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GAMA Ailesi’nin Değerli Mensupları,

Türü ne olursa olsun, bir yayın organı, okuyucusunun bulunduğu ortamdaki
gündemi yakından izlemelidir. Günlük gazeteler ile değişik zaman diliminde
yayınlanan dergiler, ülke ve dünya gündemini, siyasal ve ekonomik ağırlıklı
olarak izlerler ve haberleri ile bu açılardan yaptıkları değerlendirmeleri
okuyucularına sunarlar. GAMA Bülten gibi dergiler ise, öncelikle şirket
çalışanlarına, ama aynı zamanda, şirket dışında iş ilişkileri olan kişi ve
kurumlara da hitap etmek konumunda olmaktadırlar. Bu nedenle de, günlük
gazete ve diğer dergilerden daha farklı bir yapıya sahiptirler. GAMA Bülten
hazırlayıcıları olarak, böyle bir anlayışı uygulamaya özen gösteriyoruz.

Ülkemiz gündemine bakıldığında, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan
değişikliğin, son aylarda tüm şirketleri ve ilgili meslek oda ve kuruluşlarını
yoğun şekilde meşgul ettiğini görmekteyiz. Bu konu hakkında
okuyucularımızın bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla, kanundaki değişikliğin
özet olarak verilmesinin faydalı olacağını düşündük.

İş yapmakta olduğumuz ülkelerin, biraz daha yakından tanınmalarının
veya oralara ait bilgilerin tazelenmesinin de okuyucularımızın ilgisini
çekeceğine inanarak, sunumlar yapmaya başladık. Bu sayımızda
Ürdün hakkında hazırladığımız bilgiler verilmektedir.

Ülkemizin çok önemli bir sorunu olan eğitim konusuna katkı sağlamak
amacıyla, Van ilimizdeki deprem alanında bir okul yapmak üzere uygulamaya
başladığımız Sosyal Sorumluluk Projemiz ile “AKDAMAR GAMA LİSESİ”
inşaatı tamamlandı ve 8 Haziran 2012 günü yapılan törenle hizmete açıldı.
Bu mutlu haberin ayrıntılarını ilgili sayfalarımızda bulacaksınız.
Ayrıca, okul binasının yapımından sonra da, o yörede çok kritik ölçüde
ihtiyaç olan, öğretmenler için lojman yapılması konusu da gündeme alındı.  

GAMA Holding ve Şirketleri topluluğu olarak, iş alanımızın ağırlıklı bir
şekilde enerji konularından oluştuğu dikkate alındığında, enerjiyle ilgili,
dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri de olabildiğince yakından izleme
gayretindeyiz. Enerji sektöründe yeşil yatırımlar, verimlilik sorunları,
yenilenebilir kaynakların daha çok değerlendirilmesi, iklim değişikliği ile
mücadele, karbon ticareti, çevre dostu konut ve taşıt üretimi, kömür
kaynaklarımızın daha çok kullanımı, petrol ve doğal gaz ile ilgili teknik,
stratejik ve ticarî değerlendirmeler, cari açığımızdaki enerji ithalatı yükünün
azaltılması ve benzeri birçok sorun ve konu, hem dünya, hem de ülkemiz
gündemindeki yerlerini korumaktadırlar. Yapmakta olduğumuz santral
inşaatları ve diğer projelerimiz hakkında bilgiler verirken, enerji ve altyapı
sektörlerindeki konuların, dolaylı da olsa, kapsandığını düşünmekteyiz.
Ülkemizin, enerji üretim tesislerinin, türler itibarıyle dağılımında, kaynak
çeşitliliğinin sağlanmasının, yerli ve yenilenebilir, bir başka deyimle, temiz ve
tükenmez kaynaklarımıza daha çok önem verilmesinin, enerjinin daha verimli
kullanılmasının, enerji politikamızın temelini oluşturması gerektiği görüşü her
zaman ve her platformda savunulmalıdır. Bu konularda yayınlarımızla katkı
yapmaya devam edeceğiz. 

Gelecek sayımızda buluşmak ümidiyle ve saygılarımızla.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw



2 GAMA BÜLTEN • 69

s‹Ç‹NDEK‹LER

01 Editörden

HABERLER

06 GAMA Meslek Yüksekokulu
Onuruna Konser

08 Amman Arap Dörtlüsü

10 Ürdün / Amman

İŞ YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

04 Akdamar GAMA Lisesi Açıldı

ÖZEL HABER

09 ODTÜ 13. Sanat Festivali

22 Marmaray Projesi

30 Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı

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

33 Eurostar 890 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Elektrik
Santralı

DEVAM EDEN PROJELER



3N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2012

ÖZETLER

54 English Summary

58 Obzor Proektov Na êusskom

Qzyke

64 Nostalji

YATIRIMLAR

44 16,5 MW Çakırlar Hidroelektrik
Santralı

46 GAMA Enerji
Yurt Dışı ve Yurt İçi Yatırımlar

48 GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.
Bursa Belediye İhtiyaçları Fuarı

50 Yeni TTK Neler Getiriyor

38 Rusya - Kaluga Çelik
Döküm ve Haddehane
Kompleksi Projesi

40 Kazakistan Kashagan Enerji
Santralı Trench 3 Projesi

42 Libya - Al-Khalij 4x350 MW
Enerji Santralı Projesi

34 Letonya - Riga TPP-2
Reconstruction Second Unit
Projesi

36 DISI Mudawarra - Amman
Su İletim Sistemi Projesi



4 GAMA BÜLTEN • 69

s ÖZEL HABER

Akdamar GAMA Lisesi Açıldı
8 Haziran 2012, Gevaş - Van
Van depreminin hemen ardından, Gevaş İlçesi, Akdamar Beldesi’nde yapımına
başlanan lisemizin açılışı 8 Haziran günü Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile
Erol Üçer, Ergil Ersü ve Yücel Özden tarafından gerçekleştirildi. 
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Onursal Başkanımız Erol Üçer, yaptığı
konuşmada, ülkemizde yaşanan felaketler
sonrasında kurum olarak, yaraları bir nebze
olsun sarabilmek için her zaman elimizden
geleni yapmak için çalıştığımızı belirtti.
Eğitimin bölgede tam anlamı ile gerçekleş-
tirilebilmesi için, deprem felaketinden en
çok zarar görenlerin başında gelen
öğretmenlerin de mutlaka desteklenmesi
gerektiğini belirten Erol Üçer, önümüzdeki
eğitim öğretim yılına yetiştirilmek kaydı ile
lisemizin yanında öğretmen lojmanı
yapılacağının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de
yaptığı konuşmada, bu yapılanlar ile
bölgenin çok büyük ihtiyacının
karşılandığını ifade etti, GAMA’ya takdir ve
yöre halkı adına şükranlarını sundu.

Yöre halkının, çocukların yoğun ilgisi ile
bayram havasında gerçekleşen açılışta,
öğrencilerin ve lojman müjdesi alan
öğretmenlerin sevinci görülmeye değerdi.
Törende hazır bulunan tüm GAMA
yetkililerine teşekkürlerini iletmek, minnet
duygularını anlatmak için gösterdikleri
çabalar hepimizi duygulandırdı. Gelecek
eğitim öğretim yılı için öğrencilerin
ihtiyaçlarını dinledikten ve gördükten sonra
GAMA Ailesinin tüm fertlerinin gönüllü
olarak katılacakları bir kampanyanın
hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında
okulumuzda, büyük bir kısmı çevredeki
25 farklı köyden taşımalı sistem ile gelen
yaklaşık 500 öğrenci eğitim görecek.
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Biyomedikal cihaz teknolojileri programı
çerçevesinde, medikal cihaz sektörünün
ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü eğitimi
vermek ve medikal cihazlar konusunda
uzmanlaşmış teknik eleman yetiştirmek
amacıyla eğitim veren GAMA Meslek
Yüksekokulu’nun açılışı şerefine
düzenlenen geceye Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve
GAMA Holding Onursal Başkanı Erol Üçer,
GAMA Holding üst yönetimi,
akademisyenler ve davetliler katıldı. 

Başarılı öğrencilerine GAMA Eğitim Vakfı
tarafından çeşitli burslar verilen GAMA
Meslek Yüksekokulu’ndaki bölüm sayısının
ileriki dönemlerde artırılması ve
çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin
en büyük üniversite hastanesine sahip olan
Ankara Üniversitesi, cihaz parkı ile GAMA
Meslek Yüksekokulu’na önemli bir eğitim
fırsatı yaratacak. Okul, Türkiye’de tıbbi
cihaz sektöründe henüz eğitim aşamasında
branşlaşmayı sağlayacak ve sektörün
istihdam sorununa bir çözüm olacak. 

GAMA Meslek Yüksekokulu
Onuruna Konser
GAMA Holding’in eğitime verdiği destek kapsamında Ankara Üniversitesi
Keçiören Yerleşkesi’ndeki Sağlık Yüksekokulları içinde kurulan 
ve 2011-2012 akademik yılı başında eğitime başlayan Ankara Üniversitesi
GAMA Meslek Yüksekokulu’nun açılışı onuruna Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Salonu’nda bir konser ve ardından resepsiyon düzenlendi.
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Açılış onuruna verilen konserde Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nın solistleri Orhan Ahıskal (keman), Ellen Jewett
(keman), Çetin Aydar (viyola), Sinan Dizmen (viyolonsel) ve Özgür
Aydın (piyano), Şostakoviç’in Piyanolu Beşli Op. 57 sol minör ve
Brahms’ın Piyanolu Beşli Op. 34 fa minör eserlerinden oluşan
konser programıyla konuklara bir müzik ziyafeti sundu.
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“29. Uluslararası Ankara Müzik Festivali”
kapsamında ve GAMA Holding
sponsorluğunda olan Amman Arap Dörtlüsü
konseri, Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi
atmosferinde düzenlendi.

Jeunesses Musicales International’ın
Arap Baharı projesi kapsamında Arap
gençlerin dünya ile buluşması amacıyla

organize edilen konser yoğun ilgi gördü.
Ud, kanun, keman ve piyanodan oluşan
topluluk konserde, Arap müziğinin ilgi
çeken ezgilerini icra etti. Genç ve
profesyonel müzisyenlerden oluşan grup,
Mısır, Özbekistan, Türkiye, Macaristan,
Yunanistan, Kıbrıs, ABD ve Ürdün’de
konserler vermektedir.

Amman Arap Dörtlüsü

Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın düzenli bir faaliyeti olan 
ve uzun bir süredir GAMA Holding tarafından da desteklenen 
festivalin bu yıl 29.’su gerçekleştirildi.
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HABERw

Ülkemizde çağdaş ve bilimsel eğitim konusunda öncü
rolünü oynayan ODTÜ’de, bu yıl 13. düzenlenen ODTÜ
Sanat Festivali ile bir çok kültürel etkinlik sanat severler
ile paylaşıldı. Bu etkinlikler arasında; Türkiye’nin önde
gelen sanatçılarının eserlerinden oluşan bir serginin yanı
sıra, tiyatro, konser, atölye ve sinema etkinlikleri
gerçekleştirildi. 

Her yıl olduğu gibi, ODTÜ Sanat Festivali’nden elde
edilen gelir, öğrencilerin çağdaş bireyler olarak
yetişmesine katkıda bulunmak ve ekonomik sorunlar
nedeni ile eğitimlerini sürdürmekte zorluk çeken
öğrencilere destek olmak amacı ile “Öğrenci Burs Fonu”
na aktarıldı.

GAMA Holding’in sponsor olduğu ODTÜ 13.
Sanat Festivali 23 Mart - 22 Nisan 2012 tarihleri
arasında Kültür ve Kongre Merkezi’nde
düzenlendi.

ODTÜ 
13. Sanat Festivali
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ÜRDÜN
AMMAN
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Arapça adıyla
“El Memleket'ül
Ürdüniyyet'ül
Haşimiyye”, resmi
adıyla “Ürdün Haşimi
Krallığı”, Ortadoğu'da
bir Arap ülkesidir. 

Ürdün, kuzeyden
Suriye, doğudan Irak,
güneyden Suudi
Arabistan,
güneybatıdan
Kızıldeniz, batıdan da
Filistin ve Lut Gölü ile
çevrilidir. 

Başkenti Amman’dır. 

6,1 milyon nüfusa
sahip olan Ürdün’ün
etnik yapısını; 

%98 Arap, 
%1 Çerkez, 
%1 Ermeni nüfus
oluşturmaktadır. 

Ülkenin resmi dini
İslam olup, halkın
%92'si Sünni
Müslüman,
%8'i Hristiyandır.

Ürdün’ün sloganı:
“Allah, Anayurt,
Kral”dır.
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ÜRDÜN

Ürdün parlamenter sisteme dayalı krallık
(emirlik) rejimiyle yönetilmektedir. 1992'de
çıkarılan bir kanunla siyasi partilerin
kurulmasına izin verilmiştir. Emirler,
Ürdün’ün ilk emiri Abdullah bin Hüseyin
tarafından kurulan Haşimi
hanedanındandır. 

Kanunları koyan Millet Meclisi, 30 üyeli
bir senato ve 60 üyeli Temsilciler
Meclisinden meydana gelmektedir.
Senato üyeleri Emir tarafından dört yıl
süreyle tayin edilir. Temsilciler Meclisi
üyeleri de dört yıl süreyle görev yapmakta
olup, seçimle işbaşına gelirler. 

Ürdün 1955’ten itibaren Birleşmiş
Milletlere üyedir.

Tarih

Ürdün, çok eski bir yerleşim yeri üzerine
kurulmuş bir 20. yüzyıl ülkesidir. Ürdün
vadisi tarihteki en eski yerleşim
bölgelerindendir. Ülke, özellikle
hristiyanlığın doğup geliştiği yer olması
açısından büyük önem taşır.

Ürdün İsrailoğulları, Asurlular, Medler
ve Persler gibi değişik krallıkların
egemenliklerinden sonra İ.Ö. 1. yüzyılda
Roma İmparatorluğu'nun bir parçası
olmuştur. 

7. yüzyılda Araplar'ın eline geçen Ürdün,
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun
yönetimine girmiştir. I. Dünya Savaşı'nın
sonuna kadar da Osmanlı
İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kalan
Ürdün, 1920’de İngiltere’nin manda
yönetimi altına girmiştir.

