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GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

Olayların gelişimini yakından izlediği zaman, insan, sadece günlerin veya
ayların değil, yılların bile çok hızlı bir şekilde akıp gittiğini görüyor. 
2014 yılının ilk üç ayı veya yılın ilk çeyreği bu hızlı akıma uyum sağlarcasına
geçip gitti. GAMA Bülten olarak, her üç ayda bir sizlere ulaşmayı bir görev
biliyor ve hazırlamaya çalıştığımız içerik ile geçen üç ayın bilgilerini sizlere
aktarmaya özen gösteriyoruz. GAMA Topluluğu olarak, yurdumuzda ve
dünyanın diğer ülkelerinde, ilgilendiğimiz konular ve gerçekleştirmekte
olduğumuz projeler çoğunlukla enerji sektörüyle ilgili olmaktadır. 
Bu sayımızda da size sunduğumuz konuların arka plânındaki genel gerekçeyi
yine enerji oluşturmaktadır.

Konuya biraz daha yakından bakınca, enerjinin insanlık için ne derece önemli
olduğu görülecektir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, “uygarlığın temeli
enerjidir” demek, sadece bir özdeyiş olmanın ötesinde, bir gerçeği ifade
etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İnsan topluluklarının ölçeği
büyüdükçe, ülkelerin nüfusları arttıkça, daha iyi yaşam koşullarına ilişkin talep
de artmaktadır. Bu talep artış hızı bazen beklenilenin ötesinde olmakta ve
karşılanabilmesi için yeter ölçüde arz yapılamamakta, böylece “enerjide arz
güvenliği” diye tanımlanan ve bir çok ülke için ciddi bir kalkınma-gelişme
engeli olan sorun ortaya çıkmaktadır. Bu soruna uygun çözümler bulamayan
ülkeler, yaşama koşullarını iyileştirmeyi başaramamakta, böylece gelişmekten
ve toplumsal sorunlarını giderme olanağından yoksun kalmaktadırlar.

% 70’leri aşan bir oranda enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için bu konu
özel bir önem taşımaktadır. 2012 yılında 60 milyar Dolar, 2013 yılında da
56 milyar Dolar gibi, cari açık sorunumuzda büyük etki yapan tutarları dış
kaynaklara ödemiş bulunmaktayız. Örneğin, enerji ithalatına, geçen yıl
Şubat ayında 4 milyar 512,7 milyon Dolar ödemişken, bu yıl aynı ayda,
% 0,8 artışla, 4 milyar 550,0 milyon Dolar ödemişiz... TUİK verilerine göre,
yılın ilk iki ayında, enerji ithalatımız % 3,5 artışla, 9,1 milyar Dolar’dan,
9,4 milyar Dolar’a yükselmiş...Yılda yaklaşık 19 milyon ton ham petrol ithalatı
yapıyoruz...

Bu sayısal verileri daha da çoğaltmak mümkün. Elektrik enerjisi ise, başlı
başına sorunları ve önemi olan bir konudur. Enerji sektörüyle ilgili olarak, bu
özet bilgilere değinmemizin nedeni, GAMA Topluluğu olarak, gerek ülkemizde,
gerekse de dünyada çalışmakta olduğumuz sektörün ne derece kritik –
stratejik olduğunu vurgulamaktır. Böylesine önemli olan bir sektörde, genel
olarak çalışma ve iş almadaki rekabet koşulları büyük zorlukları içermektedir.
Bütün bu zorluklara rağmen, GAMA Topluluğu, yıllar boyu gerçekleştirdiği
işlerle, edindiği deneyimler ve kanıtladığı kalitesiyle gerçek bir prestij
kazanmış bulunmaktadır. Bu prestije uygun olarak çalışmalarımız devam
etmekte ve bu konudaki bilgiler ileriki sayfalarımızda sizlere sunulmaktadır.

Bir sonraki sayıda buluşmak umuduyla ve saygılarımızla. 

GAMA Bülten.

ED‹TÖRDENw
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Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Müezzinoğlu ve AKP İzmir

Büyükşehir Belediye Başkan

Adayı Binali Yıldırım’ın

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 İzmir Bayraklı Şehir

Hastanesi Kampüsü’nün 

temeli 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 Şehir
Hastanesi Kampüsleri Projesi’nde önemli bir
adım daha gerçekleşti. 

Temel atma töreninde Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırım’ın yanı sıra, Milletvekilleri ile
TÜRKERLER Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Kazım Türker, GAMA Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ergil Ersü ve şirket
yöneticileri de hazır bulundular.

Temeli atılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
Kampüsü, yatırımcı firmalar TÜRKERLER
Holding ve GAMA Holding ortaklığı
tarafından, 36 ay inşaat dönemi içinde
tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. 

Yatırım tutarı toplam 1.638.022.646 TL olan
ve 622.530 metrekare arsa üzerinde,
573.546 metrekare toplam inşaat alanına,
toplam 2.060 yatak sayısına sahip olan dev
proje, tamamlanmasının ardından
TÜRKERLER Holding ve GAMA Holding İş
Ortaklığı tarafından 25 yıl boyunca
işletilecek. 

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü
Projesi; 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
ile Hastane Kampüsü’nü destekleyecek
çeşitli fonksiyonları  kapsamaktadır. 

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
Kampüsü’nün temel atma töreni
gerçekleşti.
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11.03.2014 tarihinde gazetelerde yayımlanan reklamdır.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),
1986 yılında Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL’ın
talimatları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) öncülüğünde kurulmuş, 1.1.1987
tarihinde ise faaliyete geçmiştir. Kuruluş amacı,
“Türk şirketleinin dışa açılmalarını ve dış
ilişkilerde özel sektörün koordinasyonunu
sağlamak”, “mantalite olarak özel sektöre yön
göstermek” ve “resmî seyahatler kapsamında
iş alemi heyetleri oluşturmak ve toplantılar
düzenlemektir.”

DEİK, Türkiye’nin ve Türk Özel Sektörü’nün
küreselleşme sürecine “yüksek katma değerli”
entegrasyonunu hedefleyen bir iş dünyası
kuruluşudur.

5174 Sayılı Kanun’un 58. Maddesince “Türk
Özel Sektörü’nün dış ekonomik ilişkilerini
yürütme” görevini üstlenen DEİK’in Ocak 2014
tarihi itibarı ile 750 üye şirketi, 42 Kurucu
Kuruluşu, 115 İş Konseyi, 148 Ticaret ve/veya
Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği, 
3 Yurtdışı Temsilciliği bulunmaktadır.

DEİK’in vizyonu, kamu, sivil toplum ve özel
sektör işbirliği ile bölgesel ve küresel düzlemde
ekonomik ve siyasi gelişmelere yön
verebilecek, makro ekonomik istikrarı
yakalamış, kürersel rekabet gücüne, lider
girişimcilere ve markalara sahip, yüksek
teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde
önemli pay sahibi, dünyanın önemli yatırım,
finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan ve
her alanda çağdaş standartları uygulayan bir
Türkiye’dir.
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Ülkemiz sosyal ve ekonomik

kalkınmasında sivil toplum

kuruluşlarının önemli

görevler üstlendikleri

görülmektedir.

