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GAMA Ailesi’nin Değerli Mensupları,

Bültenimizin her yeni sayısı için hazırlık yapar ve sizlere sunacağımız
konuları seçerken, günceli yakalamaya özen gösteriyoruz. Ancak, gerek
dünyada, gerekse de ülkemizde olaylar ve konular, o kadar hızlı gelişiyor ve
değişiyorlar ki, onları tam olarak izleyebilmek çok zor, hattâ bazen de
imkânsız oluyor. Holding ve bağlı şirketlerimizin ana konusu enerji olduğu
için, bu sektördeki gelişmeleri izlemek, bizlere, biraz daha belirgin bir alan
gösteriyor gibi olsa da, orada bile hızlı gelişim ve değişimler oluyor.

2011 yılının olaylarla dolu bir yıl olduğunu anımsıyoruz... Arap Baharı ve
Japonya’daki tsunami ve Fukushima Nükleer Santral arızasıyla ilgili olaylar,
dünya genelinde, enerji sektörünü, önemli endişe ve kuşkulara sürüklediler.
Ayrıca, Libya’daki rejim değişikliğinin şekli de bu olaylara eklenince, enerji
sektöründeki arz güvenliği sorunu dünya gündeminin başında yer aldı. En
son olarak, Suriye’deki olaylar, hem ülkemizi yakından ilgilendirmeye, hem de
dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Her ne kadar, Suriye’deki akan kanın
durdurulması hakkında, dünya ülkeleri ve uluslararası örgütler önemli adımlar
atmasalar da, özellikle enerji sektörü açısından, birçok ülke durumu endişe ile
izlemektedir. Çünkü, olayların büyük çaplı bir savaşa dönüşmesi, enerji arz ve
fiyatları açısından büyük sorunlara neden olacaktır. Yaklaşmakta olan kış
mevsimi bu konunun önemini daha da arttırmaktadır. 

Enerji çağdaş uygarlığın temelidir. Günümüzdeki yaşam biçimi, bireysel veya
toplumsal olsun, sürekli olmak için, enerjinin her türüne ihtiyaç duymaktadır.
Uluslararası ilişkilerin hemen hemen tümünün perde arkasında enerjiyle ilgili
konular bulunmaktadır. Ülkemizin bu sektörle ilgili olarak durumu, % 70’leri
aşan bir oranda dışa bağımlı olmamız nedeniyle, kritiktir. Ekonomimizin belirli
oranda gelişmesini sürdürebilmesi için, enerji sektörümüzün de ona paralel
olarak gelişme göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle yerli ve yenilenebilir
kaynaklarımızı ne kadar çok değerlendirebilirsek, ekonomik ve sosyal
kalkınmamız da o kadar sürdürülebilir olacaktır. 

GAMA Topluluğu olarak, bu genel anlayışı özenle göz önünde tutmakta,
yapım ve yatırım çalışmalarımızda, bu yönde davranmaya dikkat etmekteyiz.
Dileğimiz, ülkemizin güvenilir enerji kaynaklarına dayalı olarak, ekonomik
kalkınmasını sürdürebilmesidir. Bu sayımızda çalışmalarımız, şantiyelerimiz
ve yatırımlarımız hakkında bilgiler bulacaksınız. GAMA Şirketleri olarak, hem
uluslararası hem de ulusal alanda, devam eden işlerimiz ve yeni aldığımız
projelerle, yoğun bir mesai temposu içinde yaşamaktayız. Yazılarımızın ve
fotoğraflarımızın, bu yoğunluğumuzu yansıtacağı ve sizlerin beklenti ve
beğenilerine uygun olacağını umuyoruz. 

Gelecek sayımızda buluşmak umuduyla ve saygılarımızla.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw
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Akdamar GAMA Lisesi ve
Öğretmen Lojmanları

Depremden önce, 25 farklı köyden taşımalı
sistem ile merkeze taşınmakta olan ve
depremin ardından okullarının yıkılmış
olmasından ötürü beldedeki ilköğretim
okulunda, ilköğretim öğrencileri ile
eğitimlerini sürdürmeye çalışan yaklaşık
500 lise öğrencisi kendi okullarına
kavuşmuş ve eğitime başlamışlardır.

Lisenin açılış töreninde, 2012-2013 eğitim

yılına yetiştirilmesi sözü verilen, 24 adet tek
kişilik ve 8 adet evliler için toplam 32 adet
olmak üzere, lojman yapımı tamamlanmış
ve 10 Eylül’de Kaymakamlığa teslim
edilmiştir. Aynı hafta, öğretmenler
lojmanlara taşınmaya başlamışlardır. 

Betonarme temel üzerine yığma üst yapı ve
çelik çatı olarak tasarlanan lojmanlar,
24 bekar ve 8 evli öğretmen için

8 Haziran 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanı tarafından açılışı yapılan
okulumuzda 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül’de başlamıştır.
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planlanmıştır. 12’şer odalık, 2 lojman
binasında, her odada 1 kişinin kalabileceği
yatak, dolap, tuvalet ve banyo bulunmakta,
sosyal alan olarak tasarlanmış bölümde de
televizyon, oturma alanı, 2 adet çamaşır
makinası ve açık mutfak yer almaktadır.
Evliler için tasarlanmış lojmanlar ise, 50 m2

olup, 1 oda, salon, banyo ve mutfaktan
oluşmaktadır. 

Lojmanların yanı sıra okulun yanına,
özellikle öğrencilerin toplu olarak aktivite
yapabilecekleri ve kötü hava koşullarında,
bahçeyi kullanamadıklarında
faydalanabilecekleri, 50 m2’lik çok amaçlı
bir salon da inşa edilmiştir.

Ayrıca, “GAMA’LILARDAN VAN’LI
ÖĞRENCİLERE” Kampanyası başlatılarak,

GAMA çalışanlarının da bu projeye dahil
olması amaçlanmıştır.

“GAMA’LILARDAN VAN’LI ÖĞRENCİLERE”
Kampanyası; GAMA çalışanları olarak, ufak
katkılar ile büyük farklılıklar
yaratılabileceğimizin bilinci ile başlatılmıştır.
Duyurunun yapıldığı günün ertesi günü
GAMA Binası’ndaki tüm çalışanların
masalarına hazırlanmış birer zarf bırakılmış
ve zarflara uygun gördükleri yardımları
koymaları rica edilmiştir. Bu zarflar, her kat
sekreterine teslim edilen kutularda
toplanmış ve 21 Eylül Cuma günü
Muhasebe Direktörlüğü gözetiminde
açılmıştır. Toplam 6.639 Lira toplanmıştır.
Toplanan tüm para, öğrencilerin sportif
faaliyet yapabilmelerini sağlayacak araç-
gereç için harcanacaktır.
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İlk yılı başarı ile tamamlayan, GAMA
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2012-2013
döneminde de başarılı oldukları taktirde
mezun olacak ve iş hayatına atılacaklardır.
Bu yolda ilk aşama olan ve mezun olmaları
için şart koşulan, 2 aylık stajlarını tüm
öğrencilerimiz başarı ile tamamlamış ve bir
çoğu iş teklifleri almışlardır. Okulumuz
böylelikle ilk yılı sonunda, kuruluş amacı
olan; nitelikli ara eleman yetiştirme
konusunda başarılı olmuştur.

Okulun başarılı öğrencilerine GAMA Eğitim
Vakfı tarafından çeşitli burslar verilmektedir.
Burslar karşılıksız olup, geri ödeme veya
hizmet yükümlülüğü içermemektedir. 

Eğitim bursunun yanı sıra yabancı dil
desteği, 2012-2013 eğitim yılında
başlayacak olup, dersler okulda TÖMER
tarafından verilecektir. 3 ayrı sınıfta,
haftada toplam 6-9 saat temel ve
biyomedikal ingilizcesi öğretilecektir.

Bu projemiz ile ülkemizde, özel sektör-
üniversite iş birliği konusuna örnek bir katkı
yaptığımıza inanmaktayız. Ayrıca
öğrencilerin branşlarında dünya
standartlarını yakalamaları hedeflerimiz
arasındadır.

İleriki yıllarda, A.Ü. GAMA Meslek
Yüksekokulu bünyesinde bölümlerin
çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar
devam etmektedir.

A.Ü. 
GAMA Meslek Yüksekokulu

2011-2012 eğitim yılında, 20 öğrencilik kontenjan ile açılan A.Ü. GAMA Meslek
Yüksek okulu, “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programı”na 2012-2013 yılı
eğitim dönemi için tanınan 30 kişilik kontenjana eksiksiz başvuru gelmiştir. 
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GAMA Enerji, 7-8 ve 18-19 Haziran 2012
tarihlerinde, Entegre Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 belgelendirme süreci
çerçevesinde, Llyod’s Register Quality
Assurance (LRQA) tarafından yapılan
denetimde, herhangi bir majör uygunsuzluk
alınmadan, denetimi tamamlamış ve
belgelendirilmiştir. 

GAMA Enerji’nin merkez faaliyetleri ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 standartlarına uygunluğu,
kalite, sağlık, emniyet ve çevre
sistemlerinin kurulması, uygulanması ve
devam ettirilmesi konularında

denetlenmiştir. Kalite, sağlık, emniyet ve
çevre konusunda gereklilik ve şartların
karşılanmasını sağlamak için, söz konusu
yönetim sistemleri GAMA Enerji
bünyesinde katma değer sağlayacak
şekilde kurulmuş ve dokümante edilmiştir. 

Sertifikalar, Enerji Üretimi ve Su Altyapısı
için Yatırım, Satın Alma/Birleşme, İş
Geliştirme, Yapım ve Varlık Yönetimi
alanlarında alınmış olup, 5 Ağustos 2015
tarihine kadar 3 yıl süre ile geçerli olacaktır.
LRQA tarafından yıllık ara denetimlerle
belge kapsamındaki faaliyetlerin
standartlara uygunluğu kontrol edilecektir.

GAMA Enerji, ISO 9001, ISO 14001
ve OHSAS 18001 belgelendirme
sürecini başarıyla tamamladı.

HABERw
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Marmaray Projesi’nin hedeflenen 100 yıllık
kullanım süresinin en önemli mesnet
noktalarından biri olan beton kalitesinin
sağlanması yolundaki çalışmalar, projenin
başlangıç zamanlarının en önemli gündem
maddesini oluşturmuştur. Bu amaçla çok
uzun süren, laboratuvar, tesis ve saha
çalışmaları yapılmış; erken yaş çatlağı
üretmeyen, don dayanımlı ve yüksek
basınç mukavemetine sahip bir beton
üretilmeye çalışılmıştır. 

Projenin beton sınıfı, “C40” (BS40) olarak
tasarımlandırılmış ve halihazırda C40’ın
oldukça üzerinde basınç dayanımları elde
edilmiştir. Projenin betonu ile ilgili tasarım
gereklilikleri ve erken yaş çatlaksız betona
ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) Temel Tasarım Gereklilikleri:

● En az 100 yıl tasarım ömrü,

● Erken yaş çatlaksız beton,

● 40 MPa,

● Don dayanımlı,

● Dış ortam şartlarına ve kimyasal
aşınmaya karşı dayanım,

● Alkali agrega tepkimesine dayanım.

2) Erken Yaş Çatlaksız Beton:

● Kopenhag-Danimarka ile Malmö-İsveç
arasını bağlayan “Oresund Batırma
Tüp Tüneli ve Sundlink Köprü
Projesinde “erken yaş çatlaksız” ve
“don dayanımlı” beton kullanılmıştır.

● İşveren şartnamelerinde (ERQ) bu
beton esas alınmıştır.

● Marmaray Projesi için, ilk beton
deneyleri Hollanda INTRON
Laboratuvarları’nda yapılmıştır.

● Erken yaş çatlaksız beton, İTÜ İnşaat
Fakültesi, Malzeme Ana Bilim Dalı
Marmaray Laboratuvarı’nda
geliştirilmiştir.

● Marmaray Laboratuvarı ISO EN 17025
uygunluğuna haizdir.

● Erken yaş çatlak riski, Danimarka
Teknoloji Enstitüsü (DTI) tarafından
geliştirilmiş olan, 4-C programı
vasıtasıyla ısı ve gerilme  benzeşimi
yapılarak önceden belirlenmektedir.

Marmaray Projesi
Yapısal Beton Üretimi

Marmaray Projesi’nin hayata geçirilmesi yolunda en önemli kilometre
taşlarından biri de, hakkında ilgili makaleler yazılıp ulusal/uluslararası
kongrelerde sunumu yapılan “Yapısal Beton Üretimi” olmuştur.
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HABERw

3) Ön Deney Süreci  
(1 yıl sürede 60 farklı test):

● Beton agregalarının alkali reaksiyon
ve petrografik analizleri de dahil olmak
üzere fiziksel ve kimyasal deneyleri,

● Çimento, uçucu kül, mikro-silika,
kimyasallar ve karışım suyunun
malzeme deneyleri,

● Karışım tasarımı ve deneme üretimi,

● 1 m3 deneme dökümü ve taze beton
özelliklerinin belirlenmesi,

● Sertleşmekte olan ve sertleşmiş beton
deneyleri,

● Üretim tesisleri, nakliye ve teslimat
gibi işlemlerin ön-deneyleri,

● Büyük ölçekli deneme dökümleri ve
beton deneyleri,

● Beton özelliklerinin belirlenmesi ve
gerekliliklerle kıyaslanarak
doğrulanması,

● Beton Teknik Şartnamesi’nin
oluşturulması.

Bütün bu  yoğun çalışmaların yürütülmesi
amacı ile İstanbul Teknik Üniversitesi
bünyesinde, İnşaat Fakültesi Yapı
Malzemeleri Anabilim Dalı’na bağlı olarak
Marmaray Laborauvarı kurulmuş ve daha
sonra laboratuvar, edinilmiş olan
deneyimlerin daha ileri noktalara taşınması
ve ülkemiz inşaat mühendisliği eğitiminin
mevcut deneyimlerden faydalanması
amacıyla İTÜ’ye hibe edilmiştir. Teçhizat ve
işletme giderlerinin, bugün itibariyle,
3.5 milyon USD tutarında olan laboratuar,
inşaat malzemeleri alanında devam eden
çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

Erken Yaş Çatlak Risk Analizi Akış Diyagramı
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HATAY
TÜRKİYE

Hatay, Türkiye'nin en güneydeki ilidir. 

Akdeniz'in doğu şeridinde yer alan
Hatay'ın doğusunda ve güneyinde
Suriye, batısında Akdeniz,
kuzeybatısında Adana ve
kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur. 

Akdeniz'deki önemli bir liman şehri
olan İskenderun ve merkez ilçesi
Antakya, ilin en büyük iki yerleşim
yeridir.