6.000 Seyircilik Roman Tiyatrosu
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1921’de Emir Şerif Abdullah, Ürdün
nehrinin doğu tarafındaki topraklarda yarı
bağımsız bir emirlik kurmuştur. Ürdün,
1946 Londra Antlaşması kararları
gereğince, bağımsızlığını ilan etmiştir.

Ekonomi

Ürdün’de petrol ve doğalgaz rezervi
bulunmamaktadır. Su kaynakları son
derece kısıtlıdır. Enerji ihtiyacının %95’i
ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Ülkenin ihracatı tekstil, potaş, gübre gibi
kısıtlı mal gruplarından oluşmaktadır. 

Ürdün’de elektrik ihtiyacını sağlamak
amacıyla, nükleer tesis kurma çalışmaları
yürütülmektedir.

Eğitim

Okur-yazarlık oranı Ürdün’de %93’tur. 

Eğitim sistemi, kayda değer bir şekilde,
tarımsal ülkeden sanayileşmiş ülkeye
dönmesine rol oynamıştır. Eğitim sistemi
Arap dünyasında birinci ve dünyada yüksek
düzeyde sayılmaktadır. 

Eğitimdeki cinsiyet eşitliği bakımından
Unesco tarafından Ürdün, dünya çapında
18. olarak sınıflandırılmıştır. 

Herkül Tapınağı
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Kültür

Tarih öncesi dönemde büyük
medeniyetleri ağırlamış olan Ürdün
topraklarında, Roma ve Ortadogu
kültürleri de yaşanmıştır. Bu hareketli
geçmiş Amman'daki müzelerde bütün
görkemiyle yansıtılmaktadır. 

Citadel’de bulunan Ürdün Arkeoloji
Müzesi, tarih öncesi dönemden
15. yüzyıla kadar uzanan, mükemmel
bir koleksiyona sahiptir. 

Ürdün El Sanatları Müzesi'nde ise
yöre halkının kuyumculuk ve el
yapımı aletleriyle ilgili gelenekleri
sergilenmektedir. Burada Bizans
kilisesi Madaba mozaiklerini de
görmek mümkündür. 

Ürdün Üniversitesi Müzesi, Bronz
Çağ'dan İslam dönemine; arkeolojik,
antropoloji, halkbilimi ve tıp
konularına ait eserler sergileyen
birçok küçük müzeyi bünyesinde
barındırmaktadır. 

Ayrıca Ürdün 19. yüzyıl öncesi
geleneklerini yansıtan mobilyalar,
müzik aletleri ve elişi eserler Ürdün
Folklor Müzesi'nde yer almaktadır.

Daedalus – Ürdün Arkeoloji MüzesiAmber – Ürdün Folklor Müzesi 

Ölü Deniz Yazmaları – Ürdün Arkeoloji Müzesi
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WADI RUM

Ay Vadisi olarakta anılan Wadi Rum

(Wadi Ramm) Ürdün‘ün en büyük vadisidir. 

UNESCO koruma listesinde yer alan

Wadi Rum 720 kilometre kare alanı

kumtaşı ve granit kayaların oluşturduğu

tepelerden oluşur. 

Vadide 1.840 metre yüksekliğindeki

Ürdün’ün en yüksek dağı “Jebel Um

Adaami” yer alır. 

1.734 metre yüksekliğindeki ülkenin

ikinci yüksek dağı “Rum Dağı (Jabal Rum)”

“Bilgeliğin Yedi Sutunu (Seven Pillars of

Wisdom)” olarak anılır. Tamamı kurak olan

bu alan oldukça ince çöl kumları ile kaplıdır.

Wadi Rum, Ürdün’ün en güneyinde

bulunan Akaba şehrinin 60 kilometre

batısında yer almaktadır.
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LUT GÖLÜ (ÖLÜ DENİZ)

Arabistan Yarımadası’nda Ürdün ile
İsrail arasında bulunan ve "Bahr-i Lût"
veya Ölü Deniz olarak da isimlendirilen
Lut Gölü’nün yüzeyi deniz seviyesinin
400 m altındadır. Bu durumu ile,
dünyada deniz seviyesinden en düşük
su topluluğu özelliğine sahiptir.

Ölü Deniz isminin, afet ve asi
kavimlerin yaşadığı memleketin yere
batıp, bunlara ait şehirler olan Sodom ve
Gomorre'nin göl altında kaybolması ile
ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu isim
aynı zamanda, göl çevresinin çorak
manzarası ve göl sularının canlı
barındırmaması gibi nedenlerle de
desteklenir. Ayrıca, gölün üzerinde
toplanan ziftten dolayı asfalt gölü de
denmektedir.

Bu gölün bir özelliği de sudaki tuz
yoğunluğunun %33'ü (Akdeniz %3)
bulmasıdır. Lut Gölünün tuz
yoğunluğunun bu kadar yüksek
olmasının sebebi göle akan Şeria 

nehrinin, yatağı boyunca sürüklediği 

kimyevi maddelerin çok fazla olması ve
kızgın güneşin tesiri ile oluşan aşırı
buharlaşmadır.

Bu yoğun tuzluluk derecesinin doğal
sonucu olarak Lut Gölü mineraller
açısından da çok zengindir. Göl
sularının özel havuzlarda
buharlaştınlmasıyla, yapay gübre
üretiminde kullanılan potaş ve dokuma
sanayisinde kullanılan magnezyum
klorür elde edilir.

Gölün tuz oranının çok yoğun
olmasından ötürü, göle giren bir
kimsenin suya batma ve yüzme
bilmeyenlerin boğulma ihtimali yoktur.
Sanki yüzme yeleği takmış gibi, su
insanı kaldırır, suyun yüzeyinde tutar. 

İsrailoğullarının Roma hakimiyetine
karşı isyan etmeleri üzerine M.S. 70
yılında Kudüs'ü kuşatan Tifus (ki sonra
Roma İmparatoru olmuştur) ölüme
mahkum ettiği birkaç esiri zincirlere
vurdurarak Lut Gölüne attırmış, fakat
mahkumlar boğulmayarak su üzerinde
kalmışlardır. Esirlerin bir kaç kez göle
atılıp, mantar gibi tekrar suyun yüzüne
çıktıklarını gören Tifus’un, olayın
etkisiyle mahkumları bağışlayıp
öldürmekten vazgeçtiği söylenir.
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PETRA

Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi
arasındaki topraklarda yer alan Petra antik
kenti, M.Ö. 400 ile M.S. 106 yılları
arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır.

Nebatiler tarafından, Seir dağlarındaki
kumtaşı kayalıklar oyularak inşa edilmiştir.
Pembe, kırmızı, turuncu ve sarı renkli sarp
kayalıkları öyle güzel şekillendirmişlerdir
ki, Şair John William Burgon, Petra için
"tarihin yarısı kadar yaşlı gül kırmızısı
şehir" ifadesini kullanmaktadır.

Petra'nın ilk yapım amacı tarihçiler
tarafından bulunamamıştır. Ancak yapılan
son araştırmalarda Petra'nın altında gizli
gömülü bir bölüm olduğu ve bu bölümün
kral mezarları olduğu kesinleşmiştir.

6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO
tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine
dahil edilmiştir. Peru'da yer alan Machu
Picchu ile kardeş şehirdir.

7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın
Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak
seçilmiştir.

Petra Antik Kenti'nin en çok ilgi çeken
yıkıntısı, Hazine'dir (Al Khazneh). 

Şehrin doğu girişinden dar ve karanlık
geçide ulaşılır. Şaşırtıcı renklerde ve
güzellikteki kaya kütleleriyle çevrili geçit
boyunca devam edildiğinde, Al Khazneh'ye
ulaşılır. 

Kumtaşı, yapısı sayesinde oldukça
detaylı işçiliğe imkân vermiş ve ortaya

özenli ve artistik yapıların çıkmasını
sağlamıştır. Al Khazneh binası da bunun
oldukça güzel bir örneğidir. Kumtaşı
kayalığından oyularak yapılmış helenistik
tarzdaki bu eser; 30 m genişliğinde, 43 m
uzunluğundadır.

Petra'nın kayalara oyularak yapılmış en
büyük yapısı, Ad - Deir Manastırı'dır.
Manastır, M.Ö. 1. yüzyıl civarında
yapılmıştır ve Nebati kralı I. Obodas'a ithaf
edilmiştir. Manastıra ulaşmak için 850
merdivenlik bir tepenin zirvesine çıkmak
gerekir. 

Al Khazneh'in kuzeyindeki büyük bir
kayalıkta, üç adet devasa mezar cephesi
bulunmaktadır ve bunlar Kraliyet Mezarları
olarak bilinmektedir. Mezarlardan ilki Urn
Mezarı, ikincisi bir Roma sarayı
görünümünde inşa edilen Saray Mezar,
üçüncüsü ise Roma valisi S. Florentinus
için yapılan S. Florentinus Mezarı'dır.
Yapıların yüksekliği kimi yerlerde 20 m'ye
kadar çıkmakta, kimi yerlerde ise 6 m'ye
kadar düşmektedir.

1963 yılında açılan Petra Arkeoloji
Müzesi Al-Habis tepesinde yer alan bir
Nebati mağarasına kurulmuştur. Müzede,
Petra bölgesinde yapılan kazılar
sonucunda ortaya çıkarılan Edomite,
Nebati, Roma ve Bizans dönemlerine ait
eserler bulunmaktadır. 

1994'te açılan Nebatiler Müzesi'ndeki
eserler, Petra'nın ve Nebatiler'in tarih,
kültür ve jeolojik özelliklerine dair bilgiler
sunulmaktadır. 
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GAMA’NIN ÜRDÜN TECRÜBELERİ

GAMA, Ürdün’de 1982–1987 yılları
arasında anahtar teslim Ain Ghazal Pis Su
Arıtma Tesisi, Atık Su Stabiliazyon
Havuzları ve 70.000 m3/gün kapasiteli
Zarqa Pompa İstasyonu projelerini
başarıyla tamamlamıştır. 

Ayrıca GAMA, 1998’de Ürdün Fosfat
Maden Şirketi’ne anahtar teslim buhar
kazanı tedariğinde bulunmuştur.

GAMA - Black&Veatch konsorsiyumu,
2004 - 2006 yılları arasında Ürdün’e
Samra’daki 300 MW Kombine Çevrim
Elektrik Güç Santralı projesini mühendislik -
satın alma - yapım, test ve devreye alma
kapsamında gerçekleştirmiştir.

Zamanında ve başarıyla bitirilen santral
projesi, başkent Amman’ın 35 km
kuzeyinde inşa edilmiş olup, yapım tarihi
itibarıyla Ürdün’ün kurulu üretim gücünü
yüzde 20 oranında artırmıştır.

Atık Su Stabilizasyon Havuzları
Samra 300 MW Kombine Çevrim Elektrik Güç Santralı
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DISI PROJESİ

2007 yılında GAMA Energy Water
International B.V.’nin iştiraki DIWACO (DISI
Water Company Psc), GAMA’nın ilk yurt
dışı Yap-İşlet-Devret Su Temin Projesi olan,
Ürdün’ün en büyük yatırımlarından,
Disi Su Temin Projesi ihalesini ve 25 yıl
işletme hakkını kazanmıştır.

Disi projesi ana hatlarıyla Amman
şehrinin su ihtiyacını karşılayabilmek amacı
ile Disi akiferinden çıkarılan suyun yaklaşık
olarak 340 km’lik boru hattı ile yıllık
100 milyon m3 suyun taşınması
sisteminden oluşmaktadır. 

Ayrıca hat güzergâhında bulunan diğer
Ma’an, Tafila, Karak, Madaba ve Muntazah
şehirlerine, acil su ihtiyacını karşılamak
amaçlı, gerekli su çıkış noktaları
bırakılmaktadır.

Ürdün ile Suudi Arabistan sınırına yakın
bölgede bulunan Disi akiferi 30.000 yıl
önce oluştuğu düşünülen 320 km
uzunluğunda ve yaklaşık olarak yerin
500 m altında bulunan, yenilenemeyen fosil
yapılı bir akiferdir.

Kuyu Bölgesinde, derinlikleri 500-600 m
arasında olan 55 adet üretim kuyusu ve
suyun derinlik ölçümünün takip edildiği
9 adet gözlem kuyusu bulunmaktadır.
İstenilen suyun üretilmesi için 46 adet kuyu
yeterli olup, diğer kuyular gerekli
görüldüğünde çalıştırılacaktır.

Kuyulardan pompa ile basılan su,
döşenen duktil ve çelik borular ile toplama
noktasına taşınarak bağlantı tankına
basılmaktadır. Bağlantı tankından cazibe ile
akan su, iki adet yaşam/yönetim alanından
biri olan Mudawarra sahasında bulunan
toplama tankına ulaşmaktadır.

Toplama tankındaki su, 5 adet pompa ile
projenin en yüksek noktasında bulunan
düzenleme tankına basılmaktadır.
Düzenleme tankından çıkan su, boru
içerisinde oluşan basıncı indirgemek için
basınç düşürme tankına uğradıktan sonra,
cazibe ile Madaba sahasında bulunan
forebay tank’a ulaşmaktadır. Madaba
sahasında pompa istasyonlarında bulunan
10 adet pompa ile yapımı devam eden Abu
Alanda rezervuarlarına ve mevcut olan
Dabuk rezervuarlarına pompalanarak
Amman şehrine dağıtılacaktır.

Disi Projesinde pompa istasyonu ve
tankların bulunduğu 2 ana saha
bulunmaktadır. Bu sahalar Madaba ve
Mudawarra sahalarıdır. Bu sahalarda idari
ve yaşam alanlarının yanı sıra, işletme
sırasında bakım onarım amaçlı kullanılacak
binalar da bulunmaktadır.

İçme suyu içindeki mikroorganizma
içeriğinin kontrol edilmesi ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün verdiği standartlarda olması
amacıyla sabit ve mobil olarak tasarlanan
gaz klor enjeksiyon sistemleriyle dozajlama
yapılacaktır. 