Demokrasimizin güçlenmesi

ve ekonomide serbest piyasa

mekanizmasının aksaksız

işlemesi bakımından bu

şekilde kurumsallaşmak

büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) çatısı altında

kurulan Dış Ekonomik İlişkiler

Kurulu (DEİK) bu anlamda

önde gelen kurumlardan

birini oluşturmaktadır. 



DEİK’in kurumsal işbirliği tesis etme
mekanizması İş Konseyleri’dir ve üç iş
konseyi yapısı vardır: Ülke İş Konseyleri,
Sektörel İş Konseyleri, Özel Amaçlı İş
Konseyleri.

Her biri bölge koordinatörlükleri
bünyesinde yer alan 8 bölgede bulunan
(Afrika, Amerika, Asya Pasifik, Avrasya,
Avrupa Birliği, Güneydoğu Avrupa, Körfez
ve Ortadoğu) 100 ülke ile oluşturulmuş iş
konseyleri yabancı muhatap kuruluşlarla
imzalanan işbirliği anlaşmaları ile
kurulmakta ve  ilgili ülkelerle iş ilişkilerinin
geliştirilmesini hedeflemektedir.

İş konseyleri iki kısımdan oluşmaktadır.
Bunlardan biri Türk tarafı, diğeri ise ilgili
ülkedeki muhatap kuruluştur. Söz konusu
muhatap kuruluşlar genelde ilgili ülkelerin
özel sektörünü temsil eden kurumlardan
seçilmektedir. 

Konseyler her yıl aksatmadan İş
Konseyleri Ortak Toplantıları
düzenlemektedirler.

GAMA olarak, Türk-Amerikan, 
Türk-İngiliz, Türk-İrlanda, 
Türk-Kanada, Türk-Ürdün ve 
Türk-Avrupa Birliği İş Konseyleri’nde
üyeyiz ve bu Konseylerin çalışmalarına
aktif olarak katılmaktayız. 

Ayrıca, TOBB Yönetim Kurulu’nun
7 Ocak 2013 tarihinde aldığı kararla
sektörel Enerji İş Konseyi kurulmuştur. 

Enerji İş Konseyi’nin hedefleri şöyle
belirtilmektedir :

● Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet
gösteren şirketleri yurtdışına açmak ve
bu süreçte şirketleri desteklemek,

● Enerji şirketleri için ulusal ve
uluslararası iletişim ve işbirliği ağları
oluşturarak tecrübeye dayalı nitelikli
bilgiyi erişilebilir kılmak,

● Enerji sektör temsilcilerinin kabiliyetleri
ve kurumsal kapasiteleri ile yurtdışında
iş yapabilecekleri mesajını taşımak ve
yapılacak etkinlik ve projelerle bu
alanda yurtdışına açılma sürecinin
gelişmesine katkıda bulunmak,

● Yabancı şirketleri Türkiye’de yatırım ve
ortaklıklar noktasında teşvik etmek,
taahhüt, yatırım, ortaklık ve işletme
alanında ülke ve bölge bazında ihtiyaç
ve gelişmeleri takip etmek ve fırsatlar
konusunda üyeleri bilgilendirmek,

● Enerji alanında liberalleşen piyasa
ekonomisine geçmekte olan ülkemizde
geçiş sürecinin sorunsuz ve sağlıklı bir
yapıda ilerlemesi amacıyla, özel
girişimin enerji üretimi, dağıtımı ve
ithalatında sorumluluk almasında
birleştirici rol üstlenmek ve sektöre
dinamizm kazandırmak.

Yukarda hedefleri belirtilen DEİK Enerji İş
Konseyi’nde Başkanlık görevini GAMA’dan
Süreyya Yücel Özden yürütmektedir. 
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Düzenlenen bu organizasyonda; Afrika
kıtasındaöa özellikle Güney Afrika
bölgesindeki enerji pazarı, halihazırda takip
edilen projelere yönelik gelişmeler ve olası
işbirliği fırsatları görüşülmüş, yeni projeler
hakkında bilgi edinme imkanı bulunmuştur.
Bu vesile ile bölgedeki potansiyel müşteri
kitlesine GAMA Güç Sistemleri’nin varlığı
ve bölgeye olan ilgisi hatırlatılmıştır.

Standı ziyaret eden tüm kamu ve özel
sektör temsilcileriyle yakından ilgilenen
GAMA Güç Sistemleri yetkilileri;
ziyaretçilere şirket, faaliyet alanı,
tamamlanan ve devam eden projeler ile
hedef pazarlar hakkında detaylı bilgiler
vermiş, mevcut ve olası projeler için faydalı
bağlantılar kurmuştur.

“POWER-GEN AFRICA” Fuarı
GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., 
bu sene 17-19 Mart 2014 tarihleri arasında, 
Güney Afrika’da düzenlenen 
“POWER-GEN AFRICA” fuarına katılmıştır.
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Ali Nasuh MAHRUKİ, 21 Mayıs 1968’de
İstanbul’da doğdu, 1992 yılında Bilkent
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden, 2004
yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden
mezun oldu. Profesyonel sporcu, yazar ve
fotoğrafçı olan Mahruki dağcılık,
mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış,
motor sporları, yelken ve bisiklet sporları
yapmaktadır. Sovyet
Asya’nın 7.000 metreden
yüksek beş tırmanışını da
tamamlayarak, Rusya
Dağcılık Federasyonu
tarafından KAR LEOPARI
ünvanına layık görülen
Mahruki, Everest Dağı’na
tırmanan ilk Türk ve
dünyadaki ilk Müslüman
dağcı olmakla beraber,
YEDİ ZİRVELER projesini
tamamlayan dünyanın en
genç dağcısıdır. 

Konferansta Nasuh Mahruki dağlara
tırmanarak ulaştığı hedefleri ve başarıları
anlattığı  2010 yılı basımı “Kendi
Everest’inize Tırmanın” isimli kitabından
derlediği sunumunu GAMA çalışanları ile
paylaştı. “Yaşadığımız yaşamı seçiyoruz;
hepsi bu. Hayatımızla ilgili seçimlerimizin
sorumluluğu, seçtiğimiz hayatı yaşamaktır.

