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GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

Holding ve bağlı şirketlerimiz, bir önceki Bülten'i yayınladığımız dönemden

günümüze kadar geçen zaman içinde, her zaman olduğu gibi, yine yoğun

çalışma içinde olmuşlardır. Her sayımızda, bir yayın organının kapsamının

elverdiği ölçüde, bu çalışmalar hakkında bilgiler sunmaya özen gösteriyoruz.

Yılmadan ve hedefe dönük olarak çalışıldığında başarılı sonuçların elde

edileceği gerçeği, günlük yaşamımızda çoğu kez kanıtlanmış bir olgudur.

Çalışmaların bir takım anlayışıyla da yürütülmesi, elde edilen başarıyı daha

anlamlı kılmakta, gelecek için daha sevindirici umutlar oluşturmaktadır.

Bu sayımızda, özellikle, bazı mutlu sonuçlarla ilgili olan haberleri

okuyacaksınız. Yoğun çalışmalarla icra edilen işler tamamlanma aşamasına

geldi... Kaluga Çelik Döküm ve Haddehane Kompleksi açılış töreninin

yapılması, Ürdün'de ilginç koşullarda yürütmekte olduğumuz DİSİ Su Temin

Projesi'nde, Amman Kenti'ne su tesliminin başlaması, İstanbul bölgesi ile tüm

ülke ulaşım sistemi için büyük önem taşıyan Marmaray Projesi'nde hizmete

açılış aşamasına gelinmesi gibi hususlar mutluluk duyacağımız gelişmeler

olmuşlardır.

Ayrıca, Entegre Sağlık Kampüsleri kapsamında, İzmir ve Kocaeli projelerinin

ihalelerinin kazanılması, Ankara Kırıkkale'de planladığımız santral

yatırımımızla ilgili işlemlerin ileri aşamaya gelmesi, gelecekteki iş

durumumuzun yoğun olacağının göstergeleri olmaktadır.

Mutluluk duyduğumuz bir başka olay da, eğitime verdiğimiz önemle ilgilidir.

Ankara Üniversitesi çatısı altında, biyomedikal ana dalında, kurulmasına katkı

yaptığımız GAMA Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi. Ülkemiz sağlık

sektöründe önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan okulun, ilk mezunlarını

vermesi ve bu mezunların hemen iş bulabilir şansa sahip olmaları, böyle bir

eğitim projesine desteklemekle ne kadar faydalı bir iş yapıldığını göstermiştir.

Eğitim konusu kadar, sanat konuları da, ülkemizin toplumsal gelişmesi

açısından küçümsenmeyecek ölçüde etkiye sahiptir. Bu düşünceye destek

sağlamak amacıyla başlattığımız “GAMA Konserleri” serisine, piyanist İdil

Biret konuk olduğu bir yeni konserle devam edildi.

Yukarda çok özet olarak belirttiğimiz haberlerin ve diğer konuların ayrıntılarını

ileriki sayfalarda bulacaksınız. GAMA topluluğumuzun, yeni yoğun çalışmalar

yaparak, bize, gelecek sayılarımızda sizlere başka yeni gelişmeleri sunmak

olanağını vereceğine inanıyoruz.

Gelecek sayımızda tekrar buluşmak umudu ve saygılarımızla.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw
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Başbakan Medvedev’in bizzat, Başkan
Putin’in de mesajı ile katıldığı törene
Kaluga Valisi Anatoly Artamonov,
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Engin İnanç, GAMA Endüstri Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Nusret Aytek, GAMA Endüstri Genel
Müdür Yardımcısı Murat Özkal ve şantiye
yöneticileri katılmış olup, ayrıca ekipman
tedarikçileri, projeciler ve yapımda yer
alan bazı taşeron yetkilileri de hazır
bulunmuştur.

Rusya Federasyonu Kaluga
Bölgesi, Vorsino Endüstri
alanında İşveren NLMK-Kaluga
için yapımı GAMA Endüstri
tarafından gerçekleştirilen Kaluga
Çelik Döküm ve Haddehane
Kompleksi resmi açılış töreni
Devlet, Yerel Yönetim, basın ve
seçkin bir davetli topluluğu
katılımıyla 23 Temmuz 2013
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kaluga Çelik Döküm ve Haddehane
Kompleksi açılış töreni yapıldı.

Ì‡ rÛÒÒÍÓÏ qÁ˚ÍÂ ÒÚr. ¶ 52

Rusçası sayfa no 52’dedir.



Açılış konuşmalarını takiben Başkan
Putin’in mesajı okunmuş, ardından
Başbakan Medvedev bir konuşma yaparak
tesisin bölge için önemini vurgulamış ve
gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri
kutlamıştır. GAMA Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Engin İnanç’ın konuşması ve anı
defterini imzalanmasının ardından tesis
üniteleri gezilmiş, üretim görülmüş, teknik
bilgi aktarılmış ve katılımcılara günün
anısına ilk ürün numuneleri verilmiştir.

Rusya Federasyonu demir çelik sektörünün
%20’sini kontrol eden “NLMK Group”un
Moskova’ya 70 km mesafedeki bu tesisi,
hurda demir işleyerek modern teknolojik
yöntemlerle yıllık 1,5 milyon ton’a kadar
uzun mamul (inşaat demiri, profil ve kütük)

üretim kapasitesine sahiptir. 

2008 yılında Haddehane Ünitesi ile
inşaatına başlanan tesis, bilahare Ergitme
Holü ve diğer ana ve yardımcı tesislerin de
katılımı ile 2013 başlarında testlere
başlama aşamasına getirilmiş ve Mayıs
sonunda sıcak testlerin de tamamlanması
ile ilk ürün elde edilmiştir.

%99 atık gaz temizleme, ‰1 altında
emisyon oranı ve kapalı devre su sistemi
ile etkin çevreci özelliklere sahip tesis,
1.250 direkt çalışan ve 600 servis
sağlayıcısı ile bölgede önemli bir istihdam
yaratmakta ve ticari işletmeye alınması ile
birlikte “NLMK-Group”un Rusya pazarındaki
inşaat demiri payının da mevcut %17’den
%23’e çıkması beklenilmektedir.
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Ürdün’ün başkenti Amman ve
çevresinde yaşanan su sorununu
çözmeye yardımcı olacak stratejik
projede sona yaklaşılmaktadır.
Ekim ayında tamamlanması
öngörülen Disi Su Temin ve İletim
Projesi’nde, Ürdün halkının su
ihtiyacının bir an önce
karşılanması amacı ile kısmi
su teminine başlandı. Deneme
testleri sırasında da su başarı ile
Amman’a getirildi. 

Kısmi su temini için resmi açılış
Ürdün Kralı II. Abdullah bin
El-Hüseyin, Ürdün Başbakanı ve
Savunma Bakanı Dr. Abdullah
Ensour, Saray Nazırı Fayez
Tarawneh, Ürdün Su ve Sulama
Bakanı Dr. Hazim El-Nasser’in ve
GAMA Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve CEO Hakan
Özman ve GAMA Enerji Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Arif Özozan’ın katılımı ile
17 Temmuz’da Madaba Pompa
İstasyonu’nda gerçekleştirildi.

Amman şehrine 
su teminine başlandı.



Ürdün’ün kişi başına düşen su miktarı, dünya
sıralamasında en düşükler arasında yer
almaktadır. Şu anda sürdürülen uygulamaya
göre Ammanlılar haftada sadece bir defa su
alabilmektedirler. Yetkililer tarafından, yıllık su
tüketimi 900 milyon m3 olan Ürdün’de, 2015
yılı itibarıyla gereksinimlerini karşılamak
üzere yıllık 1,6 milyar m3 suya ihtiyaç olduğu
belirtilmektedir. 

2008 yılında Ürdün Hükümeti,
GAMA Holding - GE Energy Financial
Services ortaklığı olan DIWACO (Disi Water
Company) ile 325 km’lik su boru hattının
yapım ve işletmesi için imtiyaz anlaşması
yapmıştır. Proje, Ürdün’ün güneyindeki Disi
Bölgesi’nde bulunan yeraltı su havzasından
25 yıl süre ile çıkarılacak olan yılda
100 milyon m3 suyun, 325 km çelik boru hattı
ile Amman’a taşınması ve Amman’da
bulunan rezervuarlardan halka ulaştırılmasını
kapsamaktadır. 25 yıllık imtiyaz süresi
ardından projenin işletmesi DIWACO
tarafından Ürdün Hükümeti’ne devredilecek.
Disi Su Temin ve İletim Projesi, Ürdün’ün
2015 yılı için öngörülen toplam tüketiminin
yaklaşık %6’sını karşılayacaktır.

Su ihtiyacının en fazla olduğu yaz aylarında,
Ürdün halkının ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla ticari işletme dönemi öncesinde,
Disi Water Company (DIWACO) kısmi su
temini gerçekleştirdi. Ürdün halkının kullanımı
öncesinde Diwaco tarafından getirilen suya
Dünya Sağlık Örgütü direktiflerine uygun
olarak uygulanan bir seri laboratuvar testleri
yapılmıştır. Ardından, hem kullanım hem de
içme suyu standartlarına sahip olan suyun
Ürdün halkına ulaştırılmasına 10 Temmuz
itibarıyla başlanmıştır. %40 kapasite ile
iletimine başlanan su miktarı, Ticari İşletme

Dönemi’ne kadar Bakanlık onayı ile kademeli
olarak artırılacaktır. 

Ürdün Su ve Sulama Bakanı Dr. Hazim
El-Nasser’e göre Amman’a halihazırda
günlük 400.000 m3 su verilebilmektedir.
Kısmi su temini sayesinde günlük 110.000 -
130.000 m3 ilave su iletilecek. Bakan, yaptığı
açıklamada ayrıca Amman halkına haftada
bir yerine dört defa su iletilmeye
başlanacağını ve Disi projesinin yakın
zamanda Ürdün’ün diğer bölgelerine de su
sağlayacağını belirtmiştir.

Disi Su Temin ve İletim Projesi Ürdün’deki en
büyük Türk yatırımı olup, Ürdün ve
çevresindeki ülkelerde özel sektör tarafından
finanse edilmiş en büyük su temini projesi
olma özelliği dolayısıyla EMEA Finance’in
“Best Infrastructure Deal in the Middle East:
Disi-Mudawarra to Amman Water
Conveyance System” ödülüne ve
Euromoney’nin Project Finance “Deal of the
Year” ödülüne layık görüldü.
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GAMA Holding kurumsal sosyal sorumluluk

anlayışı çerçevesinde, bulunduğumuz

şehirde, kurum kültürümüze uyumlu kültürel

faaliyetleri düzenli ve devamlı olarak

gerçekleştirmek için hazırlanan projelerden

biri olan A.Ü. Solistleri GAMA Konserleri’ne

başlandı. Bu konserler, başkentin giderek

daha da azalan ve önemli bir kitle tarafından

da takip edilen kültür- sanat yaşamına katkı

sağlayacaktır. Faaliyetlerde bulunduğu

sektörlerde ilklere imza atan kurumumuz,

İstanbul ve İzmir’de çok başarılı örneklerine

şahit olduğumuz, klasik müzikte özel

sektörün devamlı desteği konusunda da

Ankara’da bir ilke imza atmış oldu. Bu

kapsamda 2013-2014 yılı için, Ankara

Üniversitesi Solistleri ve yerli-yabancı

müzisyenlerle periyodik konserler

düzenlemesi planlanmıştır.

A.Ü. Solistleri ile tanışmamız Nisan 2012’de,

A.Ü. GAMA Meslek Yüksekokulu’nun

açılışında gerçekleşen konser ile oldu.

Ardından, A.Ü. Solistleri ile ikinci

konserimizi, 30. Uluslararası Ankara Müzik

Festivali kapsamında, Nisan 2013’te

“Johannes Moser-A.Ü. Solistleri Konseri”

olarak gerçekleştirdik. Bu dönemde

projelendirdiğimiz A.Ü. Solistleri GAMA

Konserleri’nin ilki ise 30 Eylül 2013 tarihinde

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Salonu’nda düzenlediğimiz İdil Biret’in konuk

olduğu konserimiz oldu. 

Üç yaşında piyanoya olan büyük yeteneği

keşfedilen, Ídil Biret ilk derslerini Ankara’da

Mithat Fenmen’den aldı. Ardından TBMM’nin

1948 yılında çıkardığı özel kanunla sekiz

yaşında Fransa’ya gönderildi ve büyük

Fransız müzisyeni Nadia Boulanger’nin

gözetiminde Paris Konservatuvarı’nda

okuyarak onbeş yaşında birincilikle mezun

oldu. 

A.Ü. Solistleri GAMA Konserleri
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Daha sonra, 20. asrın en büyük
piyanistlerinden Alfred Cortot ve Wilhelm
Kempff ile çalıştı. Idil Biret onaltı yaşından
itibaren Boston Senfoni, Leningrad
Filarmoni, Londra Senfoni, Dresden
Filarmoni gibi dünyanın büyük orkestraları
ve Leinsdorf, Monteux, Keilberth, Scherchen
gibi büyük şefleri ile beş kıtayı kapsayan iki
bine yakın konser verdi ve bir çok festivale
katıldı. 

Aynı gün, üç Hindemith konçertosunu icra
ettiği 100. cd kaydı yayınlanan dünyaca ünlü
piyanist İdil Biret, 30 Eylül  günü
gerçekleşen konserde  AÜ Solistleri  ile
beraber, R. Schumann Piyanolu Beşlisi ile
dinleyicilere benzersiz bir gece yaşattı.

2013 Donizetti Ödülleri, Yılın Oda Müziği
Topluluğu seçilen Ankara Üniversitesi
Solistleri oda müziği topluluğu, Ankara
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın
yeniden yapılanma süreci ve Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı’nın kuruluşu
aşamasında, atamaları yapılan öğretim
elemanlarının katkılarıyla 2011 yılının Mayıs
ayında kuruldu. Türk çağdaş sanatını
uluslararası düzeyde en iyi şeklide temsil
etmeyi, yerli ve yabancı birçok solist ve oda
müziği sanatçısıyla birlikte çalışarak Türk
bestecilerinin eserlerini gerek yurt içinde ve
gerekse yurt dışında tanıtmayı ve lisans ve

lisansüstü öğrencilerinin toplulukla beraber
sahneye çıkarak profesyonel bir icra
deneyimi kazanmalarını kendine amaç
edinen topluluk, ilk konserini 20 Haziran
2011 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde Ankara Üniversitesi dönemin
Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ’un ev
sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Kültür Bakanı, Yüksek Öğretim Kurumu
Başkanı ve diğer protokol üyelerinin katıldığı
bir topluluğa verdi. Dörtlü, 2012 Mart ayında
Amerika Birleşik Devletleri’nde
gerçekleştirdiği turnede, Amerikalı besteci
Mark Zanter’in kendileri için bestelediği
dörtlünün dünyada ilk seslendirilişi ile Necil
Kâzım Akses’in 1. Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü’nün Amerika’daki ilk seslendirilişini
gerçekleştirdi.  Çeşitli üniversitelerde
sundukları konferans ve konserlerin yanı
sıra Vaşington’daki Türk Büyükelçiliği
Rezidans’ında Amerikan Temsilciler Meclisi
üyesi Eleanor Holmes Norton’ın katılımıyla
gerçekleştirdikleri konser de büyük beğeni
topladı. Topluluğun çekirdek kadrosu, her biri
ayrı ayrı solo ve oda müziği kariyerleri
yapmış olan kurucu üyeler Prof. Dr. Orhan
Ahıskal ve Ellen Jewett, Prof. Çetin Aydar ve
Doç. Sinan Dizmen’den oluşmaktadır.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nun katılımıyla,
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kamu Özel Ortaklığı Daire
Başkanlığı tarafından Türkiye’de
ilk defa uygulanan Kamu Özel
Ortaklığı (Public Private
Partnership - PPP) Sistemi ile
gerçekleştirilecek olan Entegre
Sağlık Kampüsleri için
13 Eylül 2013 günü imzalar atıldı. 