• Toplam Hat Uzunluğu 76,3 km 

• Toplam İstasyon Sayısı 40 adet

• Aktarma İstasyonu Sayısı 8 adet

• Güzergahın yeraltındaki kısmı 13,6 km

• Güzergahın yer üstündeki kısmı 62,7 km

• Batırma Tüp Tünelin Uzunluğu 1.390 m

• Saatte taşınacak kişi sayısı 75.000

22 GAMA BÜLTEN • 69

sDEVAM EDEN PROJELER

Marmaray Projesi

Bilinen İlk Boğaz Geçişi Tasarımı – 1860

Marmaray Projesi’nin tarihi 1860 yılına

kadar uzanmaktadır. İlk konsept tasarımı

1860 yıllında Sultan Abdülmecit tarafından

Fransız S. Perault’a geliştirilen proje,

bugün 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). Projenin kapsamına ilişkin belli

başlı tanımlar aşağıda listelenmiştir:



Tanım TAISEI-GAMA-NUROL GAMA-NUROL

Güzergah Uzunluğu 13.576 m

İstasyon 4 adet 4 adet

Delme Tünel (8m. çap) 2 x 9.897 m 2 x 2.438 m

Batırma Tüp 1.387 m

Taisei-GAMA-Nurol Ortak Girişimi tarafından üstlenilen BC1 Sözleşmesi’nin
(Demiryolları Boğaz Tüp Geçişi, Tüneller ve İstasyonlar), kapsamına ilişkin ana tanımlar
ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

Mevcut durumda GAMA-Nurol Ortaklığı

kapsamındaki işin %87,34’ü tamamlanmış

durumdadır. Sirkeci İstasyonu’nda halen

devam eden arkeolojik kazılardan dolayı

maruz kalınan gecikme etkileri yok

edilerek, 29.10.2013 tarihinden itibaren

tren işletmesinin sağlanması yönünde

çalışmalar devam etmektedir.

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,
Kazlıçeşme İstasyon yapısında platform
imalatları tamamlanmıştır. Havalandırma
binasında ise daha önce TBM makinasının
giriş yaptığı kısımda betonarme imalatlar
zemin kat seviyesinde, diğer ucunda ise
ara kat seviyesinde tamamlanmış
durumdadır. Tamamlanma oranı saha
genelinde %71,68 seviyesine ulaşmıştır.
Kritik hatta yer alan U-kesit işlerinde temel
seviyesi geçilmiş durumdadır ve perde
imalatlarına devam edilmektedir.

23N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2012

Marmaray Projesi BC1 Sözleşmesi Güzergahı
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Yedikule Havalandırma Binası

Manevra Tüneli'nde kazı çalışmaları

mevcut zemin koşullarının olumsuzluğuna

karşın, alınan zemin güçlendirme

önlemleriyle hızlandırılmış ve 08.06.2012

tarihinde tamamlanmıştır. TBM tünellerinde

bağlantı tünelleri, yürüme ve sığınma yolları

ile pompa çukuru imalatları hızla devam

etmektedir. Mevcut durumda T2 (deniz

tarafı) tünelindeki pompa çukuru kaplaması

%100 oranında, T1 tünelindeki (kara tarafı)

kazısı %100 oranında, bağlantı tünelleri

kazıları da 1 adet bağlantı tüneli dışında

%100 oranında tamamlanmış durumdadır.

Yedikule-Yenikapı Tünelleri
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Yedikule U-Kesit

Yenikapı 

Yenikapı Tüp İstasyonu'nda
betonarme imalatlar %96,31
seviyesinde tamamlanmıştır. İmalatı
tamamlanan kısımlarda, son program
hedef tarihi beklenmeden Taisei’nin
elektro-mekanik ve mimari işlerini
başlatması için giriş müsaadesi
sağlanmış ve Haziran ayı itibariyle
istasyon genelinde %100 oranında
Taisei'ye giriş müsaadesi sağlanmış
durumdadır. Yenikapı bölgesindeki
diğer yapı olan havalandırma
binasında da imalat tamamlanma
oranı %86,04 seviyesine ulaşmıştır.
Havalandırma binasında Taisei'ye ilk
giriş müsaadesi iş programı hedefine
uygun olarak sağlanmış ve %25
oranında gerçekleştirilmiştir.
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Tünel Yürüme Yolu ve Kaçış Yolu İmalatları
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Yenikapı Tüp İstasyonu

Sirkeci Güney Giriş Yapısı Arkeolojik Kazı Çalışmaları

Sirkeci 

Sirkeci Kuzey Giriş ve Sirkeci Doğu
Şaftı’ndaki arkeolojik kazılar halihazırda
tamamlanmış durumdadır. 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 makinalı kazı işleri
08.05.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Doğu
Şaftı, kalan kaya kazısı için Taisei’ye
devredilmiş durumdadır. Sirkeci Güney
Giriş’de ise arkeolojik kazılar sürmekte ve
Temmuz ayı ortası gibi tamamlanması
hedeflenmektedir.
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Sirkeci Kuzey Giriş Yapısında Taisei’nin TBM6 Hazırlıkları

Üsküdar İstasyonu

Üsküdar

Proje’nin en özellikli
yapılarından biri olan
Üsküdar İstasyonu’nda
tamamlanma oranı
%96,56 seviyesine gelmiş
durumdadır. Taisei’ye giriş
müsaadesi terminlerine,
alınmış olan hızlandırma
önlemleri ile uyulmuş ve
tüm istasyonda Taisei’ye
elektro-mekanik işleri
başlatabilmesi amacıyla
zemin kat döşemesi
altında %100 oranında
giriş müsaadesi
sağlanmıştır.
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Ayrılıkçeşme

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. Ayrılıkçeşme’de toplam iş

ilerlemesi saha genelinde %76,35 oranına

ulaşılmıştır. Lojistik başlangıç noktası

olarak Ayrılıkçeşme bölgesinden yürütülen

hat işleri farklı hatlarda ray serimi ve beton

dökümü olmak üzere devam etmektedir.

Ayrılıkçeşme'deki 900'lük içme suyu

deplase inşaat işleri bitirilmiştir ve yeni hat

15.05.2012 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Eski borunun sökülmesi işlemleri büyük

oranda tamamlanmıştır.
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Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı

Planlamaya uygun olarak devam
eden projenin 30 Haziran 2012
itibarıyla ilerlemesi aşağıdaki gibidir;

Genel proje ilerleyişi % 18,50

Mühendislik ilerleyişi % 57,70

Satınalma ilerleyişi % 32,90

Genel inşaat-montaj ilerleyişi %  3,50

Mobilizasyon işleri kapsamında
prefabrik binaların kurulumu, saha
geçiş yolları, kalıcı çevre çiti montajı,
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
tamamlanmıştır. 

GE-GAMA 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+ 1xGE330H
ST generator) oluşmakta olup,
soğutma sistemi denizden alınan
suyun kullanıldığı mekanik çekişli
ıslak soğutma kulesi ile
sağlanmaktadır. Bu proje ile
üretilecek elektrik ulusal iletim
şebekesine aktarılacaktır.
Santralın 2014 yılında devreye
alınması planlanmaktadır.
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Proje sahasında dolgu yapılmayacak
alanların tesfiyesi, mobilizasyon ve laydown
alanında yapısal olmayan dolgu işleri ile saha
içindeki göllenmelerde kaya dolgu işleri Nisan
ayı içerisinde tamamlanmıştır. Ana güç bloğu
ve şalt sahasındaki yapısal dolgu işlerinin
zemin iyileştirme işleri için gerekli olan temel
üst kotuna ulaşmasının ardından Avusturya
firması Keller kapsamında taş kolon ve fore
kazık çalışmalarına başlanmış, hızla devam
edilmektedir. Keller 24 Nisan itibarıyla gece
vardiyalarına başlamış, 2 makina ile günde
ortalama 50 adet taş kolon montajı
yapılmıştır. İlerleme üçüncü taş kolon
makinesinin 7 Haziran’da sahaya
ulaşmasıyla hızlandırılmış, Haziran sonu
itibarıyla taş kolon işlerinin %38’i, ön-delgi
işlerinin %39’u, kazık işlerinin %9’u
tamamlanmıştır. 

Sahada dolgudan dolayı oluşabilecek
zemin oturmaları gözlem ve kontrollerine
devam edilmektedir.

İnşaat işleri; şalt sahası kontrol binasının
temel işleri ile 30 Mayıs itibarıyla başlamış ve
31 Mayıs’ta ilk grobeton dökülmüştür. Demir
donatı ve kalıp işleri devam etmektedir. 

Kıyı yapıları işlerine kara kısmı toprak
sıyırma kazısı ile 24 Mayıs itibarıyla
başlanmıştır. 

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. 

Haziran ayında GE ve GAMA tarafından
şantiyede 2. Çevre ve İş Güvenliği (HSE)
denetimi yapılmıştır. Sonuçlar olumlu olup,
performansın devam ettirilmesi için
çalışılmaktadır. 

Soğutma kulesi, ana trafo, yüksek gerilim
şalt sahası, jeneratör kesicisi, yapısal çelik,
türbin binası tavan vinci, kazan besi suyu
pompası, soğutma suyu pompası, kondens
pompası, deniz suyu alış pompaları,
elektroklorinasyon tesisi siparişleri verilmiş,
tasarım/imalat çalışmaları devam etmektedir. 

Anahtar teslim işlerin takip, organizasyon
ve koordinasyonunda aksaklıkları önlemek
adına İşveren ile 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.

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

30 Haziran 2012 olarak planlanmış olan işe

başlama kararının (NTP), İşveren isteği

doğrultusunda 30 Eylül 2012 tarihine

ertelenmesi gündemdedir.

Geçtiğimiz ay içerisinde resmi talep ile

başvurulmuş olmasına rağmen, İşveren

proje sahası yer teslimini halen

gerçekleştirmemiştir. İşveren’e yeniden yazı

ile başvurularak yer tesliminin acilen

gerçekleştirilmesi talep edilecek olup,

sahanın teslim alınmasını müteakip kısmi

mobilizasyon işlerine başlanması
planlanmaktadır.

Mühendislik aktiviteleri kesintisiz olarak
devam etmekte olan projede, Haziran ayı
sonu itibariyle kümülatif %40 mühendislik
ilerlemesi kaydedilmiştir.

Uzun dönem imalat süreci gerektiren
satın alma 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
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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.

Haziran 2012 itibarıyla yaklaşık ilerleme
aşağıdaki gibidir:

Genel % 84,02

Mühendislik % 97,35

Satın Alma % 99,00

İnşaat ve Montaj % 74,00

Satın Alma:

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

Mühendislik:

Mühendislik işleri büyük oranda
tamamlanmış olup, imalatçılardan gelen
bilgiler doğrultusunda detay mühendislik
sonuçlandırılmaktadır.
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hareket edilmektedir. Atık ısı kazanı montaj
işleri son aşamasına gelmiştir. 

Kazanda hidrotest yapmak üzere
tamamlama işleri devam etmektedir. Buhar
türbin paketinde tüm türbin ve ana
ekipmanlar yerlerine konulmuş olup, boru
başta olmak üzere muhtelif montaj ve
hizalama işleri devam etmektedir. Soğutma
kulesi montaj aktivitelerinde de sona
yaklaşılmıştır. Saha genelinde muhtelif BOP
ekipman montajları, borulama işleri, HVAC
sistem montajı devam etmektedir. Yangın
sistemi montajında özellikle 330 kV geri
besleme kapsamında sona yaklaşılmıştır.

330 kV geri besleme kapsamı için gerekli
elektrik ekipmanlarının montajları
tamamlanmıştır. DC/UPS ve batarya sistemi,
jeneratör devre kesici, SERGI sistemi
devreye almaları tamamlanmıştır. DCS
sistemi geri besleme kapsamı montajı
tamamlanmıştır. Muhtelif test ve devreye
alma aktiviteleri devam etmektedir. Saha
genelinde pano montajı, kablo çekimi ve
terminasyonu, aydınlatma ve elektrik tesisatı
montaj aktiviteleri devam etmektedir.

Halen Ankara merkez proje ekibimizde
tam zamanlı 16, destek olarak 4 personel
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 43’ü
Türk olmak üzere 77 personel ve tamamı
lokal 770 taşeron personeli olmak üzere
847 personel görev yapmaktadır.

Lojistik:

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

İnşaat ve Montaj:

Sahada dönem itibarı ile betonarme işleri
ve yeraltı gömülü sistemlerin inşaat işleri
bitmiş durumdadır. Yapısal çelik olarak kazan
binasının ve saha genelinde muhtelif
platformların montajları devam etmektedir.
Çatı ve cephe kaplamaları da kazan
binasında devam etmekte olup, diğer
binalarda tamamlanma aşamasındadır.
Mimari işler hemen tüm binalarda devam
etmektedir. Aynı zamanda saha içi yolların da
yapımlarına dönem içinde başlanmıştır.

Gaz türbin paketi montaj işleri, muhtelif
boru işleri dışında tamamlanmak üzeredir.
330 kV geri besleme sonrasında, lube oil
flush aktivitelerine başlayabilecek şekilde
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın su ihtiyacını
karşılamak üzere, 07 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. 

Haziran 2012 itibari ile Proje yaklaşık
ilerleme yüzdeleri:

Genel % 85,3

Mühendislik % 98,9

Satın Alma % 99,5

İnşaat İşleri % 81,7

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 %99,5
oranında tamamlanmıştır. Bugüne kadar
toplam 185.511 Ton (345.451 m) (%99)
boru nakliyesi gerçekleştirilmiştir. Ductile
boru ve fittingler, fiber optik kablolar, güç

kabloları, akış 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, flowmetreler,
kuyu içi borulama malzemeleri, LV/MV şalt
tesisi, kontrol kabloları sahaya ulaşmıştır.
SCADA kontrol sistemi, klorlama sistemi,
UPS sistemleri, jeneratörler ve yakıt
tankları, haberleşme sistemleri, yangın
koruma sistemleri ve mimari kalemler için
siparişler verilmiş olup, üretimler büyük
ölçüde tamamlanmıştır. Fabrika kabul
testleri ve sahaya sevkleri devam
etmektedir.