Ve bu geri döndürülemez
ve devredilemez bir
sorumluluktur. En önemli
seçim kendimiz olmayı
seçmemizdir. Bu dünyada
sizden sadece bir tane var.
Yaşamın bizden beklediği
budur: Olabileceğimizin en
iyisi olmak.” Sözleriyle
sunumuna başlayan Nasuh
Mahruki  “Herkes Everest’e
tırmanamayabilir ama
herkesin tırmanabileceği bir
Everest’i vardır. Asıl olan

GAMA Konferansları - I

Nasuh Mahruki
23 Ocak, Perşembe günü
gerçekleştirilen 2014 yılının ilk
GAMA Konferansı’nın konuğu
Nasuh Mahruki, konumuz ise
“Kendi Everest’inize Tırmanın” idi.  



birimizin diğerinden daha
iyi olması değil, her
birimizin kendi içimizde
taşıdığımız potansiyeli,
kendimiz için en iyi ve en
doğru olanı bulmasıdır.
Kendi potansiyelinin
doruğuna ulaşan insan,
zaten yaşam içinde
diğerlerinin arasındaki
doğru yerini de bulmuş
olur. İnsanı diğer
canlılardan ayıran en
önemli fark, kendi
tercihlerini yapabileceği
ve kendi yolunu
çizebileceği özgür bir
iradeye sahip olarak yaratılmış olmasıdır.
Bu nedenle insanlar yaptıkları ve bazen de
yapmadıkları şeylerden sorumludurlar”
diyerek devam etti. 

Başarıyı “Profesyonel dağcılık kariyerimde
zirvesine varamadan geri dönmek zorunda
kaldığım çeşitli dağlar oldu ama hiçbiri iyi
hazırlık ve iyi bir planlama yapmamış
olmamdan veya yetersizliğimden
kaynaklanan bir sebeple olmadı. Bugün
geriye dönüp baktığımda kendimi başarılı
bir dağcı olarak kabul etmemin en önemli
sebebi budur. O gün eğer
o tırmanışı dağın nesnel
koşullarından dolayı
sonuçlandıramadıysak,
zaten başka kimse de
sonuçlandıramazdı.”
cümleleri ile tanımlayan
Nasuh Mahruki,  “Kolaya
kaçmadan insanın kendine
yakışanı seçmesinin adı
disiplindir. Yaşamdaki
disiplinimizin en büyük
kaynağı, kendimize
duyduğumuz saygıdır.
Disiplinli bir yaşam, önce

özsaygıyı ve özgüveni,
sonra da her durumda
doğruları ve haklılığı
savunabilme cesaretini
getirir. Cesaret, hayatın
dinamikleriyle kumara
oturmak değil, kendi güçlü
taraflarımızla, hayatın
içinde hak ettiğimiz yeri
elde etmek için harekete
geçmektir. Cesaret,
korkunun olmaması değil,
korkunun kontrol
edilmesidir. Yaşamdaki
cesaretimizin ölçüsü
yaptığımız seçimlerde
görülür. Sonuçları

belirleyen de aslında bu seçimlerdir.”
sözleri ile başarı ve disiplinli olmak
arasındaki bağlantıyı anlattı.

“Mutsuz insan gerçek potansiyelinin çok
altında bir hayat yaşayan insandır. Özgür
insan ise özgür düşünen insandır. Özgürlük
bedava değil. Gerçek özgürlük için bedel
ödemek gerekir. Önyargılardan uzaklaşıp,
kendini tanıdığın sürece özgürleşir kişi,
insan binlerce yıldır kendini tanımaya
çalışmıştır. Kendimiz ile ilgili
farkındalığımızı oluşturduğumuzda,

bununla ilgili hedefler
koymamız gerekir. Kendi
potansiyelimizin doruğuna
ulaşmak için koyduğumuz
bu hedeflerin her biri bir
projedir ve stratejik plan
gerektirir. Stratejik hatalar
taktik başarılar ile
düzeltilemez, çözülemez
sadece sorunu erteler.
Uzun süren kararsızlık,
enerjiyi tüketir. Hata
yapmaktan korkmayın,
büyük hata yapmayın ve
hatalarınızı tekrarlamayın.
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Birinci hata tecrübe ikinci hata maliyettir.
Planlama ise geleceği bugüne getirmektir,
somut hedef ve ona ulaşmak için strateji ve
planlama gerekir. Kolay hedeflerden zor
hedeflere doğru ilerleyin, her hedef
ulaşıldığında yeni bir hedefin basamağı
olur” diyen Mahruki sözlerine şöyle devam
etti: “Yerinde kalmak diye bir şey yoktur,
büyümezsen küçülürsün. Doğru
kullanıldığında yerinde ve kararında risk
almak başarıyı da beraberinde getirir.
Başarılı insanların kontrollü riski göze
almalarını sağlayan şey riskin
hesaplanabilir ve kontrol edilebilir
olmasıdır. Risk istenmeyen bir olasılıktır,
gerçekleşmesi halinde, elimizden gelenden
daha fazlasını yapıp etkilerini minimuma
indirmek gerekir. Yaptığımız her seçim bir
fedakârlıktır ve her seçimin bir bedeli
vardır. Herkes bilmek ister ancak pek azı
bedelini ödemeye hazırdır. Bilgi cesaret,
cesaret cüret verir. Kriz yönetimi; iyi risk
yönetimidir, bu da iyi bilgi yönetimi ile olur.
Kriz içinde tehlikeye değil fırsata
odaklanırsak başarılı oluruz.”

Dağcılık için gerekli özelliklerin, hayatın
tümü için gerekli olduğunu vurgulayan
Mahruki, “Varabileceğiniz en büyük hedefi

seçmenizde, yaptığınız hataların aslında
basit birer yanlış olduğunu, doğru yolu
bulabilmeyi ve hızlı kararlar vererek
başarıya ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Unutmayın başarının yarısı yetenek diğer
yarısı hazırlıktır.” diyerek, başarı ve
mutluluğun 64 maddeden oluşan zihin
haritasını bizlerle paylaştı:

1- Hayatın İçinde Kendi Yeriniz Arayın

2- Kendi Yaşamınızın Öncüsü Olun

3- Öğrendiklerinizi Paylaşın

4- Başarıyı İsteyin

5- Çok Yönlü Olun

6- Kendi Yolunuzu İzleyin

7- Tutkularınızın Peşinden Gidin

8- Doğru Adımlar Atın

9- İnsanın Potansiyelini Kavrayın

10- İçinizdeki “En İyi Ben”i Arayın

11- Kendinizi Tanıyın

12- Zararlı ve Faydasız Alışkanlıklardan
Uzaklaşın

13- Şartlanmalarınızdan Kurtulun

14- Düşüncenizi Özgürleştirin

15- Kendinizi Keşfedin

16- Kendinizi İfade Edin

17- Hedef Belirleyin

18- Hedefinize Odaklanın

19- Stratejinizi Oluşturun

20- Planlamanızı Yapın

21- Hedefi Parçalara Bölün

22- Kolay Hedeflerden Zor Hedeflere
Doğru İlerleyin

23- Hayatınız Boyunca Hedefleriniz Olsun

24- Gerçekleştirdiğiniz Hedeflerle Büyüyün

25- Girişimci Olun

26- Hazırlıklı Olun
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27- Disiplinli Olun