Toplam nüfusu 1.474.223'dür.

Yüzölçümü 5,66 km2'dir.
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Dünyanın en eski yerleşim
birimlerinden olan Hatay;
Müslümanların, Hıristiyanların,
Yahudilerin ve başka dinlere,
mezheplere mensup insanların barış,
kardeşlik ve huzur içinde bir arada
yaşadığı bir ilimizdir.

Hatay'ın bağımsızlık anlaşmaları
sürecinde  “Hatay benim şahsî
davamdır. Şakaya gelmeyeceğini
bilmelisiniz.” diyen Atatürk, siyasî ve
askerî dehasının güçlü bir eseri olan
Hatay'ın anavatana katıldığını
görememiştir. Ancak, Hatay O’nun
milletine son armağanı olmuştur.
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Antakya konumu ile Roma döneminde (M.Ö. 1.
Yüzyıl - M.S. 6. yüzyıl) zenginliği, refahı,
entellektüel yapısı ve kurumları ile Roma
İmparatorluğu’nun Doğu eyaletlerinin merkezi
olmuştur. Roma İmparatorluğu’nun üçüncü,
dünyanın dördüncü büyük kenti olan Antakya,
638 yılında Arapların saldırısının ardından
teslim alınmıştır.

1071 Malazgirt zaferiyle Selçuklu Hükümdarı
Sultan Alp Arslan döneminde kuşatma altına
alınmış ve Bizans’tan her yıl 20 bin altın alma
şartıyla kuşatma kaldırılmıştır. 1268 yılına
gelindiğinde ise bu defa Memluk saldırısına
direnemeyerek Memluklara boyun eğmiş ve
bölgedeki son Hıristiyan hâkimiyeti de sona
ermiştir.

Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim ve
Memluklar arasında gerçekleşen Merc-i Dabık
savaşıyla beraber, 24 Ağustos 1516 tarihinde
Halep’in işgal edilmesinin ardından bu bölge,
Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

Hatay, 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransız
askerler tarafından işgal edilmiştir. 

Türk hükümetinin 1936 Eylül ayında
Cenevre'de yapılan Milletler Meclisi
toplantısında İskenderun sancağının
bağımsızlık talebini Fransız Hükümeti'ne
resmen bildirmesi ile 1938 yılında Hatay
bağımsız devleti kurulmuştur.

Hatay meclisi 29 Haziran
1939 tarihinde oy çokluğu
ile Türkiye Cumhuriyeti’ne
katılma kararı almıştır.
23 Temmuz 1939
tarihinden itibaren de
Hatay, resmi olarak
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
ilidir.

TARİH

Antakya doğumlu ünlü Romalı tarihçi
Ammianus Marcellinus’un (322-400)
“Dünyada hiç bir kent, ne topraklarının
bereketi, ne de ticaretteki zenginliği
bakımından bu kenti geçemezdi” dediği,
Antik Çağ'da “Orientis Apicem Pulcrum”
(Doğu’nun Kraliçesi) olarak anılan ve
Atatürk’ün ismini verdiği Hatay’ın merkez
ilçesi Antakya, bugün Türkiye’deki en
kozmopolit yerleşim bölgelerinden biridir.

13 farklı medeniyetin izlerinin görülebileceği bu
bölge, M.Ö. 17. yüzyılın sonlarına kadar Mısır
hâkimiyetinde kalmış olup, daha sonra sırasıyla
Hitit, Asur, Babil, Pers ve Makedonların
egemenliğine girmiştir. 

Büyük İskender ile başlayan Helenistik Dönem
olarak adlandırılan, Doğu-Batı kültürel
sentezlenme sürecinin yaşandığı dönemde
(M.Ö. 330-30) “Antiokheia” (Antakya) doğunun
en önemli kültür ve siyaset merkezlerinden biri
olmuştur.

“Antiokheia”, M.Ö. 300 yılında 22 Mayıs günü
Büyük İskender’in generallerinden, Nikator
(Fatih) unvanı taşıyan Seleukos I (M.Ö. 306-
281) tarafından kurulmuştur.

Seleucus I. Nicator
tarafından kente dikilen 
çok sayıda anıt arasında 
en ünlü olanı Antakya
Tyche'sidir. Bu bronz
heykel Euthykhides
tarafından yapılmıştır. 

Tyche, Yunan Mitolojisine
göre Talih Tanrıçası'dır.
Heykelde bir İlahe sembolü
ile tabiat unsurları ahenkli
bir şekilde birleştirilmiş, bu
özelliği ile diğer Tyche'lere
örnek olmuştur.
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EKONOMİ

Hatay, 1970’li yıllara kadar tarım ve tarıma
dayalı sanayi dallarında gelişme göstermiştir.
Tarıma dayalı sanayi içinde çırçır, un, irmik,
pamuk yağı, bakliyat tasnifleme ve zeytinyağı
gibi üretim konuları ağırlık kazanmıştır.
Özellikle Amik ovasının en önemli tarımsal
ürünü olan pamuğu işlemek üzere bir çok
çırçır ve prese fabrikası kurulmuştur. 

Yapımında GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve
Montaj A.Ş.'nin de yer aldığı 1,100,000
ton/sene kapasiteli İskenderun Demir Çelik
fabrikasının 1975 yılından itibaren kademeli
olarak üretime geçmesinden sonra, yörede
demir-çelik sanayi önem kazanmaya
başlamış ve bu ürünün değerlendirilmesine
yönelik orta ve küçük çaplı sanayi kuruluşları
İskenderun ve Payas civarlarında kurulmaya
başlamıştır. 

Gerek istihdam hacmi, gerek yarattığı katma
değer açısından demir-çelik sektörü Hatay’da
imalat sanayinin itici gücü olmuştur. İmalat
sanayi, özellikle makine, filtre, tarım araç-
gereçleri, ayakkabı-deri işlemeciliği ve
mobilya üretiminde gelişmiştir.

İskenderun Demir Çelik Tesisleri’nin
tamamlanmasını izleyen yıllarda, özel
sektöre ait çelikhane ve haddehanelerin de
devreye girmesi ile günümüzde Hatay ili,
demir-çelik sektörünün önemli bir merkezi
haline gelmiştir.

Ayrıca İskenderun, Payas ve Antakya
Organize Sanayi Bölgesi’nde
gerçekleştirilmekte olan boru, filtre, tel-çivi ve
metal alaşım tesisleri de sektörün
entegrasyonu ve üretimin çeşitlendirilmesi
açısından önemli yatırımlardır.

Hatay ekonomisinden birkaç kısa bilgi:

➢ 500 milyon dolara yaklaşan ihracat
rakamı ile Türkiye’nin toplam yaş sebze
ve meyve ihracatının % 25’lik kısmı
Hatay’dan gerçekleşmektedir.

➢ Türkiye’de maydanoz, erik, Trabzon
hurması ve marul üretiminde ilk sıradadır.

➢ Türkiye’de uluslararası yük taşımacılığı
yapan taşıtların yaklaşık %11’ini
bünyesinde barındırmaktadır ve kayıtlı
9,978 adet araçla İstanbul’dan sonra
2. büyük nakliye filosuna sahiptir.

➢ Türkiye’nin erkek ayakkabı ihtiyacının
% 40’ı Hatay’dan karşılanmaktadır.

İskenderun Demir Çelik Tesisi - 1974
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KÜLTÜR

Hatay çok uzun süreler Müslüman ve
Protestan Arap, Sünni ve Alevi Türk,
Süryani, Katolik, Ortodoks Rum, Ermeni
ve Yahudi gibi farklı etnik kökenlere ve
dinlere ev sahipliği yapmış ve UNESCO
“Barış Kenti” olarak seçilmiştir. 

Hz. İsa’nın ölümünden sonra
havarilerinden St. Pierre Antakya’ya
gelmiş ve Hz. İsa’ya inananlara
“Hıristiyan” adı ilk kez Hatay’da
verilmiştir. Bu sebeple Hatay'ın, özellikle
Hıristiyanlar için ayrı bir önemi vardır. 

Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın ikinci
en büyük mozaik koleksiyonunu
barındırır. M.S. 2. yüzyıldan M.S. 6.
yüzyıla kadar uzanan dört yüz yıllık
dönemde üretilen mozaiklerin tamamı
taban mozaiği olup, hem boyutları
itibariyle, hem de konu ve yapım tekniği
çeşitliliği nedeniyle dünya üzerinde haklı
bir üne sahiptir.

Rahipler, imamlar, rahibeler ve farklı
meslek gruplarından kişileri bulunduran
Antakya Medeniyetler Korosu da Hatay'a
ait eşsiz bir değerdir.

Psykheler Kayığı Mozaiği

Mavi zemin üzerine işlenmiş mozaiğin üst kısmında
Eros'un tasviri, altta ise Psykhe'nin tasviri yer alır.
Efsane'ye göre, Eros'un Afrodit ile Hermes'in oğlu
olduğu söylenir. Psykhe ise Miletos kralının kızıdır. 

Afrodit, Eros’a, Psykhe’yi dağa bırakılmasını, eş
olarak da ejdere verilmesini ister. Fakat Eros,
Psykhe'ye aşık olur, bir saraya yerleştirip geceleri
gizlice yanına gelir. Periler kıza yardım ederler ve
sonunda Psykhe ile Eros birbirine kavuşur.



15TEMMUZ - A⁄USTOS - EYLÜL 2012

Hatay ilinin anıtsal yapıları içerisinde Antakya
Kalesi surları, bu surların devamı niteliği
taşıyan ve aynı zamanda Hacıkürüş
deresinin yarattığı şiddetli selleri kontrol
altına almak amacıyla yapılan Demirkapı,
Bakras ve Payas Kalesi öne çıkar.

Ayrıca Heron Cehennem Kayıkçısı ve
M.Ö. 3. yüzyıla ait olan Lahit ve ziyarete
değer eserlerdir.

Hatay ilinde 2010 yılı itibariyle tescil edilen
845 adet kültürel eser bulunur. Bu eserlerin
174 adedi sit alanı, 671 adeti ise anıtlardır.
Hatay’ın kültür envanteri, hanlar, hamamlar,
çeşmeler, camiler, türbeler, havra ve kiliseler,
sivil mimari yapılar ve antik yerleşimlerden
oluşur.

Dini eserler arasında en önemli olanlar
dünyanın ilk Katolik kilisesi olan St. Pierre
Kilisesi, Habib-i Neccar Cami ve Antakya’nın
merkezinde bulunan Ulu Cami’dir. Ayrıca, St.
Simon Manastırı, Yayladağı Barleam
Manastırı, Keldağı Barleam Manastırı, Şeyh
Ahmet Kuseyri Cami ve Antakya’nın
merkezindeki Ortodoks Kilisesi, Katolik
Kilisesi ve Protestan Kilisesi göze çarpar.

Payas Kalesi

Roma döneminde, M.S.3.yy’a tarihlendirilen Antakya
Lahdi, “Sidemera” olarak bilinen lahit grubuna
girmektedir. Sidemera, Konya Ereğlisi yakınındaki
Ambararası köyünün antik adıdır. İlk defa burada
bulunan bir lahitten ötürü, bu tür lahitler arkeoloji
literatüründe “Sidemera tipi lahitler” olarak
adlandırılmaktadır. Lahit Antakya Arkeoloji
Müzesi'nde özel bir salonda sergilenmektedir.

St. Pierre Kilisesi

Heron Cehennem Kayıkçısı 

Habib-i Neccar Camii



Uluslararası Narenciye Kültür ve 
Sanat Festivali

Erzin'e  22 km mesafedeki Burnaz Plajı,
sadece Erzin'e değil, yakın çevredeki pek
çok yerleşim birimindeki yaşayanlara
hizmet vermektedir.

Erzin sahili 6 km uzunluğunda ve 1 km
genişliğinde bir kumsal alana sahiptir.

Burnaz Plajı

Erzin narenciyesini dünyaya tanıtmak ve
ekonomisine katkı sağlamak amacı ile her
yıl düzenlenen Uluslararası Narenciye
Kültür ve Sanat Festivali yurtiçi ve
yurtdışından gelen ziyaretçiler ile büyük ilgi
görmektedir. 

ERZİN

Hatay ilinin kuzeyindeki Amanos (Gavur)
dağlarının Akdeniz’e bakan batı eteğinde yer
alan Erzin, Adana il merkezine 85 km,
Osmaniye il merkezine 23 km, Dörtyol
ilçesine 15 km ve İskenderun ilçesine 45 km
mesafededir.

İlçe merkezinin 2007 yılı genel nüfus
sayımına göre 30.035 olan nüfusu, köyleri ile
birlikte toplam 38.918 olup, turizmin
canlandırdığı yaz aylarında 40.000’i
geçmektedir.

Yaklaşık 66.000 dekar Narenciye ve 65.000
dekar tahıl ekim alanının bulunduğu Erzin'de
tüm narenciye çeşitleri (portakal, greyfurt,
mandalina, limon, yafa, valensiye, minola vs.)
üretilmekte olup,  yeni çıkan her türlü
teknikten yararlanılarak verim hızla
arttırılmaktadır.

Erzin ilçesinin 3 km doğusunda yer alan Erzin
içmeleri özellikle yaz aylarında iç turizme
hitap eder.  

Sıcaklığı 24 derece, pH oranı 6.7 olan Erzin
içme suları bikarbonatlı, sülfatlı,
magnezyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli ve
bromürlü bir bileşime sahiptir. İçme kürlerine
elverişli olan bu sular sindirim sistemi
hastalıkları, böbrek ve idrar yolları
rahatsızlıkları ve metabolizma bozukluklarına
olumlu etki yapar.
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Ayakta kalmaya çalışan kalıntıların önemli
bir kısmı metrelerce toprak altında kalmış
ve ciddi bir kazı çalışmasını bekler duruma
gelmiştir. Arazinin volkanik yapısı, deprem
ve denizden esen rüzgarlarla gelen kumlar
gibi doğal zararların yanı sıra bu değerli
kalıntılara esas büyük darbeleri içinden
geçen yollar ve çevre yerleşim birimleri
vermiştir.

Tiyatrosu, spor kompleksi, sütunlu
caddeleri, hamamı, tapınakları, su
sarnıçları, mezarlıkları ve sahildeki iskelesi
ile görülmeye değerdir.

İSSOS HARABELERİ

İssos, binlerce yıldan beri değişik
söylencelere tanıklık etmiş olup, Erzin
sınırları içerisinde yer alır. 

Mezopotamya'yı Yunan kültürüne, Anadoluyu
İslam ülkelerine bağlayan merkez
konumundaki İssos; Bizans, Geç Hitit,
Selaukos, Pers ve Osmanlı İmparatorluğu’na
ev sahipliği yapmıştır. 

