÌ˚ ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÎ‡Ì

Ó·˘ÂÈ ÍÓÏÔÓÌÓ‚ÍË Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë „Î‡‚Ì‡q

Ó‰ÌÓÎËÌÂÈÌ‡q ÒıÂÏ‡. Å˚ÒÚrÓ ÔrÓ‰‚Ë„‡ÂÚÒq

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂrÌ˚ı r‡·ÓÚ Ë

Á‡ÍÛÔÓÍ. V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ

rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡ Í Ï‡rÚÛ 2012 „Ó‰‡

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
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‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ó·˙ÂÏ˚:
ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ - 35,40%, Á‡ÍÛÔÍË –
20,70% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ -1,40%. èrÓˆÂÌÚ

Á‡‚Âr¯ÂÌËË ÔÓ ‚ÒÂÏ r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÎ

12,10%.

èÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı

ÁÂÏÎqÌ˚ı r‡·ÓÚ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÚÓ Ë

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ò·ÓrÌ˚ı ÒÚrÓÂÌËÈ ‰Îq

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ. V Ó·˙ÂÏÂ

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ ÔÓ˜ÚË ˜ÚÓ

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÓrÓ‰Í‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ

˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ,
ÔrÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡q Ò‚qÁ¸ Ë ËÌÚÂrÌÂÚ,
‚˚ÔÓÎÌÂÌ ‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰, ÒËÒÚÂÏ‡

‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÍË, ÏÂÒÚÓ ‚rÂÏÂÌÌÓ„Ó ır‡ÌÂÌËq

ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚ Ë Ëı ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·r‡·ÓÚÍË Ë

Û‰‡ÎÂÌËq. á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ì˚Ï ‰ÓrÓ„‡Ï. VÒÂ Â˘Â

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó„r‡Ê‰ÂÌËq ÔÓ

ÔÂrËÏÂÚrÛ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÍÓÚÓrÛ˛

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ Í ‡ÔrÂÎ˛.

èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

ÔÓ Á‡Ò˚ÔÍÂ Ë ‚˚r‡‚ÌË‚‡ÌË˛ „rÛÌÚ‡ ‰Ó ÓÚÏ.
+5,0 Ï Ì‡‰ ÛrÓ‚ÌÂÏ ÏÓrq. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÚrÓÈÎÓ˘‡‰ÍÂ r‡·ÓÚ ÔÓ

ÒÌqÚË˛ ‚ÂrıÌÂ„Ó ÒÎÓq „rÛÌÚ‡ Ë ÔÂrÂ‚ÓÁÍÂ

Â„Ó Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÍÎ‡‰ËrÓ‚‡ÌËq, Á‡Ò˚ÔÍ‡

ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂrË‡Î‡ÏË Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ

ÒËÎÓ‚Ó„Ó ·ÎÓÍ‡ Ë r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡,
Á‡Ò˚ÔÍ‡ ÌÂÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌ˚ÏË Ï‡ÚÂrË‡Î‡ÏË

Ì‡ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

ÒÍÎ‡‰ËrÓ‚‡ÌËq Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ë

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, Á‡Ò˚ÔÍ‡ ÒÍ‡ÎËÒÚ˚Ï „rÛÌÚÓÏ

Ì‡ ‚Î‡ÊÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ Ë „rÛ·‡q ÔÎ‡ÌËrÓ‚Í‡ Ì‡

ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı. V ÍÓÌˆÂ ÙÂ‚r‡Îq ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ò‚‡ÈÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËq. ëÓ„Î‡ÒÌÓ

ÓˆÂÌÍ‡Ï, ÔrÓ‰ÂÎ‡ÌÌ˚Ï ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï

ÏÓÌËÚÓrËÌ„‡ ÓÒ‡‰ÍË „rÛÌÚ‡ Ë ‰rÛ„Ëı

‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ÍÓÏÔ‡ÌËq IDOM Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËrÓ‚‡ÌÌ‡q ÍÓÏÔ‡ÌËq GUD ËÁ

ÉÂrÏ‡ÌËË Ì‡˜‡ÎË r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÍrÂÔÎÂÌË˛

„rÛÌÚ‡ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ

ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡. Å˚ÎÓ ÔrËÌqÚÓ rÂ¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÛÒÎÓ‚Ëq „rÛÌÚ‡ ÌÂ ÚrÂ·Û˛Ú

ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÍrÂÔÎÂÌËq. èÓ˝ÚÓÏÛ

ÔÓÒÎÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËq ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı

ÛrÓ‚ÌÂÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ r‡·ÓÚ˚

ÔÓ ÛÍrÂÔÎÂÌË˛ „rÛÌÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‚‡ÈÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚. 31 Ï‡rÚ‡ 2012 „Ó‰‡ ·˚ÎÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ

‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÔÂr‚ÓÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ Í‡ÏÂÌÌÓÈ

ÍÓÎÓÌÌ˚, Ë ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÚÓ Ëı ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó.

èÂrËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ËÁÏÂrq˛ÚÒq Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Ú‡Ï „‰Â ËÏÂ˛ÚÒq ‚˚ÒÓÍËÂ

˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ù‡ÍÚÓr˚, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂÂ

ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË: ÛrÓ‚ÂÌ¸ ÏÓrq, ÛrÓ‚ÂÌ¸

ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ‚Ó‰, ÛrÓ‚ÂÌ¸ ¯ÛÏ‡, Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

‚Ó‰˚ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡. ùÚË Ô‡r‡ÏÂÚr˚

ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒq ÔrË ÏÓÌËÚÓrËÌ„Â

˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË

ÓÚ˜ÂÚ‡ éˆÂÌÍË ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÓÍrÛÊ‡˛˘Û˛

ÒrÂ‰Û.

V Ï‡rÚÂ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÒÓ ÒÚÓrÓÌ˚

«GE» Ë «GAMA» ·˚Î ÔrÓ‚Â‰ÂÌ ‡Û‰ËÚ ÔÓ

éíéëÅ. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ ˆÂÎÓÏ

Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓrËÚÂÎ¸Ì˚Â, ‡ ‚˚‚Ó‰˚ ·Û‰ÛÚ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òq ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. Å˚ÎË

‚˚‰‡Ì˚ r‡ÒÔÓrqÊÂÌËq Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ „r‡‰ËrÌË,
ÔÓ‚˚¯‡˛˘Â„Ó Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr‡ Ë

ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË VN, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔrÓ‰ÓÊ‡ÂÚÒq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·Ó˜Â„Ó ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq ‰Îq

˝ÚÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

í‡ÍÊÂ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq r‡Ár‡·ÓÚÍ‡ ÔrÓÂÍÚ‡ Ë

Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â ÏÂrÓÔrËqÚËq ‰Îq Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq

Á‡·Ór‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚.

ÑÎq ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ú¸,
Ór„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ Ë ÒËÌırÓÌËÁËrÓ‚‡Ú¸ Eêë-
ÔrÓˆÂÒÒ˚ rÂ„ÛÎqrÌÓ ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq ÒÓ‚Â˘‡ÌËq

Ò «GE» Ë á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ, Ò ˆÂÎ¸˛

ÔrÂ‰ÓÚ‚r‡˘ÂÌËq Í‡ÍËı-ÎË·Ó Á‡‰ÂrÊÂÍ ÔÓ

‚rÂÏÂÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ r‡ÒıÓ‰Ó‚, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚ı Ò

Ú‡ÍËÏË Á‡‰ÂrÊÍ‡ÏË.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì-510 åVí

«ÑEêVàò» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE,
éÅIEÑàNENNéâ ë ëéãNEóNéâ à

VEíêéùãEäíêéëíÄNñàQåà,
äÄêÄåÄN/íìêñàQ

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡q ‚ ÔrÓ‚ËÌˆËË ä‡r‡Ï‡Ì ‚

r‡ÈÓÌÂ ÔÓÒÂÎÂÌËq ï¸˛Í·ÛrÛÌ, ÔÂr‚‡q ‚

ÏËrÂ èÉì Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ,
Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ‡q Ò ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ Ë

‚ÂÍÚrÓ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËqÏË, ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚrÓÂÌ‡

ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ GE-GAMA Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰

ÍÎ˛˜» ‰Îq ÍÓÏÔ‡ÌËË «Komet Energy Industry
and Trade Co.», ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ

q‚ÎqÂÚÒq «MetCap Energy Investments.