28- Cesaretli olun

29- Tedbirli Olun

30- Riskleri Yönetin

31- Olumlu Düşüncenin Gücünü Kullanın

32- Riskleri Azaltın

33- Risk Gerçekleşirse Elinizden Geleni ve
Fazlasını Yapın

34- Bilgiyi Yönetin

35- Krizleri Yönetin

36- Paradigmanızı – Zihin Haritanızı
Geliştirin

37- Doğru Kararlar Verin

38- Hata Yapmaktan Korkmayın

39- Her Zaman Bir “B” Planınız Olsun

40- Değişime Açık Olun

41- Değişimin Öncüsü Olun

42- Kararlı Olun

43- Gerektiğinde Geri Çekilmesini Bilin

44- Tutum ve Yaklaşımlarınızda Olumlu
Tercihler Yapın

45- Başaracağınıza İnanın

46- Kendinize Güvenin

47- Çevrenize Güven Verin

48- İyi Bir Takım Oyuncusu Olun

49- Başarıyı Paylaşın

50- Başarılarınızda Sürekliliği ve
Sürdürebilirliği Sağlayın

51- Tecrübelerinizi Biriktirin

52- Hayal Gücünüzü Kullanın

53- Hayatı Yakalayın

54- Hobilere Sahip Olun

55- Zamanınızı Yönetin

56- Hayatınızda Mizaha Yer Açın

57- Motivasyonunuzu Yükseltin

58- Hayatın Zorluklarına Dayanın

59- Çok ve Etkili Çalışın

60- Hayatın Şans ve Fırsatlarını Yakalayın

61- Sağduyulu Olun

62- Zirvede Kendi İçinizdeki Zirvelere de
Ulaşın

63- Hayatın İçinde Kendi Yerinizi Bulun

64- Sorumluluklarınızı Unutmayın
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Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan ve
Basra Körfezi'ne uzanan Katar Emirliği,
Kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde
Suudi Arabistan, doğuda Birleşik Arap
Emirlikleri'yle çevrilidir. 

Yüzölçümü 11.521 km2'dir.

1,7 milyon Katar nüfusunun yaklaşık
300.000’i Katarlı olup, geri kalanı ülkeye
çalışma amacı ile gelmiş Hindistan,
Filipinler, Pakistan, Nepal gibi Asya ülkeleri
ve Mısır, Lübnan, Fas, Cezayir, Filistin gibi
Arap ülkeleri vatandaşlarıdır.

Katar'daki kadın-erkek oranı 100 kadına
309,8 erkek şeklindedir.

s ‹fi YAPTI⁄IMIZ BÖLGELER

KATAR
Dünyanın en zengin ülkesi
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Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu
doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına
düşen gelir oranlarına göre dünyanın en
zengin ülkesidir.

Mutlak Monarşi ile yönetilen Katar’da siyasi
parti bulunmamaktadır.

Nüfusun %80’inden fazlasının yaşadığı
başkent Doha daha önceleri küçük bir
balıkçı köyü iken, 1940’larda petrolün
bulunmasıyla birlikte gelişmiştir. Bugün
Doha gökdelenleri, lüks otelleri, spor ve
eğlence merkezleri ile Arap dünyasının en
rahat ve en iyi planlanmış şehirlerinden
biridir. 

15OCAK - fiUBAT - MART 2014



16 GAMA BÜLTEN • 76

s ‹fi YAPTI⁄IMIZ BÖLGELER

EKONOMİ

Nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük bir
ülke olan Katar, özellikle son yıllarda, sahibi
olduğu doğalgaz ve petrol rezervlerini
gittikçe artan bir hızla ekonomisine
kazandırmaya başlamış ve bunun
sonucunda rekor düzeyde ekonomik
büyüme gerçekleştirerek, kişi başına milli
gelir bazında dünyanın en zengin
ülkelerinden birisi haline gelmiştir. 

2009 yılı itibarıyla 98 milyar ABD Dolarını
aşan GSMH’sına ve 2011 yılında 100.000
ABD Dolarını aşması beklenen kişi başına
düşen gelire sahiptir.

Katar, dünyanın üçüncü büyük kanıtlanmış
doğalgaz rezervlerini elinde
bulundurmaktadır. Katar’da doğalgaz
üretimi 1991 yılında başlamış, ilk LNG
ihracatı ise 1996 yılında yapılmıştır.
2010 yılı sonu itibarıyla yılda 77 milyon ton
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretme
kapasitesine sahiptir.

TARİH

Yarımadanın ilk sakinleri, 800’lü yıllarda
usta birer gemici olan Kananitler olarak
bilinir. Kananitler, denizcilikten sağladıkları
gelirlerle zengin bir hayat sürmüşlerdir.
Ülkeye adını veren Katari Ibn el Fucaa'dır. 

16. yüzyılda, Arap yarımadası ile birlikte
Katar, Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 

19. yüzyıl ortalarına kadar bölge toprakları
Osmanlı, İran Safevileri ve Kaçarlar
arasında sık sık el değiştirmiştir. Katar
Şeyhliği, 1916 yılında İngiltere’nin
egemenliğine girmiştir.

1940 yılında ülke toprakları üzerinde zengin
petrol rezervleri bulunmuş ve 1949 yılında
ticari olarak petrol ihraç edilmeye
başlanmıştır. 

1970’te İngiltere’nin Körfez’den çekilmesiyle
birlikte, 3 Eylül 1971’de Katar
bağımsızlığına kavuşmuş ve Arap Birliği ile
Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur. 

Doha - 1945
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Katar, ekonomisinin yaklaşık %60’ını
oluşturan petrol ve doğalgaz sektörlerinin
ağırlığını giderek azaltarak, imalat sanayi,
ulaştırma, finans, ticaret ve turizm sektörleri
lehine değiştirmek istemekte ve bu amaca
yönelik olarak kapsamlı bir ekonomik
çeşitlendirme politikası uygulamaktadır. 

2008 yılında ilan edilen “Katar Ulusal
Vizyon Belgesi 2030” çerçevesinde ve
2022 FIFA Dünya Kupası’nın Katar’da
gerçekleştirilecek olmasının kazandırdığı
ivme ile yeni uluslararası havalimanı,
demiryolu ve metro, yeni yerleşim siteleri ve
yeni yollar inşası gibi büyük çaplı
yatırımlara girişmektedir. 

Bu itibarla, inşaat sektörü, hali hazırda,
ülkenin en önde gelen sektörü
konumundadır.

KATAR EĞİTİM ŞEHRİ

Education City projesi Qatar Foundation
(Katar Vakfı) tarafından yürütülen büyük bir
kampus projesidir. Qatar Foundation
vakfının kurucusu Eski Katar Emiri’nin eşi,
şu anki Katar Emiri’nin annesi, vakıf
aracılığıyla bu uzun soluklu projeyi kâr
gütmeden finanse etmektedir. 