Oluşumu itibariyle mimari özelliği, kendinden
sonraki zamanlara öncülük eden bir özelliğe
sahip olan İssos kalıntılarının içinde 1-2 km
uzunluğunda, yüksekliği ise yer yer 7-8 m
olan ve hala ayakta kalmayı başaran su
kanalları bulunmaktadır. Bu su kanalları,
Akdeniz'e Cenevizli gemicilere, Nur
Dağlarının eteklerinden su iletme projesinin
ürünüdür.

Büyük İskender'in zaferleriyle sonuçlanan
M.Ö. 333 yılında Pers kralı III. Darius'la
yaptığı büyük bir savaşa sahne olan bölge,
asıl altın çağını Roma döneminde yaşamış
ve bu zamandaki imar faaliyetleriyle yeni bir
kimlik kazanmıştır.

İssos Harabeleri

İssos Savaşı Mozaiği  (Napoli Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.)
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GAMA'nın Hatay - Erzin'deki 
Devam Eden Projesi

870 MW Erzin Doğalgaz Kombine
Çevrim Güç Santralı

Yatırımcı firma EGEMER  Elektrik  Üretim
A.Ş., Hatay'ın Erzin ilçesi'nde, kurulu gücü
toplam 900 MWm / 882 MWe olan bir enerji
santrali kurma işini GAMA Güç Sistemleri -
GE konsorsiyumu'na vermiştir.

15 Ekim 2011 tarihinde EGEMER A.Ş.'den
alınan işe başlama emri ile proje resmi olarak
başlamıştır. 

Santralde yakıt  olarak  sadece  doğalgaz
kullanılacak  ve  yılda  yaklaşık  olarak
6.750.000 MWh elektrik üretilmesi
planlanmaktadır. 

Doğalgaz yakıtlı bir enerji santrali
projelendirilmesinin amacı;  Türkiye’nin artan
enerji talebini karşılamak ve maliyeti düşük,
verimi yüksek bir tesis kurmaktır. 

Tesiste kullanılacak doğalgaz, boru hattı ile
Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) ait
Gaziantep-Adana-Mersin Doğalgaz Boru
Hattı’ndan temin edilecektir.

Tesiste üretilecek enerji, enterkonnekte
sistem üzerinden ulusal şebekeye
aktarılacaktır. 

Egemer Doğal Gaz Kombine Çevrim
Santrali’nin yıllık ortalama 6,7 milyar kWh
elektrik üretmesi beklenmektedir. 

Bölgeye çevre dostu ve yüksek verimliliğe
sahip çağdaş bir enerji santrali kazandırmayı
amaçlayan proje, ülkemizin kurulu üretim
kapasitesini %1,7’lik bir artışla yaklaşık
53.200 MW’a ulaştıracak ve Türkiye’de halen
ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yaklaşık
%2,6’sına karşılık gelen bir kısmını
karşılayarak hızla artan enerji açığının
giderilmesinde de önemli bir rol üstlenecektir. 

Proje kapsamında daha az kaynak
tüketimiyle daha fazla enerji elde etmeye
odaklı ve çevreye duyarlı bir sistem kurulması
esas alınmıştır. Egemer Santrali’nde temiz bir

yakıt olan doğal gazın kullanımıyla CO2
salımının mümkün olan en düşük düzeye
çekilmesi ve böylece bölgesel tarımın
olumsuz etkilenmemesi sağlanacaktır.

İleri teknoloji denetim ve izleme sistemleri
santralin baca gazı salım değerleri takip
edilerek, Avrupa Birliği (AB) Çevre
Mevzuatı’nda yer alan sınır değerlerin altında
olmasına özen gösterilecektir. 

Bu önlemlerin yanı sıra, gürültü kirliliğinin
önlenmesi, atık suların arıtılması, atık suların

s ‹fi YAPTI⁄IMIZ BÖLGELER
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deşarjı ve atık maddelerin bertaraf edilmesi
de dahil olmak üzere, hem Türk mevzuatı
hem de IFC (Uluslararası Finans Kurumu)
esaslarının gerektirdiği tüm çevre kriterlerine
uyum sağlanacaktır.

Proje alanı, Hatay il merkezine 80 km,
İskenderun ilçe merkezine 40 km kuzeyinde
olup, Erzin ilçe merkezinin yaklaşık 13 km
batısındadır. 

Tesisin kurulduğu bölge Hatay il sınırları
dahilindeki Erzin ilçesi yakınındadır. Proje

bölgeye gerek inşaat, gerekse işletme
aşamalarında ekonomik gelişme ve istihdam
olanağı sağlayacaktır. 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında
ihtiyaç duyulacak personel ile malzeme,
yiyecek, taşıma vb. hizmetler büyük oranda
yöreden karşılanacaktır. 

Yöreden sağlanacak olan bu hizmetlerin
tümünün bölge ekonomisine olumlu katkı
sağlayacağı öngörülmektedir.
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sDEVAM EDEN PROJELER

Marmaray Projesi
Mevcut durumda GAMA-Nurol Ortaklığı

kapsamındaki işin %92,26’sı tamamlanmış

durumdadır. Sirkeci İstasyonu’nda son

arkeolojik kazı çalışması da 17.08.2012

tarihinde tamamlanmış ve 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
Sözleşmesi ile Avrupa Yakası’ndaki
sınırımız 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,
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Kazlıçeşme İstasyonu

Yedikule U-Kesit ve Hemzemin Bölge İmalatları

Tünel Yürüme Yolu ve Kaçış Yolu İmalatları

Kazlıçeşme İstasyon yapısı ve devamında
yer alan hemzemin hatlarda çalışmalar
tamamlanmış olup, hemzemin işlerle ilgili
çalışmalar Yedikule bölgesinde sona
yaklaşmaktadır. Havalandırma binası,
Temmuz ayında tamamlanarak Japon
ortağımız olan Taisei’ye mimari ve elektro-
mekanik işlerin başlatılması amacıyla giriş
müsaadesi sağlanmıştır.

Yedikule-Yenikapı Tünelleri

Manevra Tüneli'nde kazı çalışmalarının
Haziran ayında tamamlanmasının ardından
kaplama imalatlarına hemen başlanılmış ve
Eylül sonu itibarıyla %74’ü tamamlanmış
durumdadır. TBM1 makinası ile açılmış
olan ve T1 ile T2 olarak adlandırılan her iki
tünelde de, başlamış olan pasif yangın
koruma imalatları dışında tüm imalatlar
tamamlanmıştır.
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Yenikapı Tüp İstasyonu

Sirkeci Güney Giriş Yapısı Kazı Çalışmaları

Yenikapı 

Yenikapı Tüp İstasyonu'nda betonarme
imalatlar, %60 tamamlanma oranında
devam eden dolgu işleri dışında tamamen
bitmiş ve Taisei’ye çalışmalarına
başlamaları amacıyla giriş müsaadesi
sağlanmıştır. Yenikapı bölgesindeki diğer
yapı olan havalandırma binasında da
imalat tamamlanma oranı %94 seviyesine
ulaşmıştır. Havalandırma binasında
Taisei'ye giriş müsaadesi sağlanması %67
oranında gerçekleştirilmiştir.

Sirkeci 

Sirkeci’deki tüm arkeolojik kazılar
17.08.2012 tarihi itibarıyla tamamlanmış
durumdadır. Arkeolojik kazıların en son
devam etmekte olduğu Güney Giriş
Yapısı’nda makinalı kazılara süratle
başlanılmış olup, Ekim sonu itibarıyla
tamamlanması planlanmaktadır. Kuzey
Giriş Yapısı’nda Taisei’nin devam eden
çalışmalarına rağmen, merdiven yapısında
betonarme imalat hazırlıklarına
başlanılmıştır. GAMA-Nurol Ortaklığı
altında devam etmekte olan Sirkeci Giriş
Yapıları, Proje’nin kritik hattında yer
almaktadır.
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Üsküdar

Proje’nin en özellikli yapılarından biri olan
Üsküdar İstasyonu’nda, istasyon üstü dolgu
işleri ve sonradan ilave olan çarşı yapısı
haricinde, tüm betonarme imalatlar
tamamlanmıştır. Taisei’ye ve Proje’nin
devamı olan Marmaray CR3 Sözleşmesi
yüklenicisi OHL’ye, 12.07.2012 olan
sözleşmesel anahtar tarihte, tüm
istasyonda giriş müsaadesi sağlanmıştır.

Ayrılıkçeşme 

Projenin Anadolu Yakası’ndaki son ucu
olan Ayrılıkçeşme’de toplam iş ilerlemesi
saha genelinde %89 oranına ulaşmıştır.
Lojistik başlangıç noktası olarak
Ayrılıkçeşme bölgesinden yürütülen hat
işleri, farklı hatlarda ray serimi ve beton
dökümü olmak üzere devam etmektedir.
Ayrılıkçeşme’de kavşak düzenlemesi ve
hat güzergahı sanat yapıları işlerinde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
yürütülmekte olan Kadıköy-Kartal Metro
Projesi ve İSKİ’nin yürütmekte olduğu
atıksu hattı yenileme çalışmalarıyla yoğun
interfaz ilişkilerine rağmen, imalatlar devam
ettirilmekte ve proje tamamlanma
hedefinde aksama olmasına sebebiyet
vermeyecek şekilde çalışmalar
sürdürülmektedir.

Üsküdar İstasyonu’nda Taisei’nin Devam Etmekte
Olan Mimari ve Elektro-Mekanik İmalatları

Ayrılıkçeşme Kavşak Düzenleme İşleri
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Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı

İdari bina, Kantin ve Mutfak Binası, İlk
Yardım/Sağlık Merkezi Binası; temel kolon
kalıp, beton, donatı ve perde duvar işleri de
Eylül ayı itibari ile tamamlanmıştır. İlk
Yardım/Sağlık Merkezi Binası tamamlanmış,
İdari bina çatı katı parapet duvarı inşaası,
Kantin ve Mutfak Binası birinci kat döşemesi
devam etmektedir.

Türbin binası temellerinde GT-1 ve GT-2
bölgesinde grobeton işleri ile temellerin demir
donatı işleri 14 Eylül’de tamamlamış; GT-2
bölgesinde 1. kısım temellerinin betonları
19 Eylül’de dökülmüştür. 

Çelik işleri kapsamında ilk sevkiyat
6 Temmuz’da sahaya ulaşmış; 20 Eylül’de
Türbin Binası çelik montajına başlanmıştır.

Deniz işleri kapsamında izleme bacaları
yapısında palplanj montajı ardından
başlayan kazı işleri tamamlanarak
14 Eylül’de ilk etap betonu
dökülmüş, ilk hidro test
13 Eylül’de gerçekleştirilmiştir.
Yapıya bağlanan 1.000 mm
ve 1.200 mm çaplı
boruların montajına
28 Eylül tarihi ile
başlanmıştır. 

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+ 1 x
GE330H 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.

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

Genel proje ilerleyişi : % 25,16

Mühendislik ilerleyişi : % 73,60

Satınalma ilerleyişi : % 48,30

Genel inşaat-montaj ilerleyişi : % 5,10

Temmuz itibarıyla sahada toprak işleri
kapsamında tüm dolgu, tesfiye, kazı  işleri
tamamlanmış olup, yapısal dolgu işlerinin
zemin iyileştirme işleri için gerekli olan temel
üst kotuna ulaşmasının ardından, taş kolon
ve fore kazık çalışmalarına devam edilmiştir.
Çalışmalara hız kazandırmak amacıyla
uygulanan gece vardiyalarının yanısıra ikinci
taşeron kazık işlerine başlamış, Eylül sonu
itibarıyla zemin iyileştirme işleri genel
ilerlemesi %89 olarak kaydedilmiştir.

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

Şalt sahası temel projeleri için TEİAŞ
onayını takiben şalt sahası inşası başlamış
Eylül sonu itibarıyla pilon temellerde beton
dökümü devam etmektedir. Şalt sahası
kontrol binasının inşaası 25 Ağustos tarihinde
tamamlanmış olup, bina içi geri dolgusu
devam etmektedir.
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Deniz suyu alma yapısı ilk beton dökümü
30 Ağustos’ta gerçekleşmiş, yapının deniz
kısmında kurulacağı bölgenin zemin
dolgusundan sonra yapı su altına indirelerek
kotuna yerleştirilecektir.

Deniz suyu alma çukurunda kesişen kazık
sistemli istinat duvarı yapımına devam
edilmektedir. Eylül sonu itibarı ile 110/116
adet kesişen kazık tamamlanmıştır. Ayrıca bu
bölgede yapılacak olan jet grout uygulaması
için makine, ekip ve ekipman mobilizasyonu
başlamıştır.

Çevrim Suyu Boru hattına ait kazı işlerinin
tamamlanmasını takiben soğutma kulesi
hattının kazı işlerine başlanmış, Temmuz
sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Müteakiben
başlayan taş kolon işleri, Eylül ayı içinde
tamamlanmış, kazık işlerine devam
edilmektedir.  

Deniz işleri kazısı ve hattı için 1 adet kazı
gemisi 8 Ağustos’ta, 1 adet Duba ve
Römorkör 13 Ağustos’ta Dörtyol balıkçı
barınağına ulaşmıştır. İkinci Römorkör ve
Duba’nın Ekim’in ilk haftası şantiyeye
ulaşması beklenmektedir. 

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. 

Eylül ayında GE ve GAMA tarafından
şantiyede 3. 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 ve
kaplama, türbin binası tavan vinci, kazan besi
suyu pompası, soğutma suyu pompası,
kondens pompası, deniz suyu alış pompaları
ve ekipmanları, elektroklorinasyon tesisi,
izoleli bara sistemleri, ünite yardımcı trafoları,
orta ve alçak gerilim panoları, orta gerilim
kabloları, motor kontrol panoları, orta ve alçak
gerilim trafoları, RMS/MS (doğalgaz basınç
düşürme istasyonları) ekipmanları siparişleri
verilmiş, tasarım/imalat çalışmaları devam
etmektedir. 

Yol-Köprü etüt ve analiz işleri tamamlanmıştır.
ODTÜ tarafından onaylanan köprülerin statik
tahkik raporunun Karayolları Genel
Müdürlüğü’ne iletilmesinin ardından, uzun ve
ağır araçlarla nakliye izni işlemleri
tamamlanmış olacaktır.