éÊË‰‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ ÌÂÔÓÎÌÓÂ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ (LNTP) ·Û‰ÂÚ ‚˚‰‡ÌÓ

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ 30 Ë˛Ìq 2012 „Ó‰‡.

V rÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËq ÎËˆÂÌÁËË Ì‡

Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‰Ó
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1080 åVÚ, ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ó·˙ÂÏ‡ Eêë-
äÓÌÚr‡ÍÚ‡ äÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ ‰Ó ˝ÚËı ÊÂ

Ó·˙ÂÏÓ‚. 

20 qÌ‚‡rq 2012 „Ó‰‡ ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ór„‡Ì‡ÏË

‚Î‡ÒÚË ·˚ÎÓ ‚˚‰‡ÌÓ r‡ÁrÂ¯ÂÌËÂ Ì‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó·˙ÂÍÚ‡.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890 åVí

«EVêéëíÄê» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE,
äõêäãÄêEãà/TìêñàQ

äÓÌÒÓrˆËÛÏ GE-GAMA Ì‡˜‡Î ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

«ÔÓ‰ ÍÎ˛˜» ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË,
r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ÔrÓ‚ËÌˆËË ä˚rÍÎ‡rÂÎË ‚

r‡ÈÓÌÂ ÔÓÒÂÎÂÌËq ùrËÍÎÂr˛r‰Û, ‰Îq

ÍÓÏÔ‡ÌËË «Komet Energy Industry and Trade
Co.», ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq «MetCap
Energy Investments. èÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÊË‰‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq ·Û‰ÂÚ ‚˚r‡·‡Ú˚‚‡Ú¸

ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 7,250 ÉVÚ ˜‡ÒÓ‚

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚ „Ó‰.

èÓÒÎÂ ‚˚‰‡˜Ë ÌÂÔÓÎÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ 30 Ë˛Ìq 2011 „,
Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ‡q, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ äÓÌÚr‡ÍÚÛ Ì‡ 1
qÌ‚‡rq 2012 „., ‚˚‰‡˜‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ·˚Î‡ ÔÂrÂÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ 30 Ë˛Ìq

2012 „. ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÓÔ.ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ,
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ÔÓ ÔrÓÒ¸·Â VÎ‡‰ÂÎ¸ˆ‡.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÁÏÂÌÌÂÌ˚Ï „r‡ÙËÍÓÏ

rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡, Ñ‡Ú‡ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÓÈ

Ò‰‡˜Ë ÔrÓÂÍÚ‡ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì‡ Ì‡ 1 ÌÓq·rq

2014 „Ó‰‡.

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‡ Ï‡rÚ 2012 „. ÒrÂ‰ÌËÈ ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÓÒÌÓ‚Ì˚ı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ

85%. NËÊÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÔrÓˆÂÌÚÌ˚Â

ÓÚÌÓ¯ÂÌËq ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ:

áÂÏÎqÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ 93%

ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ 96% 

åÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË 94%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 87%

åÓÌÚ‡Ê Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq 76% 

V ˝ÚÓÚ ÔÂrËÓ‰ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÒÌ‡rÛÊË ·ÎÓÍÓ‚, Ë
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÒÓÓrÛÊÂÌËqÏ ‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÍË ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq,
Í‡Í Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ. à ˜‡ÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡Ï á‡Í‡Á˜ËÍ‡, Í‡Í

Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ. ä ÍÓÌˆÛ ‡ÔrÂÎq

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ‚ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ

ˆÂıÂ Ë ÔÂ˜ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË. V
ÏÂÚ‡ÎÎÓÔrÓÍ‡ÚÌÓÏ ˆÂıÂ, ÌÂÒÏÓÚrq Ì‡

ÔÓÁ‰ÌËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÒÓ ÒÚÓrÓÌ˚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡,
ÏÓÌÚ‡Ê ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ·Û‰ÂÚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òq ÔÓ

„r‡ÙËÍÛ. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚Âr¯ËÚ¸

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ‚

ÒÂÌÚq·rÂ 2012 „Ó‰‡.