Boru hattı aktiviteleri hızla devam
etmektedir. 25 Haziran 2012 itibarıyla
toplamda 330 km (%97) kazı yapılmış,
314 km (%92) boru kanala indirilmiş ve
256 km (%75) geri dolgu işlemi
tamamlanmıştır. Boru hattı ilerlemesi
toplamda %87 seviyesindedir. Boru hattı
işlerinin 160 km’lik bölümünü kapsayan
kısmında lokal güvenlik kaynaklı problemler

DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi

DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi



37N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2012

nedeni ile yaşanan duraksama; gerek idari,
bakanlık ve güvenlik güçleri ile toplantılar
yapılarak, gerek yerel halk ile ilişkisi iyi olan
bir taşeron ile sözleşme imzalanarak
aşılmış olup, işlere kısa kesintiler ile devam
edilmektedir.

11 adet rig ile devam etmekte olan kuyu
sondajı işlerinin, Haziran sonunda
çalışmaya başlaması planlanan yeni rig ile
birlikte, bir miktar daha hız kazanması
beklenmektedir. 9 adet gözlem kuyusu ve
21 adet üretim kuyusu tamamlanmış olup,
9 kuyuda delme ve geliştirme işleri devam
etmektedir. Kuyu işlerinde toplamda %60
ilerleme sağlanmıştır. 

O&M binaları, pompa istasyonları ve
tank kaba inşaatları, 62.500 m3 beton
dökülerek tamamlanmak üzere olup,
elektro-mekanik ve ince işlere devam
edilmektedir. Yapılarda genel ilerleme %83
seviyesindedir. Madaba ve Mudawarra
pompa istasyonlarında pompa ve motor
montajları tamamlanmış, boru montajı ile
elektrik işlerine devam edilmektedir.
Elektro-mekanik işler kapsamında genel
ilerleme %26 civarındadır.

Projenin elektrik teminine yönelik çalışan
Ürdün elektrik idareleri EDCO, NEPCO ve
JEPCO’nun toplam ilerleme yüzdesi %94
seviyesindedir. NEPCO, ana nakil hattı ile
enerji getirilmesi inşaatını tamamlayarak,
sistemi enerjilendirmeyi tamamlamıştır.
Ayrıca JEPCO idaresi, kuzey bölgede
bulunan Madaba sahası trafo merkezine
elektrik sağlamıştır. Kuyu bölgesi sistem
enerjisini sağlamak ile yükümlü olan EDCO
idaresi çalışmalarına devam etmektedir.

Devreye Alma Grubu büyük oranda
sahaya mobilize olmuştur. Devreye alma
aktivitelerinin planlama ve hazırlanma
çalışmaları devam etmekte olup, Temmuz
ayında devreye alma işlerinin başlaması
planlanmaktadır. Haziran ayı içerisinde
1 kuyunun pompa montajının
tamamlanmasının ardından, deneme
amaçlı su pompalanmıştır.

Projede, Haziran 2012 sonu itibarı ile,
toplamda 22 milyon, kayıp günlü kaza
olmaksızın 9 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, Haziran
2012 sonu itibariyle, proje miktarlarındaki
artışlar dikkate alınarak yapılan hesaplamaya
göre, %88,91 fiziksel ilerleme seviyelerine
ulaşılmıştır. 

Projede ana iş kalemleri tamamlanma
yüzdeleri şöyledir; 

Kazı İşleri %95,68

Beton İşleri %97,50

Çelik Montaj İşleri %93,96

Çatı ve Cephe Kaplama %87,21

Ekipman Montaj İşleri %81,32

Son dönemde çalışmalar; dökümhane,
haddehane, fırın, su arıtma ve toz toplama
ünitelerinin bulunduğu bölgelerde ekipman
montaj işleri ve yardımcı çeliklerin
montajında, ekipman etrafı boru işlerinin
yapımında, elektrik kablo çekimi ve bağlantı
işlerine başlanmasında ve özellikle
tamamlanmak üzere olan binaların ince
işlerinde yoğunluk kazanmıştır. 

Dökümhane bölgesinde inşaat ve montaj
işleri büyük oranda tamamlanmış olup, ilave
gelen revizyon işlerin yapımına devam
edilmektedir. EAF, LF ve Caster ünitelerindeki
ekipman etrafı borulama işleri hızlı bir şekilde
devam etmektedir ve hidrolik boruların
yıkama işlemlerine başlanmıştır. İşveren bu
bölgedeki yüksek tonajlı vinçlerin devreye
alınması işlerini tamamlamak üzeredir. 

Haddehanede ekipman montaj işleri
yapılan iş programına göre devam
etmektedir. İşveren proje ambarında bulunan
ekipmanların hepsi teslim alınmış ve ön
montajları tamamlanmıştır. Montajı
tamamlanan bölgelerde eksiklerin tespitine ve
tamamlanmasına başlanmıştır. Bunun yanı
sıra, bu ünitedeki elektrik binaları, hidrolik
odalar ve yardımcı ünitelerin inşaat işleri hızlı
bir şekilde tamamlanarak, ekipman ve
elektrik panellerinin montajı ve kablo
çekilmesi işlerine başlanmıştır. 

Su ünitesi inşaat işleri büyük oranda
tamamlanarak, işveren taşeronu olan
firmalara montaj için gerekli yerlerin teslimi
yapılmıştır. GAMA kapsamındaki mekanik
işlerin montajının da Haziran ayı sonunda
bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Rusya - Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi Projesi
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Son dönemde devreye alınan pompa
ünitesi ve altyapı ana hatları sayesinde,
tesis içerisindeki bina dışı işlerin bahar
dönemindeki yağışlı havalardan az
etkilenmesi sağlanmıştır. 

İşveren ile beraber yapılan çalışma
neticesinde projedeki GAMA kapsamında
artış olmuş ve buna göre, sözleşme tutarı ve
iş programı ile ilgili, Addendum imzalanmıştır. 

Haziran 2012 itibariyle şantiyemizde yapım
faaliyetlerinde, 2’si inşaat, 2’si 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 boru montaj işleri, 1’i yemek ve
1’i güvenlik olmak üzere toplam 15 taşeron
firma faaliyet göstermektedir.

Haziran 2012 sonu itibariyle şantiyede
347 Türk (137 GAMA, 210 Taşeron) ve
1.608 yerel (296 GAMA, 1.312 Taşeron)
olmak üzere toplam 1.955 personel
çalışmaktadır. Haziran ayı sonu itibariyle
mobilizasyon dahil 7.197.883 direkt
adam-saat kullanılmıştır.
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Kazakistan’ın Atyrau şehrinde, Petrol
Zenginleştirme Tesisi içerisinde anahtar
teslimi yürütülen ve tesisin üçüncü
doğalgaz elektrik santralı ile dizel jeneratör
yardımcı tesisinin yapım çalışmaları, alınan
ilave işlerle birlikte tamamlanmış olup,
kapsamımızdaki devreye alma ve verme
teslim işleri ile yoğun bir şekilde
uğraşılmaktadır. 

Gaz türbinleri yardımcı ünitelerinin, klima
santralları ile diğer ekipmanların testlerinin
bitirilip, enerjilendirilip devreye alındığı
mevcut devreye alma çalışmaları ile birlikte,
GATE tesislerinin ve kamplarının söküm
çalışmaları ve sahanın eski haline
getirilmesi eşzamanlı olarak
yürütülmektedir. 

Kazakistan - Kashagan Enerji 
Santralı Trench 3 Projesi



41N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 2012

Sözleşme gereği ana proje olan, petrol

zenginleştirme tesisinin devreye alınması

aşamasında tüm yüklenicilerin tesis sahası dışına

demobilize olması gerekmektedir. Bu amaç için,

tesis sahası dışında Kazak Hükümeti’nden

kiralanan arazi üzerinde dolgu ve seviyelendirme

çalışmaları devam ederken, sökülen binalar ile

makina ve ekipmanların hazırlanan yerlere

taşınmasına başlanmıştır. 

Proje süresi boyunca, tasarım değişikliklerine ve

idare tarafından temin edilen ekipmanlardaki

gecikmelere bağlı olarak, süre uzatımı ve buna

bağlı maliyelerin artması konusunda idare ile

görüşmeler yapılmakta ve alacakların resmileşmesi

için uğraşılmaktadır. 

2012 Haziran sonunda mühendislik, satınalma

ve yapım işlerinde %100’e ulaşılmıştır. Geriye

kalan devreye alma işleri % 65,30 oranında

tamamlanmıştır.
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Al-Khalij 4x350 MW Enerji Santralı
Projesi yapım işlerinin Ocak 2012
tarihinde onaylanan reaktivasyon planı
doğrultusunda tekrar başlatılması
öncesinde, şantiye sahasında tüm
birimlerin; İdare, müşavir ve tüm ana
yüklenicilerin katılımıyla, Mayıs 2012
tarihinde resmi inceleme ve hasar tespiti
gerçekleştirilmiştir. Yapılan
incelemelerde proje sahası ve
tamamlanan proje işlerinde çok ciddi
hasar olmamakla birlikte, geçici şantiye
tesislerinin büyük oranda zarar gördüğü
tespit edilmiştir. Saha ziyaretindeki
tespitler sonucunda hazırlanan hasar
raporu Haziran 2012 içerisinde İdare’ye
sunulmuştur. 

İşveren tarafından, Haziran 2012
içerisinde tarafımıza gönderilen yazı ile
1 Temmuz 2012’de şantiye sahasında
işlerin yeniden başlatılması talep
edilmiştir. Ancak, Libya’da 20 Haziran
2012 yapılması gereken Kurucu Meclis
seçimlerinin 7 Temmuz 2012’ye
ertelenmesinden dolayı, saha işlerine
başlama tarihi 1 Ağustos 2012 olarak
değiştirilmiştir. Bu süre içerisinde İdare
ile olan sözleşme ile ilgili konuların
tamamlanacağı varsayılarak
işe başlama hazırlıklarına
devam edilmektedir.

Libya - Al-Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi
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Şantiye sahasında bulunan çekirdek
bir kadro ile geçici tesislerin koruma
işleri ile soğutma suyu, su alma ve
boşaltım yapılarındaki su tahliye
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Mücbir sebep ortaya çıktığında, saha
işlerinde %58, proje genelinde ise %76
ilerlemeye ulaşılmış idi.
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16,5 MW Çakırlar 
Hidroelektrik Santralı
16,5 MW Çakırlar 
Hidroelektrik Santralı
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Artvin ili, Murgul ilçesinde bulunan
Çakırlar Hidroelektrik Santralı (Çakırlar
HES), 2 X 8,25 MW kurulu güce sahip
2 adet dikey eksenli Pelton tipi türbinden
oluşmaktadır. Yıllık öngörülen enerji
üretimi 59,6 GWh, kapasite faktörü ise
%41,2’dir. Çakırlar HES, ulusal şebekeye
31,5 kV enerji iletim hattı ile 10 km
uzaklıktaki Çakmakkaya Trafo
Merkezi’nden bağlanmaktadır. 

Üretim lisansını Mart 2007 tarihinde alan
Çakırlar HES’in finansman kapanışı Aralık
2007’de Garanti Bankası ile gerçekleştirilmiş
ve 13 Ağustos 2009 tarihinde Enerji
Bakanlığı’nın geçici kabulu ile ticari faaliyete
geçmiştir. Çakırlar HES ticari faaliyete geçtiği
tarihten itibaren yıllık ortalama %98,9 emre
amadelik oranı ile çalışmaktadır. Çakırlar
HES’in %85’i GAMA Enerji ve GAMA Grubu
Şirketleri’ne; geri kalan %15’lik hissesi ise
azınlık ortaklara aittir.

Çakırlar HES, karbon ticareti
kapsamında Verified Carbon Standard’a
(VCS) başvurmuş olup, sertifikanın 2012
yılı içerisinde alınması için çalışmalar
devam etmektedir. Çakırlar HES ayrıca
Entegre Kalite Yönetim Sertifikası’na
(ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001)
sahiptir.
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GAMA Holding ve GE-EFS’in iştiraki olan
GAMA Enerji’nin temelleri, GAMA’nın,
Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret enerji ve su
altyapı projeleri olan, Birecik Barajı ve
Hidroelektrik Santralı, Marmara Ereğlisi
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı ve
İzmit Yuvacık Barajı ve Kentsel ve
Endüstriyel Su Arıtma ve Temin projesine
dayanmaktadır. 

GAMA Enerji, hidroelektrik ile rüzgâr
enerjisi yatırımlarının yanı sıra çeşitli güç
santrallarının geliştirilmesine, yurt içinde ve
yurt dışında su temini projelerine de yatırım
yapmaya devam etmektedir. 

GAMA Enerji’nin, enerji ve su altyapı
yatırımlarına ait iştiraklerinin toplam kurulu
gücü 1.620 MW  ve toplam su kapasitesi
ise 242 milyon m3/yıl’dır. İştiraklerdeki
hisselerine karşılık gelen kurulu gücü ise
407 MW ve 103 milyon m3/yıl’dır. 

GAMA Enerji ana faaliyet alanları; yurt içi
ve yurt dışında proje geliştirme, şirket
birleşme ve satın alma, yapım ve işletme
süreçlerini kapsamaktadır. Bu süreçleri risk
yönetimi süzgeçinden geçiren GAMA
Enerji; proje finansmanı temini, yapım ve
varlık yönetimini ve varlıkların ticari
faaliyetlerini yürütmektedir. 

GAMA Enerji’nin yurt içi ve yurt dışı
yatırımlarında, birçok finans kuruluşunun
proje finansmanında sosyal sorumluluk ve
çevre riskinin yöneltilmesinde kabul ettiği
“Ekvator Prensipleri”ne uygun hareket
ederek yatırım politikasını oluşturur. Buna
ek olarak projenin geliştirme, yapım ve
işletme aşamalarında yer aldığı çevrenin
sosyo-ekonomik ve doğal eko sistemine
olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi,
edilemeyecek etkilerini de azaltmayı veya
telafi etmeyi taahhüt eder.  

GAMA Enerji, üretim portföy çeşitliliği ve
yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık
vererek elektrik üretiminin her alanında
varolan bir yatırımcı olmayı ve toplam
kurulu gücünü 2.500 MW’ın üzerine
çıkarmayı hedeflemektedir.

