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“2013, Türkiye’nin
köklü, saygın, güvenilir, 
uluslararası tanınırlığa sahip 
firması olarak, değer yaratmaya 
devam edeceğimiz bir yıl olacak…”
Hakan Özman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, CEO



GAMA BÜLTEN

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

SAYI: 71

SAHİBİ

GAMA HOLDİNG

YAYIN KURULU

S. Yücel Özden

Reyhan Saygın

Hakan Egel

Ebru Türkoğlu

Ayşen Osmanoğlu

Eren Demir

YAZIŞMA ADRESİ

GAMA Binası

Beştepeler Mh. 

Nergis Sokak No: 9

06520 Söğütözü - ANKARA

Tel: (0312) 248 42 00

Faks: (0312) 248 42 01

GRAFİK TASARIM

İsmet Filizfidanoğlu

ifilizfidan@hotmail.com

KAPAK FOTOĞRAFI

GAMA Holding Binası



GAMA Ailesi’nin Değerli Mensupları,

Takvimlerimizde yılların ve günlerin karşılığındaki rakamlar değişirken,
gönlümüzde özel duyguların geliştiğini, birbirimize gönderdiğimiz iyi dilek
mesajlarında görürüz. Ailemiz bireylerini, yakınlarımızı, sevdiklerimizi ve
saydıklarımızı, arkadaşlarımızı aramak ve anmak, anımsamak, onlara iyilikler
ve mutluluklar dilemek, bu tarih değişikliği günlerinde bizlere farklı bir huzur
verir. Ayrıca, gönlümüzde geçmiş yılın bir hesabını yapmak eğilimi belirir ve
bu hesaptan bazı dersler çıkarmaya çalışırız... Güzel işler yaptığımızı
düşündüğümüzde mutlu olur, ama “keşke” diye andığımız konularda da biraz
daha dikkatli olmayı plânlar, geleceğe umutla bakarız...

Bu bağlamda, toplumların ve ülkelerin yaşamları da insanlara benzer. Her
yılbaşı günlerinde, yönetim açısından sorumluluk mevkilerinde bulunanlar,
geçmiş dönemin değerlendirmesini yapar, gelecek için düşünce ve de varsa
plânlarını açıklarlar. Ülkemizde, bu durumun uygulamadaki şekli, TBMM’deki
bütçe konulu oturumlardır. Her yıl Aralık ayı bitmeden, bir sonraki yılın bütçe
tasarısı TBMM’de müzakere edilerek karara bağlanır. Bu müzakerelerde,
ülkemizi ilgilendiren tüm iç ve dış sorunlar dile getirilir, eleştiriler yapılır,
konular tartışılır ve parasal boyutlar da dahil olmak üzere bütçe kabül edilerek
uygulamaya konulur. 

Ülkemizin, içinde bulunduğu coğrafî konum nedeniyle, geçen yılda, özellikle
dış ilişkiler açısından ilginç dönemler yaşadığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Orta Doğu Bölgesi ve son aylardaki Suriye olayları, içerdeki
sosyal ve ekonomik sorunlarımız yanında, dikkatlerin, önemli ölçüde, dış
ilişkilere çevrilmesine neden olmuştur. Bu konunun bir diğer önemli boyutu
enerji sektörümüzle ilgilidir. Enerjide, yaklaşık %75 oranında dışa bağımlı
olan ülkemizin, dış ilişkilerinde bu hususa duyarlılık göstermesi büyük önem
taşımaktadır. Ağırlıklı oranda enerji konusunda iş yapmakta olan şirketler
topluluğu GAMA’nın yönetici ve çalışanları, bu olayları ve gelişmeleri her
zaman yakından izlemişlerdir.

2012 yılında, enerji sektöründe, dağıtım özelleştirmeleri, hidrolik ve rüzgâr
projelerinde lisans verilmeleri ve uygulamaları ile 4628 Sayılı Yasa uyarınca
sektörde yapısal sorunların giderilmesine dönük gayretler gündemde daha
çok yer almıştır. 2013 yılına başlarken, enerji sektöründe, hızlı talep artışı,
dışa bağımlılık, arz güvenliği, yüksek ölçüde yatırım ihtiyacı ve enerji
kullanımında verimsizlik gibi konularda, ülke olarak, dikkat ve duyarlılıkla
davranmak zorunda olduğumuzu görmek durumundayız.

Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü hem ülke, hem de GAMA Ailesi olarak,
çalıştığımızda tüm sorunları başarıyla aştığımızı tarihimiz bize göstermektedir. 

Bu duygularla ve saygılarımızla 2013 yılınızı kutluyor, sağlık, başarı ve
mutluluk dolu yıllar diliyoruz.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw
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GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

Onursal Başkan olarak, hem dünya ve

ülkemizdeki, hem de şirketlerimizdeki

gelişmeleri yakından izliyorum. Aldığım

bilgilere göre, yeni oluşturduğumuz

yapımızda görevlendirdiğimiz yöneticiler ile

diğer tüm çalışanların yoğun bir gayret

içinde olduklarını memnuniyetle görüyorum.

Bu bana geleceğimiz için umut veriyor.

GAMA olarak, kurulduğumuz yıllardan beri,

yeniliklerin hep yakından izleyicisi ve

uygulayıcısı olduk. Günümüzde “inovasyon”

sözcüğü ile anlatılan bu kavramın öneminin

devam ettiğine inanıyor ve tüm işlerimizin

bu anlayışla yürütülmesinin faydalı

olacağını düşünüyorum. 

54 yılda bir çok başarılara ve ilklere imza

atmış firmamızda, sizler gibi donanımlı ve

iyi eğitimli arkadaşların yepyeni projelerde

GAMA ismini daha da ileriye taşıyacağına

bütün kalbimle inanıyorum.

Bu düşüncelerle 2013 yılını karşılarken,

yeni yılda, aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle

birlikte size sağlıklı, mutlu ve başarılı günler

günler dilerim.

Sevgilerimle,

Erol ÜÇER

Erol ÜÇER
GAMA Holding Onursal Başkanı

sMESAJLAR



Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Zorlu bir yılı geride bırakarak 2013 yılına

girmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılı GAMA

açısından değerlendirdiğimizde; 2012 yılı

başındaki hedeflerimizin bazılarının, bizden

kaynaklanmayan nedenlerle, tam olarak

gerçekleşmediğini, ancak, mevcut

taahhütlerimizin ve diğer yatırım

projelerimizin programlarına göre

ilerlemekte olduklarını belirtmek isterim.

Finansman çalışmaları devam etmekte olan

projelerimiz 2013 yılında uygulama

aşamasına gelecek, ilave olarak, sağlık ve

emlak geliştirme ile ilgili yeni yatırımlarımız

da 2013’de başlamış olacaklar. Ayrıca,

mevcut teşebbüs ve tekliflerimizin önemli

bir bölümünün bu yıl içinde gerçekleşmesi

için gereken çalışmalar yapılacaktır.

Yeniden yapılanmamızı tamamlamış olarak

girdiğimiz 2013 yılının, taahhüt ve

yatırımlarımızın başarı ile gerçekleşeceği

bir yıl olacağına yürekten inanıyorum.

Bunu sağlayan tüm çalışanlarımıza ve

ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi,

sağlık ve mutluluk dileklerimi sunarım. 

Ergil ERSÜ

Ergil ERSÜ
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Tüm dünyada, hem ekonomik hem de politik
gerginliklerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık.
2008 yılında başlayan ve tüm sektörleri etkisi
altına alan ekonomik krizle yaşamaya çalışan iş
dünyası, 2012’de Arap Baharı’nın bölgeye
getirdiği istikrarsızlık ile birlikte, pek çok
cephede belirsizliklerle çevrelenmiştir. Sınır
komşularımız ile yaşanan gerginlikler,
ülkemizde tansiyonu arttırmakta, ekonomik
büyümenin olması gerektiği seviyelerde
gerçekleşmesine engel olmaktadır. Kredi
kuruluşları tarafından, Türkiye'nin şoklara karşı
giderek güçlü bir görünüm sergiliyor olmasına
karşın, dış riskler nedeniyle dengesizliklerin de
oluşabileceği açıklamalarının yapılması,
özellikle yabancı yatırımlar açısından engel
teşkil etmektedir. Tüm bunlara ilave olarak,
GAMA bünyesinde yaşanan önemli kurumsal
değişimlerle birlikte, 2012 yılı oldukça zor bir yıl
olmuştur.

Böyle bir görünümde, 2012 yılını GAMA
açısından da çok önemli adımların atıldığı ve
yeni başlangıçların yapıldığı bir yıl olarak
değerlendiriyorum. 2012 yılı içinde, imza
aşamasına gelinen yeni projeler ve devam
eden yatırımlarımız istediğimiz seviyelere
gelmemiş olsa bile doğru yolda ilerlediğimize
inanıyorum. 

Yeni yapılanmamızın tamamlanıp, yeni
kadrolarımızın yarattığı sinerji ve stratejik olarak
seçilmiş sektörlerde karlı ve sürdürülebilir
büyümeyi sağlayan, saygın ve etik değerlerine
bağlı, uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir
Holding olmak vizyonumuz ile 2013 yılında
önemli projelere, yatırımlara ve yeni işlere imza
atacağımıza olan inancım tamdır. 

Ayrıca, yeni yıl GAMA’da kurumsal yönetimin
de tam anlamı ile uygulanacağı bir yönetim
anlayışı ile uzmanlaşmış olduğumuz faaliyet
alanlarında, Türkiye’nin köklü, saygın, güvenilir,
uluslararası tanınırlığa sahip firması olarak
değer yaratmaya devam edeceğimiz bir yıl
olacak. 

Holding’in güçlü şirket portföyünü, değerlerine
uygun ve etkin bir şekilde yöneterek,
hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşlara
sürekli değer yaratan, özverili çalışmaları ile
başarımızda emeği olan değerli çalışma
arkadaşlarıma ve kıymetli desteklerini eksik
etmeyen ortaklarımıza teşekkürlerimi
sunuyorum.

Hakan ÖZMAN

Hakan ÖZMAN
GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
CEO
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İzmir - Bayraklı 
Entegre Sağlık Kampüsü

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel

Ortaklığı Daire Başkanlığı

tarafından, 10 Aralık 2012 günü

düzenlenen, açık eksiltme şeklinde

yapılan İzmir Bayraklı Entegre

Sağlık Kampüsü ihalesinde

GAMA Holding A.Ş. 

ve Türkerler İnşaat A.Ş.

178 milyon TL yıllık işletme bedeli

ile ihaleyi kazanmıştır.



Bayraklı İlçe sınırları içinde bulunan
622.000 m2 arazi üzerinde 36 aylık inşaat
dönemi içinde kurulacak sağlık kampüsü
sınırları içinde toplam 573.500 m2 inşaat
alanında 2.060 yatak kapasitesine sahip
olacak Genel Hastane, Kardiyovasküler
Cerrahi Hastanesi, Rehabilitasyon
Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk
Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve
Psikiyatri Hastanesi üniteleri bulunacaktır.
Ayrıca, kampüs içerisinde 200.000 m2

ticari alan geliştirme hakkı da
sağlanmıştır.

İhale kapsamında, 36 aylık inşaat
döneminin sonunda ve inşaat işlerinin
İdare tarafından kabulünden itibaren
25 yıllık süre boyunca sağlık kampüsü
GAMA ve Türkerler ortaklığınca
işletilecektir.

3,8 milyon kişinin yaşadığı İzmir’de,
Aydın, Denizli, Manisa gibi önemli çevre
illere de hitap edecek sağlık kampüsünün
tahmini yatırım tutarı 1.640 milyon TL
mertebesindedir. Yatak sayısı itibarıyla
Avrupa’nın ilk on hastanesinden biri
olarak son teknoloji cihaz ve
ekipmanların, yenilikçi enerji çözümlerinin
ve akıllı bina sistemlerinin kullanılacağı bu
modern kampüs dahilinde günde
30.000 kişiye sağlık hizmetleri verilmesi
amaçlanmaktadır.

Sağlık sektörü dünyada ve ülkemizde en
hızlı büyüme gösteren sektörlerden biri
olarak yatırımcıları için cazip getiriler
sunmaktadır. İzmir Bayraklı hastanesinin
inşaat ve işletme işleri GAMA’yı bu
sektörde en önemli oyunculardan biri
olarak konumlandıracak çaptadır. İzmir
projesi GAMA’nın ilk büyük çaplı sağlık
yatırımıdır ve yakın gelecekte Sağlık
Bakanlığı tarafından aynı modelle finanse
edilecek projelerde de rekabetçi teklifler
verilerek sağlık portföyümüzün
genişletilmesi hedeflenmiştir.

9EK‹M - KASIM - ARALIK 2012
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GAMA “Yeşil Bina” Mikro Sitesi
GAMA Holding, çevre ve küresel ısınma

konusundaki duyarlılığı kapsamında, karbon

salınımının azaltılması, temiz enerji

kullanımı, çalışan sağlığı ve çalışma ortamı

konforu konularına gösterdiği özeni

Söğütözü’nde bulunan merkez binasının

yapımı aşamasında da göz önünde

bulundurmuştur. 

Bu anlayış ışığında, enerji verimliliği

çalışmalarını daha da sistematik hale

getirerek, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi

tarafından verilen, LEED EB (LEED Existing

Building-Var Olan Binalar) sertifikası almak

için çalışmalarına başlamış ve 26 Ekim

2011’de resmi başvurusunu yaparak süreci

başlatmıştır.