Sağlık etkinliğinin ve hizmet kalitesinin

arttırılması, tedavi çeşitliliğinin ülke geneline

yayılması, bölgesel gelişimin sağlık alanında

tamamlanması ve maliyet-etkin sağlık

hizmetinin sunulabilmesi hedefiyle

gerçekleştirilen kamu özel ortaklı Entegre

Sağlık Kampüsleri Projesi’nde adımlar atıldı.

GAMA Holding ve TÜRKERLER Holding,

yatırım tutarı toplam 2.740.000.000 TL olan

İzmir Bayraklı ve Kocaeli Entegre Sağlık

Kampüsleri’ni 36 ay içinde tamamlayacak ve

GAMA ve TÜRKERLER İş Ortaklığı, 25 yıl

boyunca İzmir Bayraklı ve Kocaeli Entegre

Sağlık Kampüsleri’ni işletecektir.

Entegre Sağlık Kampüsleri için
imzalar atıldı.

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü
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622.530 m2 üzerine kurulacak İzmir Bayraklı
Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
kapsamında 715 yataklı Genel Hastane,
424 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi, 380 yataklı
Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi,
141 yataklı Onkoloji Hastanesi, 300 yataklı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve
100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri
Hastanesi inşa edilecektir. 
Toplam 2.060 yatak kapasiteli İzmir Bayraklı
Entegre Sağlık Kampüsü’nün yatırım
tutarı 1.640.000.000 TL, inşaat alanı ise
573.546 m2’dir.

Toplam 1.180 yataklı Kocaeli Entegre
Sağlık Kampüsü’nde ise 494 yataklı Bölge
Hastanesi, 246 yataklı Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 124 yataklı
Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi,
116 yataklı Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve
100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri
Hastanesi yapılacaktır. Kocaeli Entegre
Sağlık Kampüsü’nün inşaat alanı
335.647,9 m2, yatırım tutarı ise
1.100.000.000 TL’dir.

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü
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Elektrik enerjisine olan talep
gelişmiş ülkelere nazaran bizim
gibi gelişmekte olan ülkelerde
artan nüfus ve gelişen
ekonomilere bağlı olarak çok daha
hızlı artmaktadır. Bu artış ise,
gerekli olan enerji yatırımlarının
zamanında ve kullanılacak kaynak
çeşitliliğinin belirlenmesi ve
planlanması halinde
karşılanabilecektir. 

Elektrik enerjisi üretiminde
ağırlıklı olarak kullanılmakta olan
fosil kaynakların kısıtlı olması,
ülkeleri dışa bağımlı kılmaları ve
fiyatlarda artış olma
olasılıklarından dolayı tüm
dünyada elektrik enerjisi
üretiminde yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı büyük
önem kazanmıştır.

Türkiye’de 
Rüzgar Enerjisi
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Ülkemizde, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminde
kullanılan başlıca kaynaklar; hidrolik, rüzgar,
güneş, bioenerji ve jeotermal olarak
sıralanabilmektedir. Ancak, bu kaynaklardan
ağırlıklı olarak hidrolik ve rüzgar büyük bir
hızla yatırıma dönüştürülebilen kaynaklardır.
(Grafik 1)

Ülkemizde kurulu gücün kaynaklara
dağılımına baktığımızda; rüzgarın 2011’de
ülke kurulu gücünün %3,3’ünü karşıladığını,
bu değerin 2012 yılında artan kurulu güce
rağmen %4,2’ye yükseldiğini görmekteyiz. 

Rüzgar Enerji Santralları temiz, yenilenebilir,
sürdürülebilir bir kaynak olması, ayrıca yakıt
maliyetinin olmaması bakımından önemli bir

enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisinin diğer
avantajlari ise, kısa sürede işletmeye
alınması ve rüzgar türbinlerinin periyodik
bakımları yapılması sonucu, uzun yıllar
sorunsuz çalışabilmesidir. Ülkemizde
projelerin büyük bir kısmı Ege ve Marmara
bölgelerinde yer almaktadır.

2023 yılında, Türkiye’nin toplam elektrik
üretiminin %30’unun yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanması planlanmaktadır.
Bu oranın içinde 20 GW’lık kurulu güç hedefi
ile rüzgar yenilenebilir enerjide ön plana
çıkmaktadır. Ülkemizin toplam rüzgar enerjisi
potansiyeli 48.000 MW olarak öngörülmüştür. 

Ülkemizde son 3 yılda ortalama 500 MW
(Grafik 2) kurulu güç ilave edilmiştir.

Türkiye’de Kurulu Gücün Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi (MW)

Grafik 1: Türkiye’de Kurulu Gücün Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi (MW)

Türkiye RES Kurulu Gücünün Yıllara Göre Kümülatif Dağılımı

Grafik 2: Türkiye RES Kurulu Gücünün Yıllara Göre Kümülatif Dağılımı
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2013 yılında ise rüzgar kurulu gücüne 700
MW eklenip, toplam kurulu gücün 3 GW
olması beklenmektedir. Almanya’da ise 2012
yılında rüzgar kurulu gücüne 2.500 MW
eklenmiştir.  

2023 Hedefimize ulaşmak için yılda 1.700
MW ilave edilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, yatırımların daha hızlı hayata
geçirilmesi gerektiği aşikardır. Ancak
ülkemizde rüzgar santrallerinin ilk
başvurudan ticari işletmeye geçene kadar
olan sürecine bakacak olursak, projelerin; 

– TEİAŞ tarafından açıklanan kapasiteler, 

– Yatırımcının belirlediği sahalarda 1 yıllık
rüzgar ölçümü yapılması,

– EPDK’ya lisans başvurusu,

– Teknik ve ticari fizibilite çalışmaları,

– Alınacak YEGM saha onayı, 

– TEİAŞ bağlantı görüşü, 

– Yarışma ve sonuçları, 

– EPDK uygun bulma kararı, 

– TEİAŞ Katkı Payı Anlaşması,

– ÇED gerekli değildir / ÇED alınması,

– Ön Lisans,

– Sonrasında gerekli yasal izinlerin inşaat
öncesi dönem içinde tamamlanması,

– Lisans alma

– Projenin fonlanması

– Projenin yapımına başlanması

– Ortalama bir yıl içinde yapımının
tamamlanarak ticari işletmeye geçmesi
için minimum 7-8 yıllık bir süreç
gerekmektedir.

TEİAŞ tarafından bugüne kadar rüzgar
santralları için tahsis edilen toplam trafo
merkezi kapasitesi 11.917 MW olup 2023
RES kurulu gücü hedefi için, kapasite artışı
talepleri hesaba katılmaksızın yaklaşık olarak
ilave 8.000 MW yeni kapasiteye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ilave kapasitenin en kısa
zamanda açıklanması, projelerin lisans
müracatından ticari işletmeye geçişine kadar
olan süreçleri dikkate alındığında büyük
önem taşımaktadır. 

Rüzgar santralları genellikle proje finansmanı
yöntemleriyle fonlanmaktadır. Kreditörler,
borçlanma oranını projenin kapasite
faktörlerine göre belirlemektedirler. 

Türkiye’deki rüzgar potansiyelinin sadece
%20’si yüksek kapasite faktörlerine sahiptir.
Dolayısıyla, daha düşük kapasite faktörü
bulunan projelerin finanse edilebilmesi, için
ağırlıklı olarak ekipman bazlı olmalarından
ötürü (ekipman toplam yatırım tutarının
%80’ini oluşturmaktadır), Eximbank
kredilerinin daha kısa sürede ve cazip
şartlarla realize edilebilmesi halinde rüzgar
projelerinin hayata geçirilmesi ivme
kazanacaktır.

Bu doğrultuda, rüzgar enerjisi bakımından
oldukça zengin bir potansiyele sahip
ülkemizde, yatırımların hayata geçirilebilmesi
ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için,
yapılmakta olan yasal düzenlemeler ile
özellikle izinler sürecinde yaşanmakta olan
bürokrasi azaltılmaya çalışılmalı, genel ve
yerel idareler ile bürokratik koordinasyon
sağlanmalı, yeni trafo merkezi kapasiteleri
belirlenmeli, teknik olarak bağlantı ve iletim
sistemi ile ilgili yatırımların hayata geçirilmesi
hızlandırılmalıdır.
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2011-2012 yılında, biyomedikal ana dalında
eğitime başlayan A.Ü. GAMA Meslek
Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi.
A.Ü. Keçiören Sağlık Bilimleri Yerleşkesi’nde
yapılan tören ile diplomalarını alan gençler,
başta ailelerinin olmak üzere, öğretmenlerinin
ve GAMA’nın gurur kaynağı oldular.
Gençlerin, mezun olmadan, staj yaptıkları
kurumlardan iş teklifi almaları da, aldıkları
eğitimin ne kadar kuvvetli olduğunun
göstergesi oldu.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programında

kamu ve özel sektör sağlık kurumları ile

medikal cihaz üretici ve ithalatçıları

tarafından istihdam edilebilecek medikal

cihazların bakım, onarım, kalibrasyonundan

anlayan ve arızalara müdahale edebilecek

kalifiye ara elemanı (tekniker) yetiştirilmesini

amaçlayan Ankara Üniversitesi GAMA

Meslek Yüksekokulu’nda şu anda Elektronik

ve Otomasyon Bölümü’ne bağlı Biyomedikal

Cihaz Teknolojileri programı ile eğitim-öğretim

faaliyetleri sürdürülmektedir. İkinci Bölüm

olan Elektrik ve Enerji Bölümü’ne bağlı olarak

kurulan Alternatif Enerji Kaynakları

programına 2014-2015 eğitim öğretim yılı

başında öğrenci alınacaktır. Biyomedikal

Cihaz Teknolojileri programında şu anda

toplam 50 öğrenci eğitim görmektedir.

A.Ü. GAMA Meslek Yüksekokulu
ilk mezunlarını verdi.
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■ Great Rift Valley Enerji Konferansı II
23-24 Ekim 2013, Addis Ababa, ETİYOPYA

Etiyopya’da düzenlenecek olan
konferansa Afrika’dan 10’dan fazla
ülkeden bakan düzeyinde katılım
beklenmektedir. 

GAMA Güç Sistemleri’nin
“Altın Sponsor” olarak 3 kişi ile
katılım sağlayacağı konferansta bir de
GAMA standı olacaktır ve
GAMA’nın tanıtımı yapılacaktır.

■ Rusya Petrol ve Gaz Konferansı
14 Kasım 2013, Moskova, RUSYA

■ 4th BASRA Uluslararası Petrol ve Gaz Konferansı ve Fuarı
5-8 Aralık 2013, Basra, IRAK

■ Kırıkkale 840 MW Doğalgaz  Kombine Çevrim Santralı projesinin 
EPC sözleşmesi 30 Eylül 2013 tarihinde imzalanmıştır.

Basra’da düzenlenecek konferans
ve fuarda, GAMA Güç Sistemleri
tarafından GAMA’yı tanıtan ve
Basit Çevrim Gaz Santrallarının
Tevsii projelerinin ekonomik
yararına yönelik bir sunum
yapılacaktır.

Moskova’da düzenlenecek konferansta,
GAMA Güç Sistemleri tarafından
GAMA’nın Petrol ve Gaz Tesisleri ile
Enerji Santralları yapımındaki
tecrübelerini anlatan bir sunum
yapılacaktır.
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GAMA Holding Bütçe Direktörü Murat Deniz
tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen
seminerde “GAMA’da Mühendis Kökenli
Yöneticiler için Temel Finans ve Muhasebe”
konusu işlendi. GAMA Binası konferans
salonunda verilen seminerde, bir mühendisin
taahhüt sektöründeki bir bilançoyu nasıl
okuması gerektiği ve karlılığı güvence altına
alacak proje bütçelerinin hazırlanmasında

muhasebe rakamlarının nasıl kullanılması
gerektiği konuları üzerinde duruldu.
Seminerde ayrıca vergiler, genel giderler,
farklı ülke mevzuat ve uygulamaları, nakit-
tahakkuk ayrımı, teklif-bütçe-gerçekleşme
rakamlarının karşılaştırılması, KDV, stopaj
kesintileri, yurt içi ve yurt dışında proje
yapmanın farkları gibi konular da tartışıldı.

GAMA Kurum İçi Seminer

“Mühendis Kökenli Yöneticiler için
Temel Finans ve Muhasebe”
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GAMA Konferanslarının altıncısı
5 Temmuz 2013 tarihinde
gerçekleştirildi.
Konferansımızın konuğu
Texas Tech Üniversitesi,
Fizik Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Nural Akchurin,
konumuz ise Higgs bozonunun
keşfi ve  Avrupa Nükleer
Araştırma Merkezi (CERN)’nde
gerçekleşen standard model
ötesi fizik çalışmaları içeriğinde
süpersimetri ve kara madde ile
kara enerji aramalarına ilişkin
araştırmalar olarak belirlendi.

Uzun yıllar CERN’de çeşitli görevler almış ve
ardından da 2011’de konuk bilim adamı
olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Nural
Akchurin, Higgs bozonu araştırmaları ve bu
araştırmalar için özel olarak kurulan
laboratuvar hakkında bilgi verdi.

“Higgs alanı dediğimiz şey, bütün evrenin
sahip olduğu tüm alanı ifade ediyor. Bu
analojide de bir odayı dolduran tüm insanlar
Higgs alanı olarak tarif edilebilir.” diyerek
sözlerine başlayan Akchurin, Higgs
bozonu’nu basit bir şekilde şu örnek ile
anlattı; “Bir parti düşünün, bir oda dolusu
insan ve odaya ünlü bir kişi giriyor, mesela
Einstein ve odadaki insanlar Einstein’ın
etrafını sarıyorlar. Einstein odaya girdiği
andan itibaren insanların etrafını
sarmasından ötürü yürümesi zorlaşıyor ve
sarf ettiği enerji de artıyor. 

GAMA Konferansları - VI
Prof. Dr. Nural Akchurin:
“Higgs Bozonu’nun keşifi”

Peter Higgs CMS’de



Einstein’ın bu odada yürüyebilmesi, etrafını
saran insanlarla birlikte geliştiği için çok fazla
enerji harcaması gerekiyor. Fakat tam o
sırada odaya yeni giren bir kişinin bu oda
içerisinde yürümesi daha kolay oluyor. 