Faaliyette Olan

Kurulu Güç / Net Kurulu Güç

Termik : 862,5 MW / 192 MW

Hidrolik : 724,9 MW / 184 MW

Rüzgar : 32,5 MW / 31 MW

142 milyon m3/yıl su temin kapasitesi

Devam Eden 

Kurulu Güç / Net Kurulu Güç

Termik : 840 MW / 806 MW

Rüzgar : 35 MW / 34 MW

100 milyon m3/yıl su temin kapasitesi

GAMA Enerji
Kurulu Güç
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Yurt Dışı Yatırımlar

Disi Mudawarra / Ürdün

Faaliyette Olan Projeler

Yapım Aşamasında Olan Projeler

■ Varlık: Su Temin

■ Su Temin Kapasite: 100 milyon m3/yıl 

■ GAMA Energy Water International B.V.: %100

■ Ticari İşletmeye Giriş: 2013

■ İmtiyaz Süresi: 25 yıl

Tynagh DGKÇS / İrlanda

■ Varlık: Doğal Gaz Kombine Çevrim 

■ Kapasite: 384,5 MW 

■ GAMA Energy International B.V.: %40

■ Ticari İşletmeye Giriş: 2006

■ Yıllık Ortalama Üretim: 2.300 GWh
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Faaliyette Olan Projeler

Gelişmekte olan Projeler

Yurt İçi Yatırımlar

Kırıkkale DGKÇS / Kırıkkale

■■ Varlık: Doğal Gaz Kombine Çevrim 
■■ Kapasite: 840 MW 
■■ GAMA Enerji: %96
■■ Ticari İşletmeye Giriş: 2015
■■ Yıllık Ortalama Üretim: 6.300 GWh

Gök II RES / Manisa

■■ Varlık: Rüzgar
■■ Kapasite: 35 MW 
■■ GAMA Enerji: %96
■■ Ticari İşletmeye Giriş: 2014
■■ Yıllık Ortalama Üretim: 123 GWh

İzmit Su / Kocaeli
■■ Varlık: Su Arıtma ve Temin

■■ Kapasite: 142 milyon m3/yıl 

■■ GAMA Enerji: %72,32

■■ Ticari İşletmeye Giriş: 1999

■■ İmtiyaz Süresi: 15 yıl

Trakya DGKÇS / Marmara Ereğlisi
■■ Varlık: Doğal Gaz Kombine Çevrim 
■■ Kapasite: 478 MW 
■■ GAMA Enerji: %8
■■ Ticari İşletmeye Giriş: 1999
■■ İmtiyaz Süresi: 20 yıl
■■ Yıllık Ortalama Üretim: 3.800 GWh

Sares RES / Çanakkale
■■ Varlık: Rüzgar 

■■ Kapasite: 22,5 MW 

■■ GAMA Enerji: %96

■■ Ticari İşletmeye Giriş: 2010

■■ Yıllık Ortalama Üretim: 85,1 GWh

Karadağ RES / İzmir
■■ Varlık: Rüzgar 

■■ Kapasite: 10 MW 

■■ GAMA Enerji: %96

■■ Ticari İşletmeye Giriş: 2012

■■ Yıllık Ortalama Üretim: 29,4 GWh
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Lamas III-IV HES / Mersin

■■ Varlık: Nehir-tipi Hidro
■■ Kapasite: 36,4 MW 
■■ GAMA Enerji: %99,95
■■ Ticari İşletme ye Giriş: 2009
■■ Yıllık Ortalama Üretim: 120 GWh

Çakırlar HES / Artvin

■■ Varlık: Nehir-tipi Hidro 
■■ Kapasite: 16,5 MW 
■■ GAMA Enerji: %84,9
■■ Ticari İşletmeye Giriş: 2009
■■ Yıllık Ortalama Üretim: 60 GWh

Birecik HES / Şanlıurfa

■■ Varlık: Rezervuarlı Hidro
■■ Kapasite: 672 MW
■■ GAMA Enerji: %20
■■ Ticari İşletmeye Giriş tarihi: 2001
■■ İmtiyaz Süresi: 15 yıl
■■ Yıllık Ortalama Üretim: 2.000 GWh
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Fuarda Zoomlion firmasının 37
metrelik Kamyona Monte Beton
Pompası, Lonking firmasının Lastik
Tekerlekli Yükleyicisi, Amerikan menşeili
Mustang marka Çok Amaçlı Mini
Yükleyici ve Ataşmanları ile 2012 yılında
Türkiye pazarına sunulan E-P marka
Forklift sergilenmiştir. 260 metrekare
stand alanıyla fuarda yer alan GAMA
Ticaret ve Turizm A.Ş., fuarın ağır iş
makineleri alanındaki tek katılımcı firması
olma avantajıyla yoğun ilgi görmüş, fuar
ve sonrasında makine satışı
gerçekleştirmiştir.

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., 
4-8 Nisan 2012 tarihleri arasında 
Bursa Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen 
Bursa Kent 2012 Belediye
İhtiyaçları Fuarı’na katılmıştır.

Bursa Belediye İhtiyaçları Fuarı
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Standımızı ziyaret eden tüm kamu ve
özel sektör temsilcileriyle yakından ilgilenen
GAMA Ticaret yetkilileri, makineler
hakkında detaylı bilgiler vermiş, yeni satış
olasılıkları yaratmıştır.

Zoomlion firmasının beton ekipmanları
biriminden 2 yönetici de fuar süresince
standımızda hazır bulunmuşlar ve
sergilenen beton pompası ile ilgili teknik
konularda destek vermişlerdir.

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., 2012
yılında, Çin’in forklift ve lojistik ekipmanları
üreticisi E-P firması ile temsilcilik
anlaşması imzalamıştır. 40 ülkede
300’ün üzerinde distribütörüyle
satışlarını sürekli artıran E-P firması,
hızlı ve profesyonel servis ağıyla hizmet
vermektedir. Kalite ve güveni sağlamak
amacıyla en iyi komponentleri üretiminde
kullanan E-P, kontrol ünitelerini
Amerika’dan, motoru Japonya ve
Almanya’dan tedarik etmekte ve 3 farklı
üretim tesisinde dizel motorlu,
LPG’li ve elektrikli forklift
üretmektedir.

GAMA Ticaret ve Turizm
A.Ş., Bursa Kent 2012 fuarında,
3 ton kaldırma kapasiteli E-P
marka forklifti sergileyerek yeni
ürün grubunu Bursa ve çevre
illerden fuara gelen
ziyaretçilere
tanıtmıştır.



Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile
şirketlerin kurumsal yönetim, şeffaflık ve
dürüstlük ilkelerine dayanan uluslararası
standartlarda ticaret ortamına geçmesi
hedeflenmektedir. Yeni Kanun, 13 Ocak 2011
tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 14 Şubat
2011 tarihinde Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yasallaşmıştır. 

Yeni TTK, iki alandaki düzenlemeler
dışında, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Muhasebe Standartları’nın ve
bağımsız denetimin uygulanmasına ilişkin
kurallar 1 Ocak 2013, sermaye şirketlerinin
internet sitesi kurma ve içeriğini oluşturma
yükümlülükleri ise 1 Temmuz 2013’te
yürürlüğe girecektir. 

TTK’nın yeni hükümleri uyarınca şirketler,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(“UFRS”) ile özdeş Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına (“TFRS”) uygun
raporlama yapmak zorunda kalacaklardır.
Bağımsız denetim, adil yönetim, şeffaflık ve
hesap verilebilirlik ilkeleri için özellikle
kurumsal yönetim alanında önemli
değişikliklerin yapılması da gerekecektir.

Yeni TTK ile;

• Kurumsal yönetim, tüm parametreleri ile
sisteme egemen olacaktır. Şirketler, adil
yönetilen, şeffaf, hesap verebilir ve
sorumlu işletmelere dönüşeceklerdir. Yeni
TTK ile bugüne kadar sadece halka açık

şirketler için geçerli olan kurumsal yönetim
kriterleri, anonim ortaklığın tüm alt türleri
ve atıf hükümleri ile kısmen limited
ortaklılar için de geçerli olacaktır.

• TFRS ve bağımsız denetim, şeffaflığı
güçlendirecektir. Dünyaca kabul görmüş
standartlar uygulama alanı bulacaktır.
TFRS uyarınca defter tutma ve raporlama,
bağımsız denetim ve işlem denetimi şart
koşulmaktadır.

• Pay sahibi olmanın değeri
yükseltilmektedir. 

• Şirketlerin kuruluşu ve yeniden
yapılanması kolaylaştırılmakta, ancak
daha güvenceli hale getirilmektedir.

• Limited ortaklıklar ve anonim ortaklıklar
mantık olarak yaklaştırılmaktadır.

• Şirketler topluluğu tüm yönleri ile kanuni
düzenlemeye kavuşturulmaktadır.

• Şirket kuruluşları, rasyonel, akıcı, şeffaf
bir sisteme bağlanmaktadır.

• Sermayenin korunması, çok yönlü
kurallarla güvence altına alınmaktadır.

• Yönetim yapısının ve üst düzey yönetimin
örgütlenmesine ilişkin çeşitli alternatifler
getirilmektedir.

• Birleşme ve bölünmeler başta olmak
üzere yeniden yapılanmalar açıkça
düzenlenmektedir.

Yeni TTK şeffaflaşmayı hem finansal hem
de yönetsel anlamda somut kurallara
bağlamaktadır. 

Finansal şeffaflık, uluslararası muhasebe
standartlarına uyarlanmış Türkiye Muhasebe
Standartlarının yürürlüğe konulmasıyla ve
muhasebe düzeninin tamamen bu
standartlara uygun olarak yapılandırılmasıyla
sağlanmaktadır. Yeni TTK, finansal şeffaflığın

gereklerinin yerine getirilmesini bağımsız
denetim yoluyla sınamaktadır.

Yönetsel şeffaflık ise, şirketin yönetim
organının hesap verilebilirlik ve sorumluluk
ilkelerine cevap verebilecek ölçüde
yapılandırılması ve yönetim faaliyetinin
ortaklık menfaatinin ve ticari sırların çizdiği
sınırlar dâhilinde bilgi toplumu hizmetleriyle
menfaat sahiplerine yansıtılmasıdır.
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Yeni TTK Neler Getiriyor ?

Yeni TTK, Yönetsel ve Finansal Anlamda Şaffaflık Getiriyor:



Ekonomi yönetiminin, iş dünyasından gelen
talep ve eleştirileri de dikkate alarak hazırladığı
55 maddelik değişikte hapis cezaları,
çoğunlukla para cezasına dönüştürülmektedir
Şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına
imkân sağlanarak, şirkete borçlanma cezai
yaptırım kapsamından çıkartılmaktadır. 

➡ Anonim ve limited şirketler tek kişilik
olabilecek

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte,
anonim şirketler ve limited şirketler. “tek kişi” ile
kurulabilecek, mevcut şirketler ise “tek kişilik” e
dönüşebileceklerdir.

➡ Tek kişilik yönetim kurulu 

Yürürlüğe girecek olan yeni TTK ile “tek
kişilik yönetim kurulu” olabilecek, söz konusu
görevi eğer istenirse “ortak olmayan” bir
şahısta yürütebilecektir.

➡ Borçlanma yasağına yeni düzenleme 

Türk Ticaret Kanununun iş dünyası
tarafından en çok eleştirilen maddesi olan
şirkete borçlanma yasağına ilişkin maddesi
yeniden düzenlenerek, pay sahiplerinin
sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş
borçlarını ifa etmedikleri sürece şirkete
borçlanamayacakları bir şekle getirilmiştir. 

Buna göre şirkete vadesi gelmiş “sermaye
taahhüdü borcu” bulunmayanlar, şirketin karlılık
durumuna göre şirketten borç para
çekebileceklerdir.

Yine borçlanmayla ilgili "Şirketle işlem
yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395.
maddede de değişikliğe gidilerek söz konusu
maddenin 2., 3. ve 4. fıkraları yürürlükten
kaldırılmaktadır Böylece "Yönetim Kurulu üyesi,
yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının
ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde
yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete
nakit veya ayni borçlanamazlar. Bu kişiler için
şirket kefalet, garanti ve teminat veremez,
sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını
devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan
tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin
yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için
doğrudan takip edebilirler. 202'nci madde
hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler
topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil

olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık
Kanununun özel hükümleri saklıdır" ibareleri
kanundan çıkartılmaktadır. 

Maddenin yeni şeklinde “mal karşılığı
borçlanma” yasak olmaktan çıkartılmıştır.

Yapılan başka bir değişikliğe göre de; pay
sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile
yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan
üçüncü derece dahil yakınları, şirkete “nakit”
borçlanamayacaklardır.

➡ Denetimde Bakanlar Kurulu'na yetki 

Kanunun 'Denetim' başlıklı 397. maddesinde
yapılan değişiklikle finansal tabloların denetçi
tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlarına göre denetleneceği,
denetime tabi olanların hazırlanmış olan
finansal tablolarının denetimden geçip
geçmediği, denetimden geçmiş ise denetçi
görüşünün ilgili finansal tablonun başlığında
açıkça belirtmek zorunda oldukları hüküm
altına alınarak, denetime tabii olacak şirketleri
belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na
verilmektedir.

➡ İmtiyazlı paylar 

Türk Ticaret Kanununun imtiyazlı payların
tanımına ilişkin maddesine yeni bir fıkra
eklenmiştir. Buna göre, sermayesinin
yarısından fazlası tek başına veya birlikte;
Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu
tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar,
kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait
anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda
sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde,
bunların sahip oldukları paylara tesis
edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer
paylara, belirli bir grup oluşturan pay
sahiplerine, belirli pay gruplarına Türk Ticaret
Kanununun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012
tarihinden sonra aleyhe imtiyaz tesis
edilemeyecektir.

➡ Denetçinin sorumluluğu

Taslak metinde denetçilerin sorumluluğu
yeniden düzenlenmektedir. Buna göre, şirketin
ve şirketler topluluğunun yıl sonu ve konsolide
finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını
denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni
görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu
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Türk Ticaret Kanununda Yapılması Öngörülen 55 Maddelik
Değişiklikler Ana Hatlarıyla Şöyle:
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hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de
pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı
verdikleri zarar dolayısıyla sorumlu olacaklardır. 