Yapılan incelemelerin ardından,

5 Aralık 2012 tarihinde, ABD'deki Yeşil

Binalar Konseyi (USGBC) tarafından

GAMA Binası’nın 71 puan alarak

Türkiye’deki ilk LEED EB GOLD sertifikası

almaya hak kazandığı açıklanmıştır.

GAMA Holding hem yeşil binasını, hem

LEED sertifikasyon sürecini, hem de

sürdürülebilirlik anlayışını ana web

sayfasından geçilen bir mikro site ile

paydaşlarına 3 ayrı bölüm olarak iletmiştir.

http://yesilbina.gama.com.tr
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HABERw

Güncel, sosyo-ekonomik konuların yanı sıra
kişisel gelişime yönelik konuların da
işleneceği, yaklaşık 6 haftada bir
gerçekleşecek şekilde planlanan GAMA
Konferanslarının ilki, 8 Ekim 2012’de
konferans salonumuzda gerçekleştirildi.
Konferansın ilk konuğu gazeteci, yazar,
iletişimci Ali Saydam oldu. 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde
lisans ve yüksek lisans sınıflarına 10 yıl
süresince ders veren Saydam, halen
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
iletişim dersleri (Algılama Yönetimi)
vermektedir. Ali Saydam’ın, 2005 yılında
"Algılama Yönetimi", 2010 yılında "Eş ve
Müşteri Nasıl Kaybedilir?", 2011 yılında
“Vazgeçmek Özgürlüktür” ve 2012 yılında
“İktidar Yalnızlıktır” adlı kitapları yayınlandı.

“Dengeyi bulmak, gerçekten profesyonel,
seçilmiş davranış sergilemeyi bilen
deneyimli usta “eş” tavrı gerektirir…
Yoksa fazla olanın yanlış, ısrarın felaket
olduğunu hayat size öğretir, hem de hayli
ağır faturalar keserek…”

İletişim sektöründe uzun yıllara dayanan
tecrübelerinden yola çıkan Saydam,
konferansını, mizahi bir şekilde özel hayat ve
iş hayatı paralellikleri örnekleri ile
destekleyerek, davranışlar konusu üzerine
gerçekleştirdi. Özellikle eş ve özel müşteri
arasındaki benzerlikleri irdeleyerek,
öğrenilmesi gereken davranış kalıpları
üzerinde duran Ali Saydam, profesyonel
davranış, seçilmiş davranış biçimleri
sergilemek dolayısı ile davranışları

kurgulamak yöntemlerini anlattı. Tüm
ilişkilerde “akıl ve gönül penceresinden” aynı
anda ikisinden birden bakılarak yönetilebilen
“algılama” nın her şey olduğunun, insanların
gördüklerine değil, algıladıklarına
inandıklarının altını çizdi.

Eş ve özel müşteriyi kaybetmemek için galibi
ve mağlubu olmaması gereken, zeka, akıl ve
ruha ihtiyaç duyan satranç oyununu usulünce
oynamayı bilmenin üzerinde duran Ali
Saydam, yönetmenin ise ancak
yönetmemekle olacağını anlattı.

GAMA KONFERANSLARI -I-

Ali Saydam 
"Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?"
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Çanakkale, Türkiye’nin kuzeybatısında

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden

ayıran ve kendi adını taşıyan Çanakkale

Boğazı’nın iki yakasında kurulmuştur. 

Avrupa ve Asya’da toprakları bulunan

Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir

ile çevrilidir. 

Eski çağlarda Hellespontos ve

Dardanel olarak anılan Çanakkale

M.Ö. 3200'lerden beri yerleşim alanı

niteliğini korumuştur.

Toplam nüfusu 486.445'dir.

Yüzölçümü 9.737 km2'dir.

ÇANAKKALE
TÜRKİYE
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Çanakkale, bozulmamış doğası, özgün

yapıları, antik kentleri, tarihi surları,

şehitlikleri mavi bayraklı temiz sahil ve

plajları, büyüleyici adaları, kaplıcaları,

ılıman iklimi ile ülkemizin kültür ve

turizm merkezlerinden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan
Çanakkale Zaferi'nden sonra
Atatürk “uzak diyarlardan evlatlarını
harbe gönderen analar”a seslenirken
“evlatlarınız bizim bağrımızdadır”
sözüyle “Yurtta Barış Dünyada Barış”
mesajını bu topraklardan dünyaya
iletmiştir.
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EKONOMİ

Çanakkale'nin ekonomisinde tarım en önemli
faaliyet olmakla beraber, son yıllarda tarıma
dayalı sanayi kolları gelişme göstermekte ve
buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı
artmaktadır.

2011 yılı TÜİK verilerine göre istihdam edilen
nüfusun %39,7’si tarım (Türkiye %25,5),
%18,6’sı sanayi (Türkiye %26,5) ve %41,7’si
hizmetler (Türkiye %48,1) sektöründe
çalışmaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan 2011 yılı işsizlik
verilerine göre işsizlik oranı % 5,3 olup,
Marmara Bölgesi’nde ise en düşük işsizlik
oranına sahiptir.

ŞEHİR

Çanakkale XVIII. yüzyılda ipek, yelkenbezi,
çanak, çömlek imal eden bir merkez olarak
tanınmıştır. Özellikle çanak- çömlekçilik çok
gelişmiştir. Bu nedenle, zaman zaman “Boğaz
Hisarı” da denilen “Kale-i Sultaniye” yerine
“ÇANAKKALE” ismi kullanılmaya başlanmıştır.

Evliya Çelebi, Çanakkale’nin düz bir ovada,
bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu
bayındır bir şehir olduğunu anlatır.

Çanakkale Savaşı sonrasında, 1949 yılında
kent için ilk plan yapılmıştır. Cumhuriyet
Meydanı düzenlenmiş ve kentin var olan
yerleşim ve sanayi-ticaret alanlarının gelişme
ve yapılanma şartları belirlenmiştir.

Şehir, 1950’lerin ikinci yarısında, 1970’li yılların
ortalarında ve 1980’lerin ilk yarısında büyüme
atakları yapmıştır.

ÇANAKKALE
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EĞİTİM

2011-2012 eğitim öğretim yılında;

ilköğretimde 175 okulda 44.505 öğrenci ve

2.556 öğretmen, ortaöğretimde 77 lise ve

dengi okulda 23.357 öğrenci ve 1.471

öğretmen ile eğitim ve öğretime devam

edilmektedir.

Yükseköğretimde ise Çanakkale Onsekiz

Mart Üniversitesi bünyesinde; Tıp Fakültesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Eğitim

Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel

Sanatlar Fakültesi, Su ürünleri Fakültesi de

olmak üzere 10 fakülte, 6 yüksekokul ve

11 Meslek Yüksek Okulu ile 4 enstitü, 25

araştırma merkezi ve 1 uygulama ve

araştırma hastanesi bulunmakta olup,

üniversitede 31.107 öğrenci bulunmaktadır.

ULUSLARARASI TROIA FESTİVALİ

Uluslararası Troia Festivali; kültürel ve
sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak,
UNESCO tarafından dünya mirası olarak
gösterilen Troia Antik Kenti kültürünü ve
bağımsızlığın simgesi “Çanakkale Zaferi”ni
kültürel ve sanatsal etkinlikler ile
kaynaştırmak ve dünya barışına katkı için
kültürel değerleri buluşturmak amaçlarıyla
49 yıldır düzenlenmektedir.

Festival, her Ağustos ayında düzenlenen
etkinlikler ile kültür sanat alanının öncü
isimlerini Çanakkale halkı ile
buluşturmaktadır.

1897 yılında İtalyan konsolosu tarafından yaptırılmış olan Saat Kulesi 
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Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel
olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000
yılından beri yerleşim alanı niteliğini
korumuştur. Yörenin en eski halkı
Beşiktepe ve Kumtepe yerleşmelerinden
bilinen Kalkolitik Dönemin yerli halkıdır.
Bunu, İ.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar
herhangi bir dış etki altında kalmadan
yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. 

Bundan sonra sırasıyla Troya Savaşları ile
Akalar, Ege göçleri ile çeşitli kavimler
gelmiştir. 

M.Ö. 3000 yılında kurulan Troia, M.Ö. 2500
yıllarında bir depremle yıkılmıştır. Bundan
önce de yörede eski yerleşmelerin
bulunduğu bilinmektedir. 

Dardanos kentinin I. Troia'dan önce
kurulduğu düşünülmektedir. Kuruluş
önceliği 100-150 yıl kadardır. 

ÇANAKKALE TARİHİ

M.Ö. 1200'lerde kuzeyden gelen "deniz
kavimleri"nin göçü ile bölgede ve
Anadolu'da yazılı tarih açısından karanlık
dönem başlamıştır. 

Bölge, M.Ö. 7. yüzyılda Batı Anadolu'da
büyük bir güç haline gelen Lydia
Krallığı'nın egemenliğine girmiş, M.Ö. 5.
yüzyılda Perslerin gelmesiyle, Pers etkisi
artmaya başlamış, M.Ö. 386 yılında Persler
ve Spartalılar arasında yapılan "Kral
Barışı" ile bölgede kesin olarak Pers
egemenliği sağlanmıştır. 

M.Ö. 334'te Makedonya Kralı Büyük
İskender'in Pers ordusunu Biga Çayı
(Granikos) yakınlarında bozguna
uğratmasıyla Anadolu'da Pers hakimiyeti
gerilemeye başlamıştır. 

Bölge, Roma ve Bizans dönemlerinde
limanlarıyla da önem kazanmıştır.
Osmanlıların Akdeniz'de egemenlik kurma
istekleri, onları Balkan Yarımadası'ndaki
fetihlere, Gelibolu ve yöresinden
başlamaya yöneltmiştir. Gelibolu'da bir
tersanenin kurulmasıyla birlikte
Çanakkale'deki Osmanlı egemenliği daha
da artmıştır.
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

1915 yılında İngiltere'nin başını çektiği
İtilaf kuvvetleri, Çanakkale Boğazı’nı
geçerek İstanbul’u işgal etmek, Rusya’ya
yardım sağlamak ve savaşı kısa yoldan
bitirmek amacıyla harekete geçmişlerdir. 

Savaşlar, hem denizde hem de karada
devam etmiştir. Nusret Mayın Gemisi’nin
18 Mart gecesi döktüğü 26 mayın, İtilaf
donanmasının bir bölümünün sonu
olmuştur.

18 Mart 1915’teki deniz harekatında
hüsrana uğrayan İtilaf Devletleri bu kez
25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası’na
asker çıkarmış ve böylece Çanakkale
Savaşlarının sekiz buçuk ay sürecek kara
muharebeleri başlamıştır. 

Çanakkale Savaşlarının en kahramanca
sayfalarını süngü savaşı ve cepheden
hücum oluşturur. Gerek ordumuzun
19 Mayıs 1915 tarihinde Anzak Cephesi’ni
yarmak için başlattığı gece saldırısı,
gerekse Avusturyalıların Boyun mevkiini
ele geçirmek için 7 Ağustos 1915 tarihinde
yaptıkları karşı saldırı, savaşların en fazla
can kaybına sebep olan olaylardır.

Tarihin belki de en kanlı, en dramatik ve
Türk kahramanlık destanlarıyla dolu bu
savaşları, İngiliz, Avusturyalı, Yeni
Zelandalı ve Fransız Birliklerin amaçlarına
ulaşamayıp geri çekilmeleriyle son bulur.

Çanakkale Zaferi Türk milletinin milli birlik
ve beraberlik içersinde ölümü hiçe
sayarak, Çanakkale’nin geçilmesine izin
vermeyeceğini dünyaya ispat etmiştir. 

Bu zaferi tarihe altın harflerle Mustafa
Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve
idaresinde, şehitlerimiz ve kahraman
gazilerimiz yazdırmışlardır. 

Savaş sonunda her iki taraftan da toplam
yarım milyon insan bu topraklarda can
vermiştir.

Çanakkale boğazını gören yamaçta yer alan,
Necmettin Halil Onan'ın şiirindeki 

"dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak
bir devrin battığı yerdir." dizeleri bağazdan
geçen ziyaretçileri selamlar.



Üzerinde 25x25 m kaide yer alan 4 ayak
üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği
41,7 metredir. Ayakların genişliği 7,5
metredir. Anıt tümüyle 62,5 metrekarelik bir
alanı kapsamaktadır.

Abidenin dört ayağında sekiz rölyef
bulunmaktadır. Denize bakan dört tanesi
deniz savaşlarını, karaya bakan dört tanesi
de kara savaşlarını anlatmaktadır. Anıt
içindeki 25 m'lik bronz bayrak direğinden
Anıtkabir'de de bir adet bulunmaktadır. 

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN ARDINDAN...

ŞEHİTLER ABİDESİ

Hisarlık tepe üzerine 253.000 Türk askeri
anısına yapılan anıtın yapımına 19 Nisan
1954'te başlanmıştır. Bazı nedenlerden
dolayı yapımı duran anıt bir gazetenin
açmış olduğu kampanya ile yeterli para
toplanınca 20 Ağustos 1960 yılında bitirilir
ve ziyarete açılır.

Çanakkale şehitler abidesi milletimizden
toplanan bağış ile inşa edilerek Türk
Milletinin şehitlerine armağanı olmuştur. 

Burada yatan şehitlerin en küçüğü
9 yaşındaki Saka Çocuk’tur. 

Ayrıca 57. Alay’ın İstanbullu Rum
Doktoru Yüzbaşı Dimitroyati, Alay İmamı
Konyalı Hasan Fehmi Efendi ile beraber
burada gömülüdür. 