Anahtar teslim işlerin takip, organizasyon ve
koordinasyonunda aksaklıkları önlemek adına
İşveren ve GE ile düzenli olarak proje
ilerleme toplantıları yapılmaktadır.
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GAMA Güç Sistemleri - GE Konsorsiyumu
tarafından, Karaman ili Hüyükburun köyü
mevkiinde yapımı gerçekleştirilecek olan
enerji santraIı tamamlandığında, güneş
jeneratörleri tarafından üretilen buharın
kombine çevrim su - buhar devresine
entegre olarak çalışacağı dünyadaki ilk
tesis olacaktır. Ayrıca tesis iç tüketimini
karşılayacak kapasitede tasarlanan rüzgar
türbinleri ileriki safhalarda tesisin orta
gerilim şebekesine bağlanacaktır.

MetCap Enerji Yatırımlarına ait Komet
Enerji A.Ş.’ye anahtar teslimi bazında
taahhüt edilen projenin enerji üretim lisansı
EPDK tarafından 1.080 MW’a
yükseltilmiştir. Buna paralel olarak
Konsorsiyum, mevcut anlaşmada 1-1-1
olarak yer alan kapsamının 2-2-1 olarak

genişletilerek, güneş enerjisi hariç 920
MW’a yükseltilmesi için teklif sunmuştur,
teklif üzerinde İşveren ile görüşmeler
devam etmektedir. 

Mevcut anlaşma kapsamından ayrı olarak
ele alınan solar buhar üretim tesisi için
Konsorsiyum tarafından teklif hazırlama
çalışmaları devam etmektedir. 

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

Sözleşmeye göre 31 Mart 2012 tarihinde
verilmesi gereken limitli işe başlama
talimatı (LNTP), kapsam değişikliği
görüşmelerine bağlı olarak ötelenmektedir.

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
teslimi bazında 6 Mayıs 2011’de imzalanan
sözleşme kapsamında, beklenen işe başlama
kararı (NTP), üçüncü zeyilname ile 24 Eylül
2012 olarak planlanmıştır. Fakat, İşveren’in
projenin finansı konusunda yaşadığı sorunlar
ve potansiyel finansörler ile olan
görüşmelerinin yavaş ilerlemesi yüzünden,
sözleşmesel işe başlama tarihinin 31 Ocak
2013 tarihine ertelenmesi gündemdedir.

İşveren, proje sahası yer teslimini
yapmamasına rağmen, dar kapsamlı
mobilizasyon için onay alınarak birtakım
kazık imalatı ve testleri için Ağustos ayı
içinde, tel çit ile çevrilen ve güvenlik hizmeti
sağlanan bir alan içerisine konulan ofis
konteynerleri ile proje sahasına kısmi
mobilizasyon sağlanmıştır. 

Sahada ilk kazık testlerinin gerçekleştirileceği
alanın kazısı tamamlanmış, Eylül ayı içinde
kazık testlerinin icrası gerçekleştirilmiştir.
Yine, kısmi mobilizasyon kapsamında,
santralın atık ısı kazanları, trafolar, GTG ve
STG temellerinin yer aldığı alanda yürütülen
dar kapsamlı toprak işleri de yapılmıştır.

Mühendislik aktivitelerinin kesintisiz olarak
devam ettirildiği proje kapsamında, Eylül
sonu itibarıyla kümülatif %45 mühendislik
ilerlemesi kaydedilmiştir.

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

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

Mevcut takvim doğrultusunda projenin
31 Mayıs 2015 tarihinde devreye alınması
hedeflenmektedir.

Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı



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

Bu ünite 1-1 çoklu şaft düzeninde bir gaz
türbini ve jeneratörü, bir atık ısı kazanı ve bir
buhar türbini ve jeneratöründen oluşmaktadır.
Buhar türbininde 3 adet yöresel ısıtma
kondenseri bulundurmaktadır. Bu
kondenserler Riga şehri ısınma ihtiyaçları
doğrultusunda ayarlanarak, santrale tam
elektrik güç üretimi ya da kojenerasyon
modlarında çalışabilme imkanı sunmaktadır.
Bu tip bir buhar türbini dünyada sadece

sayılı ünitelerde bulunmaktadır. 

Tamamlandığında Riga TPP-2
ünitesi 350-420 MW elektrik

gücü ve maksimum
270 MW termal güç

üretecektir.

Üretilen bu termal güç, yöresel ısıtıcılar
vasıtasıyla şehir ısı hattına aktarılacaktır.
Proje 6 Nisan 2010 tarihinde başlamış
39 aylık bir projedir. Projenin Temmuz 2013’te
bitirilmesi planlanmıştır.

Eylül 2012 itibarıyla ilerleme aşağıdaki
gibidir:

Genel % 90,14

Mühendislik % 97,45

Satın Alma % 99,38

İnşaat ve Montaj % 85,90

Devreye alma % 28,21

Mühendislik:

Mühendislik işleri büyük oranda tamamlanmış
olup, çalışmalar saha revizyonları ile devam
etmektedir. İşler inşaat, montaj ve devreye
alma kalemlerindeki ilerlemeye baz “As Built”
çizimlerin hazırlanması ile devam edecektir.
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Letonya - Riga TPP-2 
Reconstruction Second Unit Projesi
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Satın Alma:

Tüm ana/yardımcı  ekipmanlar ve malzemeler
için satın alma sözleşmeleri imzalanmıştır.
Satın almalar saha mühendislik değişiklikleri,
inşaat, montaj ve devreye alma kalemleri
gereği ortaya çıkan ek malzeme ihtiyaçları
doğrultusunda devam etmektedir.

Lojistik:

Alınan ana ekipmanların tamamının sahaya
sevkiyatları tamamlanmıştır. Satın alınan ek
malzemelerin sahaya sevkiyatları devam
etmektedir.

İnşaat ve Montaj:

Sahada dönem itibarı ile betonarme işleri ve
yeraltı gömülü sistemlerin inşaat işleri bitmiş
durumdadır. Yapısal çelik işleri, saha
genelinde muhtelif platformların montajları
dışında tamamlanmıştır. Çatı ve cephe
kaplamaları genel itibari ile bütün binalarda
tamamlanmış, detay sızdırmazlık işleri devam
etmektedir. Mimari işler tüm binalarda
tamamlanma aşamasına gelmiştir. Saha içi
yolların yapımı devam etmektedir. 

Gaz türbin paketi montaj işleri genel anlamda
tamamlanmak üzeredir. Buna baz olarak
Lube Oil Flush aktivitesi tamamlanmış, boru
restorasyonuna geçilmiştir. Atık ısı kazanında
montaj işleri hidrostatik test de dahil olmak
üzere tamamlanmış olup, kazanın kimyasal
temizliği bitirilmiştir. Kazanda işler devreye
alma çalışmaları ile devam etmektedir. Buhar
türbin paketinde tüm türbin ve ana ekipmanlar
yerlerine konulmuş, hizalama işleri
tamamlanmıştır. Montaj aktiviteleri buhar
borulamalarının türbinlere bağlantısı ve
izolasyon işleri ile devam etmektedir. Bu
paket dahilinde Lube Oil Flush aktivitesi ise
tamamlanmak üzeredir, akabinde HP kontrol
oil flush işlerine geçilecektir. Soğutma kulesi
montaj aktiviteleri tamamlanmış, işler devreye
alma kalemleri ile devam etmektedir. Saha
genelinde muhtelif borulama işleri, HVAC
sistem montajı devam etmektedir. Yangın
sistemi montajı Buhar Türbin Tablası altı hariç
tamamlanmıştır. İzolasyon işlerine ise kazan
bölgesi ile başlanmıştır.

Dönem içerisinde 330 kV ve 110 kV geri
beslemeleri yapılmış, bunları takip eden
devreye alma çalışmaları devam etmektedir.
DC/UPS ve batarya sistemi devreye
alınmıştır. DCS ve GT Mark VI sistemleri
devreye alma işleri devam etmektedir. Saha
genelinde pano montaj, kablo çekimi ve
terminasyonu, aydınlatma ve elektrik tesisatı,
enstrümantasyon montaj aktiviteleri devam
etmektedir.

Halen Ankara merkez proje ekibimizde tam
zamanlı 8, destek olarak 10 personel
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 50’si
Türk olmak üzere 90 personel ve tamamı
lokal 643 taşeron personeli olmak üzere
733 personel görev yapmaktadır.
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın su ihtiyacını
karşılamak üzere, 7 Temmuz 2009 tarihinde
DIWACO ve GAMA Güç Sistemleri arasında
imzalanan sözleşme ile hayata geçirilen DISI
Mudawarra-Amman Su İletim Sistemi Projesi
mühendislik, satın alma ve inşaat işleri ile
devam etmektedir.

Eylül 2012 itibari ile Proje yaklaşık
ilerleme yüzdeleri:

Genel % 88,70

Mühendislik % 98,90

Satın Alma % 99,90

İnşaat İşleri % 86,70

Projede, ana mühendislik aktivitelerinde
sona yaklaşılmıştır. Sahanın ihtiyacı
yönünde elektrik, mekanik ve devreye alma
sırasında ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve
çizimler için detay mühendislik çalışmaları
devam etmektedir. 

Projenin satın alma kalemleri %99,90
oranında tamamlanmıştır. Bugüne kadar

toplam 186.465 ton (347 km) (%99) boru
nakliyesi gerçekleştirilmiştir. “Ductile” boru ve
fittingler, fiber optik ve 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. Son lot malzemeler sahaya
nakledilmektedir. Fabrika kabul testleri büyük
ölçüde tamamlanmış olup, dönem içerisinde
basınç kontrol vanaları, mobil klor üniteleri
ve su kalite ölçüm aletleri için yapılmış ve
onaylanmıştır.

DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi

Kuyu
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Boru hattı aktiviteleri büyük oranda
tamamlanmıştır. 25 Eylül 2012 itibariyle
toplamda 337 km (%99) kazı yapılmış,
333 km (%98) boru kanala indirilmiş ve
300 km (%88) geri dolgu işlemi
tamamlanmıştır. Boru hattı ilerlemesi
toplamda %91 seviyesindedir. Boru hattı
işlerinin 160 km’lik bölümünü kapsayan
kısmında lokal güvenlik kaynaklı problemler
nedeni ile yaşanan duraksama; gerek idari,
bakanlık ve güvenlik güçleri ile toplantılar
yapılarak, gerek yerel halk ile ilişkisi iyi olan
bir taşeron ile sözleşme imzalanarak aşılmış
olup, işlere kısa süreli kesintiler ile devam
edilmektedir.

10 adet rig ile devam etmekte olan kuyu
sondajı işlerinde 9 adet gözlem kuyusu ve
27 adet üretim kuyusu tamamlanmış olup,
9 kuyuda delme ve geliştirme işleri devam
etmektedir. Kuyu işlerinde toplamda %71
ilerleme sağlanmıştır. 

O&M binaları, pompa istasyonları ve tank
kaba inşaatları, 62.600 m3 beton dökülerek
tamamlanmak üzere olup, elektro-mekanik
ve ince işlere devam edilmektedir. Yapılarda
genel ilerleme %89 seviyesindedir. Madaba
ve Mudawarra pompa istasyonlarında
pompa ve motor montajları tamamlanmış,
boru montajı ile elektrik işlerine devam
edilmektedir. Elektro-mekanik işler
kapsamında genel ilerleme %66
civarındadır.

Projenin elektrik teminine yönelik çalışan
Ürdün elektrik idareleri EDCO, NEPCO ve
JEPCO’nun toplam ilerleme yüzdesi %96
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 aktivitelerinin planlama ve
hazırlanma çalışmaları devam etmekte olup,
P7 kuyusunun devreye alma işleri
tamamlanmıştır. Hatta su verilip Header
Tank’ın doldurulması için çalışmalar devam
etmektedir. Şu ana kadar 3 kuyunun pompa
montajı tamamlanmış olup, devreye alım için
hazır durumdadır.

Projede, Eylül 2012 sonu itibarı ile, toplamda
25 milyon, kayıp günlü kaza olmaksızın
12 milyon adam-saat’e ulaşılmıştır.

Direnaj borusu

Kollektör tankı
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ekipman montaj işleri, ilave ve yardımcı
çeliklerin montajı, ekipman etrafı boru işlerinin
yapımı, elektrik kablo çekimi ve bağlantı
işleri, özellikle tamamlanmak üzere olan
binalarda ince işler, imzalı iş programına
uygun olarak devam etmektedir. Genel saha
altyapı hatları yapımı revize ve ilave gelen
projeler haricinde, tamamlanmış ve kış
dönemi öncesi test ve devreye alma işlerine
başlanmıştır. Precommissioning işleri
ekipman süpervizörlerinin sahaya gelmesiyle
birlikte hızlanmıştır.

Dökümhane bölgesinde inşaat ve montaj
işleri büyük oranda tamamlanmış olup,
montajı tamamlanan bölgelerde eksiklerin
tespitine ve tamamlanmasına başlanmıştır.
Bazı bölgelerde test işlemlerine de
başlanmıştır. İşveren, dökümhanedeki yüksek
tonajlı vinçlerin devreye alınması işlerini
tamamlamıştır. 

Haddehane hidrolik odalarındaki ünite ve
ekipmanların montajı tamamlanmış, testleri

Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk şehrine
15 km mesafede İşveren NLMK-Kaluga (Eski
adıyla 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, Eylül 2012 sonu itibariyle,
%94,76 fiziksel ilerleme seviyelerine
ulaşılmıştır. 

Projede ana iş kalemleri tamamlanma
yüzdeleri şöyledir; 

İnşaat işleri % 98,27

Çelik montaj işleri % 98,49

Çatı ve cephe kaplama % 89,43

Ekipman montaj işleri % 82,51

Elektrik işleri % 81,25

Dökümhane, haddehane, fırın, su arıtma ve
toz toplama ünitelerinin bulunduğu bölgelerde

Rusya - Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi Projesi
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yapılmış ve ilgili dökümanları İşveren’e
iletilmiştir. Zemin betonu üzerine gelen
hidrolik stand’lerin montajı %90 oranında
tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra, elektrik
odaları ekipman ve elektrik panellerinin
montajı ve kablo çekilmesi işlerinde sona
yaklaşılmıştır. Montajı tamamlanan
bölgelerde İşveren ve ekipman süpervizörleri
ile beraber tespit edilen eksiklerin
tamamlanmasına devam edilmektedir.  

Su ünitesi inşaat işleri büyük oranda
tamamlanarak, İşveren taşeronu olan
firmalara montaj için gerekli yerlerin teslimi
yapılmıştır. GAMA kapsamındaki mekanik
işlerin montajı tamamlanmış olup, eksiklerin
tespitine ve kapatılmasına başlanmıştır.
Elektrik montaj işleri, eksik projelerin büyük
oranda gelmesiyle beraber hız kazanmıştır. 