«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. N‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2012 „Ó‰‡

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÒÂı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 89,08 %.
èrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‰Îq

„‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ. V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔrÓÂÍÚ‡,
‚ÍÎ˛˜‡q ‚ÒÂ ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜ÌÂ r‡·ÓÚ˚, ·Û‰ÂÚ

Á‡‚Âr¯ÂÌÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ‡‚„ÛÒÚ‡ 2012 „.

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
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èêéEäí êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2, ãÄíVàQ

äÓÏÔ‡ÌËq «GAMA Power Systems» ·˚Î‡

‚˚·r‡Ì‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â „ÂÌÂr‡Î¸ÌÓ„Ó Eêë-
ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ rÂÍÓÌÒÚrÛÍˆËË

‚ÚÓrÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ êËÊÒÍÓÈ íùñ-2. ùÚÓÚ ÔrÓÂÍÚ

ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ 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 Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. èrË Á‡‚Âr¯ÂÌËË

èrÓÂÍÚ‡, ÒÚ‡ÌˆËq ·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‡ Ï‡rÚ 2012 „. ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 95,75%, Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 94,80% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ Ó·˙ÂÏÂ 54,15%. é·˘ËÈ

ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‚ÒÂı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ

ÓÍÓÎÓ 74.00%. 

Å˚ÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ÍÓÌÚr‡ÍÚ˚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ

ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚.  á‡ÍÛÔÍ‡

ÓÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ÔÓ

ÏÂrÂ r‡Ár‡·ÓÚÍË ÔrÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.

èÓÒÚrÓÂÌ˚ Ë „ÓÚÓ‚˚ ‰Îq ÏÓÌÚ‡Ê‡

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ,
Ï‡¯Á‡Î, ÒÚ‡ÌˆËq ‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÍË Ë Ñäë. V
‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓÏ Á‰‡ÌËË Ë Ï‡¯Á‡ÎÂ

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â Ë ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚.

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê

„‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ Ë „ÂÌÂr‡ÚÓr‡, Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚ Ë „ÂÌÂr‡ÚÓr‡, „r‡‰ËrÌË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

Ó·ÂÒÒÓÎË‚‡ÌËq ‚Ó‰˚, äì, „‡ÁÓ‚Ó„Ó

ÍÓÏÔrÂÒÒÓr‡, ÍÓÚÎ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰,
r‡ÁÎË‚Ì˚ı Ì‡ÒÓÒÓ‚, ·‡ÍÓ‚ Ë

ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÓ‚, ËÁ‰ÂÎËÈ ‰Îq

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡. Ä Ú‡ÍÊÂ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÍÓrÓ·Ó‚ ‰Îq ÒËÒÚÂÏ˚

éVäV. 

V Ì‡ÒÚÓq˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ r‡·ÓÚ˚ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÙÓÍÛÒËrÓ‚‡Ì˚

Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË Ó·r‡ÚÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËq ‚ 330 ÍV,
ÍÓÚÓrÓÂ q‚ÎqÂÚÒq ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚‡ÊÌ˚Ï

˝Ú‡ÔÓÏ ‚ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡.

é·˙ÂÏ˚ r‡·ÓÚ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ:

á‡ÎË‚Í‡ ·ÂÚÓÌ‡

Í Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË 99%

ÄrÏ‡ÚÛr‡ 99%

åÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË 86%

èÓ‰ÁÂÏÌ˚È ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰ 90%

èÓ‰ÁÂÏÌ˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÎÓÚÍË 91%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 67%

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ 64%

åÓÌÚ‡Ê ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ 2%

ä‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÎÓÚÍË 56%

èrÓÍÎ‡‰Í‡ Í‡·ÂÎq 9%

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 99,18% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 70,51%.

ê‡·Ó˜ÂÂ ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ,
‚˚ÔÓÎÌqÂÏÓÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «íåÄ»,
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‰Îq ˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë

ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ä Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡

ÔÂrÂ‚ÓÁÍ‡ 184,765 ÚÓÌÌ (343,735 Ï) (99%)
ÚrÛ·. N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
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˜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˚, Í‡ÚÓ‰ÌÓÈ

Á‡˘ËÚ˚, ÒÍ‚‡ÊÂÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚,
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚, ÔrË·Ór˚,
Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr˚, ÏÓÒÚÓ‚˚Â Ír‡Ì˚ Ë

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ éVäV.