Veya insanlar arasında yayılan bir dedikodu
bile tüm insanları küçük bir alanda toplayarak
o alanın etrafında bir kümelenme
oluşturabiliyor. Yani odaya ünlü biri girmese
dahi buna dair yayılacak bir dedikodu ünlü
bir kişinin odada olmasıyla eşdeğer etkiyi
yaratabiliyor

İşte Higgs bozonu da evrendeki bu alan
içerisinde ortaya çıkan uyarılmalar
sonucunda bazı parçacıkların tek bir yerde
kümelenmiş halini ifade ediyor. Tıpkı bir oda
içerisindeki insanlar arasında yayılan
dedikodu sonucunda tüm insanların küçük bir
alanda toplanması ve diğer alanların boş bir
hale gelmesi gibi." 

“Evrende kütle nasıl oluşuyor?” sorusunun
cevabını arayan Higgs bozonu deneyinde,
40 ülkeden toplam 3381 bilim adamı
çalıştığına ve bu deney için bugüne kadar
aşağı yukarı 4 milyon euro harcandığına da
değinen Prof. Dr. Nural Akchurin, ismini
İngiliz fizikçi Peter Higgs’den alan Higgs
bozon’un dünya lansmanın 4 Temmuz 2012
de yapıldığını söyledi. 

Higgs bozununa neden “Tanrı Parçacığı”
dendiğini ise Prof. Dr. Nural Akchurin şöyle
açıkladı, “Nobel ödüllü fizikçi Leon
Lederman'ın 1993'de yayınlamak üzere
hazırladığı eserinde Higgs Boson’undan “the
goddamn particle” olarak söz etmek istemiş
fakat editörü eserin albenisini yükseltmek
amacı ile bu ismi “the god particle” olarak
değiştirmiştir. Higgs bosonuna Tanri
Parçacığı denmesi tamamen bir pazarlama
stratejisidir.”

Nural Akchurin, sözlerini CERN
laboratuvarlarında yapılan deneylerde
Higgs’den başka hiçbir parçacık
bulunmadığını söyleyerek noktaladı.

Prof. Dr. Nural Akchurin

Texas Tech Üniversitesi,
Fizik Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Nural Akchurin,
1982 yılında Vassar
Üniversitesi Fizik bölümünü
bitirmiş, doktorasını ise Iowa
Universitesin’de tamamlamıştır.
Uzun yıllar CERN’de çeşitli
görevler alan Akchurin,
2011 yılında konuk bilim adamı
olarak görev yapmıştır.
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Suudi Arabistan Krallığı, Arap
Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. 

Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve
kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar,
Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri,
güneydoğuda Umman, güneyde Yemen,
kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve
batısında Kızıldeniz ile çevrilidir. 

Suudi Arabistan Krallığı Arap Müslüman
bir devlettir. 

Başkenti Riyad olan Suudi Arabistan'ın
yüzölçümü 2.150.000 km2 'dir. 

Ülkenin önemli kentleri arasında Cidde,
Mekke, Taif, Medine, Dhahran, Dammam,
El Huber ve Hufuf bulunmaktadır. 
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SUUDİ
ARABİSTAN



27 milyonu aşan bir nüfusa sahip olan
Suudi Arabistan’da, 8,5 milyona yakın
yabancı işçi yaşamakta olup, Hindistan,
Pakistan ve Filipin kökenliler en kalabalık
yabancı grupları oluşturmaktadırlar.

Hicri Takvim kullanılmakta olan Suudi
Arabistan'da Perşembe ve Cuma günleri
tatil olup, haftanın ilk günü Cumartesi’dir.

Suudi Arabistan kutsal yerlere ev
sahipliğiyle bilinmektedeir. Mescid-i
Haram Mekke’de, Mescid-i Nebevi de
Medine'de bulunmaktadır. 

Bundan dolayı her yıl milyonlarca
Müslüman hac ve umre için Suudi
Arabistan’ı ziyaret etmektedir.
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Al-Saud ailesi tarafından monarşi ile
yönetilen Suudi Arabistan’ın anayasası Kuran
ve Sünnet olarak belirtilmektedir. 

Kral’ın aynı zamanda Devlet ve Hükümet
Başkanı olduğu bu sistemde, hükümet
fonksiyonları Bakanlar Kurulu marifetiyle
yürütülmektedir. Üyelerinin tamamı Kral
tarafından atanan 150 üyeli Şura Meclisi
yasama çalışmalarında rol almakla beraber,
Şura Meclisinde görüşülen yasa tasarıları,
Bakanlar Kurulunca kabul edilmesi ve Kral
tarafından onaylanması halinde yürürlüğe
girebilmektedir. 

Suudi Arabistan’da siyasi parti mevcut
değildir.

23 Eylül 1932 yılında Abdülaziz tarafından
kurulan Suudi Arabistan, bugüne kadar
kurucu Kral Abdülaziz ve oğulları tarafından
yönetilmektedir. 

2005 yılında tahta çıkan Kral Abdullah bin
Abdülaziz, VI. Suudi Arabistan Kralıdır.
Başkomutan da olan Kral, kendisine yardımcı
olmak ve tahta varis olmak üzere bir Veliaht
Prens atar. Veliaht Prens Sultan bin
Abdülaziz aynı zamanda, Savunma ve
Havacılık Bakanı ve Genel Müfettiş’tir.

Suudi Kralları Kral Fahd’dan itibaren “İki
Kutsal Caminin Hizmetkarı” unvanını da
taşımaktadırlar. 
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İslam dünyasının en kutsal iki mescidi olarak
kabul edilen Mekke’deki Mescid-i Haram ve
Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi’nin
Suudi Arabistan topraklarında yer alması,
Suudi rejiminin gerek ülke içinde, gerek İslam
dünyasındaki konumu ve prestiji üzerinde
önemli etkiye sahip bir referans noktasıdır.

Suudi Arabistan’da hicri takvim
uygulanmaktadır. Hz. Muhammed'in
Mekke'den Medine'ye hicretini tarih
başlangıcı olarak alan, 1 yılı 354 ya da 355
gün olan ve 12 kameri aydan oluşan hicri
takvime, ayın dünya çevresinde dolanımına
göre düzenlendiği için kameri (ay) takvim de
denilmektedir.

Suudi Arabistan ekonomisi birinci derecede
petrole dayanır. OPEC (Petrol İhraç Eden
Ülkeler Teşkilatı) ülkeleri arasında 1993'te
gerçekleştirilen anlaşmadan sonraki günlük
petrol üretiminin 8 milyon varil olması
kararlaştırılmıştır. Bu miktarla OPEC ülkeleri
arasında birinci sırayı almıştır. 

Dünya üzerindeki en büyük petrol ihracatçısı
konumunda bulunan Suudi Arabistan, dünya
genelindeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin
yaklaşık % 20’sine sahiptir. Suudi Arabistan
bütçe gelirlerinin yaklaşık % 80’i, GSYH’nın
% 45’i, Suudi Arabistan ihracatının ise % 90’ı
petrole dayalıdır. 

Mescid-i Nebevi - (Peygamber Mescidi)

Nebi (Hz. Muhammed)’nin mescidi anlamına
gelir. Medine şehrinde, hicretten sonra
Hz. Muhammed’in sahabeleriyle birlikte yaptığı
ilk mescittir. Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir ve
Hz. Ömer’in kabirleri burada bulunur.



Mescid-i Haram 

Mescid-i Haram, Arabistan’daki Mekke
şehrindedir. Mescid-i Haram (Haremi Şerif de
denir) yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kabe
etrafında sonradan yapılan caminin adıdır.
Hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit
anlamında bu ad verilmiştir.

Ömer zamanından önce, Mescid-i Haram’ın
duvarları yoktur. Kabe’nin etrafında, küçük bir
meydan ve ardında evler vardır. Halife
Ömer'in evlerin bir kısmını yıktırıp, Kabe
etrafına bir metreye yakın yükseklikte duvar
çevirtmesi ile Mescid-i Haram meydana
gelmiştir. Mescid-i Haram muhtelif
zamanlarda yenilenmiştir.

Mescid-i Haram’da avlu etrafında üç sıra
kubbe vardır. Kubbeleri beşyüz adettir. 

Mescid-i Haram’ın ondokuz kapısı olup, bu
kapılar doğu duvarında dört, batıda üç,
kuzeyde beş, güneyde yedi tanedir.
Yedi minaresi vardır.

Mescid-i Haram içinde bulunan kısımlardan
bazıları şunlardır: Kabe, Makam-ı İbrahim,
Metaf-ı Şerif (tavaf yeri), Hatim, Hicr-i İsmail,
Makam-ı Cibril, Mültezem, Minber-i şerif,
Safa, Merve, Zemzem Kuyusu.

Kabe; Mescid-i Haram ortasında, dört köşe
taştan bir oda olup, 17 m yüksekliktedir.
Doğu ve güney duvarları arasındaki köşede
“Hacerü’l-Esved” taşı vardır ve yerden bir
metreden yüksektedir. Hacılar öptükleri için,
çukurlaşmıştır.

Zemzem Kuyusu; Mescid-i Haram içinde,
Hacerü’l-Esved köşesi karşısında ve
köşeden 8 m uzakta bir odada olup, taş
bileziği 1,8 m yüksekliktedir. Bu odayı,
I.Abdülhamid yaptırmıştır. Zemini, mermer
döşeli ve duvarlara doğru meyillidir. Duvar
diplerinde olukları vardır.

Sözlük anlamı itibarıyla hac, “bir şeyi
kastetmek, bir şeye yönelmek” demektir.
Kastedilen nesne bir mekan olursa “o yeri
ziyaret etmek” anlamına gelir. Hac İslam’ın
beş şartından ve dört temel ibadetinden
biridir.
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Mescid-i Haram, Müslümanların
hac yapmaları için gittikleri ve
ziyaret ettikleri ibadet yerlerinden
biridir. 

Kabe’yi tavaf etmek, Mescid-i
Haram içinde, Kabe etrafında
dönmek demektir. Mescit dışında
dönülmez. İslam'ın ilk yıllarında
ibadetlerde kıble Kudüs'teki
Mescid-i Aksa iken, Hicretten
sonra onaltıncı ayda, kıble
Mekke'deki Mescid-i Haram'a
çevrilmiştir.



GAMA, 1980’li yılların başından beri çalışmakta
olduğu S.Arabistan’da toplam bedeli yaklaşık
1.5 milyar USD olan 33 proje gerçekleştirmiştir. 

Bu projeler arasında 10.000 ton/gün kapasitesi
ve 180 metre yüksekliğindeki Önısıtıcı
Binasıyla, imzalandığı döneme ait, dünyanın en
büyük çimento fabrikası olan Yamama Çimento
Fabrikası da bulunmaktadır. 

GAMA, Suudi Arabistan’da Termik Santrallar,
Petrokimya ve Kimya Tesisleri, Gaz Tesisleri,
Demir-Çelik Tesisleri ve Çimento Fabrikalarının
anahtar teslimi inşaatı ve genel montaj işleri
gerçekleştirmiştir.
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5x367 MW Shoaiba Termik Santralı Ma'aden Sülfürik Asit Tesisi 

GAMA’nın Suudi Arabistan’daki Projeleri



Suudi Arabistan’da yapılan başlıca projeler: 

● 3x400 MW Shoaiba Termik Santralı (Aşama 3)  

● Ma'aden Sülfürik Asit Tesisi 

● Shoaiba IWPP Termik Santralı (Faz 3)

● Tasnee Polietilen Tesisi - HDPE / LDPE Üniteleri 

● Petrorabigh Polietilen Tesisleri Projesi 

● Rabigh Çimento Fabrikası 

● Hawiyah Gaz İşleme ve Basınçlandırma Tesisi

● NATPET Polipropilen Tesisi 

● Yamama Çimento Fabrikası 

● 6x380 MW Shoaiba Termik Santralı (Aşama 2 - Faz 1&2) 

● SAFCO IV Gübre Fabrikası 

● EPCC Çimento Fabrikası 

● Berri Gaz Tesisi 

● PETROKEMYA Polietilen Projesi 

● 5x367 MW Shoaiba Termik Santralı (Aşama 1 - Faz 1&2)

● Hawiyah Gaz Tesisi 

● İbn Zahr Polipropilen II Projesi 

● NAMA Epoksi Reçine Fabrikası

● Sakufa Çimento Fabrikası 
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NATPET 
Polipropilen Tesisi 

Hawiyah Gaz Tesisi 6x380 MW Shoaiba Termik Santralı 

Yamama Çimento Fabrikası 
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Marmaray BC1 Projesi
GAMA-NUROL sorumluluğunda olan tüm
aç-kapa yapılar, tünel ve hemzemin
imalatlar tamamlanmış olup,
GAMA-NUROL iş ilerlemesi %99,84
oranındadır. 

Proje’nin Anadolu Yakası’ndaki başlangıç
noktası olan Ayrılıkçeşme’de yol ve kavşak
düzenleme işlerinde, az miktarda kalan yol
işleri dışında, peyzaj aşamasına gelinmiş
durumdadır.

29 Ekim 2013 tarihinde, Sirkeci
İstasyonu’ndan, Kuzey Giriş Yapısı da dahil
olmak üzere, yolcu giriş-çıkışı sağlanacak
şekilde tren işletmesinin başlatılması hedefi
doğrultusunda, Ulaştırma Bakanımız Sayın
Binali Yıldırım’ın da bizzat katılımıyla

devam eden toplantı ve saha gezilerinin
sonuncusu, 29 Eylül 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. 

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
elektro-mekanik işler büyük oranda
tamamlanmıştır. Sirkeci İstasyonu, mimari
ve elektro-mekanik işleri ise, ilk etapta
faaliyete alınmayacak olan Doğu Şaftı
hariç, tamamlanma yolunda süratle
ilerlemektedir. 

Şantiyelerdeki son duruma ilişkin güncel
fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.

Kazlıçeşme İstasyonu

İstasyon yapısı ve hat işleri tamamlanmış durumdadır.
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Yenikapı İstasyonu

Peyzaj imalatları tamamlanmak üzeredir.

Sirkeci İstasyonu Kuzey Giriş Yapısı

Son dolgu ve saha kaplama betonu imalatları tamamlanmıştır.
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Sirkeci İstasyonu Güney Giriş Yapısı

Son dolgu imalatları tamamlanmıştır.

Üsküdar İstasyonu

Japon ortağımız Taisei Corporation
kapsamında devam edilen peyzaj imalatları
tamamlanmak üzeredir.
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Ayrılıkçeşme Yol-Kavşak Düzenleme ve Hat Güzergahı İmalatları

Yol imalatları tamamlanmak üzeredir, hat işleri ise GAMA-NUROL kapsamı itibarıyla
tamamlanmış durumdadır.
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GE-GAMA konsorsiyumu olarak üstlenilen 870
MWe Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji
Santralı anahtar teslim projesi; 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.