Haziran ve Temmuz aylarında İşveren’in
proje ve malzeme teminindeki gecikmelerini
en aza indirmek ve yeni hedeflenen tarihleri
tutturmak için alınan karar gereği kısa sürede
işçi sayısı 500 kişi kadar artırılmış ve
GAMA'ya atfedilen işlerde hedeflenen

program yakalanmıştır. Eylül ayı içerisinde
demobilizasyona başlanarak, bir adet
prefabrik işçi koğuşu sökülmüş ve
sevkiyatına başlanmıştır. Demobilizasyon
programı çerçevesinde işgücü azaltılması
sürmektedir.

Eylül 2012 itibariyle şantiyemizde yapım
faaliyetlerinde, 2 inşaat, 1 HVAC-kaplama,
1 çelik boya, 2 elektrik işleri, 2 çelik ve
ekipman montaj işleri, 1 izolasyon işleri,
1 yemek ve 1 güvenlik olmak üzere toplam
11 taşeron firma faaliyet göstermektedir.

Eylül 2012 sonu itibariyle şantiyemizde
265 Türk (126 GAMA, 139 Taşeron) ve
1.074 yerel (295 GAMA, 779 Taşeron) olmak
üzere toplam 1.339 personel çalışmaktadır.
Eylül sonu itibarıyla mobilizasyon dahil
7.962.491 direkt  adam-saat kullanılmıştır.



sDEVAM EDEN PROJELER

Şubat 2011’de Libya’da meydana gelen
olaylar sonucunda durdurulan Al-Khalij
4x350 MW Enerji Santralı Projesi yapım
işlerine tekrar başlanması için Aralık 2011’de
İşveren’den gelen talep üzerine görüşmeler
yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan
“Reaktivasyon Planı”na uygun olarak,
şantiye sahasında inceleme ve hasar tespiti
gerçekleştirilmiş, ardından gerekli malzeme
sevkiyatlarına ve kamp tamirat işlerine
başlanmıştır. 

Ağustos’un ilk haftasında, şirketimizin üst
yönetiminin katılımıyla İşveren ile yapılan
toplantı sonucunda varılan mutabakat
çerçevesinde, remobilizasyon için hazırlıklar
hızlandırılmış, tedarikçi ve taşeronlar ile
temasa geçilerek hazırlıklara başlamaları
sağlanmıştır. Öte yandan, İşveren kendi
sorumluluğuna düşen yükümlülükleri
öngörülen sürelerde yerine getiremediği için
proje henüz tam anlamıyla reaktive
olmamıştır.

Eylül 2012 itibariyle remobilizasyon
hazırlıklarının yanı sıra, şantiye sahasında
bulunan çekirdek bir kadroyla geçici
tesislerin koruma işleri ile soğutma suyu, su
alma ve boşaltım yapılarındaki su tahliye
çalışmalarına ve kamp binaları tamirat
işlerine devam edilmektedir.

Mücbir sebep ortaya çıktığında saha
işlerinde %58, proje genelinde ise %76
ilerlemeye ulaşılmış idi.

Libya - Al-Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi
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sTAMAMLANAN PROJELER

Kazakistan’da Petrol Zenginleştirme Tesisi
içerisinde anahtar teslimi olarak yürütülen
doğalgaz elektrik santralı ile dizel jeneratör
yardımcı tesisinin devreye alma işleri,
İdare’nin kontrol ve isteklerine bağlı olarak
aşama aşama, eşzamanlı olarak 2 bina
içinde devam etmektedir. 

EDG binasında, İdare’nin henüz dizel
hattına yakıt vermemesinden dolayı geçici
olarak dizel tanklar tankerle doldurularak
2 ve 3 nolu dizel jeneratör motorları
çalıştırılmıştır. 1 no’lu dizel jeneratörün
çalıştırılması ise Ekim ayında planlanmıştır.

GTG Binası, 5 ve 6 nolu türbin
jeneratörlerinde ilk ateşleme, yüksüz tam
güçte çalıştırma, yükaltında çalıştırma
uygulamaları ile açık devre ve kısa devre
testleri tamamlanmış olup, Ekim ayı
içerisinde performans testleri yapılacaktır. 

İdarenin fuel – gaz hattını devreye
alamamasından dolayı, EDG binasındaki
ısı kazanı Ekim ayı içerisinde çalıştırılıp
devreye alınacaktır.

2012 Eylül  sonunda mühendislik,
satınalma ve yapım işlerinde %100‘e
ulaşılan proje kapsamında devreye alma
işleri % 85,75 oranında tamamlanmıştır.

Kazakistan - Kashagan Enerji 
Santralı Trench 3 Projesi

GT Binası 
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Projenin son aşamasında, 135 adet
Mekanik Tamamlama (MC) sertifikası ile
113 adet Ön Devreye Alma (PC)
sertifikasının tamamı İdare tarafından
onaylanarak GATE’ye teslim edilmiş olup,
21 adet Devreye Alma sertifikasının (CC)
17 adedi Eylül ayında başarı ile
tamamlanarak İdare’den alınmıştır. Kalan
sertifikaların tamamlanması için çalışmalar
sürdürülmektedir. 

Şalt sahası tarafında, Kazak şebekesine
bağlantının tamamlanması ve
enerjilendirme işlemini müteakip 2 gaz
türbin jeneratöründe performans testleri
yapılacaktır. Şebekeye bağlantı için GATE
tarafından satınalınan enerji ölçüm paneli
İdare’ye teslim edilmiş olup, İdare’nin izin
alması beklenmektedir.

İdare’nin tüm fazların bir arada yapılması
planlaması sebebiyle, 3. faz kapsamında
idare ile yürütülen, EDG ve GTG’nin ‘’teknik
devreye alma’’ işlemleri henüz
yapılamamıştır. Buna ilave olarak 1. ve 2.
faz kapsamında yapılan işlerin de yine
‘’teknik devreye alma’’ işleri
tamamlanamamıştır. 

Proje süresi boyunca, tasarım
değişikliklerine ve idare tarafından temin
edilen ekipmanlardaki gecikmelere bağlı
olarak, süre uzatımı ve buna bağlı
maliyelerin artması konusunda İdare ile
görüşmeler yapılmakta ve alacakların
resmileşmesi için uğraşılmaktadır. Ekim ayı
içinde anlaşmaya varılması
öngörülmektedir.

GATE tesislerinin ve kamplarının
demobilizasyon çalışmaları LOT2 kampı
hariç, proje sahası ve kamp sahasında
tamamlanmıştır. Sökülen kamp ve ofis
binaları, yardımcı tesisler, makina ekipman
Kazak Hükümeti’nden kiralanan arazide
kurulan yerleşkeye taşınmıştır. Burada
kurulan ambar ve mekanik atelyeden, saha
çalışmalarına hizmet verilmektedir. Tesis
sahası içinde, demobilizasyon sonrası
temizlik çalışmaları bitirilerek arazi eski
haline getirilmiştir. 

EDG Binası Elektrik Odası
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sYATIRIMLAR

GAMA Enerji tarafından yapımı
tamamlanan 10 MW Karadağ Rüzgar
Enerji Santralı (RES), T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Temmuz
2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak
elektrik üretmeye başlamıştır. 

İzmir, Aliağa’da bulunan Karadağ RES’de,
GE’nin etkinlik, dayanıklılık ve şebeke

bağlantısı özellikleri bakımından
dünyanın en gelişmiş rüzgar
türbinlerinden olan 2,5 MW’lık dört adet
GE 2,5x100  XL türbini bulunmaktadır.
Yıllık öngörülen enerji üretimi 32,4 GWh
(P50), kapasite faktörü ise % 37’dir.
Ulusal şebekeye 34,5 kV enerji iletim hattı
ile 2,4 km uzaklıktaki Almak Trafo
Merkezi’nden bağlanmaktadır. 

10 MW Karadağ 
Rüzgar Enerji Santralı
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Karadağ RES’in % 96’sı GAMA Enerji’ye
geri kalan paylar ise diğer GAMA
şirketlerine aittir. Üretim Lisansı’nı
Haziran 2008 tarihinde almış olup, Sares
RES ile birlikte, Karadağ RES’in
finansman kapanışı 2010 yılında Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası ile
gerçekleşmiştir. 

Hem 10 MW Karadağ RES, hem de
Çanakkale, Ezine’de bulunan ve geçen yıl
elektrik üretimine başlayan 22,5 MW
Sares RES’in yatırımcısı olan GAMA
Enerji, aynı zamanda bu santralların
işletmeciliğini de yürütmektedir.
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sGAMA T‹CARET ve TUR‹ZM A.fi.’den HABERLER

Yetkili Servisler Toplantısı
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. İş Makineleri
Bölümü, Yetkili Servisler Toplantısının ikincisini,
Türkiye genelindeki 32 yetkili servisinden
58 personelin katılımıyla 6 Temmuz 2012
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. 

Yetkili servisler toplantısında; üretici firmalar,
ürünler, pazara sunulan yeni makineler ve bu
makinelerin tamir ve bakımları ile ilgili
konularda bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantının ilk bölümünün karşılıklı soru cevap
şeklinde gelişmesi, ayrıca sunumların video
görüntüler ve resimlerle hazırlanması, yetkili
servislerimizin beğenisini kazanmış ve
sektörde uzun yıllardır hizmet veren yetkili
servislerimizin faaliyetlerimizi geliştirmeye
yönelik son derece önemli görüşleri alınmıştır.

Toplantının 2. bölümünde yetkili servislerin bir
bölümü, uzmanlık alanlarına göre iş makineleri
yetkililerince müşteri şantiyelerine götürülüp
orada makineleri çalışırken, diğer bir bölümü
ise GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin Tuzla-
Orhanlı mevkiinde bulunan satış ve teşhir
merkezindeki makineleri inceleme ve
değerlendirme imkanı bulmuştur.

Çin gezisi
Diğer taraftan, GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.,
Ağustos ayında Zoomlion firmasına ait

dünyanın en büyük beton makineleri üretim
üssüne müşteri portföyünde yer alan önemli
müşterileri ile bir iş gezisi düzenlemiştir.

Zoomlion firmasının dünya standartlarının
üstünde faaliyet gösteren Çin’deki teknoloji
üssü iş gezisi programına dahil olan müşteri
grubumuza Çin’li yetkililerle birlikte eşlik eden
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., Genel Müdür
Yardımcısı Hasan Namal, burada
müşterilerimize satın aldıkları ve/veya ileride
almayı planladıkları beton makineleri ile ilgili
olarak üretimden sevk aşamasına kadar geçen
süreci yerinde gösterme imkanı bulmuştur. 

Zoomlion Grubu beton ekipmanları ve kule vinç
üretiminde dünyanın en büyük üretici firması,
genel iş makineleri alanında dünyanın yedinci
büyük üretici firması konumuna gelmiştir.



41TEMMUZ - A⁄USTOS - EYLÜL 2012

İzmir Enternasyonal Fuarı
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., bu sene
31 Ağustos ile 9 Eylül 2012 tarihleri arasında
81.’si düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarına
katılımı gerçekleştirmiştir. GAMA Ticaret İş
Makineleri Bölümü İzmir Kültür Park’ta uzun
yıllardır düzenlenen bu organizasyonda
Zoomlion marka Kamyona Monte Beton
Pompasını, Lonking marka Lastik Tekerlekli
Yükleyicisini, Mustang marka Çok Amaçlı Mini
Yükleyicisini, bu sene ürün portföyüne kattığı
EP marka Forkliftleri ve Weber marka Kompakt
(vibrator, kompaktör gibi)  İş Makineleri
ürünlerini sergilemiştir. 258 metrekare alanda
ürünlerini sergileyen GAMA Ticaret bu
organizasyonla Ege bölgesindeki müşteri
kitlesine ilk defa ürünlerini yerinde tanıtma
imkanı bulmuştur.

İş Makineleri sektörüne ayrılan alanda
ürünlerini sergileyen GAMA Ticaret ve Turizm
A.Ş., özel ve kamu sektör temsilcilerinin  ilgisi
kadar fuarı gezen İzmir’lilerin de yoğun ilgisi ile
karşılaşmıştır.

Zoomlion firması, 2012 yılında GAMA Ticaret
ve Turizm A.Ş.’yi “Mükemmel Distribütör”
(Excellent Distributor) seçmiş olup, Kasım
ayında Jiang Yin fabrikasında yapılacak bir
törenle GAMA Ticaret’e ödülünü verecektir.

9. Libya Sağlık Fuarı 2012
11-13 Eylül 2012 tarihleri arasında Libya’nın
başkenti Trablus’da düzenlenen “9. Libya
Sağlık Fuarı 2012”ye katılan toplam 42 Türk
firması arasında GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.
de yerini almış ve Seyyar Hastane ve Seyyar
İlk Yardım İstasyonu çözümlerini tanıtma
imkanı bulmuştur.

Standımızı Libya’nın özel ve resmi
kurumlarından ve Türk Büyükelçiliği’nden
yetkililer ziyaret etmişler ve Seyyar Cerrahi
Hastane çözümlerimiz hakkında detaylı bilgiler
almışlardır. Ayrıca, Libya Sağlık Bakanlığı’nın
temsilcilerine sunumlar yapılmış ve
önümüzdeki süreçte olası projeleriyle ilgili bilgi
alınmıştır. Libya’nın yeniden yapılanma
sürecinde mobil ve prefabrik yapıda
hastanelere son derece ihtiyaç duyulduğu
görüştüğümüz Libyalı yetkililerce ifade
edilmiştir.
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sENGLISH SUMMARY

ONGOING PROJECTS

Marmaray 1st Phase, Bosphorus
Railway Tube Crossing, Tunnels and
Stations / Turkey (page 20)

Turkish Ministry of Transportation General
Directorate of Railways, Harbors and Airports
Construction (DLH) awarded the contract for the
construction of the 1st phase of Marmaray
Project, Bosphorus Railway Tube Crossing,
Tunnels and Stations to Taisei-GAMA-Nurol
Joint Venture on 25 May 2004. GAMA has a
share of 12.5% within the Joint Venture.
Supplementary Agreement 5 that has been
prepared based on Government Decree dated
04 December 2009 was undersigned on 11
January 2010 and was taken into effect, so the
price adjustment formula had been implemented
and new project completion date was
determined as 28 October 2013. Physical
progress reached to 92.26% in total as of
September 2012.

Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project 
Hatay / Turkey (page 24)

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 September 2012,
73.60% of the engineering, 48.30% procurement
and 5.10% of the site construction works have
been completed. The progress for the overall
works is about 25.16%.  

Within the scope of earthworks at Site, all filling,
grading and excavation works have been
completed as of the end of July and following
the completion of structural filling up to the
foundation level required for the commencement
of soil improvement works, stone columns and
piling activities continued with night shifts.

Furthermore; in order to accelerate the progress
second piling subcontractor, commenced piling
works. By September 2012, the progress for the
Overall Soil improvement Works is about 89%. 