57. Alay Şehitliği 10 Aralık 1992 tarihinde
düzenlenen bir törenle halkın ziyaretine
açılmıştır.

İtilaf kuvvetleri, 19. Tümen K.Kur.Yb.
Mustafa Kemal’in 25 Nisan günü verdiği
“Ben size taarruzu değil ölmeyi
emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek
zaman zarfında yerimize başka kuvvetler
ve komutanlar geçebilir” emrini uygulayan
Türk birliklerince durdurulmuştur. 

Bu birliklerden biri Yb.Hüseyin Avni Bey’in
komutasındaki 57. Alay’dır. 

57. Alay’ın başta komutanları olmak üzere
628 kişilik mevcudunun tamamı 25-28
Nisan 1915 tarihleri arasında şehit
düşmüştür.

57. PİYADE ALAYI
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KEMAL ATATÜRK ANITI
Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Anzak
Bulvarı'nda yer alan ve Avustralya Hükümeti tarafından
ay şeklinde yapılmış olan anıt, 1985 yılında Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından açılmıştır.

Türk ve Anzak askerlerin savaş boyunca sergiledikleri
üstün çaba ve kahramanlık gösterilerinin anısına inşa
edilen yapı, Anzak Bulvarı'nda bir düşman asker
anısına hazırlanmış olan tek anıttır.

Avustralyalıların kendi savaş kahramanlarının anısını
sonsuza kadar yaşatmak için yaptıkları anıt-müzenin
dışında, yeşil alanda yer alan 11 anıttan biridir.
Ay şeklindeki duvarın iç yüzünde, tam ortasında
bronz Atatürk rölyefi bulunur. 

Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri'den
ölen askerlere ithafen yukarıda yer alan sözleri,
Atatürk rölyefinin altında yazılıdır.
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Troia, Çanakkale Boğazı girişi yakınındaki
Hisarlık mevkisindeki Tunç Çağı’ndan kalma
kale ve kentle birlikte Troia Savaşı sonunda
yok edilen Kral Priamos’un efsanevi kentinin
ortak adıdır. 

Troia’daki ilk kazılar

Amatör bir arkeolog olmaktan çok defineciliğe
meraklı ve aslen zengin bir tüccar olan Henrich
Schliemann, Homeros’un İliada Destanı’ndan
yola çıkarak 1870 yılında Troia’yı bulmak için
kazılara başlamıştır. Priamos’un efsanevi
hazinesi arayan Schliemann, Troia II
evresinden kapı ve rampanın yanındaki bir
çukurda gerçekten de bir hazine bulmuştur.
Daha sonra uzmanların Priamos’un hazinesi
olmadığı görüşüne vardıkları hazineyi
kaçırmıştır. 

Hazine uzun süren bilinmezlik döneminden
sonra Rusya’da Puşkin Müzesi’nde ortaya
çıkmıştır.

Üst üste Troia

Troia’nın arkeoloji ve tarih açısından en önemli
yanlarından birisi kentin yıkılıp, yanıp yeniden
aynı yerde kurulmasıdır. 

Genellikle bir kent yıkıldığında bir başka yere
kurulur. Oysa Troia hep aynı yerde yeniden
kurulmuş. Böylece insanlık tarihinin, kültürün,
mimarinin 5 bin yılını izleme, öğrenme şansı
vermiştir.

Süregelen kazılar sonucunda, aynı yerde yedi
kez farklı dönemlerde kent kurulduğu ve 33
katman olduğu saptanmıştır. Şehrin bu
karmaşık tarihsel ve arkeolojik yapısı, daha
kolay inceleyebilmek için kent tarihsel
dönemlere göre sırayla roma rakamlarıyla
ifade edilen 9 ana bölüme ayrılmıştır.

MİTOLOJİDEN ARKEOLOJİYE: TROIA
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KÜLTÜR

Çanakkale, yaklaşık 5.000 yıllık geçmişi ile Homeros’un İlyada’sındaki gibi
antik kültür hazinelerinin destanlarla beslenip gerçekliğe ulaştığı, büyülü
tarihi mekanları bünyesinde barındıran önemli bir turizm kentidir.

Mitolojide Troia 

Mitolojide şehrin kurulduğu tepe, Zeus'u

kandırdığı için Zeus tarafından Olympus'tan

aşağı atılan tanrıça Ate'nin ilk düştüğü yerdir.

Kentin kurucusu Tros'un oğlu İlios'tur. 

İlios, Frigya Kralının düzenlediği bir yarışmayı

kazanır ve ödül olarak verilen siyah boğayı

takip ederek, boğanın durduğu yere bir kent

kurmaya karar verir. Boğa, tanrıça Ate'nin

düştüğü yerde yere çöker ve İlius kentini bu

tepeye kurar. Kente kurucusundan dolayı İllion,

İlius'un babası Tros'dan dolayıda Troia denir. 

Truva Savaşı 

Truva Savaşı, Kaz Dağı'ndaki tanrıçalar arası

güzellik yarışması sonuçu, dünyanın en güzel

kadının aşkını kazanan Priamos'un oğlu Paris,

bu evli kadın Hellen'i kaçırmasıyla başlayan ve

Troya'nın yıkılmasına yol açan İlyada'ya da

konu olmuş savaştır.

Truva Atı

Truva atı, savaş bitmesi amacıyla şehre gizlice

girmek için yapılan tahta attır. Odysessus'un

fikri olan iş boş tahta at Troyalılara hediye gibi

sunulur. Atın içine gizlenen askerlerden

habersiz Troyalılar anıtı şehre taşır ve

kutlamalara başlarlar. Akşam ise askerler dışarı

çıkarak şehrin yağmalanmasına başlarlar.

Truva atı tabiri o kadar yaygınlaşır ki deyim

olarak da kullanılmaya başlanır.
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Assos İskelesi

ASSOS
Assos 238 metre yükseklikte bir bazalt tepesi
üzerine kurulmuştur. Çanakkale'nin 87 km
güneyinde Ayvacık ilçesine bağlı antik
kalıntılarla dolu tarihi ve turistik bir beldedir. 

Yer yer yüksekliği 20 metreye ulaşan ve 12
değişik kapının yer aldığı yaklaşık 3.200
metrelik surlarla çevrilmiş olan Assos, Lesvos
(Midilli) adasındaki Meyhymna şehrinden
gelen Aioller tarafından kurulmuştur.

Kentin yapıldığı zor işlenen ama çok
dayanıklı taşa antik yazarlar “insan yiyen taş”
diyorlardı. Zor işlense de dayanıklı olan bu
taş Assos’un ihraç malları arasındaydı. 

Assos'un önemi, özellikle Alexandria
Troas'tan Adramytteion'a, oradan da
Bergama'ya kadar giden yola hakim
olmasıdır. 

M.Ö. 6.yüzyılda Athena Tapınağı inşa
edilmiştir. Denize doğru inildikçe, agoralar,
Gymnasium ve Tiyatro binası bulunmaktadır. 

Assos İskelesi

Aslında Behramkale (Assos) Ayvacık’ın
köylerinden biri olan Assos, bir turizm
merkezi olarak ünü öne geçmiştir.

Limanda çoğu otel, motel olan taş yapılar
geçen yüzyılın yapılarıdır. Yeni bina
yapılmasına izin verilmemekle birlikte, halen
kullanılan bir çeşmenin Roma döneminden
kalma olduğu bilinmektedir.

Çarpık yapılaşmanın dışında kalmış, denizi
maviliğini ve berraklığını korumuş, bitki
örtüsü yıpranmamış Assos, aynı zamanda,
gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan birisi
olan Aristoteles'in yaşadığı yerler arasındadır. 

Aristoteles, araştırmalarının bazılarını burada
yapmış, burada bir felsefe okulu kurmuş,
feslefe eğitimi vermiş, ayrıca Assos'un
hükümdarı Hermias'ın yeğeniyle evlenmiş, bu
evlilikten çocukları da olmuştur.
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Bölge yatırımcıları arasında GAMA Enerji,
tüm yurt içi ve yurt dışı yatırımlarında,
sosyal sorumluluk ve çevre riskinin
yönetilmesi konusunda  “Ekvator
Prensipleri”ne uygun hareket etmeyi kabul
ve beyan etmiş bir yatırımcıdır. 

GAMA Enerji, yatırımların yapım
aşamasında ve işletme süreleri boyunca
bölge halkı ile yakın ilişkiler kurarak
onların altyapı, eğitim, ibadet, spor
faaliyetleri gibi konulardaki ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlamaya
çalışmaktadır.

22,5 MW SARES RÜZGAR SANTRALI -
ÇANAKKALE

Bu çalışmalar kapsamında yapım ve
işletme süresince yöre halkı işgücüne
istihdam sağlanmış, bir Anadolu Lisesi
inşaatı, bir spor kulübü, Kaymakamlık ve
Muhtarlık’a finansal destek verilmiş, yol
ve su altyapı çalışmalarının yanısıra
ağaçlandırma çalışmaları da yapılmıştır. 

Çanakkale ili, Ezine ilçesindeki Sares
Rüzgar Enerji Santralı’nın yapım ve
işletme aşamalarında çevrede, sosyo-
ekonomik yapıda ve doğal ekosistemde
ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin
giderilmesi, bunun yanında Ezine
bölgesine karşı olan kurumsal sosyal
sorumluluk kapsamında katkı
sağlayabilmek adına önemli çalışmalarda
bulunulmuştur. 

s ‹fi YAPTI⁄IMIZ BÖLGELER
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Tüm bu yerel çalışmalarının yanı sıra
Sares Rüzgar Enerji Santralı’nın elektrik
üretimi bağlamında sağladığı yararlar da
oldukça önemlidir. 

Sares Rüzgar Enerji Santralı’nın
sayesinde Türkiye’de yılda ortalama
41.000 ev için yeterli elektrik
üretilmektedir. 

Yılda 46.802 ton karbon salımını
engelleyen Santral, doğaya yaklaşık
olarak 242.100 ağacın sağladığı temiz
havaya eşdeğer katkıda bulunmuştur.
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sGAMA Endüstri A.fi.

GAMA Holding çatısı altında yeralan Taahhüt

Grubu’nun yeniden yapılandırılması

çalışmaları neticesinde; GAMA Endüstri,

Mayıs 2012 tarihinden itibaren ayrı bir

kurumsal yapı olarak yoluna devam etmiştir.

Bu doğrultuda yeni organizasyon yapısı

oluşturulmuş ve sistem kurma çalışmalarına

hız verilmiştir. Bünye içinde Yeni İşler ve

Teklif Departmanları yeniden yapılandırılarak

faal hale getirilmiş ve bir süredir mesafeli

durulan endüstriyel projelerle yeniden

yakından ilgilenilmeye başlanılmıştır. Bu

arada, GAMA Endüstri’nin yurt dışı ofisleri de

yeni personel atamalarıyla güçlendirilerek

etkin çalışır hale getirilmiştir. İç karışıklıklar

sırasında kapatılan Libya ofisi 2012 yılı

itibarıyla tekrar faaliyete geçirilmiş ve Irak’ta

yeni işleri yakından takip edilebilmesi için

yeni bir ülke ofisi açılmıştır.

Son yıllarda ülkeleri sarsan global ekonomik krizin etkileri hala devam etmektedir ve

GAMA Endüstri’nin faaliyet gösterdiği sektörlerde bu krizden payına düşeni almıştır. Global

anlamda bu sektörlerde yaşanan daralma 2012 yılında da devam etmiştir. Kriz öncesine göre

yatırımlardaki azalma ve pazarlarda yaşanan daralma hem yurt içinde hem de yurt dışında

zorlu bir rekabeti beraberinde getirmektedir. GAMA Endüstri, 2012 yılı içinde 3 büyük projeye

EPC teklif vererek bu zorlu rekabetin içinde de yer almıştır. Yenilenen stratejisi ve yeni işler

konusundaki azmiyle 2013 yılını faaliyet gösterdiği coğrafyalar olan Türkiye, Orta Doğu,

Kuzey Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri’nde başarılı bir yıl olarak tamamlayacağına

inancım tamdır. 

Nusret AYTEK

Nusret AYTEK
GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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Marmaray Projesi
Üsküdar İstasyonu

GAMA-Nurol sorumluluğunda olan
Üsküdar, Yenikapı ve Kazlıçeşme
İstasyonları, Ayrılıkçeşme, Yenikapı
ve Yedikule Havalandırma Binaları
yapısal imalatları ile Yedikule-
Yenikapı arası TBM tünelleri,
Yenikapı NATM Manevra Tüneli iç
işleriyle birlikte büyük oranda
tamamlanmış olup, GAMA-Nurol iş
ilerlemesi %95 oranındadır. Yapısal
imalatları tamamlanmış olan
yapılarda, Japon ortağımız Taisei
Corporation’a, mimari ve elektro-
mekanik işlerin başlatılması
amacıyla giriş müsaadesi verilmesi
%97 oranında sağlanmış
durumdadır.

Üsküdar İstasyonu Peron Katı
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Proje’nin Anadolu Yakası’ndaki başlangıç

noktası Ayrılıkçeşme’de, halihazırda GAMA-

Nurol kapsamında yapımına devam edilen,

geniş ölçekli yol ve kavşak düzenleme işinin

bir parçası olan 4 şeritli Kadıköy-Üsküdar,

Üsküdar-Kadıköy arası viyadük, Sayın

Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım’ın

katılımıyla hizmete açılacaktır.