Projenin 30 Eylül 2013 itibarı ile ilerlemesi
aşağıdaki gibidir;

Genel proje ilerlemesi % 80,00

Mühendislik ilerlemesi % 99,00

Satınalma ilerlemesi % 98,50

Genel inşaat-montaj ilerlemesi % 82,00

Devreye alma ilerlemesi % 9,00

Şalt sahası primer ve sekonder testleri TEİAŞ
yetkilileri gözetiminde yapılmıştır. 12.09.2013
tarihi itibarı ile şalt sahasına alınan enerji tesis
OG panolarına iletilmiş ve enerjilendirme
başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Tüm tesis genelinde çelik montaj ilerlemesi
Eylül sonu itibarı ile %92 oranına ulaşmıştır.
Cephe ve çatı kaplama işi Eylül sonu itibarı ile
%85 oranında tamamlanmıştır.

HRSG-1 kazan montajında %91 ilerleme
sağlanmış olup, bir taraftan da eksik
tamamlama ve hidrotest hazırlıkları devam
etmektedir. HRSG-2 kazan montajında %88
ilerleme sağlanmış olup, Ekim ayı içerisinde
hidrotest çalışmalarına başlanması
planlanmaktadır. Her iki gaz türbin ve jeneratör
montajları daha önce tamamlanmış olan tesis
güç adası kısmında buhar türbin montajı, gaz
türbin ve jeneratörleri yardımcı ekipmanların
montajı paralel olarak devam etmektedir.

Tesis soğutma suyu alma ve deşarj sistemi
inşaat ve montaj işlerinin Ekim ayı içinde
bitirilmesi hedeflenmektedir.

Soğutma kulesi, saha tankları, soğutma
sirkülasyon suyu boru hattı (CTP boru hattı)
montajları devam etmektedir. Ayrıca şantiyeye
yaklaşık 40 km mesafede kurulu olan atölyede
boru imalat işleri devam etmektedir. Boru imalat
ilerleme oranı Eylül sonu itibarı ile %95 oranına
ulaşmıştır. Toplam yaklaşık 47.450 WDI
kaynağın yaklaşık 45.000 WDI kısmının imalatı
tamamlanmıştır. Boru ve ekipman montaj
taşeronu Eylül sonu itibarı ile yaklaşık %60
boru montajı ilerlemesi kaydetmiştir. Toplam
saha kaynak miktarının Eylül ayı sonunda
yaklaşık %55’lik kısmı tamamlanmıştır. Elektrik
ve enstrümantasyon işleri büyük oranda GAMA
ekipleri tarafından yapılmakla birlikte kalifiye
eleman desteği olarak 3 taşerondan işçilik
hizmeti alınmaktadır. Eylül sonu itibarı ile
elektrik ve enstrümantasyon işlerinde %39
ilerleme kaydedilmiştir. 

Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı
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Enstrümantasyon kalibrasyon ve montaj işleri
dördüncü bir alt taşeron marifetiyle Ekim
başında başlayacaktır. İş programına ve diğer
ekiplerin işlerine paralel olarak binalarda ince
işler, yangın koruma ve havalandırma sistemi
montajları devam etmektedir.

Proje devreye alma ekibi büyük oranda
şantiyeye mobilize edilmiştir ve devreye alma
çalışmaları devam etmektedir. Eylül sonu itibarı
ile %9 ilerlemenin kaydedildiği devreye alma
çalışmaları için bir sonraki hedef Ocak 2014 ayı
sonuna planlanmış olan ilk gaz türbini
ateşlemesidir.

Eylül ayı sonu itibarı ile yaklaşık 1.800 kişinin
yoğun olarak çalıştığı şantiyemizde kalite ve iş
güvenliği konuları GAMA prensiplerine uygun
bir şekilde en üst seviye önemi taşımaktadır.
Yapılan işin teknik gereksinimleri yanında
kalitesi de devamlı ve yoğun denetim altındadır.
Ayrıca, işin yapımında emek harcayan her
canın şantiyeye geldiği gibi sağlıklı olarak evine
dönmesi için iş güvenliği ekibi gündüz mesaisi
dışında gece mesailerinde de gereken
süpervizyonu sağlamaktadır. İş güvenliği
eğitimleri tüm personeli ve farklı konuları
kapsayacak şekilde devam etmektedir.



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 türbini kapsamı ve teknolojisinde ise
3 adet yöresel ısıtma kondenseri
bulunmaktadır. Bu kondenserler Riga şehri
ısınma ihtiyaçları doğrultusunda ayarlanarak,
santrale tam elektrik güç üretimi ya da şehir
ısınma ihtiyaçları doğrultusunda
kojenerasyon modlarında çalışabilme
imkanı sunmaktadır. 

Riga TPP-2 ünitesi 350-420 MW elektrik
gücü ve maksimum  270 MW termal güç
üretmektedir. Üretilen bu termal güç, yöresel

ısıtıcılar vasıtasıyla şehir ısı hattına
aktarılmaktadır. Proje 6 Nisan 2010 tarihinde
başlamış ve 23 Eylul 2013 tarihinde Ticari
İşletmeye alınmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık olarak
2.900.000 adam-saat harcanarak aşağıda
listelenen miktarlarda iş tamamlanmıştır:

28.000 m3 kazı

15.000 m3 dolgu

5.600 m kazık

16.700 m3 beton

5.600 ton yapısal çelik

29.700 m2 cephe kaplama

12.500 m altyapı borulaması

127.200 wdi boru imalat ve montajı

10.000 m kablo tavası

705 km kablo çekimi

56.000 kablo terminasyonu,
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Letonya - Riga 420 MW 
Elektrik ve 270 MW 
Termal Çevrim
Santralı



Ticari işletme için gerekli olan şebeke,
performans ve güvenilirlik testleri
29 Ağustos 2013 itibarıyla tamamlamıştır.
Sahada dönem itibarı ile bazı muhtelif
platformların montajları ve eksik işler
listelerindeki kalemlerinin kapatılması
dışında tüm yapım ve çevre düzenleme işleri
tamamlanmış durumdadır. Yöresel ısıtıcıların
tam kapasite ile devreye alınması ve tam yük
termal kojenerasyon modu performans
kapasite testleri gerekli yükün mevcut olacağı
Kasım-Aralık aylarında tamamlanacaktır. 

Personel ve ofis demobilizasyon çalışmaları
başlamıştır. 
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Libya’daki iç savaş sırasında
durdurulduktan sonra Kasım 2012’de
tekrar başlayan Al-Khalij 4x350 MW
Enerji Santralı yapım işleri
2014 Mayıs’da ilk ünitenin devreye
alınıp üretime başlaması hedefi ile
devam etmektedir.

Uzun süren bekleme sırasında
kaybolan veya kullanılamayacak hale
gelen malzeme ve ekipmanların
sevkiyatı ile alt yüklenici
remobilizasyonu tamamlanarak
Eylül ayında şantiyedeki GAMA
personel sayısı 1.000 kişiyi aşmıştır.

Libya - Al-Khalij 
4x350 MW Enerji Santralı Projesi
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İlk olarak devreye alınıp üretime geçmesi
planlanan Ünite 1’e yönelik kapsamımızda
bulunan ana yapılardaki Eylül itibarıyla ilerlemeler
özetle şöyledir:

– Türbin, Elektrik ve Kontrol Binaları’nda, Ünite
1’e ait betonarme imalatlar ve çelik montajları
tamamlanmış, vinç devreye alınmış ve cephe
kaplaması ile mimari işlerin son aşamasına
gelinmiştir.

– Yakıt tanklarından LFO montajı tamamlanarak,
hidrotest sonrası boyaya başlanmış, HFO 1 için
ise hidortest Ekim ayında yapılacaktır.

– Su alma yapısı büyük oranda tamamlanmış ve
Ekim ayında su alınması planlanmıştır.

– Soğutma suyu boru montajları tamamlanarak
hat bazında hidrotestler Ekim ayında
başlayacaktır.

Aynı zamanda diğer 3 Ünite’ye ait yapılardaki
çalışmalara da hızla devam edilen projemizde
Eylül 2013 itibarıyla saha işlerinde %77, proje
genelinde ise %89 ilerlemeye ulaşılmıştır.

Öte yandan İşveren tarafından kurulan, Mücbir
Sebep nedeniyle oluşan kayıp ve hasarları
değerlendirecek komite çalışmaya başlamıştır.
Tüm müteahhitlerin taleplerini içeren
değerlendirme raporu müşavir firma Bechtel
tarafından ilgili komiteye sunulma aşamasına
gelmiştir.
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İşveren “NLMK-Kaluga”nın Moskova
yakınında, Kaluga Bölgesinin Obninsk
şehrine 15 km mesafede, bir “Greenfield”
projesi olarak gerçekleştirilmekte olan
“Kaluga Çelik Ergitme Döküm ve Haddehane
Kompleksi” Eylül 2013 sonu itibarı ile
%99,97 fiziksel ilerleme seviyesine ulaşmıştır.
Tesis yıllık 2 milyon ton hurda demir işleme
ve 1,5 milyon ton eriyik ve 1 milyon ton da
inşaat demiri, köşebent ve profil gibi sıcak
haddelenmiş mamul üretme kapasitesine
sahiptir.

23 Temmuz 2013 tarihinde; Rusya
Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev,
Kaluga Valisi Anatoly Artamonov, NLMK
Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Lisin ile

NLMK yöneticileri ve GAMA Endüstri adına
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Engin
İnanç, GAMA Endüstri Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Genel Müdür Nusret Aytek,
ve GAMA Endüstri Genel Müdür Yardımcısı
Murat Özkal’ın da katılımlarıyla Kaluga Demir
Çelik Fabrikasının açılış töreni
gerçekleştirilmiştir.

Son dönem içerisinde Ergitme ve Haddeleme
Ünitelerinde sıcak testler tamamlanmış ve
Eylül ayı itibariyle fabrikanın üretim üniteleri
normal işletme şartlarında çalışmaya
başlamıştır. Sıcak testler sırasında tespit
edilen eksikliklerin giderilmesine ve yeni
gelen revizyon projelerin yapımına devam
edilmiştir. Söz konusu işlere sadece aylık

Rusya - Kaluga Çelik Döküm ve
Haddehane Kompleksi Projesi
Rusya - Kaluga Çelik Döküm ve
Haddehane Kompleksi Projesi
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“shut-down” dönemlerinde devam
edilebilmektedir.  

Ayrıca, İşveren temini kapsamında yardımcı
ünitelere ait geç gelen elektrik
malzemelerinin ve havalandırma
ekipmanlarının montajına devam edilmiştir.
Bu kapsamda elektrik binalarında,
haddeleme ünitesi kompresör binasında ve
tamir atölyesi binasında çalışılmaktadır.

Ünitelerin ve binaların İşveren’e teslimi için
gerekli dokümanların tamamlanması üzerinde
yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Ünite ve
binalara ait paket dokümanların önemli kısmı
İşveren tarafından incelenerek İşveren
arşivine teslim edilmiştir.

İşgücü ve şantiye binaları demobilizasyonu,
yapılan planlama çerçevesinde devam
etmektedir. Ağustos ve Eylül aylarında
sökülen prefabrik binalar ve kullanılmayan
ekipmanlar Moskova ambara nakledilmiştir. 

Eylül 2013 itibariyle şantiyemizde tamamlama
faaliyetlerinde, 1 inşaat, 1 HVAC-kaplama,
1 çelik boya, 1 elektrik işleri, 1 cephe
kaplama işleri, 1 yemek ve 1 güvenlik olmak
üzere toplam 7 taşeron firma faaliyet
göstermektedir.

Eylül 2013 sonu itibarıyla şantiyemizde
98 Türk (73 GAMA, 25 Taşeron) ve 255 yerel
(143 GAMA, 112 Taşeron) olmak üzere
toplam 353 personel çalışmaktadır. 
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DISI Mudawarra - Amman 
Su Temin ve İletim Projesi

Ürdün’ün başkenti Amman’ın
su ihtiyacını karşılamak üzere,
7 Temmuz 2009 tarihinde
DIWACO ve GAMA Güç Sistemleri
arasında imzalanan sözleşme ile
hayata geçirilen DISI Mudawarra-
Amman Su İletim Sistemi Projesi
mühendislik, satın alma, inşaat
ve devreye alma işleri ile devam
etmektedir. 
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Eylül 2013 sonu itibari ile proje yaklaşık
ilerleme yüzdeleri:

Genel % 99,04

Mühendislik % 100

Satın Alma % 100

Yapım İşleri % 99,20

Elektro-Mekanik ve Devreye Alma % 91,33

Projede, ana mühendislik aktiviteleri
tamamlanmıştır. 

Mühendislik aktivitelerinin tamamlanmasını
takiben projenin ana satın alma kalemleri de
tamamlanmıştır. Devam eden aktiviteler,
hırsızlık ve sabotaj sonrası oluşan hasarlı
malzemelerin temini ve operasyon için gerekli
olan Hiab ve yedek parçaların siparişleridir.

Boru hattının geri dolgusu, hidrostatik testleri
ve vana montajı sonlanmış; fiber optik kablo
çekim işleri ise büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Çelik boru hattında devam eden işlerde toplam
336 km (%99) fiber optik kablo çekimi
tamamlanmıştır. Boru hattı ilerlemesi toplamda
%99.7 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 geçtiğimiz dönem içerisinde
yerel personelin ek maddi talepleri
çerçevesinde kısa süreli iş durdurmalar ve
gecikmeler yaşanmıştır.

Eylül ayı itibariyle kuyu sondajı işleri
tamamlanmış, 2 kuyuda geliştirme işleri devam
etmektedir. Kuyu işlerinde toplamda %99
ilerleme sağlanmıştır. 

Kuyu yapılarında (wellhead) son dönemde
hırsızlık ve sabotaj gibi güvenlik problemlerine
rağmen işler devam etmektedir. Kuyu
yapılarının genel ilerlemesi %86 seviyesindedir.

O&M binaları, pompa istasyonları tamamlanmış
olup, eksikler tutanağı listesinde yer alan işlerin
tamamlanmasına devam edilmektedir. Madaba
ve Mudawarra mekanik ve elektrik işleri
tamamlanmak üzeredir. 

Projenin elektrik teminine yönelik çalışan Ürdün
elektrik idareleri EDCO, NEPCO ve JEPCO’nun

toplam ilerleme yüzdesi %99 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. Dabuk
rezervuarında gerekli elektrik ihtiyacı için
JEPCO sistemine bağlantı tamamlanmıştır.
Kuyu bölgesi sistem enerjisini sağlamak ile
yükümlü olan EDCO idaresi çalışmalarına
devam etmektedir.

Devreye alma işleri devam etmektedir. Sistem,
17 Temmuz 2013’te Ürdün Kralı Abdullah’ın
açılışını gerçekleştirdiği tören ile kısmi olarak
devreye alınarak Amman’a su temini resmi
olarak başlamıştır. Eylül 2013 sonu itibariyle
Disi Akiferi’nden 2,5 ay içerisinde 13 milyon m3

su temin edilmiştir. Proje tamamlandığında yıllık
100 milyon m3 su temini kapasitesine ulaşacak
olan Proje’de, Eylül 2013’te 65 milyon m3/yıl
kapasitesiye ulaşılmış, Ekim ayının ikinci
haftasında 80 milyon m3/yıl kapasiteye
ulaşılması hedeflenmektedir. Sistem
kapasitesini belirleyen ve toplamda 55 adet
olan üretim kuyularının şu ana kadar 44’ünün
pompa montajı tamamlanmış, 38 tanesi ise
devreye alınmıştır.