Education City dahilinde Cornell Medical
College, Georgetown School of Foreign
Services gibi Amerikan okullarının şubeleri
vakıf desteğiyle açılmıştır.

Education City bünyesinde 6 Amerikan
Üniversitesi,1 İngiliz Üniversitesi ve 
1 Fransız Üniversitesinin şubeleri
bulunmaktadır.

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 
turnuvanın hazırlıklarına yönelik 2014-15 mali yılı içerisinde 
yaklaşık 62 milyar dolar bütçe ayırmıştır. Projeler arasında 
ise en çok ilgi çeken "Alttan Soğutmalı Stadyum" olmuştur.
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DOHA

Katar'ın başkenti Doha, 19. yüzyılda

balıkçılık ve inci çıkarma amacıyla inşa

edilen, hilal şeklinde güzel ve geniş bir

koya sahiptir.

Geleneksel Arap yelkenlilerinin göz

kamaştırıcı modern gökdelenler arasında

seyrettiği Corniche boyunca gözler önüne

serilen Doha şehri, geleneksel ve modern

kültürün etkileyici karışımıdır.

Corniche'de ayrıca dünyaca ünlü Çin asıllı
Amerikan mimar I.M. Pei tarafından
tasarlanan İslam Sanatları Müzesi
bulunmaktadır. Bu müze 7. yüzyıldan
19. yüzyıla kadar ruhun içine işleyen
benzersiz İslam sanatları eserlerini
bünyesinde bulundurmaktadır. 

Doha'da turistik geziler için kullanılan
“Hop On Hop Off” denilen çift katlı gezi
otobüsleri bulunmakta olup, toplu taşıt
araçları neredeyse yok denilecek kadar
azdır.

The Pearl-Qatar

The Pearl Qatar, 400 hektarlık bir alana
sahip ada üzerine kurulu, 10 farklı kısımdan
oluşan ve değişik tiplerde konut ve ticari
binalar (villalar, lüks apartmanlar, beş
yıldızlı oteller, marina, vb.) içeren bir
projedir. Katar’ın, Katar'lı olmayanlara da
mülk satışının yapıldığı ilk uluslararası
nitelikte lüks konut projesidir.

The Pearl-Qatar
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Vilaggio Mall

Vilaggio Mall Doha'nın en ünlü alışveriş
merkezidir.

Üstü kapalı bir yapı olmasına rağmen
tavana yapılmış olan gökyüzü boyamaları,
bazı yerlerde gündüz-güneşli, bazı yerlerde
gece-yıldızlı, kendinizi açık havada
geziyormuş gibi hissetmenize neden olur.

Ayrıca ortasından geçen kanalları ve
gondolları ile yapay da olsa küçük ve hoş
bir Venedik uyarlaması olarak
tanımlanabilir.

Vilaggio 
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Katar'ın körfeze bakan kısmında
Doha'ya yaklaşık yarım saat
uzaklıkta, Ras Laffan ismi verilen
bir endüstri şehri kurulmuştur.
Giriş çıkış için özel izin belgesi
sahibi olunması gereken
endüstriyel şehir, yerleşime açık
bir yer değildir.

GAMA'nın Katar'da
gerçekleştirdiği projeler,
QNCC Çimento Fabrikası hariç,
Ras Laffan'da yapılmıştır.

PEARL GTL PROJESİ 
Dünyanın en büyük Doğalgazdan
Sıvı Yakıt Üretim Tesisi

İşveren'i Qatar Shell GTL Ltd. olan ve
GAMA Endüstri tarafından Linde AG'nin alt
yüklenicisi olarak Haziran 2007 ile Mart
2011 arasında yapılmış olan proje, Katar'ın
Ras Laffan Endüstri Şehrindeki Shell Pearl
GTL (doğalgazdan sıvı yakıt üretilmesi)
tesisinin hava ayrıştırma ünitelerinin bütün
inşaat, çelik, mekanik, boru ve kumlama-
boya işlerinin yapımı ve geçici kamp ve ofis
tesislerinin işletmesi ve devreye alma
işlerinden oluşmaktadır. 

Qatargas 3&4 Projeleri LNG Tesisi

Pearl GTL Projesi
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QATARGAS 3&4 PROJELERİ LNG
TESİSİ - YARDIMCI VE ANA SAHA
DIŞI TESİSLERİN İNŞAAT VE
ELEKTROMEKANİK İŞLERİ

İşveren'i Qatargas, Conoco-Philips ve Shell
(QCS) olan ve GAMA Endüstri tarafından
CTJV'nin (Chiyoda-Technip Ortak Girişimi)
alt yüklenicisi olarak Ocak 2006 ile Ekim
2010 arasında yapılmış olan proje,
Qatargas 3&4 projeleri 6 ve 7 proses
hatlarındaki “Slug Catcher”, “Inlet”, atık su
arıtma, sıvı atık, baca, yardımcı tesisler,
soğutma suyu/deniz suyu, soğutma su
pompa, kükürt stoklama tankları ve
kimyasal tanklar bölgeleri inşaat, elektrik-
enstrümantasyon, mekanik, boya ve
izolasyon işlerinin yapımını kapsamaktadır.

QATARGAS II GELİŞİM PROJESİ
LNG TESİSLERİ - SAHA
DÜZENLEME İŞLERİ

İşveren'i Qatar Liquified Gas Co. Ltd. olan
ve GAMA Endüstri tarafından CTJV'nin
(Chiyoda-Technip Ortak Girişimi) alt
yüklenicisi olarak Mart 2005 ile Nisan 2006
arasında yapılmış olan proje, LNG Tesisinin
saha düzenleme işlerinden (soğutma suyu
boru hattı kanal kazısı, geri dolgu işleri,
mevcut yapıların yıkımı) oluşmaktadır.

RASGAS LNG TERMİNALİ - RGX6
GENİŞLEME PROJESİ - KAMP
SAHA DÜZENLEME VE ALTYAPI
İŞLERİ

İşveren'i Ras Laffan LNG Company olan ve
GAMA Endüstri tarafından CTJV'nin
(Chiyoda-Technip Ortak Girişimi) alt
yüklenicisi olarak Aralık 2005 ile Nisan
2007 arasında yapılmış olan proje, saha
düzenleme ve alt yapı işidir.

RASGAS LNG TESİSİ - SAHA
DÜZENLEME İŞLERİ

İşveren'i Rasgas Co. Ltd. olan ve GAMA
Endüstri tarafından CTJV'nin (Chiyoda-
Technip Ortak Girişimi) alt yüklenicisi olarak
Aralık 2005 ile Aralık 2006 arasında
yapılmış olan proje, Rasgas LNG Tesisleri
“Train-6 ve Train-7 Proses Sahaları” ile
“Utility” sahalarının zemin hazırlama
işlerinden oluşmaktadır.