Ayrılıkçeşme, Yol-1B Viyadüğü

Ayrılıkçeşme Viyadük İnşaatı ve
Havalandırma Binası
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Kazlıçeşme - Yedikule, U-Kesit Hat İşleri

Yenikapı İstasyonu Çelik ÇatıYenikapı - Yedikule TBM1 Tüneli

2013 yılı Ekim ayında, Sirkeci İstasyonu’ndan

yolcu giriş-çıkışı sağlanacak şekilde tren

işletmesinin başlatılması hedefi

doğrultusunda, Ulaştırma Bakanımız Sayın

Binali Yıldırım’ın da bizzat katılımıyla 2012

yılı Ağustos ayından itibaren İşveren ve

İşveren Temsilcisi ile aylık toplantılar

yapılmaktadır. Sirkeci İstasyonu tünelleri ve

GAMA-Nurol kapsamında yapılmakta olan

yolcu giriş yapıları inşaat işlerine; toplamda

73 ayı bulan, arkeolojik kazılarda kaybedilen
sürenin bertaraf edilmesi amacıyla,
planlanandan çok daha yüksek bir hızla
devam edilmektedir.

Marmaray Projesi’nin, Ayrılıkçeşme-
Kazlıçeşme arasını kapsayan ve İstanbul
Boğazı’nın batırma tünel ile geçilmekte
olduğu BC1 Sözleşmesi ayağında, 13,8 km’yi
bulan güzergah boyunca, Proje geneli toplam
iş ilerlemesi ise %78 oranına ulaşmıştır.
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Rusya - Kaluga Çelik Döküm 
ve Haddehane Kompleksi Projesi

Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk şehrine
15 km mesafede İşveren NLMK-Kaluga
(Eski adıyla KSIEMP) firması için yapımına
devam edilen ve Moskova bölgesine en yakın
demir çelik tesisi olan 944.000 ton/yıllık
üretim kapasitesine sahip Kaluga Çelik
Döküm ve Haddehane Kompleksi
Projesi’nde, Aralık 2012 sonu itibariyle,
%97,28 fiziksel ilerleme seviyelerine
ulaşılmıştır. 

Projede ana iş kalemleri tamamlanma
yüzdeleri şöyledir; 

İnşaat İşleri %99,35

Çelik Montaj İşleri %99,57

Çatı ve Cephe Kaplama %95,65

Ekipman Montaj İşleri %94,78

Elektrik İşleri %86,40

Yapımına devam edilen ünitelerde ekipman
montaj işleri, ilave ve yardımcı çeliklerin
montajı, ekipman etrafı boru işleri
tamamlanma aşamasına gelmiş olup elektrik

kablo çekimi ve bağlantı işlerine ve binaların
içerisindeki mimari işlere devam edilmektedir.
Genel saha altyapı hatlarında tamamlanan
bölgelerde test ve devreye alma işleri
yapılarak dökümanları ile işverene teslim
edilmektedir. 

Dökümhane ünitesinde inşaat ve mekanik
montaj işleri tamamlanan bölgelerde tespit
edilen eksiklerin tamamlanması ve test
çalışmaları hız kazanmıştır. Ladle Furnace
ve Electric Arc Furnace’ta hidrolik hatların
yıkanması tamamlanarak devreye alma
işlerine başlanmıştır. Caster ünitesindeki
devreye alma işlerinin başlama tarihi
Ocak 2013 olarak bildirilmiştir.  

Haddehane ünitesindeki devreye alma
çalışmalarının başlayabilmesi için binanın
kış şartlarına hazırlanması açısından gerekli
önlemler alınmıştır. Ekipman montaj işleri
büyük oranda tamamlanmış olup İşveren
temini eksik kalan malzemelerin montajına
ve tespit edilen eksiklerin tamamlanmasına
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devam edilmektedir. Fırın ünitesinde punch
list çalışmaları; eksik malzeme ve İşveren
sorumluluğunda olan maddeler haricinde
tamamlanmış olup, eksik olan akt ve
as-built’ler hazırlanıp idareye teslim
edilmektedir. Elektrik binalarında elektrik
panellerinin montajı ve kablo çekilmesi
tamamlanmış olup, bağlantı yapılmasına
devam edilmektedir. 7 adet kontrol odasının
yapım ve montaj işleri tamamlanmak
üzeredir. 

Su ünitesinde GAMA kapsamındaki inşaat
işleri ve mekanik montaj işleri tamamlanmış
ve İşveren taşeronu olan firmalara montaj
için gerekli yerlerin teslimi yapılmıştır. Su
ünitesinde bulunan rezervuarlara 10 km
uzaklıktaki su alma yapısından su
pompalanarak depolanmıştır.   

Ünitelerin tamamlanması ve devreye alma
çalışmalarının hızlanması ile birlikte işin
başından beri devam eden paket doküman
teslimi konusundaki çalışmalar önem

kazanmıştır. Bu konudaki sorunların çözümü
için İşveren ile belirli bir prosedürde
anlaşılmıştır. 

Kasım ayı içerisinde İşveren üst yönetimi ile
yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda
ilave gelen projeler, mevcut işlere yapılan
revizyonlar ve bu işlerin dokümantasyon
teslimleri dikkate alınarak sözleşme süresinin
30 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılması
kararlaştırılmıştır. 

Kasım 2012 itibariyle şantiyemizde yapım
faaliyetlerinde, 1 inşaat, 1 HVAC-kaplama,
1 çelik boya, 2 elektrik işleri, 2 çelik ve
ekipman montaj işleri, 1 yemek ve 1 güvenlik
olmak üzere toplam 9 taşeron firma faaliyet
göstermektedir.

Aralık 2012 sonu itibariyle şantiyemizde
253 Türk (119 GAMA, 134 Taşeron) ve
880 yerel (277 GAMA, 603 Taşeron) olmak
üzere toplam 1.133 personel çalışmaktadır.
Aralık 2012 sonu itibarıyla mobilizasyon dahil
8.687.140 direkt  adam-saat kullanılmıştır.
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Şubat 2011’de Libya’da meydana gelen
olaylar sonucunda durdurulan Al-Khalij
4x350 MW Enerji Santralı Projesi yapım
işlerine Kasım 2012’de saha tamirat işleri
ile tekrar başlanmıştır. Mücbir sebep öncesi

işgücüne ulaşabilmek için
remobilizasyona hız

verilmiş ve Aralık’da
400 kişiye ulaşılarak

Ocak 2013’de 1.000 kişiyi
aşması planlanmıştır.

Libya’da meydana gelen olaylar
sonrası yarım kalan uluslararası

projelerden ilk olarak yeniden
başlayan proje olması özelliğiyle

yerel medyada oldukça yer bulan projemiz,
ülke şartlarının normalleşmesine sağladığı
katkı ile de değerlendirilmektedir.

Revize iş programına göre,
kapsamımızdaki inşaat işlerinden Ünite 1
ile ilgili bölümlerin önümüzdeki 3 ay
içerisinde tamamlanması gerektiğinden,
bu amaca yönelik hazırlıklar tüm hızıyla
devam etmektedir.

Aralık 2012 itibariyle saha işlerinde %62,
proje genelinde ise %81 ilerlemeye
ulaşılmıştır. Revize iş programı gereği
önümüzdeki 3 ay içinde saha işlerinde
%75, proje genelinde ise %90 ilerlemeye
ulaşılması hedeflenmektedir.

Libya - Al-Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi
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sGAMA Güç Sistemleri A.fi.

2012 yılını dünya genelinde ekonominin bir
miktar daha darboğaza girdiği, ortadoğu
ülkelerindeki halk ayaklanmaları gibi dış
unsurların etkenliğini sürdürdüğü bir yıl olarak
anımsıyoruz. Şirketimiz bu şartlar altında yıl
içinde toplamda 30 GW’lık proje için yeni iş
geliştirme faaliyetinde bulunmuştur; bu
projelerin toplam bedeli yaklaşık olarak 30
Milyar USD civarındadır. Takip edilen yeni
işlerden 30 projeye, toplam 15.840 MW
kapasite için teklif verilmiş, 7 proje (2.288 MW)
kaybedilmiş, 7 projenin (3.245 MW) yapımı
İşverenler tarafından vazgeçilmiş, 3 proje
(2.350 MW) için teklif hazırlığı tamamlanmış
ancak, teklif tesliminden vazgeçilmiş,
10 projenin (6.782 MW) teklifi verilmiş,
klarifikasyon aşamasında takibi yapılmakta ve
2 projenin de (875 MW) teklif hazırlık
çalışmaları devam etmektedir. Teklif verdiğimiz
projelerden Kuzey Irak’ta Enerji Bakanlığı için
inşa edilecek 300 MW’lık Khabat Termik
Santral projesinde yer almak üzere Güney Koreli Posco firması ile sözleşme paraflanmıştır.
Yapımı devam eden projelerimizden DISI Mudawarra - Amman Su iletim hattı projemizin hepimizin
bildiği projeye özgü nedenlerden kaynaklı darboğazlarının dışında, Erzin 870 MW ve Riga 420
MW Kombine Çevrim Güç Santralları planlandığı iş programı ve bütçesinde yürütülmektedir.

2013 yılında, geçtiğimiz yıldan müzakereleri devam eden 6.782 MW proje ve teklif hazırlığı
yapılmakta olan 875 MW projelerin çalışmalarına devam edilmesinin yanısıra, toplamda en az
8.000 MW proje için teklif vermek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Yıl içinde Eurostar, Derviş, Kırıkkale ve Khabat projelerimizin başlaması, Erzin projemizin
hedeflerini tutturması ve Riga projemizin tamamlanması adına tüm faaliyetlerimizin zamanında,
kalitesinde ve öngördüğümüz karlılıktan feragat etmeyecek şekilde yürütülmesi için gayret içinde
olacağız. 

Özgür U. EROĞLU

Özgür U. EROĞLU
GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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GAMA Güç Sistemleri - GE Konsorsiyumu
tarafından, Karaman İli Hüyükburun Köyü
mevkiinde yapımı gerçekleştirilecek olan
enerji santraI 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 parallel
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. İnşaat ruhsatı kapsam artışı
nedeniyle revize edilmiştir.

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

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 talimatı
(NTP), İşveren’in projenin finansı konusunda
yaşadığı sorunlar ve potansiyel finansörler ile
olan görüşmelerinin yavaş ilerlemesi
yüzünden, tekrar ötelenerek 30 Nisan 2013
tarihine planlanmıştır. 

İşveren, proje sahasının teslimini
gerçekleştirememiştir. Kısmi mobilizasyon ile
yürütülen dar kapsamlı kazı ve test kazıkları
yapımı ve kazık testleri sonrasında, NTP
tarihinin ötelenmesi nedeni ile sahadaki inşaat

işleri durdurulmuştur. Proje kapsamında
yürütülen inşaat, mekanik, elektrik ve
enstrüman tasarım çalışmalarına, Eylül ayı
sonu itibariyle kümülatif %45 oranında
mühendislik ilerlemesi kaydedilmiş ve
sonrasında, işe başlama kararının
ötelenmesine bağlı olarak, mühendislik
işlerine de ara verilmiştir. 

İmalat süreci uzun süre gerektiren, hava
soğutmalı yoğuşturucu, yükseltici trafolar ve
alaşımlı boruların satınalma çalışmalarında,
tedarikçilerle görüşmelerde, sipariş öncesi son
aşamaya gelinmiştir. İnşaat işleri taşeron
adayları ile görüşmeler, proje başlama
tarihindeki belirsizliğe bağlı olarak, bekleme
sürecine girmiştir. 

Mevcut takvim doğrultusunda, 30 Nisan 2013
iş başlama bildiriminin gerçekleşmesi halinde
proje, 2015 üçüncü çeyreğinde devreye
alınabilecektir.

Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı
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Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı
GE-GAMA konsorsiyumu olarak üstlenilen
870 MWe Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji
Santralı anahtar teslim proje; 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
31 Aralık 2012 itibarıyla ilerlemesi aşağıdaki
gibidir;

Genel proje ilerleyişi %42,7

Mühendislik ilerleyişi %89,9

Satınalma ilerleyişi %81,1

Genel inşaat-montaj ilerleyişi %17,9

Zemin iyileştirme işleri kapsamında, ön-delgi,
taş kolon ve kazık işleri 21 Ekim’de
tamamlanmış, projede toplam 8.972 adet
(yaklaşık olarak 179.440 m) taş kolon,
1.070 adet (yaklaşık olarak 34.240 m) fore
kazık imalatı yapılmıştır. 

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

Şalt sahası pilon, ekipman ve kesici temel işleri
devam etmekte, ilerleme yüzdesi Aralık sonu
itibari ile %52’dir. 621 ton çelik malzemesinin
493 tonu sahaya teslim edilmiş, 170 ton montaj
tamamlanmıştır. Şalt sahası kontrol binası; bina
içi mimari işleri devam etmektedir.

İdari bina, Kantin ve Mutfak Binası, İlk
Yardım/Sağlık Merkezi Binası; temel, kolon,
çatı katı inşaası ve bina içi temel dolguları
tamamlanmış, temel  döşeme betonu
çalışmaları devam etmektedir.

Türbin binası temellerinde GT-1 bölgesinde tüm
temel ve dolgu işleri Kasım ayı sonunda
tamamlanmış, ST Bölgesi temel işlerine devam
edilmektedir. Buhar türbini radye temeli Aralık
sonu itibari ile tamamlanmıştır. 

Çelik işleri kapsamında; Türbin Binası çelik
montajının %50’si tamamlanmış, kaplama işine
12 Aralık itibarıyla başlanmış, devam
etmektedir. Türbin binası tavan vinçleri
8 Aralık’ta monte edilmiştir.

7 Aralık’ta HRSG-1 kazanı montajına
başlanmıştır. 
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29 Aralık’ta GT-1 temel üzerine kaldırılmıştır.

Sirkülasyon suyu boru hattında palplanj çakımı
ve kazıya Kasım ayında başlanmış,
23 Kasım’da ilk GRP boru hatta indirilmiştir. 