➡ Cezaların para cezasına çevrilmesi 

Türk Ticaret Kanunun ’da en çok eleştirilen
konulardan biri olan hapis cezaları ise ağırlıklı
olarak para cezasına çevrilmektedir.
Hükümetin, hazırladığı taslak metinde "İşletme
defteri tutmayanlar, her türlü belgenin
fotokopisini tutmayanlar, defterlerini notere
onaylatmayanlar, defter ve kayıtlarını Türkçe
tutmayanlar, her faaliyet döneminin açılış ve
kapanışında envanter çıkarmayanlar, bilgisayar
ortamındaki defter ve kayıtları denetim
sırasında basılı olarak hazır tutmayanlar" 4 bin
lira idari para cezası çarptırılacağı belirtilmekte
olup, kanunda bu işlemleri yapmayanlar için
200 günden az olmamak üzere adli para
cezası öngörülmektedir.

Yine 100 günden 300 güne kadar adli para
cezası öngörülen, "defter ve kayıtlarını Türkiye
muhasebe standartlarına uygun tutmayanlara"
4 bin lira idari para cezası verilecektir. Kanunda
rapor tutmayanlar için öngörülen 2 yıla kadar
hapis cezası ise "Bağlı şirketlerle ilgili rapor
tutmayanlara" 200 günden az olmamak üzere
adli para cezası uygulanması yönünde
değiştirilmektedir. Yine kanun da 2 yıla kadar
hapis cezası öngörülen "Defter, kayıt ve
belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetim
elemanına sunmayan ve denetimi
engelleyenler" için yeni düzenlemede 300
günden az olmamak üzere adli para cezası
verilmesi istenmektedir. 

➡ İnternet sitesine yeni düzenleme 

İnternet sitesi oluşturmak durumunda olan
sermaye şirketleri için, sitenin kurulma zamanı,
siteye konulacak içeriklerin hangi sürede siteye
konulacağı, sitede ilan edilecek konular ve
geçişe yönelik kurallar yeniden belirlenerek,
internet sitesinde yayınlanacak bilgiler, gelen
eleştiriler doğrultusunda sınırlanmıştır. 

"İnternet sitesini oluşturmayan şirket
yöneticilerine" 100 günden 300 güne kadar adli
para cezası istenmektedir. Kanunda bu
durumdaki şirket yöneticileri için 6 aya kadar
hapis, 100 günden 300 güne kadar adli para
cezası öngörülmektedir. Teklifte, ayrıca
"İnternet sitesine konulması gereken içeriği
koymayanlar" için 100 güne kadar adli para
cezası öngörülmektedir. 

➡ Veri korumada sorumluluk verildi

Kanunun 24. Maddesinde yapılan
değişiklikle, ticaret sicili kayıt işlemlerinin
elektronik ortamda tutulması nedeniyle, veri
gizliliğinin korunması kanuna eklenerek ilgili
kurum bu bilgileri korumakla görevlendirilmiş
olacaktır.

➡ Yanlış tescil bilgisine hapis cezası
kalktı

6335 sayılı kanunun 4. Maddesiyle, Türk
Ticaret Kanunu'nun 38. maddesinde yapılan
değişiklikle, "Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe
aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla
kadar hapis veya adli para cezasıyla
cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı
zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır"
ibaresindeki, hapis cezası "2 bin TL para
cezası" olarak değiştirilmiştir. 

➡ Ticaret unvanı ve sicil numarasının
yazılacağı yerler

6335 sayılı kanun ile TTK 39. Maddesinde
tartışmalı ticaret unvanı ve sicil numarası gibi
bilgilerin nerelerle yazılacağına ilişkin değişiklik
yapılmıştır. Kanundaki "her türlü belge" ifadesi
yerine, hangi belgelerde olacağı tek tek
sayılmıştır. Yeni düzenlemede, işletmeyle ilgili
düzenlenen ticari mektuplar, ticari deftere
yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil
numarası, unvanı, işletmenin merkezi bilgileri
yer alacaktır. İnternet sitesi kurma
yükümlülüğünde olanlar, bunlara ek olarak
tescil edilen internet sitesi adına da yer
vereceklerdir. Aynı bilgiler, internet sitesine de
konulacak olup, internet sitesinde bunlara ek
olarak sadece anonim şirketlerde, yönetim
kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları,
taahhüt edilen ve ödenen sermaye, limited
şirketlerde ise müdürlerin ad-soyadları ile
taahhüt edilen ve ödenen sermayeler ve yine
komandit şirketlerde yöneticilerin ad soyadları
ile sermaye bilgilerine yer verilecektir. 

6335 sayılı kanun ile TTK 39, 45 ve 48.
Maddelerinde yer alan, ticaret unvanı ve diğer
bilgilerin kullanılmaması, ticari unvanın
benzerlerinden ayrılması için gerekli olan
eklemenin yapılmaması, şubelerin şube
olduğunu belirtmemesi durumlarında iki bin TL
para cezası verilmesi de hükme bağlanmıştır. 

Şirket isimlerinde Türk, Türkiye ve Milli
kelimelerinin Bakanlar Kurulu kararı olmadan
kullanılması, tek başına ticaret yapanların bir
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şirket gibi izlenim vermesi, şirketin mali ve
faaliyet durumuna ilişkin yanlış bilgi verilmesi
üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılmaktadır. Ayrıca, ticaret ünvanı ile
işletmenin birbirinden ayrılamaz olarak
devredilmesini düzenleyen 49. Maddeye aykırı
olarak unvan veya işletme devredenler de üç
aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacaklardır.

➡ Defter tutma zorunluluğuna
yumuşatma

6335 sayılı kanunun ile TTK 64.
Maddesinde yapılan değişiklikle, bütün
tacirlerin istisnasız olarak Türkiye Muhasebe
Standartlarına (TMS) ve Kanunun 88.
Maddesinde belirtilen Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu'nun yetkisi kapsamında
belirleyeceği esaslara göre defterlerini tutma
zorunluluğu yumuşatılmıştır. Türkiye Muhasebe
Standartları ifadesi madde metninden
çıkarılmış olup, yapılan değişiklikte, 64.
maddenin 3. ve 5. Fıkraları yeniden yazılmıştır.
Maddeyle, fiziki ortamda tutulan yevmiye,
defteri kebir, envanter, pay defteri, genel kurul
toplantı ve müzakere defteri defterlerinin,
açılış-kapanış ve noter onaylarına ilişkin zaman
zorunlulukları yazılmıştır.

Beşinci fıkrada yapılan değişiklikle, yevmiye,
defteri kebir ve envanter defteri dışındaki bütün
defterlerin TMS Kurulu tarafından çıkarılacak
yönetmelikle esaslarının belirlenmesi hükmü
kaldırılarak, defter tutmakla yükümlü tüzel
kişilerin Vergi Usul Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uymasına yönelik atıf konulmuş,
ve defter tutma standartlarına uyumun Vergi
Usul Kanunu hükümleri dışında
değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

6335 sayılı kanunun ile TTK 65 ve 84.
Maddesinde yapılan değişiklikle, defterlerin
Türkiye Muhasebe Standartlarına istisnasız
olarak uyması zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin
olarak önceki maddelerde yapılan değişiklikleri
gerekli kılan düzenleme ise Tasarının 11.
Maddesi ile Kanunun 88. Maddesinde
yapılmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu'na, şirket
büyüklükleri ve sektörler yanında kar amacı
gütmeyen kuruluşlar için de farklılaşmış
Muhasebe Standardı belirleme yetkisi
tanınmıştır. Özerk kurulların kendi alanlarına
yönelik yapacakları standart belirleme yetkisi,

ayrıntı düzeyinde olarak net biçimde
sınırlanmıştır. 

6335 sayılı kanunun ile, şirket
birleşmelerinde rapor düzenleme
zorunluluğunda, küçük işletmelere verilen rapor
düzenlememe imkanı, küçük ve orta ölçekli
(KOBİ) şirketlere tanınmıştır. Aynı kapsamda,
bölünme durumunda rapor düzenleme ile halka
açık olanların bölünme durumunda incelemeye
açılmasında, küçük şirketlere tanınan
anlaşarak bu işlemlerin yapılmaması hakkı,
orta ölçekli şirketlere de tanınmıştır. 

➡ Birleşme durumunda alacakların
korunması

Kanunun 157. Maddesinde yapılan
değişiklikle, daha önce birleşme durumunda,
alacaklılara haklarını bildirmek amacıyla
Türkiye çapında yayınlanan üç ticari gazetede
ilan yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ticaret
siciline ilan vermek ve internet sitesinde ilanı
yayınlamak yeterli sayılmaktadır.. Aynı
kapsamda, diğer bazı maddelerde bulunan
ticari gazetelerde ilan verme zorunluluğu da
kaldırılmıştır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 4 ve
5'te ticari davaların içine "çekişmesiz yargı
işleri" de dahil edilmiştir. Yapılan değişiklikle,
ticari davaların içine herhangi bir ihtilaf
içermeyen, yani davalı tarafı olmayan ticari
nitelikle "çekişmesiz yargı işleri" de eklenmiştir.
Ayrıca, 5. Maddede, yapılan değişiklikle, bir
davanın hangi mahkemede görüleceğine ilişkin
usul tarifi kaldırılarak, asliye hukuk ve ticaret
mahkemesi arasında ilişkinin "görev ilişkisi"
olduğu belirtilerek, hangi mahkemenin görevli
sayılacağına usul hükümlerine göre karar
verilmesi esasa bağlanmıştır. 

6335 sayılı kanunun ile, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na ait atıflar ve yetkiler Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

6335 sayılı kanunun ile TTK 2, 3 ve 5. geçici
maddeleri yürürlükten kaldırılarak, Türkiye
Muhasebe Standartları Kurumu ile diğer
denetim organları kuruluncaya kadar,
TÜRMOB, Maliye ve ilgili üst kurullarca,
“standardı belirleme” yetkisi, kanunda
öngörülen üst kurulların kurulmasına kadar
ertelenmiştir.
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Marmaray 1st Phase, Bosphorus
Railway Tube Crossing, Tunnels and
Stations / Turkey (page 22)

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 29 October 2013. Physical
progress reached to approximately 87.30% in
total as of July 2012.

Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project 
Hatay / Turkey (page 30)

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.

In line with the project plan; by June 2012,
57.70% of the engineering, 32.90% procurement
and 3.50% of the site construction works have
been completed. The progress for the overall
works is about 18.50%. 

Within the scope of mobilization works,
construction of prefabricated mobilization
buildings, site access road, site perimeter
fencing, camp area and site electricity works,
telephone and internet system, water supply,
waste water treatment, hazardous waste
temporary storage and disposal and
management systems have been completed. 

During April, non-structural filling at mobilization
and lay-down area, rock filling at wet areas and

rough grading have been completed. At Power
Block Area and Switchyard; following the
completion of structural filling up to the
foundation level required for the commencement
of soil improvement works, stone columns and
piling activities have been started within the
Scope of Austrian company Keller and still
ongoing. Keller initiated night shifts as of April
24, 2012 and average number of stone columns
achieved per day with night shifts has been
recorded as 50. The progress has been
accelerated by the third stone column machine
delivered at site on June 7, 2012. 

By June 2012, 38% of the Stone Columns, 39%
of the Pre-drilling, 9% of the Piling works have
been completed. The progress for the Overall
Soil improvement Works is about 31%

Ground settlement monitoring is being
conducted regularly at site. 

Civil Works have commenced by the Switchyard
Control Building’s foundation works and the first
plain concrete has been poured on May 31,
2012.  Formwork and reinforcement works are
on-going.

Off-shore works have commenced with top-soil
removal on on-shore part starting from south-
west corner of site fence on May 24, 2012.

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 June, 2nd HSE Audit has been
performed at Site by GE and GAMA. The results
are satisfactory and the studies are consistently
ongoing for the performance to be
continued/improved. 

Cooling Tower, Generator Step-up Transformer,
HV substation, Generator Circuit Breaker,
Structural Steel, Turbine Hall Overhead
Travelling Crane, Boiler Feed water Pump,
Circulating Water Pump, Condensate Extraction
Pump Seawater Intake Pumps and
Electrochlorination Plant purchase orders have
been released; detailed engineering and
manufacturing works are in progress. 

In order to follow-up, organize and coordinate
EPC process, many meetings with GE and
Employer are being performed regularly to
prevent any delay or additional cost thereof.
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Dervish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant, Karaman / Turkey
(page 32)

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.

Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli / Turkey (page 33)

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 Company.
Power plant, once completed, is expected to
produce approximately 7,250 GW hour
electricity per year.

Given Limited Notice to Proceed (LNTP) on
June 30th, 2011, Notice to Proceed (NTP) -to be
awarded on June 30th, 2012 as scheduled in
amended Contract- has been requested to be
postponed to September 30th, 2012 as per
Owner’s request. 

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

Riga TPP-2 Reconstruction Second
Unit Project / Latvia (page 34)

GAMA Power Systems was 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 June 2012; 97.35% of the engineering
works, 99% of procurement works and 74% of
site construction works have been completed.
The progress for the overall work is about
84.2%. 

The contracts for the supply of main and
auxiliary equipment, material have been signed.
Procurement of any top up commodity items is
ongoing as the design is progressing.

Concrete and U/G system installation works are
completed. Structural steel erection works are
completed except HRSG building and
miscellaneous platforms. Cladding works are
ongoing in HRSG building and are being
finalized in other areas. Architectural & finishing
works are ongoing. Construction of site roads is
commenced.

Gas turbine installation works are close to
completion except miscellaneous piping works.
The plan is to be ready for L/O flushing after the
330 kV backfeed. HRSG erection works are
almost completed. Finalization works for
hydrotests are ongoing. All the turbines and
main equipments of STG package have been
placed, piping and miscellaneous installation
and alignment works are ongoing. Cooling tower
installation is almost completed. Miscellaneous
BOP equipment installations, piping works and
HVAC system installation works are being
carried all over the site. Fire fighting system
installation works are almost completed
especially where required for backfeed.