Ground settlement monitoring is being
conducted regularly at site. 

Following TEIAS approval of foundation
drawings for switchyard area, switchyard
construction activities were commenced. By
September 2012 foundation concrete pouring is
still ongoing. Switchyard Control Building
construction was completed on Aug 25, 2012
and internal backfilling is still ongoing.

Administration Building, Staff Canteen & Kitchen
Building,  First Aid / Medical Center Building all
foundation formwork, concrete, reinforcement
and shear wall works were completed by
September.  First Aid / Medical Center Building
construction was completed, Administration
Building roof parapet wall construction and Staff
Canteen & Kitchen Building first floor slab works
are still going-on.

Foundation lean concreting and reinforcement
installation of Turbine Building GT-1 and GT-2
area were completed on September 14, 2012
and foundation concrete of GT-2 area Part 1was
poured on September 19, 2012. 

First steel structure material was delivered to
Site on July 6, 2012 and steel erection was
commenced on September 20, 2012. 

Within the scope of Off-shore works; following
the sheetpiling at inspection manhole area;
excavation work was completed. First stage
concrete was poured on September 14, 2012
and first hydrotest was performed on September
13, 2012. Erection of offshore piping with 1000
mm and 1200 diameters were commenced on
September 28, 2012. Seawater Intake Structure
structural concrete was first poured on August
30, 2012 and the structure will be placed after
necessary filling works.

The secant pile construction around seawater
intake pit is still on-going. As of the end of
September, 110 piles out of 116 were executed.
Mobilization for jet-grouting on this area has
already been started.

As of the end of July, excavation works on
Circulating Water and Cooling Tower pipelines
have been completed. Subsequently stone
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column works were commenced and completed
by mid-September. Then; piling works were
started and is still on-going.

Main Dredging ship for offshore excavation
arrived to Dörtyol on August 08, 2012 and barge
and tugboat arrived on Aug 13, 2012. One more
tugboat and barge on Sep 10, 2012 were
expected to arrive at Site during first week of
October.

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 September, 3rd 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 & Equipment,
Electrochlorination Plant, Isolated Phase
Busbar, Unit Auxiliary Transformers, MV
Switchgear, LV Switchgear, MV Cables, MCCs,
MV/LV Transformers, RMS / MS Equipment
purchase orders have been released; detailed
engineering and manufacturing works are in
progress. 

The Bridge and Road Survey Study from
İskenderun Limak Sea port to Erzin Site was
submitted to General Directorate of Highway
and Transportation Permit for Long Vehicles
and/or Heavy Loads will be obtained after
statical calculation reports of bridges were
approved by METU.

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.

Dervish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant, Karaman / Turkey
(page 26)

Dervish will be the first power plant in the world
where the steam generated by solar field is

integrated into the conventional water and
steam cycle of a combined cycle power plant,
when completed. Dervish project is undertaken
by GAMA - GE Consortium as turnkey basis and
will be built nearby Huyukburun Village of
Karaman City - Turkey. Additional to the solar
integration, a wind farm sized to meet internal
power consumption of the plant shall be built
and integrated into the plant’s medium voltage
system in the future.

Production license of Dervish Plant owned by
Komet Enerji Inc. of MetCap Investments Inc.
has been increased to 1080 MW by Turkish
Energy Market Regulatory Authority.
Consequently, negotiations with Owner is
ongoing on Consortium’s new proposal
extending existing agreement’s 1-1-1
configuration to 2-2-1 and increasing power
output to 920 MW excluding solar generation.

Solar Generation proposal preparation works by
GAMA - GE consortium are ongoing which is
considered under a separate cover.

Existing contract shall be amended with a
supplement covering scope and schedule
changes following the agreement with Owner.

Due to existing negotiations on capacity
increase, limited notice to proceed originally
scheduled for 31st of March 2012 is being
shifted.

Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli / Turkey (page 27)

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 September 24th, 2012 as
scheduled in amended Contract- has been
requested to be postponed to January 31st,
2013 as per Owner’s request. 

In accordance with the revised schedule,
commercial operations date (COD) of the project
is targeted as May 31st, 2015.
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sENGLISH SUMMARY

Riga TPP-2 Reconstruction Second
Unit Project / Latvia (page 28)

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 September 2012; 97.45% of the
engineering works, 99.38% of procurement
works, 85.90% of site construction works and
28.21% of commissioning works have been
completed. The progress for the overall work is
90.14%. 

The contracts for the supply of main and
auxiliary equipments and materials have been
signed. Procurement of any outstanding
commodity items is ongoing as per site
engineering changes.

Concrete and U/G system installation works are
completed. Structural steel erection works are
completed except miscellaneous platforms.
Cladding works are finished apart from
penetration flashings. Architectural & finishing
works are ongoing. Construction of site roads
and site development is ongoing.

Gas turbine installation works are close to
completion except miscellaneous piping works.
Gas Turbine Lube Oil flushing is completed as
well. HRSG erection works as well as
hydrostatic tests are completed. Works are
ongoing with commissioning activities. All the
turbines and main equipment of STG package
have been placed, alignment is completed.
Works are ongoing with steam piping connection
to turbines and turbine insulation works. Cooling
tower installation is completed, commissioning is
ongoing. Miscellaneous piping works and HVAC

system installation works are being carried all
over the site. Firefighting system installation
works are completed except Steam Turbine
Table underneath. Insulation works have been
started in HRSG area.

Within the reporting period 330kV and 110kV
backfeeds are competed. Works are ongoing
with following commissioning activities.
Commissioning works of DC/UPS & Batteries
system has been completed. DCS as well as GT
Mark VI system commissioning is ongoing. Site
general panel installation works, cable pulling &
termination works, instrumentation and lighting
and electrical utilities installation works are
continuing.

Jordan - DISI Mudawarra to Amman
Water Conveyance System / Jordan
(page 30)

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, 99.88% of the procurement works and
86.7% 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 calculations and drawings related to
electrical, mechanical and commissioning issues
according the site requirements.

Transportation of 186,465 tons (347,434 mt)
(99,8%) 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, dismantling joints,
flowmeters, 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. Last party of
materials has been delivered to site. Factory
acceptance tests have been completed for most
of the equipment and were performed for
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pressure relief valves, mobile chlorination units
and water quality analyzers in the reporting
period.  

337 km (99%) of excavation works, 333 km
(98%) of pipe lowering works and 300 km (88%)
of backfilling works have been completed.
Progress in pipeline works is 91%. 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 10
rigs. 9 piezometer wells and 27 production wells
have been completed. The well development
and drilling activities are ongoing for 9 wells.
The total progress for well drilling activities is
71% .

Construction & erection works for O&M
buildings, pump stations and tanks have been
almost completed by pouring a total of 62,600
m3 (~100%) of concrete. The total progress for
structural civil works is 89%. 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 66%.

Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 96%.  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. 

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 of the P7 well was
completed. The preparation of filling the pipeline
and pumping the water to Header Tank is
ongoing. In total, 3 well was installed and ready
for the commissioning.

Kaluga Electro Stell Melting Complex
Project / Russia (page 32)

“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 95 % by September 2012. Over all
planned quantities and progress in site works is
as below;
Civil Works      98%
Steel Structure Works  98%
Cladding Works        89%
Equipment Erection Works 83% 
Electrical Works        81% 

In this period, civil works, mechanical works,
equipment around piping works and electrical
works are especially going on Rolling Mill,
Dedusting system and Water Treatment Units
according to signed schedule. In Meltshop, civil
works and mechanical erection works were
mostly completed and precommissioning works
have been started.   

Underground piping works, except revision
projects, were completed and testing of
infrastructure system has been started before
the winter period. In Water Treatment, the
completed works are being handed over to
Client’s other subconractors. 

In the period June and July, manpower was
increased approximately 500 workers, for
succeeding the target schedule. Whereupon,
GAMA has almost completed the works which is
in scope. Demobilization has been started by
the end of September. 

Libya Al-Khalij 4x350 MW PP Civil
Works (page 34)

Al-Khalij 4X350 MW Power Plant project was
suspended due to events in Libya since
February 2011. Reactivation process has been
commenced on December 2011 after Owner’s
notification. An assessment report has been
issued after the official site visit & inspection in
June 2012. 



Material deliveries and site camp repair works
commenced according to the Reactivation Plan,
but as the Owner could not fulfill their
obligations according to the reactivation
schedule; the project has not been fully
resumed yet.

COMPLETED  PROJECT

Kashagan Power Plant Trench 3 /
Kazakhstan (page36)

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
September 2012, the overall project progress is
97 %. The construction of the buildings
completed. The commissioning activities are
ongoing for gas turbines and their auxiliary
equipment and diesel generators. According to
the revised program, the completion of
commissioning activities and turn over the plant
to AGİP will be end of October 2012, including
all systems.

10 MW Karadağ Wind Power Plant
(page 38)

GAMA Enerji has successfully completed the
construction phase of the 10 MW Karadağ Wind
Power Plant; obtained provisional acceptance
from the Ministry of Energy and Natural
Resources on July 4, 2012 and the plant has
started to generate electricity.

Located in Aliağa, İzmir, Karadağ WPP operates
four 2.5 MW GE 2.5x100 XL wind turbines,
which are regarded to be the most advanced in
GE’s fleet in terms of efficiency, reliability and
grid connection capabilities. The annual
expected generation is 32.4 GWh (P50) and the
capacity factor is 37%. Karadağ WPP is
connected to the national grid through a 34.5 kV
overhead power transmission line, which ends

at the Almak substation, approximately 2.4 km
away from the WPP. GAMA Enerji holds 96%
ownership of the WPP and the remaining
shares belong to other GAMA entities. Having
been granted the Generation License in June
2008, Karadağ WPP, together with Sares WPP,
achieved financial close by TSKB of Turkey in
2010.

GAMA Enerji is the investor and the operator of
both the 10 MW Karadağ Wind Power Plant
(Aliağa, İzmir) and also the 22.5 MW Sares
Wind Power Plant (Ezine, Çanakkale), which
commenced commercial operations in 2011.

GAMA Trading and Tourism Inc., Co.,
(page 40)

GAMA Trading organized 2nd Subservice
Stations Meeting in Istanbul on 6th of
September 2012.  Construction Machinery
Division presented information to the
Subservice Stations about Manufacturers,
products, new machines and maintenance
procedures during the meeting. 

GAMA Trading has organized a factory tour to
Zoomlion factories in China and has shown
manufacturing process to the existing and
potential Customers.

GAMA Trading and Tourism Inc., Co.,
Construction Machinery Division has
participated in 81st Izmir international Fair
between 31st of August and 9th of September
2012. GAMA Trading has exhibited Zoomlion
brand 37 meter Truck Mounted Concrete Pump,
Lonking brand Wheel Loader, Mustang brand
Skid Steer Loader, E-P brand Forklifts and
Weber brand compact construction machineries
in Izmir fair.

GAMA Trading has participated in the 9th Libya
Health Care Exhibition 2012 in Tripoli on 11-13
September 2012 and presented Mobile Surgical
Hospital and First Aid Station Solutions to the
representatives of Private and Governmental
organizations.
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éÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE w

èêéEäíõ, VõèéãNQEåõE V

NÄëíéQôEE VêEåQ

èEêVõâ ùíÄè èêéEäíÄ «åÄêåÄêÄâ».
ëíêéàíEãúëíVé

JEãEáNéÑéêéJNéÉé íéNNEãQ à

ëíÄNñàâ èéÑ Åéëîéêëäàå

èêéãàVéå (íìêñàQ) (ÒÚr. 20)

ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÛÔr‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰ÓrÓ„, 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 ÔÂr‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡

ÔrÓÂÍÚ‡ «å‡rÏ‡r‡È» – ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓrÓÊÌ˚È

ÚÓÌÌÂÎ¸ Ë ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ‰ ÅÓÒÙÓrÒÍËÏ

ÔrÓÎË‚ÓÏ. ÑÓÎq ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA» ‚
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ÔrÂ‰ÔrËqÚËË ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 12,5%.
11 qÌ‚‡rq 2010 „. ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ë

‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÒËÎÛ ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ

ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ No5, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â

ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËq Ôr‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÚ 4 ‰ÂÍ‡·rq

2009 „., ÔÓÁ‚ÓÎË‚¯ÂÂ ÔrËÏÂÌËÚ¸ ÙÓrÏÛÎÛ

ÍÓrrÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq ˆÂÌ˚. à Ú‡ÍÊÂ ·˚Î‡

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

– 28 ÓÍÚq·rq 2013 „.  èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡

ÒÂÌÚq·r¸ 2012 „. Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ

‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 92,26 % ÓÚ

Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -870 åVÚ

NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE (ïÄíÄâ-ùêáàN,
íìêñàQ) (ÒÚr. 24)

é·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE» Ë
«GAMA» ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÔrÓÂÍÚÂ «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, ÒÓ‚ÏÂ˘‡˛˘Â„Ó ‰‚Â

„‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚ Ë Ëı „ÂÌÂr‡ÚÓr˚ (2
ÚËÔÓ‚˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË GE 209FB MS + 2
ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Éí GE330H), ‰‚‡ ÍÓÚÎ‡-
ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡, Ó‰ÌÛ Ô‡rÓ‚Û˛ ÚÛr·ËÌÛ Ë ÂÂ

„ÂÌÂr‡ÚÓr (Skoda MTD60 ST + Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr GE330H) Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏÓ„Ó

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ „r‡‰ËrÌÂÈ Ì‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰Â.
é·˙ÂÍÚ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ 2014 „Ó‰Û.
éÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚Ó ‚

˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÛ íÛrˆËË.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔrÓÂÍÚ‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2012 „.
ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ì‡ 73,60%,

Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ – Ì‡

48,30% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

– Ì‡ 5,10%. èrÓˆÂÌÚ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓ ‚ÒÂÏ

r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 25,16%.

V Ó·˙ÂÏÂ ÁÂÏÎqÌ˚ı r‡·ÓÚ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ë˛Îq ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Á‡Ò˚ÔÍÂ „rÛÌÚ‡,
‚˚r‡‚ÌË‚‡ÌË˛ Ë ‚˚ÂÏÍÂ „rÛÌÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ

ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ 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‡,  ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛

Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

Ò‚‡ÈÌ˚ı r‡·ÓÚ, ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËıÒq ‚ ÌÓ˜Ì˚Â

ÒÏÂÌ˚. ärÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰Îq Û‚ÂÎË˜ÂÌËq ÚÂÏÔÓ‚

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq Ò‚‡ÈÌ˚ı r‡·ÓÚ ·˚Î‡

ÔrË‚ÎÂ˜ÂÌ‡ ‚ÚÓr‡q ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì‡q

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËq. N‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2012 ıÓ‰

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‚ÒÂı r‡·ÓÚ, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚ı Ò

ÛÍrÂÔÎÂÌËÂÏ „rÛÌÚ‡, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÓÍÓÎÓ 89%.