DOLPHIN GAZ TESİSİ - SAHA
DÜZENLEME İŞLERİ

İşveren'i Dolphin Energy Ltd. olan ve
GAMA Endüstri tarafından JGC Middle
East FZE'nin alt yüklenicisi olarak Mayıs
2004 ile Şubat 2005 arasında yapılmış olan
proje, Dolphin Gaz Tesisleri saha
düzenleme, zemin ıslahı, çevre çiti ve giriş
kapıları montaj işlerini kapsamaktadır.

QNCC ÇİMENTO FABRİKASI
3 NO’LU HAT 

İşveren'i Qatar National Cement Company
(QNCC) olan ve GAMA Endüstri tarafından
FCB Ciment'in alt yüklenicisi olarak Haziran
2005 ile Haziran 2006 arasında yapılmış
olan proje, 4.000 ton/gün kapasiteli yeni
klinker üretim hattının mekanik, elektrik ve
enstrüman montaj işlerinden oluşmaktadır.

QNCC Çimento Fabrikası
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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
(2xGE 209FB MS Standard Plant +
2xGE330H GT generator), iki atık ısı
kazanı, bir buhar türbini ve
jeneratöründen (1 Skoda MTD60 ST +
1xGE330H ST generator) oluşmakta
olup, soğutma sistemi denizden alınan
suyun kullanıldığı mekanik çekişli ıslak
soğutma kulesi ile sağlanmaktadır. Bu
proje ile üretilecek elektrik ulusal iletim
şebekesine aktarılacaktır. Santralın
2014 Ağustos ayı içinde İşveren’e
teslim edilmesi planlanmaktadır.

Projenin 31 Mart 2014 itibarı ile
ilerlemesi aşağıdaki gibidir:

Genel proje ilerlemesi %97

Mühendislik ilerlemesi %100

Satın alma ilerlemesi %100

Genel inşaat-montaj ilerlemesi %99

Devreye alma ilerlemesi %62

Tüm tesis genelinde çelik montaj
ilerlemesi Mart 2014 sonu itibarı ile
%99 oranına ulaşmıştır. Cephe ve çatı
kaplama işi Mart 2014 sonu itibarı ile
%99 oranında tamamlanmıştır.

Mühendislik ve satın alma işleri
tamamlanmış olup, satın almalar saha
mühendislik değişiklikleri, montaj ve
devreye alma kalemleri gereği ortaya
çıkan ek malzeme ihtiyaçları ve
revizyonları doğrultusunda devam
etmektedir. Satın alınan ek
malzemelerin sahaya sevkiyatları
devam etmektedir. 

Hatay - Erzin 
870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim
Santralı

22 GAMA BÜLTEN • 76



Sahada bazı platformların montajı, idari
bina mimari işlerin tamamlanması, saha içi
yolların yapımı ve eksik işler listesindeki
kalemlerin dışında tüm inşaat işleri
tamamlanmış durumdadır.  Ayrıca, tüm
ekipman ve sistemlerin borulama işleri,
mekanik, elektrik ve I&C montajları
tamamlanmıştır. İzolasyon ve boya işleri
devam etmektedir.

Devreye alma işleri devam etmektedir.
I. Ünitede gaz türbinine gaz alınarak ilk
ateşleme 29 Mart 2014 tarihinde
gerçekleşmiştir. Yardımcı buhar hatlarının
blöfü tamamlanmıştır. Devreye alma
işlemleri senkronize olma, buhar blöf işleri
buhar türbinine buhar alma, kombine
çevrim devreye alma aktiviteleri ve testleri
ile devam edecektir. Ayrıca su arıtma
sisteminin performans testleri
gerçekleştirilmektedir. II. Ünitede ateşleme
için gerekli hazırlıklar devam etmektedir.

Proje yönetim ekibi olarak projenin devri
için gereken hazırlıklar ve yerel otorite
izinleri üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Mart 2014 sonu itibarı ile yapım ve devreye
alma işlerinde yaklaşık 1.100 personel
çalışmaktadır. Şantiyemizde kalite ve iş
güvenliği konuları, firma prensiplerine
uygun bir şekilde en üst seviye önemi
taşımaktadır.
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Libya - Al-Khalij 
4x350 MW Enerji Santralı Projesi
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Libya’daki iç savaş nedeniyle Şubat 2011
tarihinde durdurulan ve Kasım 2012
tarihinde tekrar mobilize olunan Al Khalij
projesinde Mart ayı sonu itibariyle 755
direkt ve 195 endirekt personel ile
çalışmalar devam etmektedir.

Proje kapsamı; 4’er adet Türbin ve Elektrik
Servis binaları, 4 ünite içinde kullanılmak
üzere işletme binaları ve yapıları, 2 adet
150 m yüksekliğinde baca, 1 adet LFO,
4 adet HFO ve diğer amaçlarda kullanılmak
üzere 8 adet çeşitli büyüklüklerde tanklar,
santralın işletmesi amacıyla kullanılmak
üzere yapılan binalar, yeraltı borulama ve
inşaat işleri ve diğer tamamlama işlerinden
oluşmaktadır.

Bu kapsamda:

– 1., 2. ve 3. Türbin ve Elektrik Servis /
Kontrol binaları inşaat işleri büyük
ölçüde tamamlanmış ve mekanik işler
yüklenicisi olan Hyundai firmasına teslim
edilmiştir. 4. Türbin ve Servis Binası
inşaat işleri yoğun bir şekilde devam
etmektedir.

– 1. ve 2. Ünite için kullanılacak olan
Baca 1 inşaat işleri tamamlamış ve
Boiler inşaat işleri yüklenicisi olan
Doosan firmasına teslim edilmiştir.
Baca 2’de mekanik işler yoğun
bir şekilde devam etmekte olup,
çalışmaların 2014 Haziran ayı
sonu itibarıyla tamamlanması
planlanmaktadır.

– 1. Ünite için kritik olan LFO tankı montaj
ve koruma duvarı inşaat işleri
tamamlanmış ve teslimatı
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan
1. Ünite için kritik olan HFO A tankı
montaj ve inşaat işlerinin Nisan ayı
içinde tamamlanması planlanmaktadır.
Çalışmaların devam ettiği diğer tanklar
olan HFO B / C / D ve Condensate #3
tankının ise iki ay gibi bir süre içerisinde
tamamlanacağı öngörülmektedir. 

– Santral işletmesi amacıyla kullanılacak
olan idare binasının bir an önce
tamamlanması İşveren tarafından talep
edilmektedir. Bu maksat ile çalışmalar
idare binasında yoğunlaştırılmış
durumdadır. 2014 Mayıs ayı içerisinde
teslimatın yapılması planlanmaktadır.
Diğer taraftan Atölye ve İtfaiye
binalarının ise 2014 Ağustos ayı
içerisinde tamamlanacağı
öngörülmektedir. 
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– Yangın, atık ve GRE hattı dışındaki tüm
borulama işleri tamamlanmış olup, kalan
işlerin 2014 Nisan ayı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır. 