Installation of electrical equipments required for
backfeed is completed. Commissioning works of
DC/UPS & Batteries system, GCB’s and SERGI
system have been completed. DCS system
installation is completed for Backfeed.
Miscellaneous testing and commissioning works
are carried out. Site general panel installation
works, cable pulling & termination works and
lighting and electrical utilities installation works
are continuing.
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Jordan - DISI Mudawarra to Amman
Water Conveyance System / Jordan
(page 36)
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, 99.46% of the procurement works and
81.70% of the civil works are completed.
Major engineering activities have almost been
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 185,511 tons (345,451 mt)
(99%) of pipe has been completed to date.
Ductile pipes and fittings, fiber optic cables,
power cables, flow control valves, block valves,
air pressure valves, pump control valves, surge
tanks, piezometer well materials, cathodic
protection material, well pumps, conveyance
pumps, instruments, transformers, overhead
cranes,HVAC equipment, well riser pipe, LV/MV
switchgear and control cables 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 almost been
completed. Factory acceptance test and delivery
is ongoing. 
330 km (97%) of excavation works, 314 km
(92%) of pipe lowering works and 256 km (75%)
of backfilling works have been completed.
Progress in pipeline works is 87%. 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. Drilling acitivities will be fasten with the
mobilization of new rig in end of June. 9
piezometer wells and 21 production wells have
been completed. The well development and
drilling activities are ongoing for 9 wells. The
total progress for well drilling activities is 60%

and necessary actions have been taken to
fasten the drilling activities.
Construction & erection works for O&M
buildings, pump stations and tanks have been
almost completed by pouring a total of 62,500
m3 (~100%) of concrete.The total progress for
structural civil works is 83%. Electro mechanical
works at Madaba and Mudawarra site have
been continued with piping works and pump &
motor installation has been completed on both
sites. The total progress for electro mechanical
works is 26%.
Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 94%. Both NEPCO,
responsible for overheadline transmission and
JEPCO responsible for energization of north site
Madaba Bridge have been completed the
ernergization of the sites. EDCO responsible for
energizing the wellfield system has been
continued to their scope of works. 
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. Commissioning works are
planned to be started in July. One well pump
installation and trial of the well pump has been
successfully completed by pumping water from
the well.

Kaluga Electro Stell Melting Complex
Project / Russia (page 38)

“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 88.91 % by July 2012. Over all planned
quantities and progress in site works is as
below; 
Excavation Works      96%
Concrete Works        98% 
Steel Structure Works  94%
Cladding Works        87%
Equipment Erection Works 81% 
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In this period, civil works, mechanical works and
electrical works are especially going on in
Meltshop, Rolling Mill, Dedusting system and
Water Treatment Units. The civil works outside
the units and underground piping works have
been completed. In Water Treatment, the
completed works are being handed over to
Client’s other subcontractors. The mechanical
and electrical erection works in Meltshop and
Furnace Area are planned to be completed by
the end of July. In Rolling Mill Area, despite of
sequezed schedule, civil works of electrical
rooms, hydraulic rooms and ventilation rooms
have been completed and electrical and
mechanical works have been started as
planned. The overall project is planned to be
completed in December 2012.

Kashagan 2x35 MW “Oil Trench-3”
Power PLant / Kazakhstan (page 40)

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
June 2012, the overall project progress is 95 %.
The construction of the buildings completed.
The pre-commissioning and commissioning
activities are ongoing at gas turbines and their
auxiliary equipment and diesel generators.
According to the modified program, the
completion of commissioning activities will be
end of August 2012 including all systems.

Çakırlar 16.5 MW Hydroelectric
Power Plant (page 44)

Çakırlar 16.5 MW Hydroelectric Power Plant
(HEPP) is located in Artvin, Murgul district. The
project consists of 2 vertical axis Pelton turbines
2 X 8.25 MW and the expected annual energy
generation and capacity factor are 59.6 GWh
and 41.2 % respectively. Çakırlar is connected
to the national grid through 31.5 kV overhead
power transmission lines, which end at the
Çakmakkaya substation, approximately 10 km
away from the power plant. 

Çakırlar HEPP received its generation license in
March 2007. The financial close was achieved
in December 2007 with Garanti Bankası. MENR
(Ministry of Energy and Natural Resources)
provisional acceptance certificate was issued
and Çakırlar HEPP commenced commercial
operation on 13th August 2009. Çakırlar HEPP

has been operating with 98.9% availability rate
since COD ( Commercial Operation Date).
Çakırlar HEPP’s 85 % share is owned by GAMA
Enerji and affiliates of GAMA Group; remaining
15 % share is owned by individuals. 

Çakırlar HEPP applied to Verified Carbon
Standard (VCS) as part of carbon trading
process and the studies have been proceeding
to receive carbon certificate in 2012.Çakırlar
HEPP also has Integrated Quality Management
System (ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001)
certificates.

GAMA Trading and Tourism (page 40)

GAMA Trading and Tourism Inc., Co.,
construction Machinery division has participated
to Kent 2012 Municipality Requirements Fair in
April 4-8, 2012 in Bursa.

Gama Trading has exhibited Zoomlion brand
37 meter truck mounted concrete pump,
Lonking brand wheel loader, Mustang brand
skid steer and E-P brand forklift during the fair.

Gama was the only participant related with
construction machinery sector in the fair and
has used this advantage during the fair. Gama
has reached most of the target groups in the fair
such as municipalities and private sector
representatives. 

Most of the municipality and private sector
authorized personnel showed interest to the
products and Zoomlion brand 37 meter truck
mounted concrete pump has been delivered to
ODAK BETON company.

2 managers from Zoomlion concrete pumps and
equipments divison supported Gama during the
fair for marketing and technical subjects.

Gama Trading construction machinery divison
has introduced E-P brand and product in the
fair.

EP is a provider which not only provides a full
range of storage and logistics equipments, but
also provides warehousing and logistics
technology services. EP has played a key role in
warehouse equipment industry of China. E-P
has established a sales network with more than
300 distributors in around 40 countries around
the world. The worldwide network provides quick
and professional service. EP uses best
components from all over the world, such as
controller from USA, engine from Japan, motor
from Germany, which make the best quality of
E-P products. EP has 3 big manufacturing
plants as Zhejiang, Jiangsu and BIGLIFT.
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

ëíêéàíEãúëíVé 1 ùíÄèÄ èêéEäíÄ

«åÄêåÄêÄâ»,  JEãEáNéÑéêéJNéÉé

íéNNEãQ à ëíÄNñàâ èéÑ

Åéëîéêëäàå èêéãàVéå / íìêñàQ

(ÒÚr.22)

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‡

- 29 ÓÍÚq·rq 2013 „.  N‡ Ë˛Î¸ 2012 „.
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 87,30 % ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -870 åVí

NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE, ïÄíÄâ-ùêáàN,
íìêñàQ (ÒÚr.30)

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.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔrÓÂÍÚ‡ Ì‡ Ë˛Ì¸ 2012 „Ó‰‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚

ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ó·˙ÂÏ˚: ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ -
57,70%, Á‡ÍÛÔÍË – 32,90% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ -3,50%. èrÓˆÂÌÚ

Á‡‚Âr¯ÂÌËË ÔÓ ‚ÒÂÏ r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÎ

18,50%.

V Ó·˙ÂÏÂ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û

Ò·ÓrÌ˚ı ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı Á‰‡ÌËÈ,
ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ì˚ı ‰ÓrÓ„, Ó„r‡Ê‰ÂÌËq ÔÓ

ÔÂrËÏÂÚrÛ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË,  ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÓrÓ‰Í‡ Ë ˝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

ÒËÒÚÂÏ‡ Ëı Ó·r‡·ÓÚÍË Ë ÛÚËÎËÁ‡ˆËË.

V ‡ÔrÂÎÂ ÏÂÒqˆÂ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚

ÔÓ Á‡Ò˚ÔÍÂ 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‡ı Ë ÔÂr‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ

‚˚r‡‚ÌË‚‡ÌËÂ „rÛÌÚ‡. N‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒËÎÓ‚Ó„Ó

·ÎÓÍ‡ Ë r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡: ‚ÒÎÂ‰ Á‡

Á‡‚ÂrÂ¯ÂÌËÂÏ Á‡Ò˚ÔÍË ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌ˚ÏË

Ï‡ÚÂrË‡Î‡ÏË ‰Ó ÛrÓ‚Ìq ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îq Ì‡˜‡Î‡ r‡·ÓÚ ÔÓ

ÛÍrÂÔÎÂÌË˛ „rÛÌÚ‡, ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ Ë

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛

Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‚‡ÈÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ ‡‚ÒÚrËÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Keller».
äÓÏÔ‡ÌËq «Keller» Ò 24 ‡ÔrÂÎq 2012 „. Ì‡˜‡Î‡

r‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë ‚ ÌÓ˜Ì˚Â ÒÏÂÌ˚, Ë ÒrÂ‰ÌÂÂ

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÌ, ÔÓÒÚrÓÂÌÌ˚ı

Á‡ ÒÛÚÍË Ò ÌÓ˜Ì˚ÏË ÒÏÂÌ‡ÏË ·˚ÎÓ ‰Ó‚Â‰ÂÌÓ

‰Ó rÂÍÓr‰ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ 50. í‡ÍÓÈ ıÓ‰

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ·˚Î ÛÒÍÓrÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛

ÚrÂÚ¸ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ Í‡ÏÂÌÌ˚ı

ÍÓÎÓÌÌ, ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ 7 Ë˛Ìq

2012 „Ó‰‡.

N‡ Ë˛Ì¸ 2012 „Ó‰‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ 38% Í‡ÏÂÌÌ˚ı

ÍÓÎÓÌÌ, 39%  ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò‚ÂrÎÂÌËq,
9% Ò‚‡ÈÌ˚ı r‡·ÓÚ. ïÓ‰ r‡·ÓÚ ÔÓ ÛÍrÂÔÎÂÌË˛

„rÛÌÚ‡ ‰ÓÒÚË„ 31%.

N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ rÂ„ÛÎqrÌÓ ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq

Á‡ÏÂr˚ ÓÒ‡‰ÍË „rÛÌÚ‡.

Å˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ò

ÙÛÌ‰‡ÏÂÚÌ˚ı r‡·ÓÚ ‰Îq Á‰‡ÌËq Åôì, Ë
ÔÂr‚˚È ÒÎÓÈ ·ÂÚÓÌ‡ ·˚Î Á‡ÎËÚ 31 Ï‡q 2012 „.
èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË Ë

‡rÏ‡ÚÛrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚. ë 24 Ï‡q 2012  Ì‡˜‡ÎËÒ¸

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÌqÚË˛ ‚ÂrıÌÂ„Ó „rÛÌÚ‡ Ì‡

ÔrË·rÂÊÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ‚ ˛ÊÌÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ Û„ÎÛ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË.

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
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‚Ó‰˚ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡. ùÚË Ô‡r‡ÏÂÚr˚

ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒq ÔrË ÏÓÌËÚÓrËÌ„Â

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

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

ÒrÂ‰Û.

V Ë˛ÌÂ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÒÓ ÒÚÓrÓÌ˚ «GE»
Ë «GAMA» ·˚Î‡ ÔrÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ÚÓr‡q ÔrÓ‚ÂrÍ‡

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‡,
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË VN,  „ÂÌÂr‡ÚÓrÌÓ„Ó

‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎq, ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË,
ÏÓÒÚÓ‚Ó„Ó Ír‡Ì‡ Ï‡¯Á‡Î‡, Ì‡ÒÓÒ‡

ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ äì, Ì‡ÒÓÒ‡

ˆËrÍÛÎqˆËÓÌÌÓÈ ‚Ó‰˚,  ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÌ˚ı

Ì‡ÒÓÒÓ‚, Ì‡ÒÓ‚Ó ‰Îq Á‡·Ór‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ Ë

˝ÎÂÍÚrÓıÎÓrËrÛ˛˘ÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·Ó˜Â„Ó

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

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 (ÒÚr.32)

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

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‚. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890 åVí

«EVêéëíÄê» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE,
äõêäãÄêEãà/TìêñàQ (ÒÚr.33)

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

«ÔÓ‰ ÍÎ˛˜»  ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË, r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ

‚ ÔrÓ‚ËÌˆËË ä˚rÍÎ‡rÂÎË ‚ r‡ÈÓÌÂ

ÔÓÒÂÎÂÌËq ùrËÍÎËr˛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‡ 30
Ë˛Ìq 2012 „., ‚˚‰‡˜‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ

r‡·ÓÚ ·˚Î‡ ÔÂrÂÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ 30 ÒÂÌÚq·rq 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‡ Ò‰‡˜Ë Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì‡

Ì‡ 1 ÌÓq·rq 2014 „Ó‰‡.

èêéEäí êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2, ãÄíVàQ (ÒÚr.34)

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
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq ‚ „ÓrÓ‰ÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq. èrÓÂÍÚ

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

N‡ Ë˛Ì¸ 2012 „. ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ËÌÊÂÌÂrÌÓ-
ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 97,35%,
Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 99% Ë
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚

Ó·˙ÂÏÂ 74%. é·˘ËÈ ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

‚ÒÂı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ

84,2%. 

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.

á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ·ÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë r‡·ÓÚÛ ÔÓ

ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Á‰‡ÌËq äì Ë r‡ÁÎË˜Ì˚ı

ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ. é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚

‚˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq ‚ Á‰‡ÌËË äì Ë ÛÊÂ ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ ‰rÛ„Ëı Á‰‡ÌËqı. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â Ë ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚.
N‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚrËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚ı

‰ÓrÓ„.

èÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚

É‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ r‡·ÓÚ ÔÓ

ÏÓÌÚ‡ÊÛ r‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. èÓ ÔÎ‡ÌÛ

ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚ Í ÔrÓÏ˚‚ÍÂ

ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ ÔÓÒÎÂ Ó·r‡ÚÌÓ„Ó

ÔËÚ‡ÌËq 330 ÍV. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ äì ÔÓ˜ÚË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Á‡‚Âr¯‡˛˘ËÂ

r‡·ÓÚ˚ ‰Îq „Ë‰rÓËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ. VÒÂ ÚÛr·ËÌ˚ Ë

ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡

Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ ·˚ÎË r‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚, Ë
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÏÓÌÚ‡Ê ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë

ÓÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Î‡‰Í‡

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq. åÓÌÚ‡Ê „r‡‰ËrÌË ÔÓ˜ÚË

Á‡‚Âr¯ÂÌ. åÓÌÚ‡Ê r‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó

‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚ éVäV

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq Ì‡ ÚÂrrËÚÓrËË ‚ÒÂÈ

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË. åÓÌÚ‡Ê ÒËÒÚÂÏ˚

ÔrÓÚË‚ÓÔÓÊ‡rÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ÔÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ,
‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, „‰Â ÚrÂ·ÛÂÚÒq Ó·r‡ÚÌÓÂ

ÔËÚ‡ÌËÂ.

åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
ÍÓÚÓrÓÂ ÚrÂ·ÛÂÚÒq ‰Îq Ó·r‡ÚÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËq,
Á‡‚Âr¯ÂÌ. Å˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ÒËÒÚÂÏ˚

ÔÓÒÚÓqÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡, àÅè Ë ‡ÍÍÛÏÛÎqÚÓrÓ‚,
„ÂÌÂr‡ÚÓrÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎq Ë ÒËÒÚÂÏ˚

SERGI. á‡‚Âr¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Äëì íè ‰Îq

Ó·r‡ÚÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËq. V˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq r‡ÁÎË˜Ì˚Â

ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ë ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Åôì,
ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ Í‡·ÂÎq Ë Á‡‰ÂÎÍÂ ÍÎÂÏÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÓÒ‚Â˘ÂÌËq Ë

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ Ñàëà

éí åìÑÄVÄêêÄ Ñé ÄååÄNÄ, àéêÑÄNàQ

(ÒÚr.36)

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

99,46% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

81,70%.

éÒÌÓ‚Ì˚ÂËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ˜ËÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. 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‡ 185,511 ÚÓÌÌ (345,451 Ï) (99%) ÚrÛ·.
N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ˜Û„ÛÌ˚Â

ÚrÛ·˚ Ë ÙËÚËÌ„Ë, ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ

Í‡·ÂÎË,  ÒËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË, ÍÎ‡Ô‡Ì˚

rÂ„ÛÎËrÓ‚‡ÌËq r‡ÒıÓ‰‡, Á‡ÔÓrÌ‡q ‡rÏ‡ÚÛr‡,
ÔÌÂ‚ÏÓÍÎ‡Ô‡Ì˚,  ÍÎ‡Ô‡Ì˚ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq

Ì‡ÒÓÒ‡ÏË, Ûr‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ·‡ÍË, Ï‡ÚÂrË‡Î˚

Ô¸ÂÁÓÏÂÚrË˜ÂÒÍÓÈ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, Ï‡ÚÂrË‡Î˚

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˚,
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ éVäV, ÒÚÓqÍË ÒÍ‚‡ÊËÌ,
r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡ NN Ë ëN, ‡ Ú‡ÍÊÂ

ÍÓÌÚrÓÎ¸Ì˚Â Í‡·ÂÎË.

èÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚

ÛÔr‡‚ÎÂÌËq SCADA, r‡ÒıÓ‰ÓÏÂrÓ‚,
r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚ NN Ë ëN,
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‚.  èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ

ÔrËÂÏ˚˜Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ.
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Å˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍÂ „rÛÌÚ‡ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 330 ÍÏ (97%),  r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ

ÚrÛ· ‚ Úr‡Ì¯ÂË ‚ Ó·˙ÂÏÂ 314 ÍÏ (92%) Ë
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·r‡ÚÌÓÈ Á‡Ò˚ÔÍÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 256
ÍÏ (75%). ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 87%. 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 21
ÔrÓÏ˚ÒÎÓ‚ÓÈ 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 60%. 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 62,500 Ï3 (?100%) ·ÂÚÓÌ‡.
é·˘ËÈ ÔrÓˆÂÌÚ ÔÓ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËqÏ

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 83%. 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 26%.  

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ËÓr‰‡ÌÒÍËÏË

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

94%. ä‡Í ÍÓÏÔ‡ÌËq «NEPCO», ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q

Á‡ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÎËÌËË ˝ÎÂÍÚrÓÔÂrÂ‰‡˜Ë, Ú‡Í Ë

ÍÓÏÔ‡ÌËq «JEPCO», ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q Á‡ ÔÓ‰‡˜Û

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ì‡ ÒÂ‚ÂrÌÓÈ ÒÚÓrÓÌÂ ÏÓÒÚ‡

Å‡‰‡·˚, Á‡‚Âr¯ËÎË ÔÓ‰‡˜Û ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË

Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. äÓÏÔ‡ÌËq «EDCO»,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q Á‡ ˝ÎÂÍÚrÓÔËÚ‡ÌËÂ

ÒÍ‚‡ÊÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ò‚ÓÈ Ó·˙ÂÏ

r‡·ÓÚ.

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‚‡. á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ ‚ Ë˛ÎÂ Ì‡˜‡Ú¸

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚.  åÓÌÚ‡Ê Ó‰ÌÓ„Ó

ÒÍ‚‡ÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ

ÒÍ‚‡ÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ ·˚ÎË ÛÒÔÂ¯ÌÓ

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂrÂÍ‡˜ÍË ‚Ó‰˚ ËÁ

ÒÍ‚‡ÊËÌ˚.  

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ äÄãìJëäéÉé

ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé áÄVéÑÄ

(ÒÚr.38)

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‡ Ë˛Î¸ 2012 „. ÒrÂ‰ÌËÈ ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÓÒÌÓ‚Ì˚ı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ

88,91%.  NËÊÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÔrÓˆÂÌÚÌ˚Â

ÓÚÌÓ¯ÂÌËq ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ:

áÂÏÎqÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ 96%
ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ 98% 
åÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË 94%
é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 87%
åÓÌÚ‡Ê Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq 81% 

V ˝ÚÓÚ ÔÂrËÓ‰ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â,
ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚

‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ‚

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ Ë

ÏÂÚ‡ÎÎÓÔrÓÍ‡ÚÌÓÏ ˆÂı‡ı,   ‰Îq ÒËÒÚÂÏ˚

Ó·ÂÒÔ˚ÎË‚‡ÌËq Ë ‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Á‡

ÔrÂ‰ÂÎ‡ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ

ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚.  N‡

‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËËË Á‡‚Âr¯ÂÌÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ‰rÛ„ËÏ

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚Ï Ór„‡ÌËÁ‡ˆËqÏ á‡Í‡Á˜ËÍ‡.
íÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÎÂÍÚrÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
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r‡·ÓÚ˚ ‚ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ˆÂıÂ Ë

ÔÂ˜ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ Í

ÍÓÌˆÛ Ë˛Îq. NÂÒÏÓÚrq Ì‡ Ò‰‚Ë„ ÒrÓÍÓ‚ ÔÓ

„r‡ÙËÍÛ, ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÏÂ˘ÂÌËqı,
„Ë‰r‡‚ÎË˜ÂÒÍËı ÔÓÏÂ˘ÂÌËqı Ë

‚ÂÌÚËÎqˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËqı

ÏÂÚ‡ÎÎÓÔrÓÍ‡ÚÌÓ„Ó ˆÂı‡ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, ‡
˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÂ Ë ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚

·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ Í‡Í ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÎÓÒ¸ . èÓÎÌÓÒÚ¸˛

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó·˙ÂÍÚ‡

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ‚ ‰ÂÍ‡·rÂ 2012 „Ó‰‡.

ùãEäíêéëíÄNñàQ 2ı35 åVí NÄ èêéEäíE

«íêÄNòEQ NEîíEèêéVéÑÄ- 3»  V
äÄòÄÉÄNE / äÄáÄïëíÄN (ÒÚr.40)

«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 Ë˛Ìq 2012 „Ó‰‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÒÂı

r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 95 %. á‡‚Âr¯ÂÌÓ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËq. èrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë

ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚

Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‰Îq „‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ

ËÁÏÂÌÌÂÌÌÓÈ ÔrÓ„r‡ÏÏÂ, Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ, ‚ÍÎ˛˜‡q ‚ÒÂ

ÒËÒÚÂÏ˚,  ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ‡‚„ÛÒÚ‡

2012.

èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

4X350 MVÚ ‚ ùÎ¸-äı‡ÎËÊÂ, ãË‚Ëq

(ÒÚr.42)

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÚ‚ÂrÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ ÔÓ

‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‰ÂqÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ Ï‡Â 2012 „. ÒÓÒÚÓqÎÓÒ¸

ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË Ò ˆÂÎ¸˛ ÂÂ

Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËq Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ÒÂı ÒÚÓrÓÌ

(‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡, ËÌÊÂÌÂr‡ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ Ë

ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚).  VÓ ‚rÂÏq ÔÓÒÂ˘ÂÌËq

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ·˚ÎÓ Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ;
ÌÂÚ ÒÂr¸ÂÁÌ˚ı ÔÓ‚rÂÊ‰ÂÌËÈ r‡·ÓÚ Ë

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚, ÌÓ ‚rÂÏÂÌÌ˚Â ÒÓÓrÛÊÂÌËq Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ (ÓÙËÒ˚, ÒÚrÓÂÌËq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÓrÓ‰Í‡ Ë ÒÍÎ‡‰ÒÍËÂ

ÔÓÏÂ˘ÂÌËq) Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚rÂÊ‰ÂÌ˚ Ë

ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı r‡Á‚ÓrÓ‚‡Ì˚.

éÚ˜ÂÚ Ó rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔrÓ‚ÂrÍË, ÍÓÚÓr˚È ·˚Î

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÂ˘ÂÌËq Ë ÓÒÏÓÚr‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÔÂrÂ‰‡Ì ‰Îq r‡ÒÒÏÓÚrÂÌËq

Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËq ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ Ë ËÌÊÂÌÂrÛ

‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡.

åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ÍÓÏÔ‡ÌË˛ «Gama»  ÔÓÔrÓÒËÎË

‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ r‡·ÓÚ˚, Ë ‰‡Ú‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq

r‡·ÓÚ ·˚Î‡ Ó·˙q‚ÎÂÌ‡ Ì‡ 30 Ë˛Ìq 2012 „Ó‰‡.
é‰Ì‡ÍÓ, ËÁ-Á‡ ÔÂrÂÌÓÒ‡ ÒrÓÍÓ‚ ‚˚·ÓrÓ‚ ‚

ãË‚ËË, ‰‡Ú‡ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq r‡·ÓÚ ·˚Î‡

ÒÍÓrrÂÍÚËrÓ‚‡Ì‡ Ì‡ 30 Ë˛Îq 2012 „Ó‰‡. N‡¯Ë

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Ò

ˆÂÎ¸˛ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ ‚

Á‡Ôr‡¯Ë‚‡ÂÏ˚Â ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÒrÓÍË.

ïÓ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ:  ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó -58%,
‚ÒÂ r‡·ÓÚ˚-  76 %.

ÉË‰rÓ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq 16.5 MVÚ, ó‡Í˚rÎ‡r

(ÒÚr. 44)

ó‡Ír˚Î‡r Éùë, 16.5 MVÚ r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ „.
ÄrÚ‚ËÌ ‚ r‡ÈÓÌÂ åÛr„ÛÎ. èrÓÂÍÚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ

‰‚Ûı ‚ÂrÚËÍ‡Î¸ÌÓ-ÓÒÂ‚˚ı ÚÛr·ËÌ Pelton 2 X
8.25 MVÚ, Ë ÓÊË‰‡ÂÏ‡q „Ó‰Ó‚‡q ‚˚r‡·ÓÚÍ‡

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ë ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËq ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚qÚ 59.6 ÉVÚ˜

Ë 41.2 % ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. ó‡Ír˚Î‡r Éùë

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í ÙÂ‰Âr‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚrÓÒÂÚË

ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÎËÌËÈ

˝ÎÂÍÚrÓÔÂrÂ‰‡˜Ë 31.5 ÍV, ÍÓÚÓr˚Â

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Í ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË, Ì‡ıÓ‰q˘ÂÈÒq Ì‡

r‡ÒÒÚÓqÌËË ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 10 ÍÏ ÓÚ

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË.

ó‡Ír˚Î‡r Éùë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÎËˆÂÌÁË˛ Ì‡

‚˚r‡·ÓÚÍÛ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚ Ï‡rÚÂ 2007
„Ó‰‡. ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÙËÌ‡ÌÒËrÓ‚‡ÌËË

ÔrÓÂÍÚ‡ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ Ò ·‡ÌÍÓÏ

«É‡r‡ÌÚË»  ‚ ‰ÂÍ‡·rÂ 2007 „Ó‰‡.
åËÌËÒÚÂrÒÚ‚Ó ˝ÌÂr„ÂÚËÍË Ë ÔrËrÓ‰Ì˚ı

rÂÒÛrÒÓ‚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ ÄÍÚ ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÔrËÂÏÍË, Ë ó‡Í˚rÎ‡r Éùë ·˚Î‡ ‚‚Â‰ÂÌ‡ ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 13 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2009
„. ó‡Ír˚Î‡r Éùë r‡·ÓÚ‡Î‡ Ò Ñ‡Ú˚ ‚‚Â‰ÂÌËq

‚ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ò

ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË 98.9%. 85 %
‡ÍˆËÈ ó‡Ír˚Î‡r Éùë ÔrËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË

«GAMA Enerji» Ë ‰Ó˜ÂrÌËÏ ÙËrÏ‡Ï „rÛÔÔ˚

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GAMA Group»; ÓÒÚ‡‚Î¸Ì˚Â 15 %
‡ÍˆËÈ ÔrËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂr‡Ï. 

ó‡Ír˚Î‡r Éùë ÔrËÏÂÌqÂÚ ìÚ‚ÂrÊ‰ÂÌÌ˚Â

ÒÚ‡Ì‰‡rÚ˚ ÔÓ ‚˚·rÓÒ‡Ï Û„ÎÂrÓ‰‡, ‚ ˜‡ÒÚË

ÔrÓ‰‡ÊË Í‚ÓÚ Ì‡ ‚˚·rÓÒ˚ ‚rÂ‰Ì˚ı „‡ÁÓ‚, Ë ‚

Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ‚Â‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ‚ 2012 „Ó‰Û ÒÂrÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Ì‡

‚˚·rÓÒ˚ Û„ÎÂrÓ‰‡. ó‡Ír˚Î‡r Éùë Ú‡ÍÊÂ

ËÏÂÂÚ ÒÂrÚËÙËÍ‡Ú˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó

ÛÔr‡‚ÎÂÌËq Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ (ISO 9001, ISO 14001;
OHSAS 18001).
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