N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ rÂ„ÛÎqrÌÓ ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq

Á‡ÏÂr˚ ÓÒ‡‰ÍË „rÛÌÚ‡.

èÓÒÎÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËq Ò TEIAS (ÍÓÏÔ‡ÌËq,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îq˛˘‡q ÔÂrÂ‰‡˜Û ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË

‚ íÛrˆËË) ˜ÂrÚÂÊÂÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡

ÚÂrrËÚÓrËË éêì, Òr‡ÁÛ ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚. èÓ

ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2012 „. ‚ÒÂ Â˘Â

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq Á‡ÎË‚Í‡ ·ÂÚÓÌ‡.
ëÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËq Åôì ·˚ÎÓ

Á‡‚Âr¯ÂÌÓ 25 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2012 „., Ë ‚ÒÂ Â˘Â

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚ÌÛÚrÂÌÌqq Ó·r‡ÚÌ‡q

Á‡Ò˚ÔÍ‡. 

N‡ ÒÂÌqÚ·r¸ ÏÂÒqˆ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ

ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌ˚Â, ÓÔ‡ÎÛ·Ó˜Ì˚Â, ·ÂÚÓÌÌ˚Â,
‡rÏ‡ÚÛrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÚÂÌ

ÊÂÒÚÍÓÒÚË ÔÓ Á‰‡ÌËqÏ ÄÅä, ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ‰Îq

ÔÂrÒÓÌ‡Î‡,  ÏÂ‰ÔÛÌÍÚ‡. Å˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËq ÏÂ‰ÔÛÌÍÚ‡. VÒÂ Â˘Â

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛

Ô‡r‡ÔÂÚÌÓÈ ÒÚÂÌÍË Ì‡ ÍrÓ‚ÎÂ

‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓ-·˚ÚÓ‚Ó„Ó ÍÓrÔÛÒ‡ Ë

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÎËÚ˚ ÔÂrÂÍr˚ÚËq ÔÂr‚Ó„Ó ˝Ú‡Ê‡

Á‰‡ÌËq ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ‰Îq ÔÂrÒÓÌ‡Î‡. 

ÅÂÚÓÌÌ‡q ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ËÁ ÚÓ˘Â„Ó ·ÂÚÓÌ‡ Ë

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‡rÏ‡ÚÛr˚ Ì‡ ÚÂrrËÚÓrËË

Ï‡¯Á‡Î‡, „‰Â r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Éí-1 Ë Éí-2 ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ 14 ÒÂÌÚq·rq 2012 „Ó‰‡; Ë 19
ÒÂÌÚq·rq 2012 „Ó‰‡ Ì‡ ÔÂr‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Û˜‡ÒÚÍ‡

Éí-2 ·˚Î Á‡ÎËÚ ·ÂÚÓÌ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡. 
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èÂr‚‡q Ô‡rÚËq ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ·˚Î‡

‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ 6 Ë˛Îq 2012 „Ó‰‡,
‡ ÏÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ·˚Î Ì‡˜‡Ú 20
ÒÂÌÚq·rq 2012 „Ó‰‡. 

V Ó·˙ÂÏ‡ı ÔrË·rÂÊÌ˚ı r‡·ÓÚ ÔÓÒÎÂ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ¯ÔÛÌÚÓ‚Ó„Ó rq‰‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ

ÒÏÓÚrÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÓ‰ˆ‡ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍÂ „rÛÌÚ‡. 14 ÒÂÌÚq·rq 2012
„Ó‰‡ ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Á‡ÎË‚Í‡ ·ÂÚÓÌ‡ ÔÂr‚Ó„Ó

˝Ú‡Ô‡, ‡ ÔÂr‚ÓÂ „Ë‰rÓÚÂÒÚ ·˚Î ‚˚ÔÓÎÌÂÌ 13
ÒÂÌÚq·rq 2012 „. 28 ÒÂÌÚq·rq 2012 „Ó‰‡

Ì‡˜‡ÎÒq ÏÓÌÚ‡Ê ÔrË·rÂÊÌÓ„Ó

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ ‰Ë‡ÏÂÚrÓÏ 1000 ÏÏ Ë 1200
ÏÏ.  30 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2012 „Ó‰‡ ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡

ÔÂr‚‡q Á‡ÎË‚Í‡ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ·ÂÚÓÌ‡

‰Îq ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‡·ÓrÌËÍ‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚, ‡
Ò‡Ï Á‡·ÓrÌËÍ ·˚‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÓÒÎÂ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı r‡·ÓÚ ÔÓ Á‡Ò˚ÔÍÂ

„rÛÌÚ‡.  

ëÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·ÛrÓÒÂÍÛ˘Ëı Ò‚‡È ‚ÓÍrÛ„

ÍÓÚÎÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‰ Á‡·ÓrÌËÍ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ ‚ÒÂ

Â˘Â ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq. N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 110
ËÁ 116 Ò‚‡È ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚.  N‡˜‡Ú˚

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÒÚrÛÈÌÓÈ

ˆÂÏÂÌÚ‡ˆËË Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ. 

N‡ ÍÓÌÂˆ Ë˛Îq ‚˚ÂÏÍ‡ „rÛÌÚ‡ ÔÓ‰

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰˚ ˆËrÍÛÎqˆËÓÌÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ë

„r‡‰ËrÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡. VÒÎÂ‰ Á‡ ˝ÚËÏ ·˚ÎË

Ì‡˜‡Ú˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ Í‡ÏÂÌÌ˚ı

ÍÓÎÓÌÌ, ÍÓÚÓr˚Â Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸ Í ÒÂrÂ‰ËÌÂ

ÒÂÌÚq·rq. á‡ÚÂÏ ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ Ò‚‡ÈÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚, ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÂÒq ‰Ó Ì‡ÒÚÓq˘Â„Ó

ÏÓÏÂÌÚ‡. 

éÒÌÓ‚ÌÓÂ ‰ÌÓÛ„ÎÛ·ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÛ‰ÌÓ ‰Îq

‚˚ÂÏÍË ÔrË·rÂÊÌÓ„Ó „rÛÌÚ‡ ÔrË·˚ÎÓ ‚

ÔÓrÚ ÑörÚÈÓÎ 8 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2012 „Ó‰‡, ‡ ·‡rÊ‡ Ë

·ÛÍÒËrÌÓÂ ÒÛ‰ÌÓ ÔrË·˚ÎË 13 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2012
„Ó‰‡. éÊË‰‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ Â˘Â Ó‰ÌÓ ·ÛÍÒËrÌÓÂ

ÒÛ‰ÌÓ Ë ·‡rÊ‡ ÔrË·Û‰ÛÚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚

ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂr‚ÓÈ ÌÂ‰ÂÎË ÓÍÚq·rq. 

N‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ò

ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï rËÒÍÓÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËq

˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔrÓ·ÎÂÏ ÔÂrËÓ‰Ë˜ÂÒÍË

ÔrÓËÁ‚Ó‰qÚ Á‡ÏÂr˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı

ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ: ÛrÓ‚ÂÌ¸ ÏÓrq, ÛrÓ‚ÂÌ¸

ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ‚Ó‰, ÛrÓ‚ÂÌ¸ ¯ÛÏ‡,  Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

‚Ó‰˚ Ë ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë Ôr. ìÍ‡Á‡ÌÌ˚Â Ô‡r‡ÏÂÚr˚

ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒq ‰Îq ÏÓÌËÚÓrËÌ„‡

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

ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ÓˆÂÌÍÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëq Ì‡

ÓÍrÛÊ‡˛˘Û˛ ÒrÂ‰Û.

V ÒÂÌÚq·rÂ ÍÓÏÔ‡ÌËq «GE» Ë ÍÓÏÔ‡ÌËq

«GAMA» ÔrÓ‚ÂÎË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÚrÂÚ¸˛

ÔrÓ‚ÂrÍÛ éíéëÅ. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ ˆÂÎÓÏ

Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓrËÚÂÎ¸Ì˚, ‡ ‚˚‚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, ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ,
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‡ÒÓÒÓ‚ Ë Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ‰Îq

Á‡·Ór‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚,
˝ÎÂÍÚrÓıÎÓrËrÛ˛˘ÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
¯ËÌÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ò ËÁÓÎËrÓ‚‡ÌÌÓÈ Ù‡ÁÓÈ,
·ÎÓ˜Ì˚ı Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı

ÌÛÊ‰, r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡ ëN,
r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡ NN,
Í‡·ÂÎÂÈ NN, Ò·ÓrÓÍ åëë, Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚

ëN/NN,  Ó·rÛ‰Ó‚‡ÌËq ÛÁÎ‡ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÓ„Ó

Û˜ÂÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

r‡·Ó˜Â„Ó ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËq ÏÓÒÚÓ‚ Ë

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓrÓ„ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÓÚ ÔÓrÚ‡

àÒÍÂÌ‰ÂrÛÌ ‰Ó ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ ùrÁËÌÂ

ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ‚ ÉÎ‡‚ÌÓÂ ‡‚ÚÓ‰ÓrÓÊÌÓÂ

ÛÔr‡‚ÎÂÌËÂ, Ë Úr‡ÌÒÔÓrÚÌÓÂ r‡ÁrÂ¯ÂÌËÂ Ì‡

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÌÂ„‡·‡rËÚÌ˚ı Úr‡ÌÒÔÓrÚÌ˚ı

ÒrÂ‰ÒÚ‚ Ë/ËÎË Úr‡ÌÒÔÓrÚËrÓ‚ÍÛ ÚqÊÂÎ˚ı

„rÛÁÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í

ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ r‡Ò˜ÂÚ˚ ÏÓÒÚÓ‚ ·Û‰ÛÚ

Ó‰Ó·rÂÌ˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË

ÅÎËÊÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó

ÛÌË‚ÂrÒËÚÂÚ‡.

ë ˆÂÎ¸˛ ÓÚÒÎÂÊË‚‡ÌËq, Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë

ÍÓÓr‰ËÌËrÓ‚‡ÌËq ÔrÓˆÂÒÒÓ‚

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq, ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
rÂ„ÛÎqrÌÓ ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq ÒÓ‚Â˘‡ÌËq Ò

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «GE» Ë á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ, ‚Ó

ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ Á‡‰ÂrÊÂÍ ‚ r‡·ÓÚÂ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËq

ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔrÓÂÍÚ‡. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì-510 åVÚ

«ÑEêVàò» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE ë

àNíEÉêÄñàEâ ëéãNEóNéâ à

VEíêéVéâ ùãEäíêéëíÄNñàâ

(äÄêÄåÄN, íìêñàQ) (ÒÚr. 26)

ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq «ÑÂr‚Ë¯»  ·Û‰ÂÚ ÔÂr‚ÓÈ ‚

ÏËrÂ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ, Ì‡ ÍÓÚÓrÓÈ, ÔÓÒÎÂ
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Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÂÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ô‡r,
„ÂÌÂrËrÛÂÏ˚È ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ,
·Û‰ÂÚ ËÌÚÂ„rËrÓ‚‡Ì ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ô‡rÓ-
‚Ó‰Ì˚È ˆËÍÎ Ô‡rÓ„‡ÁÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

«ÑÂr‚Ë¯» ‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ «GE-
GAMA» Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜» ‚·ÎËÁË

„ÓrÓ‰‡ ä‡r‡Ï‡Ì (íÛrˆËq). N‡rq‰Û Ò

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË,
ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔÓÒÚrÓËÚ¸ ‚ÂÚrÓ‚Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛,
r‡ÁÏÂr ÍÓÚÓrÓÈ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ‰Îq

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰

ÔÓÚrÂ·ÎÂÌËq ˝ÌÂr„ËË Ì‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË, Ë
‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ËÌÚÂ„rËrÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ‚

‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÛ˛ r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÂÚ¸

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË. 

ìÔr‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ rÂ„ÛÎËrÓ‚‡ÌË˛

˝ÌÂr„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó r˚ÌÍ‡ íÛrˆËË Û‚ÂÎË˜ËÎÓ

Ó·˙ÂÏ ÎËˆÂÌÁËË Ì‡ ‚˚r‡·ÓÚÍÛ ˝ÌÂr„ËË

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ «ÑÂr‚Ë¯»,
ÔrËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË «Komet Enerji
Inc.», ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq

ÍÓÏÔ‡ÌËq «MetCap Investments Inc.»,  ‰Ó 1080
åVÚ. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ‚ ˜‡ÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq

äÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ Ó r‡Ò¯ËrÂÌËË

ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq ÔÓ

ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 1-1-1 ‰Ó 2-2-1, Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËË

‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‰Ó 920 åVÚ ·ÂÁ

Û˜ÂÚ‡ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË. 

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq

ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ «GAMA - GE» ÔÓ Û˜‡ÒÚÍÛ

‚˚r‡·ÓÚÍË ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË, ÍÓÚÓrÓÂ

·Û‰ÂÚ r‡ÒÒÏ‡ÚrË‚‡Ú¸Òq ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. 

ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÍÓÌÚr‡ÍÚ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ

ÍÓrrÂÍÚËrÓ‚ÍÂ ‚ ˜‡ÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

Ó·˙ÂÏ‡ Ë ËÁÏÂÌÂÌËq „r‡ÙËÍ‡ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

r‡·ÓÚ ÔÓ rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ Ò

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ. 

èÓ ÔrË˜ËÌÂ ÔrÓ‚Â‰ÂÌËq ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ Ó·

Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÒrÓÍË ÌÂÔÓÎÌÓ„Ó

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ,
Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌÓÏ Ì‡ 31 Ï‡rÚ‡ 2012 „Ó‰‡,
Ò‰‚ËÌÛÎËÒ¸. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890 åVÚ

«EVêéëíÄê» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE

(äõêäãÄêEãà, TìêñàQ) (ÒÚr. 27)

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 «MetCap Energy Investments»,
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq «Verbena
Energy Industry and Trade Company». èÓÒÎÂ

Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÊË‰‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq ·Û‰ÂÚ ‚˚r‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ

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 ÛÚÓ˜ÌÂÌÌÓÏÛ

ÍÓÌÚr‡ÍÚÛ Ì‡ 24 ÒÂÌÚq·rq 2012 „. ‚˚‰‡˜‡

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ, ÔÓ ÔrÓÒ¸·Â

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆ‡, ·˚Î‡ ÔÂrÂÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ 31 qÌ‚‡rq

2013 „.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÁÏÂÌÂÌÌ˚Ï „r‡ÙËÍÓÏ

rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡, ‰‡Ú‡ Ò‰‡˜Ë Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛

Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì‡ Ì‡ 31 Ï‡q 2015 „Ó‰‡.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ äÄãìJëäéÉé

NÄìóNé-èêéàáVéÑëíVENNéÉé

ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé áÄVéÑÄ

(êéëëàQ) (ÒÚr. 28)

èrÓÂÍÚ «ä‡ÎÛÊÒÍËÈ Ì‡Û˜ÌÓ-
ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È

˝ÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„Ë˜ÂÒÍËÈ 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˚,
r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ „ÓrÓ‰‡

é·ÌËÌÒÍ‡ (êÓÒÒËq). äÓÏÔÎÂÍÒ r‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó 944 000 Ú 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˛˜‡˛˘ËÈ ‚ÒÂ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌËÍË Ë

äàèËÄ, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 18 Ë˛Îq 2008„.