Projenin, kontratsal olarak 7 Ocak 2013
tarihinde tamamlanmış olması gerekmesine
rağmen, yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle
henüz tamamlanamamış olup, güncel iş
programına göre Kasım 2013’te bitirilmesi
öngörülmektedir. 

Projede, Eylül 2013 sonu itibarı ile, toplamda
32 milyon; kayıp günlü kaza olmaksızın
4.9 milyon adam-saat’e ulaşılmıştır.
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POSCO E&C ve GAMA Güç Sistemleri
arasında, Khabat Termik Elektrik Santrali
Ünite 1 & 2 Sözleşmesi 3 Ocak 2013
tarihinde imzalanmıştır. 

Kamulaştırma sorunu çözülerek, ana Proje
sahasının yer teslimi 21 Ağustos 2013
tarihinde yapılmıştır. Su Alma ve Deşarj
Hatları kamulaştırma sorunları devam
etmektedir. POSCO E&C tarafından İşe
Başlama Notifikasyonu (NTP) 30 Eylül
2013 tarihinde verilmiştir.

Mühendislik işlerinde ilerleme sağlamak
adına mühendislik firması ile 17 Ocak 2013
tarihinde sözleşme imzalanmış ve 21 Şubat
2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
POSCO E&C ile mühendislik çalışmaları
devam etmektedir.

Kamulaştırma sorunlarının çözümüne
yardımcı olmak açısından Su Alma ve
Deşarj Hatları dahil tüm sahanın topografik
etüt çalışmaları tamamlanmış ve topografik
etüt raporu hazırlanmıştır. 

Yer tesliminin alınmasını müteakip zemin
etüdü yapılması için, daha önce anlaşmaya
varılan zemin etüdü firmasına İşe Başlama
Talimatı verilmiştir. Sondaj kuyusu
(borehole) açma işlemi devam etmektedir.
2013 Kasım ayında zemin etüdü raporu
yayınlanacaktır. Tarafımıza ulaşan ilk
verilere göre oldukça sağlam bir zemin
yapısı olduğu anlaşılmaktadır.

Mobilizasyon işleri üç etapta planlanmıştır.
Birinci etap sahaya gidecek öncü GAMA
ekibinin ofis ve yemekhane ihtiyaçlarını
karşılamak üzere planlanmış olup,
tamamlanmak üzeredir. 

İkinci etap, sözleşmesel olarak GAMA
kapsamında olan POSCO/MoE kamp
sahasının anahtar teslimi hazırlanmasıdır.
Taşeron firma ile 17 Haziran 2013 tarihinde
sözleşme imzalanmış ve 26 Temmuz 2013
tarihinde İşe Başlama Talimatı verilmiştir.
Taşeron hem saha işlerine, hem de
malzeme satın almalarına başlamıştır.
Sözleşmemize göre 2013 sonuna kadar
tüm ikinci etap işleri tamamlanacaktır.

Üçüncü etap ise, GAMA kamp sahasının
hazırlanması işidir. Mobilizasyon binalarının
satın alma sözleşmesi ve su kuyusu sondaj
sözleşmesi imzalanmak üzeredir. Altyapı
malzeme (trafo, pis su arıtma, vb.) satın
almaları için teklifler toplanmaktadır. 

Proje kapsamına giren bazı yapım işlerine
ait aşağıdaki sözleşmeler imzalanmış olup,
NTP sonrasında derhal yürürlüğe
sokulacaktır:

• Proje Sahası toprak işleri ve çevre duvarı
yapımı,

• Beton santralı kurulumu ve işletilmesi,

• Saha NDE testleri,

• 3. Taraf gözetim hizmetleri,

• Gümrük işleri danışmanlık hizmetleri.

Khabat Termik Elektrik
Santralı Ünite 1&2

sDEVAM EDEN PROJELER
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GAMA Güç Sistemleri - GE Konsorsiyumu
tarafından, Karaman’ın Hüyükburun Köyü
mevkiinde yapımı gerçekleştirilecek olan enerji
santraIı tamamlandığında, güneş jeneratörleri
tarafından üretilen buharın kombine çevrim su -
buhar devresine entegre olarak çalışacağı
dünyadaki ilk tesis olacaktır. Ayrıca tesis iç
tüketimini karşılayacak kapasitede tasarlanan
rüzgar türbinleri ileriki safhalarda tesisin orta
gerilim şebekesine bağlanacaktır.

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

güneş enerjisi hariç 920 MW’a yükseltilmesi
için teklif sunmuştur, teklif üzerinde İşveren ile
görüşmeler devam etmektedir. 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. NTP sözkonusu tarihte de
gerçekleşmemiştir.

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 çalışmalarında, Eylül ayı sonu itibarıyla

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 getirilerek, askıya alınmıştır. İnşaat
işleri taşeron adayları ile görüşmeler, proje
başlama tarihindeki belirsizliğe bağlı olarak,
bekleme sürecine girmiştir. 

İşveren’in talebi doğrultusunda, ETKB nezdinde
proje ön onayı için  gerekli olan dokümanlar
hazırlanıp İşveren’e sunulmuştur.

İşveren Metcap firmasının proje finansmanı ile
ilgili temasta olduğu yatırımcı kuruluşa Haziran
ayı içinde, GE ile birlikte konsorsiyum olarak
sunum yapılmış ve teknik-kontratsal
müzakereler yeniden başlamıştır. Yatırımcı
firmadan alınan bilgilere dayanarak projenin
2014 yılının ilk çeyreğinde başlayabileceği
düşünülmektedir.

Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı

DEVAM EDEN PROJELERw
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GAMA Enerji’nin %96’sına

sahip olduğu GARET Enerji

Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin

portföyünde bulunan 35 MW

kurulu güce sahip olan

Gök II RES üretim lisansını

2012 yılı Şubat ayında

almıştır. Tüm yasal izinleri

31 Mayıs’ta tamamlanan

projenin  kredi sözleşmesi

5 Temmuz 2013 tarihinde

Türkiye Sınai Kalkınma

Bankası ile imzalanmış ve

kredi ön şartlarının

tamamlanmasına müteakip

finansal kapanışı

gerçekleşmiştir.

Gök II RES’in başlıca özellikleri:

● Proje Yeri: Akhisar, Manisa

● Kurulu Güç: 35 MW

● Ana Ekipman: (10x2.750 kW) + (3x2.500 kW)

● Yıllık Ortalama Elektrik Üretimi: 112,2 GWh (P75)

● Kapasite Faktörü: %35,8

● Ticari İşletmeye Giriş: 2014

● Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi:
Soma B TM-Akhisar EİH’ye girdi-çıktı, 154 kV

● Trafo Merkezine uzaklık: 22 km

● Yatırım Tutarı: ~60 milyon dolar

● Kredi Miktarı: 45 milyon dolar

Gök II RES’in tamamlanmasıyla GAMA Enerji’nin

işletmede olan RES kurulu gücü 67,5 MW’a

yükselecek. Bu üç rüzgar enerji santralı ile

Türkiye’de ortalama 115.000 ev için yeterli

elektrik üretecek ve yılda yaklaşık 162.000 ton

sera gazı salımını önleyecektir.

Gök II RES’in yapımına başlandı.
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., Türkiye resmi

distribütörlüğünü yürüttüğü dünyanın en büyük

50 iş makinesi üreticileri sıralamasında 6. sırada,

beton ekipmanları ve kule vinç üretiminde ise en

üst sırada yer alan Zoomlion firmasının beton

pompa ve makineleri ile ilgili üretimin bulunduğu

4 büyük endüstriyel tesisinden biri olan Çin Halk

Cumhuriyeti Changsha şehrindeki Lugu

Endüstriyel tesisine, Eylül ayında portföyündeki

mevcut ve potansiyel önemli müşterilerini

götürerek bir iş gezisi düzenlemiştir. 13 firmanın

yönetim kurulu başkanı ve üst düzey

yöneticilerinin katılım gösterdiği iş gezisi

programı 4 gün sürmüştür.
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sGAMA T‹CARET ve TUR‹ZM A.fi.’den HABERLER

Zoomlion 
Lugu Endüstriyel Tesisine Ziyaret



Müşterilerimiz, beton pompa ve makine
üretiminin en son teknoloji kullanılarak
gerçekleştirildiği Lugu tesisini ilgi ve
beğeniyle gezmişlerdir. Tanıtım, üretim ve
montaj tesisleri ve test alanları, üretim
kapasite ve kabiliyeti hazır beton sektör
temsilcilerini fazlasıyla etkilemiştir. 

Zoomlion firmasının beton pompaları ve
makinelerinden sorumlu Genel Müdürü
Patrick HEİ Zoomlion’ın dünya standartlarının
üstünde faaliyet gösteren Lugu teknoloji üssü
iş gezisi programına dahil olan müşteri
grubumuzu firma genel merkezinde
ağırlamış, Zoomlion’ın geldiği en son
durumu, üretim kalitesini, pazardaki gelişimini

ve GAMA-Zoomlion iş birlikteliğinin ileride
çok daha üst seviyelere geleceğinin bilgilerini
aktarmıştır. Mr. Hei, GAMA işbirliğine çok
önem verdiklerini ve bunu geliştirmekte
olduklarının altını çizmiştir.

Toplantı ve sunumun ardından
müşterilerimizle karşılıklı soru cevap şeklinde
geçen bölümde Mr. Hei, müşterilerimizin tüm
sorularına içtenlikle ve detaylı olarak cevap
vermiştir.

Programdan çok memnun kaldıklarını dile
getiren firma yöneticileri, GAMA Ticaret’in
organizasyonunun uygulama, içerik ve
yönetim şekliyle çok üst düzey olduğunu
belirtmişler ve memnuniyetlerini iletmişlerdir. 
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Marmaray 1st Phase, Bosphorus
Railway Tube Crossing, Tunnels and
Stations / Turkey (page 28)

Turkish Ministry of Transportation General
Directorate of Railways, Harbors and Airports
Construction (DLH) awarded the contract for the
construction of the 1st phase of Marmaray
Project, Bosphorus Railway Tube Crossing,
Tunnels and Stations to Taisei-GAMA-Nurol Joint
Venture on 25 May 2004. GAMA has a share of
12.5% within the Joint Venture. Supplementary
Agreement 5 that has been prepared based on
Government Decree dated 04 December 2009
was undersigned on 11 January 2010 and was
taken into effect, so the price adjustment formula
had been implemented and new project
completion date was determined as 29 October
2013. Physical progress reached to 99.84 % in
total as of September 2013.

Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project 
Hatay / Turkey (page 32)

GE-GAMA Consortium’s scope of supply for this
EPC project is to build 870 MWe, natural gas
combined cycle power plant based on a multi-
shaft 2+2+1 configuration, comprising two gas
turbines and their generators (2 x GE 209FB MS
Standard Plant + 2 x GE330H GT generator), two
heat recovery system generators, one steam
turbine and its generator (1 Skoda MTD60 ST+ 1
x GE330H ST generator) with the cooling system
provided by mechanical draw wet cooling tower
with sea water make-up. The project which is
planned to be completed in 2014 will be
constructed to supply electricity to the Turkish
Grid.
Project is progressing in accordance with time
schedule and achieved progress values by end of
September 2013 are as follows:

Overall Progress 80.00%

Engineering Progress 99.00%

Procurement Progress 98.50%

Construction Progress 82.00%

Commissioning Progress 9.00%

In switchyard area, primary and secondary tests
have been performed with participation of TEİAŞ
team. As of 12.09.2013, energization of plant via
HV switchyard has been performed successfully.

Overall structural steel erection progress is 92%
by end of September 2013. Cladding works have
85% progress by end of September 2013.

HRSG-1 erection is at 91% progress. Punch list
completion and hydrotest preparations are
ongoing. HRSG-2 erection is at 88%. Hydrotest
preparations will start within October 2013.

Both gas turbines and gas turbine generators
have already been installed on place. Steam
turbine installation in parallel to gas turbine and
gas turbine generator auxiliary equipment is
ongoing.

Offshore works are targeted to be completed
within October 2013.

Cooling tower installation, field tanks erection,
cooling circulating water pipeline (GRP piping)
installation works are ongoing. Piping
prefabrication works are ongoing in
subcontractor’s workshop which is located
approximately 40 km from job site. By end of
September 2013, piping prefabrication works
progress is 95%. Approximately 40,000 WDI
welding out of 47,450 WDI total prefabrication is
completed. Piping and equipment erection
subcontractor has completed approximately 60%
of piping erection by end of September 2013. By
end of September 2013, approximately 55% of
total field welds have been completed. Electrical
and instrumentation works are performed mostly
by Gama own direct crew. However, for qualified
workmanship supply, 3 separate subcontractors
have been mobilized to site. By end of
September 2013, total progress of electrical,
instrumentation and control works is 39%. A
fourth subcontractor is planned to be mobilized to
site within October 2013 for instrument calibration
and installation works. In accordance with priority
and schedule, finishing works, firefighting system
installation, HVAC system installation in buildings
are ongoing.

Commissioning team has been mobilized to site
and commissioning works have progressed
approximately 9% by end of September 2013.
Next target for commissioning team is GT-1 first
fire which is planned to take place by end of
January 2014.

By end of September 2013, approximately 1,800
staff is working at site. Quality and work place
safety concerns have the top priority and
importance as our company policy requires.
Besides technical requirement, quality is regularly
being monitored. Additionally, HSE team is
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supervising continuously so that each person will
arrive his home as healthy as he started work at
site. HSE trainings are ongoing and covering
each and every different discipline.

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

GAMA Power Systems was awarded as the main
EPC contractor of the Riga TPP-2 Reconstruction
Second Unit Project. The project is a combined
heat and power plant which consists of 1-1 multi
shaft Gas Turbine/Generator, HRSG and Steam
Turbine/Generator. The Steam Turbine has three
district heating condensers which allow plant to
run in full condensing mode, in district heating
mode and any load in between without any
limitation as per requirements of the district
heating load of Riga city. Riga TPP-2 Unit is
generating a 350-420 MW electrical and
maximum 270 MW thermal output. This
generated thermal power is being transferred by
the district heating condensers to the district
heating system of the city. The project started on
6 April 2010 and put into commercial operation on
23 September 2013.

Approximately total of 2,900,000 man hours has
been spent and below listed quantity of works
executed:

28,000 m3 excavation
15,000 m3 backfill
5,600 m pile
16,700 m3 concrete
5,600 ton structural steel
29,700 m2 cladding
12,500 m U/G piping
127,200 wdi pipe erection and installation
10,000 m cable tray
705 km cable installation
56,000 cable installation

All grid, performance and reliability tests required
for commercial operation has been completed as
of 29 August 2013. All construction and
landscaping works except installation of some
miscellaneous platforms and closure of punch list
items have been completed.