ODTÜ tarafından onaylanan liman-şantiye
bağlantı yolu üzerindeki köprü ve geçitlerin
statik tahkik raporunun Karayolları Genel
Müdürlüğü’ne iletilmesinin ardından uzun ve
ağır araçlarla nakliye izni işlemleri
tamamlanmış, buna uygun olarak gereken yol
güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Ünite-1
Gaz Türbini ve Jeneratörü 12 Aralık’ta
İskenderun limanına ulaşmış; yol güçlendirme
işlerinin tamamlanması ardından, sahaya
sevkedilerek Aralık sonu itibarıyla montajına
başlanmıştır. 

Deniz işleri kapsamında, deniz suyu alma
yapısı 16 Ekim’de su altına indirilmiş, kıyı
bölgesinde 0+382 - 0+714 m hattında,
20 Ekim’de ilk su alma ve verme hatları boru
montajı gerçekleşmiştir. Deniz kısmında su
alma yapısına bağlanan 30 m’lik HDPE spool
batırılması 7 Kasım’da yapılmış,
2+100 - 2+233 m hattında kazı ve spool
batırma devam etmektedir.

Deniz suyu alma çukurunda kesişen kazık
sistemli istinat duvarı yapım işleri 4 Ekim’de
tamamlanmış, 116 adet kesişen kazık
uygulaması yapılmıştır. Ayrıca bu bölgede,
toplam 576 adet jet grout uygulaması Kasım
ayı içinde tamamlanmıştır.

Soğutma kulesi tasarım ve imalat çalışmaları
tamamlanarak sahaya teslim edilmiş, Aralık
sonu itibarıyla montajına başlanmıştır.

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

Aralık ayında GE ve GAMA tarafından
şantiyede 4. Çevre ve İş Güvenliği (HSE)
denetimi yapılmıştır. Sonuçlar olumlu olup,
performansın devam ettirilmesi için
çalışılmaktadır. 

Ana trafo, yüksek gerilim şalt sahası, jeneratör
kesicisi, kazan besi suyu / soğutma suyu /
kondens / 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, GRP / paslanmaz çelik / alaşım
borular, RMS / MS (doğalgaz basınç düşürme
istasyonları), yardımcı kazan ekipmanları
tasarım / imalat çalışmaları devam etmektedir. 

Anahtar teslim işlerin takip, organizasyon ve
koordinasyonunda aksaklıkları önlemek adına
İşveren ve GE ile düzenli olarak proje ilerleme
toplantıları yapılmaktadır.



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.

Aralık 2012 itibarıyla ilerleme aşağıdaki gibidir:

Genel %96,45

Mühendislik %98,66

Satın alma %99,79

İnşaat ve Montaj %96,63

Devreye alma %61,64

Mühendislik:

Mühendislik işleri büyük oranda tamamlanmış
olup, çalışmalar saha revizyonları ve inşaat,
montaj ve devreye alma kalemlerindeki
ilerlemeye baz “as-built” çizimlerin
hazırlanması ile devam etmektedir.

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. 

Sahada dönem itibarı ile bazı muhtelif
platformların montajları, idari bina mimari
işlerin tamamlanması ve eksik işler
listelerindeki kalemlerinin kapatılması dışında
tüm inşaat işleri tamamlanmış durumdadır.
Ayrıca saha içi yolların son katman asfaltı ve
çevre düzenleme ve yeşillendirme işleri de
bahar aylarını beklemektedir.

Ana ekipman ve yardımcı ekipman mekanik,
elektrik ve I&C montajları hemen hemen
tamamlanmış ve devreye alma ekibine
devredilmiş durumdadır. Borulama işleri de
birincil önceliği olmayan birkaç sistem dışında
montaj ve testleri ile tamamlanarak devreye
almaya aktarılmış durumdadır. İlk ateşleme
için gerekli olan izolasyon işleri öncelikli olmak
üzere, izolasyon işleri de BOP borulamalarında
devam etmektedir. Kazan, kondenser ve diğer
başlıca tankların izolasyon işleri ise
tamamlanmış durumdadır.
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Tüm binaların ısıtma sistemleri de otomasyon
sistemleri dışında devreye alınarak binaların
kış döneminde ısıtılmaları sağlanmıştır.

Saha işlerinin dışında, otorite izinlerinin de ilk
kısmı olan gaz izni tamamlanarak ilk etapta
gaz kompresör binasına, devaminda ise
yardımcı kazan binasına gaz temini
yapılmıştır. Yardımcı kazan devreye alınmış,
ateşlenmiş ve yardımcı buhar hatları buhar
blöfü aktivitelerine başlanmıştır.

Gaz türbini montaj işleri hemen hemen
tamamlanmıştır, devreye alma işleri de sona
yaklaşmıştır. Tüm hizalama işleri, Lube Oil
devreye alma aktiviteleri, CO2 konsantrasyon
testleri tamamlanmıştır. Hava giriş filtreleri son
temizleme ve filtre montaj işlerinde sona
yaklaşılmıştır. Kalan son devreye alma
aktivitelerinden sonra gaz türbini önce T/G
durumuna gelecek, sonrasında da tamamı ile
ilk ateşlemeye hazır olacaktır.

Buhar türbini montaj işleri izolasyonun devam
eden son kısmı dışında tamamlanmıştır.
Devreye alma işleri ilerlemiştir. Şaft tamamı ile
T/G’a alınmıştır.

Kazan ve tüm diğer BOP ekipman ve
sistemlerinde devreye alma çalışmaları
öncelikle ilk ateşlemeye yönelik olmak üzere
devam etmektedir. Kapalı devre soğutma suyu
ve enstrüman havası saha genelinde hazır
durumdadır. Servis suyu, demineralize su ve
kondensat suyu depolama tankları
doldurulmuştur. Kazan LP drum’ı
doldurulmuştur. Soğutma kulesine su alma
hazırlıkları devam etmektedir. Buhar blöfü için
geçici borulama ve ekipman montajları
tamamlanmıştır, geçici demineralize su tankı
montajı devam etmektedir.

Kalan devreye alma aktivitelerinin
tamamlanmasının ardından, Ocak 2013
içerisinde türbin ilk ateşlemesinin yapılması
planlanmaktadır.

Halen Ankara merkez proje ekibimizde tam
zamanlı 6, destek olarak 9 personel
çalışmakta olup, saha ekibimizde ise 50’si
Türk olmak üzere 89 personel ve tamamı lokal
643 taşeron personeli olmak üzere
700 personel görev yapmaktadır.
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın su ihtiyacını
karşılamak üzere, 07 Temmuz 2009 tarihinde
DIWACO ve GAMA Güç Sistemleri arasında
imzalanan sözleşme ile hayata geçirilen DISI
Mudawarra-Amman Su İletim Sistemi Projesi
mühendislik, satın alma ve inşaat işleri ile
devam etmektedir. 

Aralık 2012 sonu itibarı ile proje yaklaşık
ilerleme yüzdeleri aşağıdadır:

Genel %90,53

Mühendislik %98,91

Satın Alma %99,98

Yapım İşleri %90,96

Elektro-Mekanik ve Devreye Alma %44,68

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 %99,98
oranında tamamlanmıştır. Bugüne kadar
toplam 186.483 ton (347,46 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, basınç kontrol vanaları, su kalite
ölçüm aletleri 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. 

Boru hattı aktiviteleri büyük
oranda tamamlanmıştır. İnşaat
ilerlemesi olarak toplamda
340 km (%99) kazı yapılmış,
339 km (%99) boru kanala

DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi
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indirilmiş, 321 km (%94) geri dolgu ve 268
km (%79) hidrotest işlemi tamamlanmıştır.
Boru hattı ilerlemesi toplamda %94
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 bir miktar aşılmış
olmasına rağmen lokal personelin ek maddi
talepleri çerçevesinde kısa sürel iş
durdurmalar ve özellikle hidrotest
aktivitelerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

10 adet rig ile devam etmekte olan kuyu
sondajı işlerinde 9 adet gözlem kuyusu ve
34 adet üretim kuyusu tamamlanmış olup,
9 kuyuda delme ve geliştirme işleri devam
etmektedir. Kuyu işlerinde toplamda %76
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 %92 seviyesindedir. Madaba
ve Mudawarra pompa istasyonlarında

mekanik ve elektrik işlerine devam
edilmektedir. Elektro-mekanik işler
kapsamında genel ilerleme %81 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 etmektedir.
P7 kuyusunundan çekilip duktil hatta basılan
su, başarılı bir şekilde Header Tank’a
ulaşmıştır. Şu ana kadar 4 kuyunun pompa
montajı tamamlanmış olup, devreye alım için
hazır durumdadır.

Projede, Kasım 2012 sonu itibarı ile,
toplamda 26 milyon, kayıp günlü kaza
olmaksızın 13 milyon adam-saat’e
ulaşılmıştır.
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Genel ekonomi açısından zor bir yıl olan
2012 sonu itibariyle; GAMA Enerji’nin su
altyapı yatırımlarına ilave olarak, elektrik
üretim yatırımlarına ilişkin iştiraklerinin
toplam kurulu gücü 1.620 MW’a ulaştı.
Yüksek kapasite faktörlerine sahip olan
mevcut santrallerimiz yanında; rüzgarda
üretim portföyümüzü genişlettik. Piyasada
lisans satışı yapılan yenilenebilir enerji
projelerinin değerlemesinde ve geliştirdiğimiz
yeni rüzgar projemizin izinler ve finansman
temininde de önemli adımlar attık. Temiz ve
güvenilir enerji alanındaki girişimlerimizin
başında gelen   840 MW Kırıkkale Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı Projesi mevcut
küresel finansal durumdan etkilense de daha
iyi finansman koşulları için kapasite artırımı
ile yatırım maliyetlerini düşürme ve uzun
süreli elektrik satış anlaşmaları fırsatlarına
ağırlık verdik. 

2013 yılında da Türkiye’nin arz güvenliğini sağlayabilmek adına; özellikle 2016 yılı ve
sonrasında oluşabilecek enerji açığının giderilmesi için geliştirmekte olduğumuz rüzgar ve
doğalgaz santralı yatırımları konusundaki çalışmalarımız devam edecektir. Önümüzdeki beş
yıllık dönemde 3.000 MW kurulu gücü aşabilmek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının
çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin olan ülkemizde özellikle rüzgar ve jeotermal
kaynakların elektrik üretiminde etkin kullanımında proje geliştirme çalışmaları yanında
birleşme ve satın alma fırsatlarını da değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin enerjide
dışa bağımlılığını azaltmak adına, ulusal kaynaklarımızın ve bu kaynaklar içinde özellikle linyit
rezervlerinin güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesinde
öncülük edeceğiz. Ülkemizde liberalleşme yolunda hızla ilerleyen doğalgaz ve elektrik
piyasalarında oluşan fırsatları, GAMA Enerji olarak sürekli büyüyen ve gelişen güçlü
kadromuzla enerji sektöründe yatay ve dikey entegrasyon oluşumuna paralel olarak
değerlendirebilme hedefindeyiz. 

M. Arif ÖZOZAN

M. Arif ÖZOZAN
GAMA Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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İrlanda’da Dublin yakınlarındaki Galway
şehrinin ilk elektrik üretim santralı olan
384,5 MW Tynagh Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı’nın yapımı GAMA Güç
Sistemleri ve GE Energy Konsorsiyumu
tarafından 29 Mart 2006’da
tamamlanmıştır. Santral, GE’nin hem
verimlilik hem de güvenilirlik bakımından
kendini kanıtlamış F-sınıfı gaz
türbinlerinden GE 9FA ve en son teknoloji
GE A15 buhar türbininden oluşmaktadır.
Yıllık üretimi yaklaşık 3,1 milyar kWh olan
Tynagh DGKÇ Santralı, İrlanda kurulu
gücünün yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır.
Santral ulusal şebekeye 220 kV iletim hattı
ile bağlanmakta olup doğalgaz temini ise
boru hattı ile 17 km uzaklıktaki bağlantı
noktasından Bord Gais tarafından
sağlanmaktadır.

Tynagh DGKÇ Santralı’nın finansman
kapanışı Ağustos 2004’te Royal Bank of
Scotland, KBC Bank, Ulster Bank ve
IIB Bank’ın oluşturduğu sendikasyon
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca santral
büyük bir başarı sonucu devreye girdiği
tarihten 2 ay sonra Mayıs 2006’da yeniden
finanse edilmiştir. Tynagh DGKÇ
Santralı’nın %40 hissesine GAMA Energy
International BV sahiptir.

Santral kapasitesinin %89’u Kapasite ve
Farklar Sözleşmesi (“CADA”) ile ESB’ye,
kalan %11’i ise “Tolling Agreement” ile
doğalgaz tedarikçisi Bord Gais’e (“BGE”)
satılmaktadır.

384,5 MW Tynagh Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı

sYATIRIMLAR



2012 yılı, GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.’in
özellikle İş Makinaları faaliyetlerinin gelişimi
için önemli bir yıl olmuştur. Zoomlion marka
beton pompalarının yeniden GAMA Ticaret
ve Turizm A.Ş.’nin distribütörlük kapsamına
alınması, Zoomlion Grubu ile işbirliklerinin
gelişmesine yönelik çalışmalar yapılması,
ürün pörtföyüne yeni ürünlerin katılması gibi
önemli gelişmeler olmuştur. Bu sektörde
satışı yapılan makinaların sayısı 150’nin
üzerine çıkmış, istikrarlı bir büyüme
yakalanmıştır. 