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚

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

Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚, ÒËÒÚÂÏ˚ ıÎÓrËrÓ‚‡ÌËq,
ÒËÒÚÂÏ˚ àÅè, „ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚

ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ·‡Í‡, ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚qÁË,
ÍÓÌÚrÓÎ¸Ì˚ı Í‡·ÂÎÂÈ, ÒËÒÚÂÏ˚

ÔrÓÚË‚ÓÔÓÊ‡rÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚ı

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚. 

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

‚ Ó·˙ÂÏÂ 299 ÍÏ (88%), r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ

ÚrÛ· ‚ Úr‡Ì¯ÂË ‚ Ó·˙ÂÏÂ 256 ÍÏ (75%) Ë
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·r‡ÚÌÓÈ Á‡Ò˚ÔÍÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 201
ÍÏ (59%). ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 74%.
èrËÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ‡ Ì‡

Û˜‡ÒÚÍÂ ‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡, ÔrÓÚqÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ 160
ÍÏ, ËÁ-Á‡ ÔrÓ·ÎÂÏ, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÏÂÒÚÌÓÈ

Óır‡ÌÓÈ ·˚Î‡ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ‡ Ì‡ ÔÂrÂ„Ó‚Ór‡ı Ò

ÏËÌËÒÚÂrÒÚ‚ÓÏ, ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ór„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË

Ë Óır‡ÌÌ˚ÏË Ór„‡ÌËÁ‡ˆËqÏË Ò ˆÂÎ¸˛

rÂ¯ÂÌËq ÔrÓ·ÎÂÏ Ò Óır‡ÌÓÈ. í‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ

ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ór Ë ÏÂÒÚÌÓÈ

ÍÓÏÔ‡ÌËË, Û ÍÓÚÓrÓÈ Ì‡Î‡ÊÂÌ˚ ıÓrÓ¯ËÂ

ÓÚÌÓ¯ÂÌËq Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ór„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË.
ê‡·ÓÚ˚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Ò ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË

ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËqÏË ÓÚ „r‡ÙËÍ‡.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

11 ·ÛrËÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡ÌÍ‡ÏË. Å˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ

·ÛrÂÌËÂ 9 ÔÂÁÓÏÂÚrË˜ÂÒÍËı ÒÍ‚‡ÊÂÌ Ë 20
ÔrÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

r‡Ár‡·ÓÚÍ‡ Ë ·ÛrÂÌËq Â˘Â ‰Îq 9 ÒÍ‚‡ÊÂÌ.
é·˘ËÈ ıÓ‰ r‡·ÓÚ ÔÓ ·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊÂÌ

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 57%. Å˚ÎË ÔrÂ‰ÔrËÌqÚ˚ ‚ÒÂ

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÏÂr˚ ‰Îq ÛÒÍÓrÂÌËq r‡·ÓÚ˚

ÔÓ ·ÛrÂÌË˛.

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 61,750 Ï3 (98%) ·ÂÚÓÌ‡.
é·˘ËÈ ÔrÓˆÂÌÚ ÔÓ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËqÏ

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 74%. N‡˜‡Ú˚ ˝ÎÂÍÚrÓ-
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ì‡ÒÓÒÓ‚

Ë ÔrË‚Ó‰Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÓÈ

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‚

å‡‰‡·‡ Ë åÛ‰‡‚‡rr‡. é·˘ËÈ ıÓ‰ ˝ÎÂÍÚrÓ-
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 12%. 

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ËÓr‰‡ÌÒÍËÏË

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

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 73%. èÓ‰‡˜‡ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «NEPCO»
ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Ì‡ 9 Ï‡q 2012 „.

èÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜ÌÓÈ „rÛÔÔ˚. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ. è‡r‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò

˝ÚËÏ ‚Â‰ÂÚÒq ÍÓÌÚrÓÎ¸ Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚,
ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡

ÒÂrÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰Îq ÏÓÌÚ‡Ê‡

ÔÂr‚Ó„Ó ÒÍ‚‡ÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡. 

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
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