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2012 „. ÓÒÌÓ‚Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 95%. NËÊÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚

Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÔrÓˆÂÌÚÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËq

‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ:

é·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ : 98%

åÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ : 98%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ : 89%

åÓÌÚ‡Ê Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq : 83% 

ùÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ : 81%

V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,



50 GAMA BÜLTEN • 70

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚, Ó·‚qÁÍ‡

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ Ë ˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚

‚Â‰ÛÚÒq, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·r‡ÁÓÏ, ‚ ÔrÓÍ‡ÚÌÓÏ

ˆÂıÂ, Ì‡ Ô˚ÎÂÛÎ‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı ÒÓÓrÛÊÂÌËqı,
ÒÚ‡ÌˆËË ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ÛÚ‚ÂrÊ‰ÂÌÌÓÏÛ „r‡ÙËÍÛ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔrÓÂÍÚ‡. ëÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ˆÂıÂ Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Í‡. 

èrÓÍÎ‡‰Í‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ÔÓ‰‚Âr„¯ËıÒq

ÍÓrrÂÍÚËrÓ‚ÍÂ, Á‡‚Âr¯ÂÌ‡. èrËÒÚÛÔËÎË Í

ÔrÓ‚Â‰ÂÌË˛ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÒËÒÚÂÏ˚

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓr˚Â ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËq ÁËÏ˚. N‡ Û˜‡ÒÚÍÂ

‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Á‡‚Âr¯ÂÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË

ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ‰rÛ„ËÏ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚Ï

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËqÏ á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

V ÔÂrËÓ‰ Ò Ë˛Ìq ÔÓ Ë˛Î¸ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸

ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ ·˚Î‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡ Ì‡ 500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò

ˆÂÎ¸˛ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËq ÛÚ‚ÂrÊ‰ÂÌÌÓ„Ó „r‡ÙËÍ‡.
VÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˜Â„Ó, GAMA Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË

Á‡‚Âr¯ËÎ‡ Ò‚ÓÈ Ó·˙ÂÏ r‡·ÓÚ. åÂrÓÔrËqÚËq

ÔÓ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÌˆÂ

ÒÂÌÚq·rq. 

èêéEäí êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2 (ãÄíVàQ)
(ÒÚr. 30)

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. èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË

ÔrÓÂÍÚ‡, ÒÚ‡ÌˆËq ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË, r‡‚ÌÛ˛ 350-420

MVÚ, Ë ÚÂÔÎÓ‚Û˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ - 270 MVÚ.
V˚r‡·ÓÚ‡ÌÌ‡q ÚÂÔÎÓ‚‡q ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ

Ì‡Ôr‡‚ÎqÚ¸Òq ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡ÏË

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq ‚ „ÓrÓ‰ÒÍÛ˛

ÒËÒÚÂÏÛ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq.
èrÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ Ë˛ÎÂ 2013
„Ó‰‡.

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2012 „Ó‰‡

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚: ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

97,45%, Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ

ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 99,38%, ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 85,90% Ë
ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 28,21%.
èrÓˆÂÌÚ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓ ‚ÒÂÏ r‡·ÓÚ‡Ï

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 90,14%. 

èÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ‰Ó„Ó‚Ór˚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó

Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚. íÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˛˘ÂÈ ÔrÓ‰ÛÍˆËÂÈ

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ÔÓ ÏÂrÂ r‡Ár‡·ÓÚÍË

ÔrÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË. 

á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ·ÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ r‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.
á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ó·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ „Ë‰rÓËÁÓÎËrÛ˛˘Â„Ó Ù‡rÚÛÍ‡.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â Ë ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚. N‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

‚ÌÛÚrËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚ı ‰ÓrÓ„ Ë Ó·ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó

ÔÎÓ˘‡‰ÍË.

èÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

„‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÏÓÌÚ‡Ê‡

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. í‡ÍÊÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÔrÓ‰Û‚Í‡

ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÏ‡ÁÍË „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚. åÓÌÚ‡Ê

ÍÓÚÎ‡-ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡ Ë „Ë‰r‡‚ÎË˜ÂÒÍËÂ

ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ˚. èrËÒÚÛÔËÎË Í ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰ÍÂ. VÒÂ ÚÛr·ËÌ˚ Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡

Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚;
Ì‡Î‡‰Í‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡. VÂ‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌË˛ Ô‡rÓ‚Ó„Ó ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ Í

ÚÛr·ËÌ‡Ï,  Ë ‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ËÁÓÎqˆËq ÚÛr·ËÌ.
åÓÌÚ‡Ê „r‡‰ËrÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ, Ì‡˜‡Î‡Ò¸

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Í‡. åÓÌÚ‡Ê r‡ÁÎË˜Ì˚ı

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚ éVäV

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq Ì‡ ÚÂrrËÚÓrËË ‚ÒÂÈ

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË. åÓÌÚ‡Ê ÒËÒÚÂÏ˚

ÔrÓÚË‚ÓÔÓÊ‡rÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Û˜‡ÒÚÍ‡ ÔÎËÚ˚ Ô‡rÓ‚ÓÈ
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ÚÛr·ËÌ˚.   N‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÍÓÚÎ‡-ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡

Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ËÁÓÎqˆËÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚.

V ÓÚ˜ÂÚÌ˚È ÔÂrËÓ‰ Á‡‚Âr¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ó·r‡ÚÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËq 330 ÍV Ë

110 ÍV. VÂ‰ÛÚÒq ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚. á‡‚Âr¯ÂÌ‡ ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Í‡ àÅè ÔÓÒÚÓqÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ Ë

‡ÍÍÛÏÛÎqÚÓrÓ‚.  èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Í‡ Äëì íè Ë ÒËÒÚÂÏ˚ Mark VI É‡ÁÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÏÓÌÚ‡ÊÛ Åôì, ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ Í‡·ÂÎq Ë Á‡‰ÂÎÍÂ

ÍÎÂÏÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ äàè,
ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÓÒ‚Â˘ÂÌËq Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ «Ñàëà» åEJÑì

åìÑÄVÄêêÄ à ÄååÄNéå (àéêÑÄNàQ)
(ÒÚr. 32)

V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ, ÚÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ

ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ, ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ‰Îq èrÓÂÍÚ‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡

«ÑËÒË» ÏÂÊ‰Û åÛ‰‡‚‡rr‡ Ë ÄÏÏ‡ÌÓÏ.
á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 98,91%, ÚÓ‚‡rÌÓ-
Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

99,88% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

86,70%.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. ê‡·Ó˜ÂÂ

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ, ‚˚ÔÓÎÌqÂÏÓÂ

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «íåÄ», ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq:
ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq r‡Ò˜ÂÚ˚ Ë ÓÙÓrÏÎq˛ÚÒq

˜ÂrÚÂÊË ‰Îq ˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ,
ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜ÌÓÈ

˜‡ÒÚË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË.

ä Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡

ÔÂrÂ‚ÓÁÍ‡ 186 465 ÚÓÌÌ (347 434 Ï) (99,8%)
ÚrÛ·. N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚

˜Û„ÛÌÌ˚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‚‡ÊËÌÌ˚Â

Ì‡ÒÓÒ˚, Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚,
ËÁÏÂrËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔrË·Ór˚, Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr˚,

ÏÓÒÚÓ‚˚Â Ír‡Ì˚, Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ éVäV,
ÒÚÓqÍË ÒÍ‚‡ÊËÌ, r‡ÒıÓ‰ÓÏÂr˚, ÔÓ‰‡˛˘ËÈ

ÒÚÓqÍ, 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‚,
ÔÓ‰‡˛˘Ëı ÒÚÓqÍÓ‚, 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‚. N‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡

ÔÓÒÎÂ‰Ìqq Ô‡rÚËq Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚. á‡‚Ó‰ÒÍËÂ

ÔrËÂÏÓ˜Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËq ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Á‡‚Âr¯ÂÌ˚; ‚ ÓÚ˜ÂÚÌ˚È

ÔÂrËÓ‰ ÓÌË ÔrÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ì‡ r‡Á„rÛÁÓ˜Ì˚ı

ÍÎ‡Ô‡Ì‡ı ‰‡‚ÎÂÌËq, ÔÂrÂ‰‚ËÊÌ˚ı

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı ‰Îq ıÎÓrËrÓ‚‡ÌËq Ë

‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓr‡ı Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚.

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

‚ Ó·˙ÂÏÂ 337 ÍÏ (99%),  r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ ÚrÛ· ‚ Úr‡Ì¯ÂË ‚ Ó·˙ÂÏÂ 333 ÍÏ
(98%) Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·r‡ÚÌÓÈ Á‡Ò˚ÔÍÂ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 300 ÍÏ (88%). ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 91%.
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, Ó·ÒÛÊ‰‡Î‡Ò¸ 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 ·˚Î

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

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, 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˚Ï

ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ ÓÚ „r‡ÙËÍ‡.

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

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

·ÛrÂÌËÂ 9 Ô¸ÂÁÓÏÂÚrË˜ÂÒÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ Ë 27
ÔrÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

r‡Ár‡·ÓÚÍ‡ Ë ·ÛrÂÌËÂ Â˘Â 9 ÒÍ‚‡ÊËÌ.
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ

·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 71%. 

ëÚrÓËÚÂÎ¸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

rÂÁÂr‚Û‡r‡ı Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚.
á‡ÎËÚÓ 62 600 Ï3 (~100%) ·ÂÚÓÌ‡.
ëÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚
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Ì‡ 89%. N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‚ å‡‰‡·‡ Ë

åÛ‰‡‚‡rr‡ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

˝ÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ Ò ÔrÓÍÎ‡‰ÍÓÈ

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡. N‡ Ó·ÂËı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı

Á‡‚Âr¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ÒÓÒÓ‚ Ë ÔrË‚Ó‰Ó‚.
ùÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚

Ì‡ 66%. 

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ËÓr‰‡ÌÒÍËÏË

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

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 96%. 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‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË Í

˝ÌÂr„ÓÒÂÚqÏ. äÓÏÔ‡ÌËq «EDCO»,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q Á‡ ˝ÎÂÍÚrÓÔËÚ‡ÌËÂ

ÒÍ‚‡ÊËÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ò‚ÓÈ

Ó·˙ÂÏ r‡·ÓÚ.

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‚‡. èÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Í‡

ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ ê7 Á‡‚Âr¯ÂÌ‡.  èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í

Á‡ÔÓÎÌÂÌË˛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ Ë

ÔÂrÂÍ‡˜Ë‚‡ÌË˛ ‚Ó‰˚ ‚ „Î‡‚Ì˚È rÂÁÂr‚Û‡r

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq. V Ó·˘ÂÏ, ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚrÂı ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, ÍÓÚÓr˚Â „ÓÚÓ‚˚ Í

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

ùãEäíêéëíÄNñàà 4X350 MVÚ V ùãú-
ïÄãàÑJE (ãàVàQ)  (ÒÚr. 34)

èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË 4ı350
åVÚ ‚ ùÎ¸-ï‡ÎË‰ÊÂ ·˚Î ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚

Ò‚qÁË Ò ÒÓ·˚ÚËqÏË ‚ ãË‚ËË, Ì‡˜ËÌ‡q Ò

ÙÂ‚r‡Îq 2011 „Ó‰‡. èÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËq

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq VÎ‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ‚ ‰ÂÍ‡·rÂ 2011
„Ó‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌË˛

r‡·ÓÚ. èÓÒÎÂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËq Ë

ÓÒÏÓÚr‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ Ë˛ÌÂ 2012 „Ó‰‡, ·˚Î

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÓÚ˜ÂÚ Ó rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔrÓ‚ÂrÍË. 

èÓÒÚ‡‚ÍË Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ë rÂÏÓÌÚÌ˚Â r‡·ÓÚ˚

‚ ÊËÎ„ÓrÓ‰ÍÂ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ì‡˜‡ÎËÒ¸

ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÎ‡ÌÛ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq r‡·ÓÚ, ÌÓ

‚‚Ë‰Û ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ VÎ‡‰ÂÎÂˆ ÌÂ ÏÓÊÂÚ

‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ò‚ÓË Ó·qÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ

ÔÎ‡ÌÛ, ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔrÓÂÍÚ‡ ÔrÓËÁÓ¯ÎÓ

ÔÓÍ‡ ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂrÂ.  

áÄVEêòENNõâ èêéEäí

ùãEäíêéëíÄNñàQ 2ı35 åVÚ «íêÄNò- 3»
V äÄòÄÉÄNE (äÄáÄïëíÄN) (ÒÚr.36)

«GATEInc.» (‰Ó˜ÂrÌÂÂ ÔrÂ‰ÔrËqÚËÂ

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA», ‚Î‡‰Â˛˘ÂÈ 50-
ÔrÓˆÂÌÚÌÓÈ ‰ÓÎÂÈ) 18 ÒÂÌÚq·rq 2009 „Ó‰‡

·˚Î‡ ‚˚·r‡Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ«AGIPKCO» ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ‰Îq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

ÔrÓÂÍÚ‡ «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜», ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Â„Ó

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ, ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ Ë

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ír‡Ì¯‡-3 Ì‡

ä‡¯‡„‡ÌÒÍÓÏ ÌÂÙÚqÌÓÏ ÏÂÒÚÓrÓÊ‰ÂÌËË ‚

ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ. èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ

ÒÂÌÚq·rq 2012 „Ó‰‡ r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡

97%. á‡‚Âr¯ÂÌÓ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÓrÔÛÒÓ‚.
èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Í‡ „‡ÁÓ‚˚ı

ÚÛr·ËÌ, Ëı ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq

Ë ‰ËÁÂÎ¸Ì˚ı „ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚.  ëÓ„Î‡ÒÌÓ

ÒÍÓrrÂÍÚËrÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔrÓ„r‡ÏÏÂ,
Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ Ë

ÔrËÂÏÍ‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «AGİP»
ÒÓÒÚÓËÚÒq ‚ ÍÓÌˆÂ ÓÍÚq·rq 2012 „Ó‰‡,
‚ÍÎ˛˜‡q ‚ÒÂ ÒËÒÚÂÏ˚.
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