2012 yılında Zoomlion firması, GAMA’ya
“Mükemmel Distribütör” ödülü vermiştir.
Zoomlion’un dünyanın en büyük beton
pompaları ve kule vinçleri üreticisi olması,
Lonking firmasının ise dünyanın en büyük
tekerlekli yükleyici üreticisi konumlarına
gelmesi distribütörlüklerimizin ne kadar
önemli olduklarını göstermektedir. 

2013 yılında ise daha kaliteli ve daha çok tanınan, daha geniş ürün grubuyla, 3 adet
showroom, dört bölge ofisi, 30’un üzerinde servis noktasıyla daha organize ve daha tecrübeli
kadroya sahip olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca, ürün portföyümüze yeni ürünlerin
katılması, hafif üretim, lojistik merkez kurulması gibi gelişim faaliyetlerimiz de sonuçlanacaktır. 

Hedefimiz, önümüzdeki beş yıl içinde, çok önemli temsilciliklere sahip bir firma olmanın
yanında, İş Makinaları Sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelerek sektörün
gelişimine paralel yatırımlarla GAMA Grubuna önemli değerler katan bir şirket olmaktır.

2013 yılında, İş Makinaları sektöründeki gelişimimize paralel olarak Seyyar Hastane ve
Dış Ticaret alanlarındaki faaliyetlerimizi de daha üst düzeylere taşıma gayreti içinde olacağız.

Ergün ALKAN

Ergün ALKAN
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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sGAMA T‹CARET ve TUR‹ZM A.fi.’den HABERLER

■ GAMA Ticaret İş Makineleri Birimi

yetkilileri, 25 Kasım-3 Aralık 2012 tarihleri

arasında Türkiye resmi distribütörlüğünü

yürüttüğü iş makineleri üreticilerinden

Zoomlion firmasının Jian Ying ve Lonking

firmasının Şangay şehirlerinde

düzenledikleri “2012 yılı Global

Distribütörler toplantılarına” katılmak üzere

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret

gerçekleştirmiştir.

■ Dünyanın en büyük 50 iş makineleri

üreticileri sıralamasında 7. sırada yer alan

Zoomlion firması, 2012 yılı En İyi

Distribütör “2012 Excellent Distributor of

The Year” ödülünü GAMA Ticaret ve

Turizm A.Ş.’ye vermiştir. Bu ödül Jiang

Yin’de yapılan bir törenle GAMA Ticaret ve

Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve

Genel Müdürü Ergün ALKAN’a takdim

edilmiştir. 
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■ Zoomlion ve Lonking firmalarının toplantı
tarihleri dünyanın en büyük iş makineleri
fuarı olarak kabul edilen BAUMA
fuarlarının 2. periyodu olan BAUMA
SHANGHAI fuarına denk getirilmesi ile
birlikte temsilciliğini yürüttüğümüz
firmaların ve rakip firmaların iş makineleri
üretiminde geldikleri son noktayı görme ve
değerlendirme imkanı olmuştur. 

■ Gerek açık, gerekse kapalı sergi alanları,
ürünlerinin çeşitliliği ve sergilediği
makinelerle Zoomlion firmasının fuara
katılımı dünya çapında yankı getirecek
düzeyde olmuştur. 101 metre yüksekliğe
beton basabilen dünyanın en büyük
kamyona monte beton
pompasını, 2.000 ton kaldırma
kapasiteli dünyanın en büyük
mobil vincini, 300 ton çalışma
ağırlığına sahip Çin’de bugüne
kadar üretilen en büyük
ekskavatörünü, 16,5 metre
çalışma genişliğine sahip
dünyanın en büyük asfalt
finisherini sergileyen Zoomlion,
tanıttıkları bu dört model ile
teknolojilerinin geldikleri düzeyi
fuarı ziyaret eden tüm katılımcı
firmaların ve profesyonel
ziyaretçilerin dikkatine sunmuştur.

■ “Bauma Şangay” fuarında T.C. Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı

Sn. Prof. Ersan ASLAN ve Sanayi Genel

Müdürü Sn. Süfyan EMİROĞLU, Zoomlion

firmasının standını ziyaret etmişler ve

yapılan toplantılarda Zoomlion Grubu’nu

GAMA ile birlikte yatırıma davet

etmişlerdir. Tüm heyet daha sonra

Lonking firmasının Şangay’daki

fabrikasına giderek firmanın üretim

teknolojisini yakından görme imkanı

bulmuşlardır. Lonking firmasının, Müsteşar

Sayın ASLAN ve heyeti için özel olarak

hazırladığı iş makineleri gösterimi tüm

izleyenleri etkilemiştir. 
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sENGLISH SUMMARY

ONGOING PROJECTS

Marmaray 1st Phase, Bosphorus
Railway Tube Crossing, Tunnels and
Stations / Turkey (page 25)

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 30
September 2013. Physical progress reached to
95% in total as of December 2012.

Kaluga Electro Stell Melting Complex
Project / Russia (page 28)

“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 96.60 % by November 2012. Over all
planned quantities and progress in site works is
as below; 

Civil Works 99%

Steel Structure Works 99%

Cladding Works 94%

Equipment Erection Works 94%

Electrical Works 86% 

In this period, civil works, mechanical works,
equipment around piping works nearly
completed in all units. Electrical works and
finishing works of buildings are going on
Meltshop, Rolling Mill, Dedusting system and
Water Treatment Units according to signed
schedule.  In Meltshop, punch lists have been
established for civil works and mechanical

erection works. They were mostly completed and
precommissioning works are going on.   

Testing and flushing works of infrastructure
system is going on and the lines where flushing
is completed have been handed over to Client.
In Water Treatment, the reservoirs have been
filled with water.  

The period of the project has been extended to
30th July 2013 by considering the additional
works and revisions.

Libya Al-Khalij 4x350 MW PP Civil
Works (page 30)

Al-Khalij 4X350 MW Power Plant project
suspended due to events in Libya since
February 2011 was resumed with site activities
in November. Our project, being the first
international project resumed after the events in
Libya, is considered with the contribution to
conjuncture in Libya to get back to normal after
the civil war.

The civil works related to Unit 1 will be
completed within next 3 months according to
revised schedule. Accordingly, remobilization
and material deliveries are planned to support
site works and the schedule. Construction
progress is 62% as of December 2012 and
planned to reach 75% within next 3 months,
where overall progress of Gama’s scope will be
over 90%.

Dervish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant, Karaman / Turkey
(page 33)

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
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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.
Construction permit is also revised accordingly.
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 33)

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

Given Limited Notice to Proceed (LNTP) on June
30th, 2011, Notice to Proceed (NTP) has been
requested to be postponed to April 30th, 2013 as
per Owner’s request. 

In accordance with the revised schedule,
commercial operations date (COD) of the project
is targeted as 3rd quarter of 2015.

Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project 
Hatay / Turkey (page 34)

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 December 2012,
89.90% of the engineering, 81.10% procurement
and 17.90% of the site construction works have
been completed. The progress for the overall
works is about 42.70%.  

Within the scope of soil improvement works, pre-
drilling, stone columns and piling activities were
completed on Oct 21, 2012 and totally 8972 nos.
(approx. 179,440 m) stone columns, 1070 nos.
(approx. 34,240 m) bored piles were executed. 

Ground settlement monitoring is being
conducted regularly at site. 

Switchyard pylon foundations, equipment and
circuit breaker foundation works are on-going,
having progress of 52% as of the end of
December. 493 tons structural steel out of 621
tons has been delivered to Site and 170 tons
steel erection has been completed. Switchyard
Control Building architectural works are on-
going.

Administration Building, Staff Canteen & Kitchen
Building, First Aid / Medical Center Building all
foundation, column, roof construction, filling
works inside the building have been completed
and foundation slab works are going-on.

Turbine Building all foundation and filling works
on Gas Turbine -1 Area have been completed as
of the end of November and are on-going on
Steam Turbine Area. 

Steam Turbine raft foundation has been
completed as of the end of December.

Within the scope of Turbine Building steelworks,
50% of steel erection has been completed and
cladding works, which were commenced on Dec
12, 2012, are still on-going. Turbine Hall
overhead cranes were installed on Dec 8, 2012.

HRSG-1 Steel Structure Installation has been
commenced on Dec 7, 2012. Circulating water
pipeline sheetpiling and excavation works have
been commenced during November and the first
GRP pipe was installed on Nov 23, 2012.

Following the static calculation reports of road &
bridges from İskenderun sea port to Erzin site
submission to General Directorate of Highway;
studies on Transportation Permit for Long
Vehicles and/or Heavy Loads were completed
and road & bridges improvement works were
commenced accordingly. Unit-1 Gas Turbine and
Generator arrived at İskenderun Sea port on Dec
12, 2012; were delivered to Site after the
completion of road & bridges improvement and
installations were commenced.

sENGLISH SUMMARY



47EK‹M - KASIM - ARALIK 2012

Within the scope of Off-shore works; Seawater
Intake Structure has been installed on Oct 16,
2012 and HDPE pipe installation for Intake and
discharge pipe line has been commenced on Oct
21, 2012 at 0+382 - 0+714m section. First HDPE
pipe spool (30m.) has been installed on Nov 07,
2012. Excavation and spooling are on-going at
2+100 to 2+233m section. 

The secant pile construction around seawater
intake pit was completed on Oct 4, 2012 and
totally 116 secant piles were executed.
Moreover; on this area totally 576 nos. jet
grouting have been completed during November.

After completion of design and manufacturing,
Cooling Tower has been delivered to Site and
installation has been commenced as of the end
of December. 

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 December, 4th 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. 

Generator Step-up Transformer, HV substation,
Generator Circuit Breaker, Boiler Feed
Water/Circulating Water/ Condensate
Extraction/Seawater Intake Pumps & Equipment,
Electrochlorination Plant, Isolated Phase Busbar,
Unit Auxiliary Transformers, MV/LV Switchgears,
MV Cables, MCCs, MV/LV Transformers,
GRP/Stainless Steel/Alloy pipes, RMS / MS
Equipment (Natural gas reducing and metering
stations), Auxiliary Boiler engineering and
manufacturing works are in progress. 

In order to follow-up, organize and coordinate
EPC process, many meetings with GE and
Employer are being performed regularly to
prevent any delay or additional cost thereof.

Riga TPP-2 Reconstruction Second
Unit Project / Latvia (page 36)

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 December 2012; 98.66% of the
engineering works, 99.79% of procurement
works, 96.63% of site construction works and
61.64% of commissioning works have been
completed. The progress for the overall work is
96.45%. 

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

All the civil works except installation of some
miscellaneous platforms, completion of admin
building architectural works and closure of punch
list items are completed. Top layer of asphalt
and grassing is also waiting for spring time. 

Main and auxiliary equipments mechanical,
electrical and I&C erection works are almost
completed and handed over to commissioning.
Erection and testing of BOP pipes are also
completed except some non-primary priority
systems and handed over to commissioning.
Insulation works are ongoing primarily where
required for First Fire. HRSG, condensers and
other major tanks insulation works are
completed. Heating systems of all the buildings
are completed without automation, and heating
is provided during winter season.

First phase of the severe authority approvals is
completed with success, and gas is taken firstly
in gas compressor building and secondly into
auxiliary boiler building. Auxiliary boiler is
commissioned, fired, and auxiliary steam system
lines steam blows are commenced.

Gas turbine installation works are substantialy
completed, and related commissioning works
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came close to completion. All the alignment, L/O
commissioning, smoke and CO2 concentration
tests are completed. Air inlet filter house final
cleaning and filter installation is near to end.
Turbine will be soon first taken on T/G and then
be ready for FF after comletion of last
commissioning works. Steam Turbine erection
works are completed except last insulation
works, commissioning works progressed, and ST
is taken on T/G. HRSG and BOP side
commissioning works are continuing towards the
FF. CCCW and imstrument air is readily
available all over the site. Field erected tanks
and HRSG LP drum are filled. Preparation works
for cooling tower filling is ongoing. Temporary
set-up for steam blows is completed where
installation of temporary demin water tank is
continuing.

It is planned to achieve FF in short period after
completion of outstanding commissioning
activities.

Progress in site works is as below:

Concrete Poured to Date 100%

Rebar 100%

Structural Steel 100%

Underground Piping 100%

U/G Cable Ductbanks 100%

Cladding 100%

Pipe Spool Fabrication 100%

Pipe Site Erection 93%

Cable tray 100%

Cable Pulling 97.5%

Cable Termination 92.5%

Jordan - DISI Mudawarra to Amman
Water Conveyance System / Jordan
(page 38)

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,
99.98% of the procurement works, 90,96% of the
civil works and 44,68% of the electro-mechanical
and commissioning 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 186,483 tons (347,46 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. Delivery of last party materials has
been continued to site. 

340 km (99%) of excavation works, 339 km
(99%) of pipe lowering works, 321 km (94%) of
backfilling works and 268 km (79%) hydrostatic
test have been completed. Progress in pipeline
works is 94%. 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 34 production wells
have been completed. The well development
and drilling activities are ongoing for 9 wells. The
total progress for well drilling activities is 76% .

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 92%. 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 81%.

sENGLISH SUMMARY
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Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 99%.  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. Water taken from the well P7 has
reached to Header Tank via ductile pipeline. In
total, 4 submersible pumps has been installed to
the wells and ready for the commissioning.

384.5 MW Tynagh Combined Cycle
Gas Power Plant (page 41)

The construction of 384.5 MW Tynagh Natural
Gas Combined Cycle Power Plant, the first
electricity generating plant of Galway, Ireland,
was completed by GAMA Power Systems and
GE Energy Consortium in 29 March 2006. The
power plant is a modern state-of-the art facility
using the latest in advanced engineering
technology: a GE 9FA gas turbine and a GE A15
steam turbine. Tynagh CCGT’s annual
production is approximately 3.1 billion kWh and
its installed capacity constitutes approximately
8% of the total generation capacity of Ireland.
Tynagh CCGT is connected to the national grid
through 220 kV overhead power transmission
lines; the plant is connected to the Bord Gais
Natural Gas Pipeline transportation system,
approximately 17 kilometres from the plant.