Ünite 1 ilk ateşleme için gereken tüm inşaat
işleri gecikmeye mahal vermeyecek şekilde
tamamlanmıştır. Proje için önemli bir
kilometre taşı olan 1. Boiler’in ilk
ateşlemesi 15 Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
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Rusya - Kaluga Çelik Döküm ve
Haddehane Kompleksi Projesi
İşveren “NLMK-Kaluga”nın Moskova
yakınında, Kaluga Bölgesinin Obninsk
şehrine 15 km mesafede, bir “Greenfield”
projesi olarak gerçekleştirilen “Kaluga Çelik
Ergitme Döküm ve Haddehane Kompleksi”
Mart 2014 sonu itibarı ile %99.99, 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. Ağustos 2013 itibarıyla tesis
normal üretim çalışma koşullarında
üretimine devam etmektedir. 

Ocak – Mart 2014 döneminde sıcak testler
sonrası ve binaların kabulleri esnasında
tespit edilen eksiklerin tamamlanmasına
devam edilmiştir. Söz konusu eksiklikler
genellikle destek ünitelerindeki işveren
temini malzeme eksikliklerinden
kaynaklanmaktadır. Ocak 2014 itibarıyla
tesisin üretim bölümlerinde herhangi bir
eksik iş kalmamıştır. 

Mart 2014 sonu itibarıyla, ünite ve binalara
ait paket dokümanların hazırlanması ve
İşveren’e sunulması tamamlanmış ve %99
oranında İşveren tarafından onaylanarak
kabul edilmiştir. Ayrıca, teslim edilmiş olan
dokümanlar 2014 Mart ayı içerisinde Rusya
Devleti kontrol mercileri (Rosteknadzor)
tarafından da kontrol edilmiş ve gerekli
onaylar verilmiştir. Proje toplam 46 adet
bina/üniteden oluşmakta olup 28 Şubat
2014 itibarı ile tamamının kabul “act”ları
imzalanmıştır. 

İşgücü ve şantiye binaları demobilizasyonu
yapılan planlama çerçevesinde devam
etmektedir. Dönem sonu itibarıyla, kamp ve
ofis binalarının  %85’i sökülüp paketlenerek
Moskova ambara nakledilmiştir. 
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Mart 2014 itibarıyla şantiyemizde
tamamlama faaliyetlerinde, 1 HVAC,
1 elektrik işleri, 1 yemek ve 1 güvenlik
olmak üzere toplam 4 taşeron firma
faaliyet göstermektedir.

İş gücü olarak dönem sonu itibarıyla
şantiyemizde 29 Türk (24 GAMA,
5 Taşeron) ve 88 yerel (58 GAMA,
30 Taşeron) olmak üzere toplam
117 personel çalışmaktadır. 
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın su
ihtiyacını karşılamak üzere,
7 Temmuz 2009 tarihinde DIWACO
ve GAMA Güç Sistemleri arasında
imzalanan sözleşme ile hayata
geçirilen DISI Mudawarra-Amman
Su İletim Sistemi Projesi,
27 Ocak 2014 tarihi itibarı ile
Performans Testi sonuçlanmış ve
başarıyla Amman şehrine proje
şartlarını yerine getirerek su
verilmeye başlanmıştır. 

Mart 2014 sonu itibarı ile proje yaklaşık
ilerleme yüzdeleri:

Genel % 100

Mühendislik % 100

Satın alma % 100

Yapım işleri % 100

Elektro-Mekanik ve devreye alma % 100

Mühendislik aktivitelerinin tamamlanmasını
takiben projenin ana satın alma kalemleri
de tamamlanmıştır. Devam eden aktiviteler,
hırsızlık ve sabotaj sonrası oluşan hasarlı
malzemelerin temini, arızalanan pompaların
tamir işleri ve operasyon için gerekli olan
yedek parça siparişlerinin sahaya
ulaştırılmasıdır.

Kuyu sondajı işlerinin 2013 Eylül ayında
tamamlanmasının ardından, bu disiplinde
kalan son iş olan sabotaja uğrayan bir
kuyunun temizlik işleri başlamıştır ve
tamamlanmak üzeredir. Projemizde
punch’ların ve mevcut NCR’ların
kapanmasına yönelik olan çalışmalar
devam etmektedir. 

Ocak 2014’te 107 milyon m3/yıl kapasiteye
ulaşılarak Performans Testi başarıyla
tamamlanmıştır. Bu kapsamda Amman’a
ticari olarak su teminine başlanmış ve
sorunsuz olarak devam edilmektedir.
Sistem kapasitesini belirleyen ve toplamda
55 adet olan üretim kuyularının 47 tanesi
çalışır durumda olup, 8 adet arızalı kuyu
pompalarının tamiratları devam etmektedir.

DISI Mudawarra - Amman 
Su Temin ve İletim Projesi
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Proje kapsamında toplamda
yaklaşık 6.000.000 m3 kazı
yapılmış, 175.000 m3 beton
dökülmüş, 33.000 m kuyu
sondajı yapılmıştır.

Bakanlık ve İşveren ile yapılan
görüşmeler neticesinde resmi
olarak projenin devir alınması
için anlaşma süreci devam
etmektedir. Bakanlık ile belli
bir anlaşma aşamasına
gelinmiş olup, üst düzey
imzaların tamamlanması
beklenmektedir. İşveren
yatırımcılar ile görüşerek
Bakanlık onayı sonrası devir
işleminin tamamlanmasını
beklemektedir.

En yoğun dönemde
5.500 personelin çalıştığı
Projede, Mart 2014 yılı sonu
itibarı ile, toplamda
33,48 milyon; kayıp günlü
kaza olmaksızın 6,06 milyon
adam-saat’e ulaşılmıştır.

Madaba Pompa İstasyonu

Madaba Pompa İstasyonu
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POSCO E&C ve GAMA Güç Sistemleri
arasında, 03 Ocak 2013 tarihinde
imzalanan Khabat Termik Elektrik Santralı
Ünite 1 & 2 Sözleşmesi için 30 Eylül 2013
tarihinde İşe Başlama Notifikasyonu (NTP)
verilmiştir. Kamulaştırma sorunu çözülerek,
ana proje sahasının yer teslimi 21 Ağustos
2013 tarihinde yapılmıştır. Su Alma ve
Deşarj Hatları kamulaştırma sorunları
devam etmektedir. 