Commissioning of district heating system in full
capacity and full load thermal cogeneration mode
will be completed on November-December since
required load will be available for performance
capacity tests within these periods.

Demobilization works of personnel and office has
been started.

Libya Al-Khalij 4x350 MW PP Civil
Works (page 36)

The Al-Khalij 4X350 MW Power Plant project -
suspended due to civil war in Libya- resumed by
remobilization of all Contractors. Unit 1 is
scheduled to be in operation in early May 2014.
Following the resumption, the damaged/lost
project materials & equipment deliveries including
remobilization of site teams are completed and
GAMA’s workforce at site reached over 1000 as
of September. As of September 2013,
construction progress is 77% where overall
progress of GAMA’s scope is 89%.
On the other hand, Owner Engineer Bechtel’s
evaluation of all contractors Force Majeure costs
entitlements is about to be completed and the
report is planned to be submitted to the
Committee founded by Client very shortly.

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

Belonging to NLMK Group “Kaluga Electro Steel
Melting Complex Project” is the construction of a
Greenfield electrosteelmelting and rolling plant
near Obninsk City of Kaluga Oblast which is
closely located to Moscow in Russian Federation.
Handling up to 2 Million ton scrap iron annually,
the complex has capacity to produce 1.5 million
ton liquid iron and 1 million ton hot rolled products
like reinforcing steel bars and shaped products.
Reaching to % 99.97 physical completion
progresses as of ending September 2013.

The opening ceremony of plant was held on the
23rd of July with the attendance of the Prime
Minister of the Russian Federation Mr. Dmitry
Medvedev, Governor of Kaluga Region Mr.
Anatoly Artamonov, Chairman of NLMK Holding
Mr. Vladimir Lisin and executive managers of
NLMK and on behalf of GAMA Industry; GAMA
Holding Board Member Mr. Engin Inanc, Member
of the Board of Directors and General Manager
Mr. Nusret Aytek, and Deputy General Manager
Mr. Murat Ozkal. 

Hot tests for process units of meltshop and rolling
mill has been completed in the last period and
the plant started to fabricate the productions in
normal operating conditions as of September. 

Currently the installation of the lately arrived
materials and ventilation equipment which are in
the Client’s scope of supply, execution of lately
arrived minor revision works and final touch-up
works are being executed. Preparation and
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submission of quality documentations are also
being executed in parallel.

Demobilization has been started. And the
dismantled prefabricated buildings and unused
equipments were transferred to the warehouse in
Moscow during August and September.

Jordan - DISI Mudawarra to Amman
Water Conveyance System / Jordan
(page 40)

Engineering, procurement, construction and pipe
installation works for Disi Mudawarra to Amman
Water Conveyance System Project are currently
in progress. Engineering and main procurement
works completed. 99,2% of the civil works and
91% of the electro-mechanical and
commissioning works are completed.
All the engineering activities have been
completed. 
Transportation of 186,483 tons (347,46 mt) 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 also been completed. 
Backfilling, hydrostatic test activities and valve
installation have been completed for all the
Project. Fiber optic cable laying activities are
ongoing. Total of 336 km (99%) fiber optic cable
laying have been completed. Progress in pipeline
works is 99,7%. 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 have been completed in
September, 2013. Well development works of the

last 2 production wells are ongoing. The total
progress for well drilling activities is 99%.
Construction works for O&M buildings, pump
stations and tanks have been completed. Electro
mechanical works at Madaba and Mudawarra site
have been almost completed. The total progress
for electro mechanical works is more than 99%.

Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 99%.  Both NEPCO,
responsible for overhead line transmission and
JEPCO responsible for energization of north site
Madaba Bridge has been completed the
ernergization of the sites. EDCO responsible for
energizing the well field system has been
continued to their scope of works. 
The execution of the commissioning activities has
been continued in parallel to material control,
supply of the equipment and preparations of the
quality documents. His Majesty King Abdullah on
17th of July, 2013 inaugurated the Disi Water
Conveyance Project, which will pump 100 million
cubic meters of water per year to fill a growing
gap between supply and demand. The project is
currently pumping 7,500 cubic meters of water
per hour from 30 wells. The amount is set to
gradually increase as another eight wells will be
ready within the first two weeks of October and
the remaining wells will follow. In total, 44
submersible pumps have been installed to the
wells and 38 of them have already been
commissioned.
In spite of the fact that the Final Completion Date
of the Project was 7th of January, 2013; it
couldn’t be achieved due to security problems
faced during execution of the Project. As per the
updated schedule, the Final Completion Date is
November, 2013.

Khabat Thermal Power Plant Units
1&2 / Iraq (page 42)

POSCO E&C and GAMA Power Systems signed
the Khabat Thermal Power Plant Units 1&2
contract on 03.January.2013. The Main Project
Area site handover was made on 21.August.2013
after solving the land possession problems. The
intake and discharge pipeline routes land
possession problems are not resolved yet. NTP is
issued by POSCO E&C on 30.September.2013.

The contract with Engineering Company was
signed on 17.January.2013. Contract is affected
on 21.February.2013 in order to make a progress
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in engineering works. Engineering studies
between POSCO E&C is still going on.

In order to support land possession works, the
topographic survey works of the project area
including the intake and discharge pipeline routes
was completed. The topographic survey report is
completed.

After getting site handover, the Geotechnical
Survey Works was commenced with the
previously agreed company. The borehole
opening process is on-going. The Geotechnical
Report will be published on November 2013.
According to the initial data received from the
site, it is understood that the soil structure of the
project area is load-bearing ground.

Mobilization Works are planned in three phases.
The first mobilization phase is planned to meet
the offices and cafeteria requirements of the
GAMA pioneer team. Phase-1 mobilization works
are about to be completed.

The second phase of the Mobilization Works is
the POSCO&MOE Camp Facilities which is in the
GAMA scope according to the contract in a
turnkey basis. The contract with the subcontractor
company has been signed on 17.June.2013 and
Notice to Proceed to the Subcontractor was
issued on 26.July.2013. The subcontractor firm
has started to purchase the materials for the
mobilization works as well as the field work.
According to the Subcontract Agreement, the
second stage of the mobilization works has to be
finished at the end of the 2013.

The third phase of the Mobilization Works is the
GAMA Camp Site and its facilities. Purchase of
the Mobilization Buildings and the Well Drilling
Works Contracts is about to be signed.  In
addition, the proposals have been collected for
the infrastructure works. (Transformers, sewage
treatment, etc.).

Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli / Turkey (page 42)

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.

Final commercial and technical meetings have
been implemented between the investor,
Gazprom and the Owner of the project, MetCap
Energy Investments, aimed the closure of project
financing. GE-GPS has informed its concurrence
on improvements of some specific issues
demaded by the new investor candidate,
Gazprom. The project is to be diverted based on
the conclusions of the commercial meetings
between Owner and Gazprom. It is presumed
that the preliminary results of the meetings shall
be obtained in October, 2013.

Dervish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant, Karaman / Turkey
(page 43)

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

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

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

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

Due to existing negotiations on capacity increase,
limited notice to proceed originally scheduled for
31st of March 2012 is being shifted.
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V ˆÂrÂÏÓÌËË ÓÚÍr˚ÚËq Á‡‚Ó‰‡ ÔrËÌqÎË

Û˜‡ÒÚËÂ èrÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ èr‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

êÓÒÒËË ÑÏËÚrËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚, Ú‡ÍÊÂ ·˚Î‡

ÔÂrÂ‰‡Ì‡ ÚÂÎÂ„r‡ÏÏ‡ ÓÚ èÛÚËÌ‡ V.V.,

ÉÛ·ÂrÌ‡ÚÓr ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÄÌ‡ÚÓÎËÈ

ÄrÚ‡ÏÓÌÓ‚, ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË É‡Ï‡ ùÌ‰˛ÒÚrË

˜ÎÂÌ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËrÂÍÚÓrÓ‚ ùÌ„ËÌ àÌ‡Ì˜,

ìÔr‡‚Îq˛˘ËÈ ‰ËrÂÍÚÓr Ë ˜ÎÂÌ ÒÓ‚ÂÚ‡

‰ËrÂÍÚÓrÓ‚ NÛÒrÂÚ ÄÈÚÂÍ, Á‡Ï

„ÂÌÂr‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËrÂÍÚÓr‡ åÛr‡Ú éÁÍ‡Î Ë

rÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË,

ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË, ÔrÓÂÍÚËrÓ‚˘ËÍË Ë ‰rÛ„ËÂ

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍË, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Á‡‚Ó‰‡. 

èÓÒÎÂ rÂ˜Ë Ó· ÓÚÍr˚ÚËË Á‡‚Ó‰‡, ·˚Î‡

23 Ë˛Îq ‚ ËÌ‰ÛÒÚrË‡Î¸ÌÓÏ

Ô‡rÍÂ «VÓrÒËÌÓ» ‚

ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ

Ó·Î‡ÒÚË ÒÓÒÚÓqÎ‡Ò¸

ÚÓrÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡q ˆÂrÂÏÓÌËq

ÓÚÍr˚ÚËq

ùÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó

Á‡‚Ó‰‡, ÔÓÒÚrÓÂÌÌÓ„Ó É‡Ï‡

ùÌ‰˛ÒÚrË ‰Îq  «Nãåä-

ä‡ÎÛ„‡», ‚ ÔrËÒÛÚÒÚ‚ËË

„ÓÒÛ‰‡rÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÂÒÚÌ˚ı

Ór„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË,

ÊÛrÌ‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ‚˚ÒÓÍËı

„ÓÒÚÂÈ.

ñÂrÂÏÓÌËq ÓÚÍr˚ÚËq ä‡ÎÛÊÒÍÓ„Ó

˝ÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡
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Á‡˜ËÚ‡Ì‡ ÚÂÎÂ„r‡ÏÏ‡ ÓÚ èÛÚËÌ‡ V.V. Ë

‚˚ÒÚÛÔËÎ èrÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ èr‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

êÓÒÒËË ÑÏËÚrËÈ åÂ‰‚Â‰Â‚, ÍÓÚÓr˚È

ÔÓ‰˜ÂrÍÌÛÎ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Á‡‚Ó‰‡ ‰Îq rÂ„ËÓÌ‡ Ë

ÓÚÏÂÚËÎ ÚÂı, ÍÚÓ ‚ÌÂÒ ‚ÍÎ‡‰ ‚ rÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛

ÔrÓÂÍÚ‡. èÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËq Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq

„ÓÒÚÂ‚ÓÈ ÍÌË„Ë ˜ÎÂÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËrÂÍÚÓrÓ‚

É‡Ï‡ ùÌ‰˛ÒÚrË ùÌ„ËÌÓÏ àÌ‡Ì˜ÂÏ ·˚Î‡

ÔrÓ‚Â‰ÂÌ‡ ˝ÍÒÍÛrÒËq ÔÓ Ó·˙ÂÍÚ‡Ï Á‡‚Ó‰‡,

·˚ÎÓ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ·˚ÎË Á‡ÒÎÛ¯‡Ì˚

ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡r‡ÍÚÂrËÒÚËÍË Ë

ÔrËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÔÓ‰‡rËÎË ÔÂr‚˚È

Ó·r‡ÁÂˆ ÔrÓ‰ÛÍˆËË ‚ Ô‡ÏqÚ¸ Ó ÑÌÂ

ÓÚÍr˚ÚËq.  

ÉrÛÔÔ‡ Nãåä, ÍÓÌÚrÓÎËrÛ˛˘‡q 20 %

ÏÂÚ‡ÎÎÛr„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË êî,

r‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒq ‚ 70 ÍÏ ÓÚ åÓÒÍ‚˚ Ë ËÏÂÂÚ

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔÓ ‚˚ÔÛÒÍÛ

ÒÚ‡ÎË ‰Ó 1,5 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ (ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì‡q

‡rÏ‡ÚÛr‡, ÔrÓÙËÎ¸, Á‡„ÓÚÓ‚Í‡) Ò

Ó·r‡·ÓÚÍÓÈ ÎÓÏ‡ ˜ÂrÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ÔrË

ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓ‚rÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. 

á‡‚Ó‰ Ì‡˜‡Î ÒÚrÓËÚÒq Ò èrÓÍ‡ÚÌÓ„Ó ˆÂı‡ ‚

2008 „Ó‰Û Ë Á‡ÚÂÏ ·˚Î ‚ÓÁ‚Â‰fiÌ

ëÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸Ì˚È ˆÂı Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â

Ó·˙ÂÍÚ˚, ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 2013 „Ó‰‡ Á‡‚Ó‰ ‚˚¯ÂÎ

Ì‡ ˝Ú‡Ô ÔrÓ‚Â‰ÂÌËq ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ. ë

Á‡‚Âr¯ÂÌËÂÏ „Órq˜Ëı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ‚ ÍÓÌˆÂ

Ï‡q ·˚Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÔÂr‚‡q ÔrÓ‰ÛÍˆËq. 

á‡‚Ó‰ ËÏÂÂÚ ÔÂrÂ‰Ó‚˚Â ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. é˜ËÒÚÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡‚Ó‰‡

ÛÎ‡‚ÎË‚‡˛Ú 99% ÓÚıÓ‰q˘Ëı „‡ÁÓ‚,

ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚˚·rÓÒÓ‚ ÏÂÌ¸¯Â ˜ÂÏ 1%,

Á‡ÏÍÌÛÚ˚È ˆËÍÎ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËq. 1,250

ÌÂÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ r‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë 600

˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Â„Ó ÔÂrÒÓÌ‡Î‡, ÚÂÏ

Ò‡Ï˚Ï ÒÓÁ‰‡˛ÚÒq ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îq rÂ„ËÓÌ‡

r‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡. ë ‚‚Ó‰ÓÏ Á‡‚Ó‰‡ ‚

ÚÓr„Ó‚Û˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÓÊË‰‡ÂÚÒq rÓÒÚ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡rÏ‡ÚÛr˚ ÉrÛÔÔ˚ Nãåä Ì‡

r˚ÌÍÂ êÓÒÒËË Ò ÚÂÍÛ˘Ëı 17% ‰Ó 23%. 
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

èEêVõâ ùíÄè èêéEäíÄ «åÄêåÄêÄâ».
ëíêéàíEãúëíVé JEãEáNéÑéêéJNéÉé

íéNNEãQ à ëíÄNñàâ èéÑ Åéëîéêëäàå

èêéãàVéå / íìêñàQ (ÒÚr. 28)

ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÛÔr‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÊÂÎÂÁÌ˚ı

‰ÓrÓ„, ÏÓrÒÍËı ÔÓrÚÓ‚ Ë ‡˝rÓÔÓrÚÓ‚ åËÌËÒÚÂrÒÚ‚‡

Úr‡ÌÒÔÓrÚ‡ íÛrˆËË 25 Ï‡q 2004 „Ó‰‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÎÓ

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

«å‡rÏ‡r‡È» – ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓrÓÊÌ˚È ÚÓÌÌÂÎ¸ Ë

ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ‰ ÅÓÒÙÓrÒÍËÏ ÔrÓÎË‚ÓÏ. ÑÓÎq

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA» ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ ÔrÂ‰ÔrËqÚËË

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 12,5%. 11 qÌ‚‡rq 2010 „. ·˚ÎÓ

ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ë ‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÒËÎÛ ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ

ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ¶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‡ – 29 ÓÍÚq·rq 2013
„.  èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2013 „Ó‰‡

Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ‚ÒÂı ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 99,84%.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -870 åVÚ

ùãEäíêéëíÄNñàà ùêáàN NÄ

èêàêéÑNéå ÉÄáE

ïÄíÄâ / íìêñàQ (ÒÚr. 32)

é·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE» Ë
«GAMA» ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÔrÓÂÍÚÂ «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜» ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚

ÒÂ·q ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó èÉì-870 åVÚ Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ

„‡ÁÂ Ò ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËÂÈ 2+2+1,
ÒÓ‚ÏÂ˘‡˛˘ÂÈ ‰‚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. ùÚÓÚ ÔrÓÂÍÚ

·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÛ

íÛrˆËË.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡ ÔÓ

ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡

‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È Ó·˙öÏ r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ:

VÒÂ r‡·ÓÚ˚ : 80 %
àÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ : 99 %
á‡ÍÛÔÍË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ : 98,5 %
ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ : 82 % 
ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ : 9 %

N‡ Û˜‡ÒÚÍÂ éêì ·˚ÎË ÔrÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÔÂr‚Ë˜Ì˚Â Ë

‚ÚÓrË˜Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËq ÔrË Û˜‡ÒÚËË ÍÓÏ‡Ì‰˚ TEİAŞ.
N‡ 12.09.2013 ÔÓ‰‡˜‡ ÔËÚ‡ÌËq Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛

ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚‡Ï ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÓ„Ó éêì ·˚Î‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ

‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡. 