Financial close of the Tynagh CCGT was
achieved in August 2004 through the syndication
of Royal Bank of Scotland, KBC Bank, Ulster
Bank and IIB Bank. As a result of the major
success of the plant, Tynagh CCGT was
refinanced in May 2006 just after two months
after commercial operation. With a total
investment cost exceeding 300 million EUR,
Tynagh CCGT’s 40% stake is owned by GAMA
Energy International BV.

89% of Tynagh CCGT’s capacity is being sold
by a Capacity and Differences Agreement
(“CADA”) to Electricity Supply Board of Ireland,
and the remaining 11% is being sold through a
“Tolling Agreement” with Bord Gais (“BGE”).

GAMA Trading and Tourism Inc.
(page 43)

GAMA Trading Construction Machinery
Department Personnel visited People’s Republic
of China between November 25th and
December 03rd, 2012 in order to attend the
“Global Distributors 2012” meetings organized
by Zoomlion Company in Jian Ying and by
Lonking Company in Shanghai, whom GAMA
Trading is the official Turkish distributor. 

Zoomlion Company, ranked as 7th among the
biggest 50 construction machinery manufacturers
in the world, has awarded GAMA Trading and
Tourism Inc. as the “2012 Excellent Distributor of
The Year”.  The award was presented to GAMA
Trading and Tourism Inc. Member of Board and
General Manager Mr. Ergün Alkan by a
celebration ceremony held in Jiang Yin.

The meeting dates with Zoomlion and Lonking
Companies were set at the same period with
BAUMA SHANGHAI, the 2nd period of BAUMA
Exhibitions ranked as the World’s largest
construction machinery exhibition, and this
enabled to analyse and review the current
manufacturing status of the companies whom
Gama Trading represents and their competitors
in the market.

Zoomlion Company’s participation in the
exhibition was very significant world wide
considering their open and closed exhibition
stand area, product diversity and machinery
exhibited.  Zoomlion exhibitied world’s largest
truck mounted concrete pump which can pump
concrete up to 101meters, world’s largest mobile
crane with 2.000 tons lifting capacity, biggest
excavator manufactured in China which has
300tons operation weight and world’s largest
asphalt finisher with 16,5meters operation width.
With these four models, Zoomlion has exhibited
their technology level to all participant
companies and professional visitors.

During “BAUMA SHANGHAI” exhibition, T.R.
Science, Industry and Technology Ministry
Undersecretary Mr. Prof.Ersan Aslan and
Industry General Manager Mr. Süfyan Emiroğlu
visited Zoomlion Company’s stand and invited
Zoomlion Group for mutual investments with
Gama Group.  The Committee, then, visisted
Lonking’s factory in Shanghai to analyse their
production technologies closely.  Lonking’s
construction machinery show, solely prepared
for the Undersecretary and his delegation,
impressed all attendee.
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

èêéEäíõ, VõèéãNQEåõE V

NÄëíéQôEE VêEåQ

èEêVõâ ùíÄè èêéEäíÄ «åÄêåÄêÄâ».
ëíêéàíEãúëíVé

JEãEáNéÑéêéJNéÉé íéNNEãQ à

ëíÄNñàâ èéÑ Åéëîéêëäàå

èêéãàVéå (íìêñàQ) (ÒÚr. 25)

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‰ÓrÓÊÌÓ„Ó ÚÓÌÌÂÎq 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 ¶5,
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‡ – 30 ÒÂÌÚq·rq 2013 „.  èÓ

ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2012 „.
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 95 % ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ.

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‡ ÌÓq·r¸ 2012 „. ÓÒÌÓ‚Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 96.60%. NËÊÂ

ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÔrÓˆÂÌÚÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËq

‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ: 

é·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 99%

åÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ 99%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 94%

åÓÌÚ‡Ê Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq 94%

ùÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ 86% 

V ‰‡ÌÌ˚È ÔÂrËÓ‰ Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚, Ó·‚qÁÍ‡ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ ‚Ó ‚ÒÂı

·ÎÓÍ‡ı. ùÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â Ë ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ Á‰‡ÌËÈ r‡·ÓÚ˚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ‚

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

ˆÂıÂ, Ì‡ Ô˚ÎÂÛÎ‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı ÒÓÓrÛÊÂÌËqı

Ë ÒÚ‡ÌˆËË ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ÛÚ‚ÂrÊ‰ÂÌÌÓÏÛ „r‡ÙËÍÛ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔrÓÂÍÚ‡.  èÓ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Ï

r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÂrÂ˜ÂÌ¸ ÌÂ‰Ór‡·ÓÚÓÍ

‚ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ˆÂıÂ. éÌË

Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Í‡.   

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔrÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë

ÔrÓÏ˚‚ÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ; ÎËÌËË,
„‰Â r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, ·˚ÎË ÔÂrÂ‰‡Ì˚

á‡Í‡Á˜ËÍÛ. N‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË

rÂÁÂr‚Û‡r˚ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚Ó‰ÓÈ.  

ërÓÍ ÔrÓÂÍÚ‡ ÔrÓ‰ÎÂÌ ‰Ó 30 Ë˛Îq 2013
„Ó‰‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ Ë

ÔrÓ‚ÂrÓÍ. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

ùãEäíêéëíÄNñàà 4x350 MVÚ V ùãú-
ïÄãàÑJE (ãàVàQ) (ÒÚr. 30)

èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

4ı350 åVÚ ‚ ùÎ¸-ï‡ÎË‰ÊÂ, ÍÓÚÓr˚È ·˚Î

ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Ò‚qÁË Ò ÒÓ·˚ÚËqÏË ‚

ãË‚ËË, Ì‡˜ËÌ‡q Ò ÙÂ‚r‡Îq 2011 „Ó‰‡,
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÌÓq·rÂ. ê‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ì‡¯ÂÏÛ

ÔrÓÂÍÚÛ, ÍÓÚÓr˚È q‚ÎqÂÚÒq ÔÂr‚˚Ï

ÏÂÊ‰ÛÌ‡rÓ‰Ì˚Ï ÔrÓÂÍÚÓÏ,
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÎÂ ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ãË‚ËË,
·Û‰ÂÚ ÔrÓ‰ÓÎÊÂÌ‡ ‚ ÌÓrÏ‡Î¸ÌÓÏ rÂÊËÏÂ

ÔÓÒÎÂ „r‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ò Û˜ÂÚÓÏ

ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛr˚ ãË‚ËË.

é·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚Â Ò

·ÎÓÍÓÏ 1, ·Û‰ÛÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 3
ÏÂÒqˆÂ‚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ

„r‡ÙËÍÛ. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·r‡ÁÓÏ,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ „r‡ÙËÍÛ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq

rÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq Ë ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ì‡
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ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. ïÓ‰ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 62% Ì‡ ‰ÂÍ‡·r¸ 2012 „Ó‰‡, Ë
ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ‰ÓÒÚË˜¸ 75% ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ

ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı 3 ÏÂÒqˆÂ‚, ‚ ÚÓ ‚rÂÏq Í‡Í

Ó·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ “GAMA” ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 90%.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì-510 åVÚ

«ÑEêVàò» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE ë

àNíEÉêÄñàEâ ëéãNEóNéâ à

VEíêéVéâ ùãEäíêéëíÄNñàâ

(äÄêÄåÄN, íìêñàQ) (ÒÚr. 33)

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

ÏËrÂ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ, Ì‡ ÍÓÚÓrÓÈ, ÔÓÒÎÂ

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 Ô. ïÛ˛Í·ÛrÛÌ „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.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·r‡ÁÓÏ

ÔÂrÂÒÏ‡ÚrË‚‡ÂÚÒq ‚˚‰‡˜‡ r‡ÁrÂ¯ÂÌËq Ì‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. 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. 33)

äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GE – GAMA»  Ì‡˜‡Î

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜»
˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË, r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚

ÔrÓ‚ËÌˆËË ä˚rÍÎ‡rÂÎË ‚ r‡ÈÓÌÂ

ÔÓÒÂÎÂÌËq ùrËÍÎË˛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 ‚˚‰‡˜‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ, ÔÓ ÔrÓÒ¸·Â VÎ‡‰ÂÎ¸ˆ‡, ·˚Î‡

ÔÂrÂÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ 30 ‡ÔrÂÎq 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‡ 3-ËÈ Í‚‡rÚ‡Î 2015 „Ó‰‡. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -870 åVÚ

NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE (ïÄíÄâ-ùêáàN,
íìêñàQ) (ÒÚr. 34)

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‡ ‰ÂÍ‡·r¸ 2012 „.
ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ì‡ 89.90%,
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Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ – Ì‡

81.10% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ – Ì‡ 17.90%. èrÓˆÂÌÚ

Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓ ‚ÒÂÏ r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÎ

42.70%.  

V Ó·˙ÂÏÂ r‡·ÓÚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÔÓ˜‚˚ Ì‡ 21
ÓÍÚq·rq 2012 „. ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÓÔÂrÂÊ‡˛˘ÂÏÛ ·ÛrÂÌË˛,
‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ

‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ Ò‚‡ÈÌ˚ı r‡·ÓÚ ‚ Ó·˘ÂÏ

Ó·˙ÂÏÂ 8972 Â‰. (ÔrË·Î. 179,440 Ï)
Í‡ÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÌ, 1070 Â‰. (ÔrË·Î. 34,240 Ï)
‚ËÌÚÓ‚˚ı Ò‚‡È. 

N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ rÂ„ÛÎqrÌÓ ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq

Á‡ÏÂr˚ ÓÒ‡‰ÍË „rÛÌÚ‡. 

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ‰ÂÍ‡·rq

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û

ÌÂÒÛ˘Ëı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚

˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË,
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ‰ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë

‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸; ËÁ ÌËı

‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ 52%. N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ

ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ 493 ÚÓÌÌ˚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ

ËÁ 621 ÚÓÌÌ, Ë Á‡‚Âr¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê 170 ÚÓÌÌ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËq „Î‡‚ÌÓ„Ó ˘ËÚ‡

ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË.

á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌ˚Â r‡·ÓÚ˚,
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ ÍÓÎÓÌÌ,
ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÍrÓ‚ÎË, ÓÚÒ˚ÔÍÂ „rÛÌÚ‡

‚ÌÛÚrË ‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓ„Ó Á‰‡ÌËq, Á‰‡ÌËq

ÍÛıÌË Ë ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ‰Îq ÔÂrÒÓÌ‡Î‡,
ÏÂ‰ÔÛÌÍÚ‡, Ë ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌ˚ı ÔÎËÚ.

N‡ ÍÓÌÂˆ ÌÓq·rq Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ

ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÓÚÒ˚ÔÍÂ „rÛÌÚ‡ ‚ Ï‡¯Á‡ÎÂ Ì‡ ÚÂrrËÚÓrËË

É‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚-1, Ë ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÚÂrrËÚÓrËË Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚. 

N‡ ÍÓÌÂˆ ‰ÂÍ‡·rq Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÔÎËÚÌÓ„Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚.

V Ó·˙ÂÏÂ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËq ÒÚ‡Î¸Ì˚ı

ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ Ï‡¯Á‡Î‡ Ì‡ 50% ‚˚ÔÓÎÌÂÌ

ÏÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

Ó·ÎËˆÓ‚ÍÂ, ÍÓÚÓr˚Â ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ 12
‰ÂÍ‡·rq 2012 „Ó‰‡ Ë ‚ÒÂ Â˘Â

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq. 8 ‰ÂÍ‡·rq 2012 „Ó‰‡

ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÒÚÓ‚˚ı Ír‡ÌÓ‚

Ï‡¯Á‡Î‡.

7 ‰ÂÍ‡·rq 2012 „Ó‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ äì-1. V ÌÓq·rÂ

Ì‡˜‡ÎËÒ¸ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ¯ÔÛÌÚÓ‚Ó„Ó

rq‰‡ Ë ˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ ˆËrÍÛÎqˆËÓÌÌÓÈ

‚Ó‰˚. 23 ÌÓq·rq 2012 „Ó‰‡ Á‡‚Âr¯ÂÌ‡

ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÂr‚ÓÈ ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÈ

ÚrÛ·˚.

èÓÒÎÂ ÔÂrÂ‰‡˜Ë ÓÚ˜ÂÚÓ‚ ÔÓ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ

r‡Ò˜ÂÚ‡Ï ÏÓÒÚÓ‚ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓrÓ„

Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÓÚ ÔÓrÚ‡ àÒÍÂÌ‰ÂrÛÌ ‰Ó

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚ ùrÁËÌÂ ‚ ÉÎ‡‚ÌÓÂ

‡‚ÚÓ‰ÓrÓÊÌÓÂ ÛÔr‡‚ÎÂÌËÂ, ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ

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‚, Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì‡˜‡ÎËÒ¸

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ‰ÓrÓ„ Ë

ÏÓÒÚÓ‚. 12 ‰ÂÍ‡·rq 2012 „Ó‰‡ ‚ ÏÓrÒÍÓÈ

ÔÓrÚ àÒÍÂÌ‰ÂrÛÌ ÔrË·˚ÎË „‡ÁÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡

Ë „ÂÌÂr‡ÚÓr ·ÎÓÍ‡-1, Ë ·˚ÎË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚

Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq

r‡·ÓÚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ‰ÓrÓ„ Ë ÏÓÒÚÓ‚;
Ì‡˜‡Ú˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.