N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡ Ó·˘ËÈ Ó·˙öÏ

ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 92%.
ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó„r‡Ê‰‡˛˘ËÏ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËqÏ ·˚ÎË

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 85% Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡.

åÓÌÚ‡Ê äì-1 ‚˚ÔÓÎÌÂÌ Ì‡ 91%. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Á‡Ír˚ÚË˛ ‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË Ë

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í „Ë‰r‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏ ËÒÔ˚Ú‡ÌËqÏ. åÓÌÚ‡Ê

äì-2 ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 88%. èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í „Ë‰r‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏ

ËÒÔ˚Ú‡ÌËqÏ Ì‡˜ÌöÚÒq ‚ ÓÍÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡.

é·Â „‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚ Ë „‡ÁÓÚÛr·ËÌÌ˚Â „ÂÌÂr‡ÚÓr˚

ÛÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÏÂÒÚÓ. åÓÌÚ‡Ê Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq Ô‡r‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ

‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚

Ë „‡ÁÓÚÛr·ËÌÌÓ„Ó „ÂÌÂr‡ÚÓr‡.

èrË·rÂÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚

ÓÍÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡.

èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÏÓÌÚ‡Ê „r‡‰ËrÌË, ÏÓÌÚ‡Ê Ò·ÓrÌ˚ı

rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚ Ë ÔrÓÍÎ‡‰Í‡ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚

ˆËrÍÛÎËrÛ˛˘ÂÈ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ‚Ó‰˚

(ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰˚). ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ

‰ÓËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÚrÛ· ‚˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq ‚ ˆÂı‡ı

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚, ÍÓÚÓr˚Â r‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒq

ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ 40 ÍÏ ÓÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰ÍË. N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡ ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‰ÓËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq ÚrÛ· ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 95%.
èrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 40,000 ‰˛ÈÏÓ‚ Ò‚‡rÍË ËÁ 47,450
‰˛ÈÏÓ‚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙öÏ‡ ‰ÓËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq

Á‡‚Âr¯ÂÌÓ. åÓÌÚ‡Ê ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ ‚˚ÔÓÎÌËÎ

ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ 60% ÓÚ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚

Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡. èrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 55%
ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙öÏ‡ Ò‚‡rÓ˜Ì˚ı r‡·ÓÚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

·˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡.
ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ äàèËÄ

‚˚ÔÓÎÌqÎËÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ·rË„‡‰‡ÏË

ÍÓÏÔ‡ÌËË GAMA. é‰Ì‡ÍÓ, ‰Îq Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq

Í‚‡ÎËÙËˆËrÓ‚‡ÌÌÓÈ r‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚, ÚrË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ·˚ÎË ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ.
N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡ Ó·˘ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡Ê‡, ÏÓÌÚ‡Ê‡ äàèËÄ Ë ÍÓÌÚrÓÎq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 39%. óÂÚ‚örÚÓ„Ó

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚ ÓÍÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡ ‰Îq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËq

Í‡ÎË·rÓ‚ÍË ËÁÏÂrËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔrË·ÓrÓ‚ Ë r‡·ÓÚ ÔÓ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó˜Ârö‰ÌÓÒÚ¸˛ Ë

„r‡ÙËÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, ÏÓÌÚ‡Ê ÒËÒÚÂÏ˚

ÔÓÊ‡rÓÚÛ¯ÂÌËq Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ ÓÚÓÔÎÂÌËq,
‚ÂÌÚËÎqˆËË Ë ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËrÓ‚‡ÌËq ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ‚

Á‰‡ÌËqı.

ÅrË„‡‰‡ ÔÓ ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ ·˚Î‡ ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ, Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ

ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 9% Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq

2013 „Ó‰‡. ëÎÂ‰Û˛˘‡q Á‡‰‡˜‡ ‰Îq ·rË„‡‰˚ ÔÓ

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ – ˝ÚÓ ÔÂr‚˚È rÓÁÊË„ É‡ÁÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚ – 1, ÍÓÚÓr˚È ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚

ÍÓÌˆÂ qÌ‚‡rq 2014 „Ó‰‡.

N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

r‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 1 800 ˜ÂÎÓ˜ÂÍ.
èÂr‚ÓÓ˜ÂrÂ‰Ì˚ÏË Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ÏË q‚Îq˛ÚÒq

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë Á‡·ÓÚ‡ Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

r‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ, Í‡Í ˝ÚÓ ÔrÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÔÓÎËÚËÍ‡

Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. èÓÏËÏÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÚrÂ·Ó‚‡ÌËÈ,
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó rÂ„ÛÎqrÌÓ ÓÚÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒq. V ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ

Í ˝ÚÓÏÛ éíéëÅ rÂ„ÛÎqrÌÓ ÓÚÒÎÂÊË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚

Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ˜ÂÍ ‚ÂrÌÛÎÒq ‰ÓÏÓÈ Ú‡ÍËÏ ÊÂ

Á‰ÓrÓ‚˚Ï, Í‡ÍËÏ ÓÌ Ì‡˜‡Î r‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.
èrÓ‚Ó‰qÚÒq ËÌÒÚrÛÍÚ‡ÊË ÔÓ éíéëÅ, ÍÓÚÓr˚Â

‚ÍÎ˛˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Â r‡ÁÌÓÓ·r‡ÁÌ˚Â ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚. 
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èêéEäí êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2 /ãÄíVàQ (ÒÚr. 34)

äÓÏÔ‡ÌËq «GAMA Power Systems» ·˚Î‡ ‚˚·r‡Ì‡ ‚

Í‡˜ÂÒÚ‚Â „ÂÌÂr‡Î¸ÌÓ„Ó Eêë-ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ

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

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

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË Ò ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌ˚Ï

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ë ÚÂÔÎ‡, ÍÓÚÓr‡q

ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 1-1 ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓ„Ó

„‡ÁÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡, äì Ë Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡.
è‡rÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡ ËÏÂÂÚ ÚrË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq, ÍÓÚÓr˚Â ÔÓÁ‚ÓÎq˛Ú

ÒÚ‡ÌˆËË r‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓÏ

rÂÊËÏÂ, ‚ rÂÊËÏÂ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq Ë

ÔrË Î˛·ÓÈ Ì‡„rÛÁÍÂ ÔrË ÔÂrÂıÓ‰Â, ·ÂÁ Í‡ÍËı-ÎË·Ó

Ó„r‡ÌË˜ÂÌËÈ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ Ì‡„rÛÁÓÍ

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq „ÓrÓ‰‡ êË„Ë.  ÅÎÓÍ

êËÊÒÍÓÈ íùñ-2 ËÏÂÂÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚˚r‡·ÓÚÍË

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË, r‡‚ÌÛ˛ 350-420 MVÚ, Ë
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ 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 ·˚Î Ì‡˜‡Ú 6
‡ÔrÂÎq 2010 „Ó‰‡ Ë Á‡ÔÛ˘ÂÌ ‚ ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 23 ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡.

èrË·ÎËÁËÚÂÎ¸Ì˚È Ó·˘ËÈ Ó·˙öÏ Á‡Úr‡˜ÂÌÌ˚ı

˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ-˜‡ÒÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 2 900 000, ·˚ÎË

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÌËÊÂÔÂrÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ó·˙öÏ˚ r‡·ÓÚ:

28 000 Ï3 – ‚˚ÂÏÍ‡

15 000 Ï3 – Ó·r‡ÚÌ‡q Á‡Ò˚ÔÍ‡

5 600 Ï – Ò‚‡Ë

16 700 Ï3 – ·ÂÚÓÌ

5 600 ÚÓÌ – ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË

29 700 Ï2 – Ó„r‡Ê‰‡˛˘ËÂ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË

12 500 Ï – ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚Â ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰˚

127 200 ‰˛ÈÏÓ‚ Ò‚‡rÍË ÔrË ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ÏÓÌÚ‡ÊÂ

10 000 Ï – Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÎÓÚÍË

705 ÍÏ – ÔrÓÍÎ‡‰Í‡ Í‡·ÂÎq

56 000 – ÏÓÌÚ‡Ê Í‡·ÂÎq

VÒq ÒÂÚ¸, ÔrÓ‚ÂrÍ‡ ‚ıÓ‰Ì˚ı Ô‡r‡ÏÂÚrÓ‚ Ë

ÔrÓ‚ÂrÍ‡ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îq

ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ 29
‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 „Ó‰‡. VÒÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë

·Î‡„ÓÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó, ÍrÓÏÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı

r‡ÁÌ˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ë Á‡Ír˚ÚËq ‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ

‚Â‰ÓÏÓÒÚË, ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚.

èÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Í‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq ‚ ÔÓÎÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ë ÔrË ÔÓÎÌÓÈ

Ì‡„rÛÁÍË ÚÂÔÎÓ˝ÎÂÍÚrÓˆÂÌÚr‡ÎË ·Û‰ÂÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ‡

‚ ÌÓq·rÂ-‰ÂÍ‡·rÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡q

Ì‡„rÛÁÍ‡ ‰Îq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ËÒÔ˚Ú‡ÌËq

ÔrÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓq‚ËÚÒq ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂrËÓ‰.

N‡˜‡Ú‡ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ Ë ÓÙËÒÌ˚ı

Á‰‡ÌËÈ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

ùãEäíêéëíÄNñàà 4x350 MVÚ V ùãú-
ïÄãàÑJE (ãàVàQ) (ÒÚr. 36)

èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË 4ı350 åVÚ ‚

ùÎ¸-ï‡ÎË‰ÊÂ, ÍÓÚÓr˚È ·˚Î ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Ò‚qÁË

Ò „r‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÓÈ ‚ ãË‚ËË, ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌ

ÔÓ‚ÚÓrÌÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ÒÂı ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚. ÅÎÓÍ-
1 ÔÓ „r‡ÙËÍÛ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ ‚‚ÂÒÚË ‚

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ï‡q 2014 „Ó‰‡.  èÓÒÎÂ

‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq r‡·ÓÚ,  Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË

ÔÓ‚rÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ËÎË ÔÓÚÂrqÌÌ˚ı ÔrÓÂÍÚÌ˚ı

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ë Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ‚ÍÎ˛˜‡q ÔÓ‚ÚÓrÌÛ˛

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆË˛ ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË Ë

r‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚, Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ GAMA Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ ÒÂÌÚq·rÂ ‰ÓÒÚË„ÎÓ ·ÓÎÂÂ 1000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
N‡ ÒÂÌÚq·r¸ 2013 „Ó‰‡, ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 77%, ‡ ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‚ÒÂı r‡·ÓÚ, ‚ıÓ‰q˘Ëı ‚ Ó·˙ÂÏ

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA», ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 89%.

ë ‰rÛ„ÓÈ ÒÚÓrÓÌ˚, r‡Ò˜öÚ˚ VÎ‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ÍÓrÔÓr‡ˆËË

ÅÂÍÚÂÎ ÔÓ ‚ÒÂÏ ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡Ï ÔÓ Ëı Ôr‡‚Û Ì‡

‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËq r‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ Ò‚qÁË Ò ÙÓrÒ-Ï‡ÊÓrÌ˚ÏË

Ó·ÒÚÓqÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË ·ÎËÁÍË Í Á‡‚Âr¯ÂÌË˛, Ë ‚

ÒÍÓrÓÏ ‚rÂÏÂÌË ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÚ˜öÚ

‰Îq äÓÏËÚÂÚ‡, Ór„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ äÄãìJëäéÉé

NÄìóNé-èêéàáVéÑëíVENNéÉé

ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé áÄVéÑÄ

/êéëëàQ (ÒÚr. 38)

èrËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÈ „rÛÔÔÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Nãåä 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 Ò ÌÛÎq

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÎÂÔÎ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÔrÓÍ‡ÚÌÓ„Ó

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÌÂÔÓ‰‡ÎöÍÛ ÓÚ

„ÓrÓ‰‡ é·ÌËÌÒÍ‡ ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓr˚È

r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ·ÎËÁÍÓ Í „ÓrÓ‰Û åÓÒÍ‚‡ (êÓÒÒËÈÒÍ‡q

ÙÂ‰Âr‡ˆËq). èÂrÂr‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÈ ‰Ó 2 ÏËÎÎËÓÌÓ‚

ÚÓÌ ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ‡ ‚ „Ó‰, ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ó·Î‡‰‡ÂÚ

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ 1,5 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌ

ÊË‰ÍÓÈ ÒÚ‡ÎË Ë 1 ÏËÎÎËÓÌ‡ ÚÓÌ „Órq˜ÂÍ‡Ú‡ÌÓ„Ó

ÔrÓÍ‡Ú‡, Ú‡ÍÓ„Ó Í‡Í ÒÚ‡Î¸Ì‡q ‡rÏ‡ÚÛr‡ Ë ÔrÓÍ‡ÚÌ˚Â

ÔrÓÙËÎq. N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡ ÔrÓˆÂÌÚ

Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Âr¯ÂÌËq r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 99,97%.

ñÂrÂÏÓÌËq ÓÚÍr˚ÚËq Á‡‚Ó‰‡ ÒÓÒÚÓqÎ‡Ò¸ 23 Ë˛Îq Ò

Û˜‡ÒÚËÂÏ èrÂÏ¸Âr ÏËÌËÒÚr‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ

îÂ‰Âr‡ˆËË ÑÏËÚrËq åÂ‰‚Â‰Â‚‡, ÉÛ·ÂrÌ‡ÚÓr‡

ä‡ÎÛÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÄÌ‡ÚÓÎËq ÄrÚ‡ÏÓÌÓ‚‡,
èrÂÁË‰ÂÌÚ‡ ıÓÎ‰ËÌ„‡ Nãåä VÎ‡‰ËÏËr‡ ãËÒËÌ‡ Ë

ÛÔr‡‚Îq˛˘Ëı rÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Nãåä, ÒÓ ÒÚÓrÓÌ˚

GAMA ùÌ‰˛ÒÚrË ÔrËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË: óÎÂÌ ÒÓ‚ÂÚ‡

‰ËrÂÍÚÓrÓ‚ ıÓÎ‰ËÌ„‡ GAMA ùÌ„ËÌ àÌ‡Ì˜, óÎÂÌ

ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËrÂÍÚÓrÓ‚ Ë „ÂÌÂr‡Î¸Ì˚È ‰ËrÂÍÚÓr

NÛÒrÂÚ ÄÈÚÂÍ Ë á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂr‡Î¸ÌÓ„Ó

‰ËrÂÍÚÓr‡ åÛr‡Ú éÁÍ‡Î.

ÉÓrq˜ËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËq ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ

ùëèñ Ë èrÓÍ‡ÚÌÓ„Ó ˆÂı‡ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Á‡

ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÂrËÓ‰, Ë Á‡‚Ó‰ Ì‡˜‡Î ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Ú¸

ÔrÓ‰ÛÍˆË˛ ‚ ÌÓrÏ‡Î¸Ì˚ı ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı

ÛÒÎÓ‚Ëqı ‚ ÒÂÌÚq·rÂ.

V ‰‡ÌÌ˚È ÔÂrËÓ‰ ‚Â‰öÚÒq ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÌÂ‰‡‚ÌÓ

ÔrË·˚‚¯Ëı Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ë ‚ÂÌÚËÎqˆËÓÌÌÓ„Ó
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, ÍÓÚÓr˚Â ‚ıÓ‰qÚ ‚ Ó·˙öÏ ÔÓÒÚ‡‚ÍË

á‡Í‡Á˜ËÍ‡, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ

ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËqÏ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï

‰Ó‰ÂÎÍ‡Ï. è‡r‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ‚Â‰öÚÒq ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡

Ë ÔÂrÂ‰‡˜‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.

N‡˜‡Î‡Ò¸ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq. V ‡‚„ÛÒÚÂ Ë ÒÂÌÚq·rÂ

‰ÂÏÓÌÚËrÓ‚‡ÌÌ˚Â Ò·ÓrÌ˚Â Á‰‡ÌËq Ë

ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ·˚ÎË ÔÂrÂ‚ÂÁÂÌ˚

Ì‡ ÒÍÎ‡‰ ‚ åÓÒÍ‚Â.

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ «Ñàëà» åEJÑì

åìÑÄVÄêêÄ à ÄååÄNéå/ àéêÑÄNàQ

(ÒÚr. 40)

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˚ Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÚÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ. ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 99,2% Ë ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë

˝ÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

91%.

VÒÂ ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. 

ä Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡ ÔÂrÂ‚ÓÁÍ‡ 186
483 ÚÓÌÌ (347,46 Ï) 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. 

í‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ 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‚.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·r‡ÚÌÓÈ Á‡Ò˚ÔÍÂ Ë „Ë‰rÓÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ

ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÔrÓÂÍÚÛ.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔrÓÍÎ‡‰ÍÂ ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-
ÓÔÚË˜ÂÒÍËı Í‡·ÂÎÂÈ. VÒÂ„Ó 336 ÍÏ (99%) ÔrÓÍÎ‡‰ÍË

‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎq Á‡‚Âr¯ÂÌÓ.
èrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÎ

99,7%. 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 ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛,
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˚ÏË

ÔÂrÂ·ÓqÏË.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚

ëÂÌÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÓÒ‚ÓÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 2-ı ‰Ó·˚‚‡˛˘Ëı

ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ı. é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ

·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 99%.

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 ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‚ å‡‰‡·‡ Ë

åÛ‰‡‚‡rr‡ ˝ÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË

Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. VÒÂ„Ó

˝ÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ

˜ÂÏ Ì‡ 99%.

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 ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı

r‡·ÓÚ Ë Ô‡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‚‡. E„Ó ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓrÓÎ¸

Ä·‰ÛÎÎ‡ı 17 Ë˛Îq 2013 „Ó‰‡ ÚÓrÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÍr˚Î

ÔrÓÂÍÚ ‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡ ÑËÒË, ÍÓÚÓr˚È ·Û‰ÂÚ Í‡˜‡Ú¸

100 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÍÛ·ÓÏÂÚrÓ‚ ‚Ó‰˚ ‚ „Ó‰, ˜ÚÓ·˚

Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛˘ËÈÒq r‡Ár˚‚ ÏÂÊ‰Û

ÔÓÒÚ‡‚ÎqÂÏ˚Ï Ë ÚrÂ·ÛÂÏ˚Ï Ó·˙öÏ‡ÏË. V
Ì‡ÒÚÓq˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÒËÒÚÂÏ‡ Í‡˜‡ÂÚ 7 500
ÍÛ·ÓÏÂÚrÓ‚ ‚Ó‰˚ ‚ ˜‡Ò ËÁ 30 ÒÍ‚‡ÊËÌ. é·˙öÏ ·Û‰ÂÚ

ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸Òq, Ú‡Í Í‡Í ‰rÛ„ËÂ ‚ÓÒÂÏ¸

ÒÍ‚‡ÊËÌ ·Û‰ÛÚ „ÓÚÓ‚˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂr‚˚ı ‰‚Ûı

ÌÂ‰ÂÎ¸ ÓÍÚq·rq, Ë Á‡ÚÂÏ ÔÓÈ‰ÛÚ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒq

ÒÍ‚‡ÊËÌ˚. VÒÂ„Ó 44 ÔÓ„rÛÊÌ˚ı Ì‡ÒÓÒ‡ ·˚ÎÓ

ÒÏÓÌÚËrÓ‚‡ÌÓ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ı Ë 38 ËÁ ÌËı ÛÊÂ ÔrÓ¯ÎË

ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÛ.

NÂÒÏÓÚrq Ì‡ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒrÓÍ

ÓÍÓÌ˜‡ÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ ·˚Î 7 qÌ‚‡rq 2013 „Ó‰‡, ÓÌ ÌÂ

ÏÓ„ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ËÁ-Á‡ ÔrÓ·ÎÂÏ Ò

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ Ó·˙ÂÍÚ‡, Ò ÍÓÚÓrÓÈ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ‚Ó

‚rÂÏq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡.  ëÓ„Î‡ÒÌÓ

Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ „r‡ÙËÍÛ, ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡q ‰‡Ú‡

Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ ÌÓq·r¸ 2013 „Ó‰‡. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ íEèãéVéâ

ùãEäíêéëíÄNñàà ïÄÅÄÑ Åãéä 1 à 2
/àêÄä (ÒÚr. 43)

äÓÏÔ‡ÌËË POSCO E&C and GAMA Power Systems
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË 03 qÌ‚‡rq 2013 „Ó‰‡ ‰Ó„Ó‚Ór Ì‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó íÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ï‡·‡‰

·ÎÓÍË 1 Ë 2. èÂrÂ‰‡˜‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓqÎ‡Ò¸ 21 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 „Ó‰‡

ÔÓÒÎÂ rÂ¯ÂÌËq ÔrÓ·ÎÂÏ Ò ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÌËÂÏ.
èrÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÌËq ÔÓ Úr‡ÒÒ‡Ï

ÔÓ‰‚Ó‰q˘Â„Ó ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ Ë ÓÚ‚Ó‰q˘Â„Ó

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ Â˘ö ÌÂ ·˚ÎË rÂ¯ÂÌ˚.  ì‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ
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Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ‚˚‰‡ÌÓ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ POSCO E&C 30
ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡.

ÑÓ„Ó‚Ór Ò èrÓÂÍÚÌÓÈ Ór„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì

17 qÌ‚‡rq 2013 „Ó‰‡. ÑÓ„Ó‚Ór ·˚Î ËÁÏÂÌöÌ 21
ÙÂ‚r‡Îq 2013 „Ó‰‡, ˜ÚÓ·˚ r‡Á‚ËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

ÔrÓÂÍÚÌ˚ı r‡·ÓÚ. àÌÊÂÌÂrÌ˚Â ÔrÓr‡·ÓÚÍË ÏÂÊ‰Û

POSCO E&C ‰Ó ÒËı ÔÓr ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq.

ÑÎq ÔÓ‰‰ÂrÊ‡ÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÌË˛ ·˚ÎË

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÚÓÔÓ„r‡ÙË˜ÂÒÍËÂ Ò˙öÏÍË ÔrÓÂÍÚÌÓ„Ó

Û˜‡ÒÚÍ‡, ‚ÍÎ˛˜‡q Úr‡ÒÒ˚ ÔÓ‰‚Ó‰q˘Â„Ó

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ Ë ÓÚ‚Ó‰q˘Â„Ó ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡. éÚ˜öÚ

ÔÓ ÚÓÔÓ„r‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ Ò˙öÏÍÂ Á‡‚Âr¯öÌ.

èÓÒÎÂ ÔÂrÂ‰‡˜Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚

„ÂÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËq ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ÍÓÚÓr‡q

·˚Î‡ r‡ÌÂÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì‡. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔrÓˆÂÒÒ

Ò‚ÂrÎÂÌËq ·ÛrÓ‚˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ. ÉÂÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÓÚ˜öÚ

·Û‰ÂÚ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ‚ ÌÓq·rÂ 2013 „Ó‰‡.  V
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÒıÓ‰Ì˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË

Ò ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÔÓÌqÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚrÛÍÚÛr‡ ÔÓ˜‚˚ Ì‡

ÔrÓÂÍÚÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ – ÌÂÒÛ˘ËÈ „rÛÌÚ.

åÓ·ËÎËÁ‡ˆËq ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ‚ ÚrË ˝Ú‡Ô‡. V ÔÂr‚˚È

˝Ú‡Ô ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÓÙËÒ˚

Ë Ó·Â‰ÂÌÌÛ˛ ÁÓÌÛ ‰Îq ÔÂr‚ÓÈ ·rË„‡‰˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË

GAMA. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË 1-„Ó ˝Ú‡Ô‡

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË Ì‡ıÓ‰qÚÒq ‚ Á‡‚Âr¯‡˛˘ÂÈ ÒÚ‡‰ËË.

VÚÓrÓÈ ˝Ú‡Ô r‡·ÓÚ ÔÓ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË – ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó

ÊËÎÓ„Ó „ÓrÓ‰Í‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË POSCO&MOE, ÍÓÚÓr˚È

‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ó·˙öÏ GAMA ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Ó„Ó‚Ór‡, Ë
‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ÔÓ‰ ÍÎ˛˜. ÑÓ„Ó‚Ór Ò ÒÛ·ÔÓ‰rq‰ÌÓÈ

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 17 Ë˛Ìq 2013 „Ó‰‡, Ë
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ‰Îq ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡

·˚ÎÓ ‚˚‰‡ÌÓ 26 Ë˛Îq 2013 „Ó‰‡. ëÛ·ÔÓ‰rq‰Ì‡q

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËq Ì‡˜‡Î‡ Á‡ÍÛÔ‡Ú¸ Ï‡ÚÂrË‡Î˚ ‰Îq

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË Ë Ú‡ÍÊÂ r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. V
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÑÓ„Ó‚ÓrÓÏ ÔÓ‰rq‰‡ ‚ÚÓrÓÈ ˝Ú‡Ô

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ ‚ ÍÓÌˆÂ 2013
„Ó‰‡.

írÂÚËÈ ˝Ú‡Ô ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË – ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÊËÎÓ„Ó

„ÓrÓ‰Í‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË GAMA Ë Âö Á‰‡ÌËÈ. ÑÓ„Ó‚Ór‡ Ì‡

Á‡ÍÛÔÍÛ Á‰‡ÌËÈ ‰Îq ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË Ë Ì‡ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

Ò‚ÂrÎÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ Ì‡ıÓ‰qÚÒq Ì‡ ÒÚ‡‰ËË

ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó ·˚ÎË ÒÓ·r‡Ì˚

ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq ÔÓ ËÌÙr‡ÒÚrÛÍÚÛrÌ˚Ï r‡·ÓÚ‡Ï

(Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr˚, ‚Ó‰ÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÓrÛÊÂÌËq

Ë Ú.‰.).

ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÍÓÚÓr˚Â ‰Ó„Ó‚Ór‡ Ì‡ Ó·˙öÏ˚

ÔrÓÂÍÚÌ˚ı r‡·ÓÚ ·˚ÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚, Ë ˝ÚË ‰Ó„Ó‚Ór‡

‚ÒÚÛÔqÚ ‚ ÒËÎÛ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËq

Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ:
•èrÓÂÍÚÌ˚Â ÁÂÏÎqÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ë

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó„r‡Ê‰ÂÌËq ÔÓ ÔÂrËÏÂÚrÛ

•é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËq ·ÂÚÓÌÌÓ-
r‡ÒÚ‚ÓrÌÓ„Ó ÛÁÎ‡

•NÂr‡ÁrÛ¯‡˛˘ËÈ ÍÓÌÚrÓÎ¸ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ

•ìÒÎÛ„Ë ÔÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ÔrÓ‚ÂrÍÂ

•ìÒÎÛ„Ë ÔÓ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÏÛ ÓÙÓrÏÎÂÌË˛

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890 åVí

ùãEäíêéëíÄNñàà «EVêéëíÄê» NÄ

èêàêéÑNéå ÉÄáE äõêäãÄêEãà, TìêñàQ

(ÒÚr. 43)

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

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

ÔrÓ‚ËÌˆËË ä˚rÍÎ‡rÂÎË ‚ r‡ÈÓÌÂ ÔÓÒÂÎÂÌËq

ùrËÍÎÂr˛r‰Û, ‰Îq ÍÓÏÔ‡ÌËË «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‰.

á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ÔrÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËÂ Ë

ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò É‡ÁÔrÓÏÓÏ, Í‡Í Ò

ËÌ‚ÂÒÚÓrÓÏ. á‡Í‡Á˜ËÍ Û‚Â‰ÓÏÎöÌ Ó Ì‡¯ÂÏ

ÒÓ„Î‡ÒËË ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛, Á‡ÚrÂ·Ó‚‡ÌÌÓÏÛ ÌÓ‚˚Ï

Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ É‡ÁÔrÓÏ. ÑÂÈÒÚ‚Ëq ·Û‰ÛÚ

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÚ¸Òq ÔÓ rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËı

ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚, ÔrÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ Ë

É‡ÁÔrÓÏÓÏ. éÊË‰‡˛ÚÒq ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â

rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÂrÂ„Ó‚Ór ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÍÚq·rq

2013„.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì-510 åVÚ

«ÑEêVàò» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE ë

àNíEÉêÄñàEâ ëéãNEóNéâ à VEíêéVéâ

ùãEäíêéëíÄNñàâ (äÄêÄåÄN, íìêñàQ)
(ÒÚr. 43)

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. 

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¸.
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