V Ó·˙ÂÏ‡ı ÔrË·rÂÊÌ˚ı r‡·ÓÚ Ì‡ 16
ÓÍÚq·rq 2012 „Ó‰‡ ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

Á‡·ÓrÌËÍ‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚, Ë 21 ÓÍÚq·rq

2012 „Ó‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚrÛ· èùVè

‰Îq ÎËÌËË Á‡·Ór‡ Ë Ò·rÓÒ‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ

0+382 - 0+714 Ï. èÂr‚‡q ÚrÛ·Ì‡q ÒÂÍˆËq

èùVè (30 Ï) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ 7 ÌÓq·rq 2012
„Ó‰‡. V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ‚Â‰ÛÚÒq

˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë Ì‡ÏÓÚÍ‡ Ì‡

Û˜‡ÒÚÍÂ 2+100 - 2+233 Ï. 

4 ÓÍÚq·rq 2012 „Ó‰‡ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·ÛrÓÒÂÍÛ˘Ëı Ò‚‡È ‚ÓÍrÛ„

ÍÓÚÎÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‰ Á‡·ÓrÌËÍ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰˚; ‚
Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 116
·ÛrÓÒÂÍÛ˘Ëı Ò‚‡È. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÌÓq·rÂ

Á‡‚Âr¯ÂÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÒÚrÛÈÌÓÈ

ˆÂÏÂÌÚ‡ˆËË 576 Â‰. Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ.

èÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq Ë

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ „r‡‰ËrÌq ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ, Ë ‚ ÍÓÌˆÂ ‰ÂÍ‡·rq Ì‡˜‡Ú˚

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÂÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. 

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

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE
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ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ÓˆÂÌÍÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëq Ì‡

ÓÍrÛÊ‡˛˘Û˛ ÒrÂ‰Û.

V ‰ÂÍ‡·rÂ ÍÓÏÔ‡ÌËq «GE» Ë ÍÓÏÔ‡ÌËq

«GAMA» ÔrÓ‚ÂÎË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ 4-Û˛

ÔrÓ‚ÂrÍÛ éíéëÅ. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ ˆÂÎÓÏ

Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓrËÚÂÎ¸Ì˚, ‡ ‚˚‚Ó‰˚ ·Û‰ÛÚ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òq ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. 

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·Ó˜Â„Ó

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq

ÔÓ‚˚¯‡˛˘Â„Ó Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr‡,
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË VN, „ÂÌÂr‡ÚÓrÌÓ„Ó

‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎq, 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¸Ì˚ı ÛÒÚrÓÈÒÚ‚

ëN/NN, Í‡·ÂÎÂÈ ëN, Ò·ÓrÓÍ åëë,
Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚ ëN/NN,
ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ÚrÛ·/ÚrÛ· ËÁ

ÌÂrÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË/ÚrÛ· ËÁ ÎÂ„ËrÓ‚‡ÌÌÓÈ

ÒÚ‡ÎË, Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq RMS / MS
(rÂ‰ÛÍˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÛÁÎ˚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÔrËrÓ‰ÌÓ„Ó „‡Á‡).  

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 êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2 (ãÄíVàQ)
(ÒÚr. 36)

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‡ ‰ÂÍ‡·r¸ 2012 „Ó‰‡

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚: ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

98.66%, Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ

ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 99.79%, ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 96.63% Ë
ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

61.64%. èrÓˆÂÌÚ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓ ‚ÒÂÏ

r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 96,45%. 

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‚; ÔÓÒÚ‡‚Í‡

Á‡‚Âr¯ÂÌ‡.  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˚ ‚ÒÂ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ r‡ÁÎË˜Ì˚ı

ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â Ë

ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓ„Ó

Á‰‡ÌËq; Á‡Ír˚Ú ÒÔËÒÓÍ ÌÂ‰Ór‡·ÓÚÓÍ.
VÂrıÌËÈ ÒÎÓÈ ‡ÒÙ‡Î¸Ú‡ Ë ÒÂqÌËÂ Úr‡‚

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Ì‡ ‚ÂÒÂÌÌÂÂ ‚rÂÏq. 

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ë

‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ, ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ Ë

äàèËÄ Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ë

ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ‰Îq ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.
åÓÌÚ‡Ê Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ÚrÛ· ·‡Î‡ÌÒ‡

ÒËÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ú‡ÍÊÂ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÌÂ ÔÂr‚ÓÓ˜ÂrÂ‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ,
Ë ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ‰Îq ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ËÁÓÎqˆËÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚, ‚
ÔÂr‚Û˛ Ó˜ÂrÂ‰¸, ‚ ÏÂÒÚ‡ı ·˚ÒÚrÓ„Ó

‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌÂÌËq. á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ËÁÓÎqˆËÓÌÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ äì, ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓrÓ‚ Ë

‰rÛ„Ëı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚. á‡‚Âr¯ÂÌ˚

ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËq ‚ÒÂı Á‰‡ÌËÈ ·ÂÁ

ÔÂrÂ‚Ó‰‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ r‡·ÓÚÛ;
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚ ÁËÏÌÂÂ ‚rÂÏq

„Ó‰‡.
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ìÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Âr¯ÂÌ ÔÂr‚˚È ˝Ú‡Ô ÔÓÎÛ˜ÂÌËq

‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË ‚ Ôr‡‚ÓÏÓ˜Ì˚ı Ór„‡Ì‡ı; „‡Á

ÔÓ‰‡ÂÚÒq ‚ Á‰‡ÌËÂ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔrÂÒÒÓr‡

Ë Á‡ÚÂÏ ‚ Á‰‡ÌËÂ ÍÓÚÎ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰.
äÓÚÂÎ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ ‚‚Â‰ÂÌ ‚

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛; Ì‡˜‡Ú‡ ÔÓ‰‡˜‡ Ô‡r‡ Ì‡

ÎËÌË˛ Ô‡rÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.

èÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

„‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÎËÁÍË Í

Á‡‚Âr¯ÂÌË˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚. á‡‚Âr¯ÂÌ‡ Ì‡Î‡‰Í‡,
‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ì‡

ÍÓÌˆÂÌÚr‡ˆË˛ CO2. ÅÎËÁËÚÒq Í

Á‡‚Âr¯ÂÌË˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÙËÎ¸ÚrÓ‚ Ë

ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡q Ó˜ËÒÚÍ‡ ‚ÔÛÒÍÌ˚ı ÙËÎ¸ÚrÓ‚.
ëÍÓrÓ ÚÛr·ËÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í

ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓrÛ, ‡ Á‡ÚÂÏ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚‡ Í

Á‡Í„rÛÁÍÂ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓÒÎÂ‰ÌËı

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ. á‡‚Âr¯ÂÌ

ÏÓÌÚ‡Ê Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ

ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ËÁÓÎqˆËÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ; ‚Â‰ÛÚÒq

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, Ë èí ·Û‰ÂÚ

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓrÛ.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚

äì Ë Å‡Î‡ÌÒ‡ ÒËÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÒÍÓrÓ

·Û‰ÛÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. N‡ ‚ÒÂÈ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Á‡ÏÍÌÛÚ‡q ÒËÒÚÂÏ‡

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq ‚Ó‰˚ Ë ‚ÓÁ‰Ûı Ë äàè.
N‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔÓÎÂ‚˚Â rÂÁÂr‚Û‡r˚ Ë

·‡r‡·‡Ì êê äì. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ „r‡‰ËrÌË Í Á‡ÔÓÎÌÂÌË˛.
á‡‚Âr¯ÂÌ‡ ‚rÂÏÂÌÌ‡q ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔrÓ‰Û‚ÍË

Ô‡rÓÏ, „‰Â ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

‚rÂÏÂÌÌ˚ı ·‡ÍÓ‚ ‰ÂÏËÌÂr‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ

‚Ó‰˚.

èÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ‰ÓÒÚË˜¸ Á‡‚Âr¯ÂÌËq r‡·ÓÚ ‚

Ò‡Ï˚È ÍÓrÓÚÍËÈ ÔÂrËÓ‰ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq

ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ.

ïÓ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ:

ìÎÓÊÂÌÌ˚È ·ÂÚÓÌ Í Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË 100%

ÄrÏ‡ÚÛr‡ 100%

åÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË 100%

èÓ‰ÁÂÏÌ˚Â ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰˚ 100%

èÓ‰ÁÂÏÌ˚Â ·ÎÓÍË Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËË 100%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 100%

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÚrÛ·Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ 100%

åÓÌÚ‡Ê ÚrÛ· Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÂ 93%

ä‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÎÓÚÍË 100%

èrÓÚq„Ë‚‡ÌËÂ Í‡·ÂÎq 97.5%

éÍÓÌˆÂ‚‡ÌËÂ Í‡·ÂÎq 92.5%

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ «Ñàëà» åEJÑì

åìÑÄVÄêêÄ à ÄååÄNéå (àéêÑÄNàQ)
(ÒÚr. 38)

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

99,98% Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

90,96%.

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‡ 186 483 ÚÓÌÌ (347.46 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‚. 

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

‚ Ó·˙ÂÏÂ 340 ÍÏ (99%), r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE



55EK‹M - KASIM - ARALIK 2012

ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ ÚrÛ· ‚ Úr‡Ì¯ÂË ‚ Ó·˙ÂÏÂ 339 ÍÏ
(99%), r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·r‡ÚÌÓÈ Á‡Ò˚ÔÍÂ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 321 ÍÏ (94%) Ë „Ë‰rÓÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ

ËÒÔ˚Ú‡ÌËq ‚ Ó·˙ÂÏÂ 268 ÍÏ (79%). ê‡·ÓÚ˚

ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 94%. 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 34
ÔrÓÏ˚ÒÎÓ‚˚Â 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 76%.

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˚ Ì‡ 92%. 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‡ 81%.

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ËÓr‰‡ÌÒÍËÏË

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

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 99%.  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‚‡. VÓ‰‡ ËÁ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚

ê7 ÔÓ‰‡ÂÚÒq ‚ „Î‡‚Ì˚È rÂÁÂr‚Û‡r ˜ÂrÂÁ

„Ë·ÍËÈ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰. V Ó·˘ÂÏ,
ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 4 ÔÓ„rÛÊÌ˚ı

Ì‡ÒÓÒÓ‚ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, ÍÓÚÓr˚Â „ÓÚÓ‚˚ Í

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

ùãEäíêéëíÄNñàà

äéåÅàNàêéVÄNNéÉé ñàäãÄ “íàNÄ”
384.5 åVí (ÒÚr. 41)

ëÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ “íËÌ‡” Ì‡

ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 384.5 åVÚ,
ÔÂr‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ‚ ÉÓÎÛ˝È,
àrÎ‡Ì‰Ëq, ·˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ

“GAMA Power Systems” Ë “GE Energy” 29
Ï‡rÚ‡ 2006 „Ó‰‡. ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq

ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ò‡ÏÓÂ ÒÓ‚rÂÏÂÌÌÓÂ

ÒÓÓrÛÊÂÌËÂ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı

ÔÂrÂ‰Ó‚˚ı ËÌÊÂÌÂrÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ:
„‡ÁÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡ GE 9FA Ë Ô‡rÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡

GE A15. ÉÓ‰Ó‚ÓÂ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó èÉì “íËÌ‡” -
ÔrËÏÂrÌÓ 3,1 ÏÎr‰. ÍVÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡q

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 8%
ÓÚ Ó·˘ÂÈ ‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚

àrÎ‡Ì‰ËË. èÉì “íËÌ‡” ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í

Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÂ ˜ÂrÂÁ

Ó·˘ËÂ ÎËÌËË ˝ÎÂÍÚrÓÔÂrÂ‰‡˜ 220 ÍV;
˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÔrËrÓ‰ÌÓ„Ó „‡Á‡

Bord Gais, ÍÓÚÓr‡q r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔrËÏÂrÌÓ

‚ 17 ÍÏ ÓÚ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË.

îËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ Á‡Ír˚ÚËÂ èÉì “íËÌ‡” ·˚ÎÓ

‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2004 „Ó‰‡

ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒËÌ‰ËÍ‡ˆËË äÓrÓÎÂ‚ÒÍËÏ

·‡ÌÍÓÏ òÓÚÎ‡Ì‰ËË, ·‡ÌÍÓÏ KBC, ·‡ÌÍÓÏ

Ulster Ë ·‡ÌÍÓÏ IIB. V rÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó„rÓÏÌÓ„Ó

ÛÒÔÂı‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË, ‚ Ï‡Â 2006 „Ó‰‡

·˚ÎÓ ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ rÂÙËÌ‡ÌÒËrÓ‚‡ÌËÂ èÉì

“íËÌ‡” ÒÔÛÒÚq ‰‚‡ ÏÂÒqˆ‡ ÔÓÒÎÂ ‚‚Â‰ÂÌËq ‚

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. ë Ó·˘ËÏË

ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ÏË Á‡Úr‡Ú‡ÏË,
ÔrÂ‚˚ÒË‚¯ËÏË 300 ÏÎÌ. EVêé, 40% ‡ÍˆËÈ

èÉì “íËÌ‡” ÔrËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË “GAMA
Energy International BV”.

89% ‚˚r‡·ÓÚÍË èÉì “íËÌ‡” ÔrÓ‰‡ÂÚÒq ÔÓ

ÑÓ„Ó‚ÓrÛ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë

‰Ó„Ó‚ÓrÛ Ó r‡ÁÌËˆÂ (“CADA”) ‚ ëÓ‚ÂÚ ÔÓ

˝ÎÂÍÚrÓÒÌ‡·ÊÂÌË˛ àrÎ‡Ì‰ËË, ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒq

11% - ÔÓ ÚÓÎÎËÌ„Ó‚ÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ Ò Bord
Gais (“BGE”).
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