Projenin başlangıç döneminde yaşanan
sıkıntıların giderilmesi ile birlikte saha işleri
tüm hızıyla başlamıştır. Zemin tesviye işleri,
NTP öncesinde sözleşmesi imzalanan alt
yüklenicinin sahaya mobilize olması ile
başlamıştır. Özellikle 2014 Mart ayının ilk
yarısında yoğun yağış nedeniyle kazı-dolgu
işleri yapılamamış olmakla beraber,
2014 Mart ayının sonunda
kazı işlerinin yaklaşık %70’i ve
dolgu işlerinin yaklaşık %50’si
tamamlanmıştır. 2014 Nisan
ayında tüm zemin tesviye
işlerinin tamamlanması
planlanmaktadır.

Üç etapta planlanan
mobilizasyon işlerinin, sahaya
gidecek öncü GAMA ekibinin
ofis ve yemekhane ihtiyaçlarını
karşılamak üzere planlanmış
birinci etabı Kasım 2013’de
tamamlanmıştır.

İkinci etap ise, sözleşmeye
göre 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. 22 Şubat 2014 tarihi
itibarıyla kamp POSCO ve MoE’ye bir
protokol imzalanarak devredilmiştir.
Böylelikle ikinci etap mobilizasyon işleri de
tamamlanmıştır.

Üçüncü etap GAMA kamp sahasının
hazırlanması işidir. Prefabrik binaların
imalatı ve sahaya nakliyesi tamamlanmıştır.
Mobilyaların nakliyesi devam etmektedir.
Tüm binaların temel işleri tamamlanmıştır.
Binaların %80’ninin panel montajı
tamamlanmıştır. Ofis binalarının bir tanesi
tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
2014 Nisan ayının ortasından itibaren
yatakhanelerin kullanılmaya başlanması
planlanmaktadır. Su kuyusu açılması
tamamlanmıştır. Alınan su numuneleri
laboratuvarda analiz ettirilmiştir. 

Khabat Termik Elektrik 
Santralı Ünite 1&2 Projesi

sDEVAM EDEN PROJELER
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Sonuçlara uygun olarak basit bir arıtma ile
kullanıma hazır hale getirilecektir.

Mobilizasyon altyapı işleri GAMA tarafından
yapılacaktır. Satın alma kalemlerine
başlanmıştır. Sahada altyapı kazı dolgu
çalışmaları devam etmektedir.

Projenin 31 Mart 2014 itibarı ile ilerlemesi

aşağıdaki gibidir:

Genel proje ilerlemesi % 4,91

Mühendislik ilerlemesi % 14,42

Satın alma ilerlemesi % 3,14

Genel inşaat - montaj ilerlemesi % 3,92

Devreye alma ilerlemesi % 0,00

POSCO E&C, SHIND, GAMA ve ENVICON
firmalarının katılımıyla 10-14 Mart 2014
tarihleri arasında Almanya’da
2. Mühendislik Gözden Geçirme toplantısı
yapılmıştır. Mühendislik çalışmalarının
koordinasyonu için verimli bir toplantı olmuş
ve hissedilir bir ivme kazanılmıştır.

Aşağıdaki mobilizasyon malzemelerinin
sahaya nakliyesi tamamlanmıştır:

• Prefabrik bina malzemeleri – 62 tır.
• Atık su arıtma sistemi,
• Ana trafo,
• Köşkler,
• Dizel jeneratör,
• MV switchgear,
• LV switchgear,
• Kablolar,
• Aydınlatma direkleri.

Aşağıdaki proje ekipmanının Sipariş Emri
imzalanmıştır:

• Elektro Filtre (ESP)

Aşağıdaki proje ekipmanlarının ihalesine
çıkılmıştır. Tedarikçiler ile görüşmeler
devam etmektedir:

• Ana Trafo (GSU),

• Kül Atma Tesisi (Ash Handling System),

• Soğutma Kulesi,

• 132kV Şalt Sahası,

• Su Arıtma Tesisi (WTP)

• Yapısal Çelik ve kaplama,

• Ankaraj,

• Alaşımlı Borular.

Aşağıdaki ihale paketleri
tamamlanmış ve sözleşme
imzalanmıştır:

• Sahada Monte Edilecek 
Tank Paketi

Aşağıdaki ihale paketleri
firmalara gönderilmiştir.
Firmalar ile görüşmeler
devam etmektedir:

• 2. Etap Temel İşleri,

• Yapısal Çelik ve Kaplama
Montaj İşleri,

• Saha Güvenlik İşleri,

• Sağlık Hizmetleri İşleri,

• Yemek ve Temizlik İşleri,

• Anahtar Teslim Baca 
Yapımı İşi.
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GAMA Güç Sistemleri doğal gaz
ve sıvı yakıt ile çalışacak toplam
kapasitesi 704.129 MW olan ve
3 adet GE 9 FA.03 gaz türbiniyle
ve 3 adet 324 H model jeneratörle
işletmeye alınacak Cezayir-
Boufarik Basit Çevrim Güç
Santralının yapım işleri Cezayir
Elektrik Üretim Şirketi Sonelgaz’ın
Ağustos 2013’te “fast-track” bir
proje olacağı ilan edilen ihale
sürecinde ve karşılıklı görüşmeleri
neticesinde 20 Ekim 2013 tarihinde
imzalanmıştır. 

GAMA Güç Sistemleri tarafından projenin
tasarım, mühendislik, ekipman ve malzeme
satın alma, yapım işleri, saha montaj,
kurulum, test ve devreye alma işleri,
santralde çalışacak personelin eğitimi ve
santralı işletmeye başlatma işleri
yapılacaktır.

Endüstriyel devreye almanın sözleşmesel
tamamlanma tarihi proje başlangıç
tarihinden 10 ay sonra 20 Ağustos, 2014 ve
projenin tamamlanma tarihi proje başlangıç
tarihinden itibaren 14 ay sonra 20 Aralık
2014’tür. Ancak zeminle ilgili farklılıklar ve
zemin iyileştirme gereksinimi, projenin
planlanan tamamlanma tarihinde
gecikmeye neden olacaktır. Bu bağlamda
süre uzatımı ve ilgili maliyetler için İşveren
ile görüşmelere başlanmıştır.

Sahadaki mobilizasyon işlerinin ilk fazı
büyük ölçüde tamamlanmış, bu bağlamda
İşveren ve GAMA ofisleri, GAMA yatakhane
ve yemekhanesi tamamlanmıştır.
Mobilyaların montajının tamamlanmasının
ardından 2014 Nisan ayının ikinci
haftasında kullanıma hazır olacaktır.

Santralın ve sahanın su ihtiyacını
karşılamak için yapılması gereken sondaj
kuyusu açma işleri tamamlanmış ve
performans testine başlanmıştır.

Zemin etüt işleri tamamlanmış ve detaylı
zemin raporu yayınlanmıştır. Proje
sahasının zemin durumu sözleşmede
belirtilenden farklılıklar göstermektedir.
Bu bağlamda detaylı zemin raporunda ön
yükleme yapılması gerekliliği
öngörülmüştür. Ancak, ön yükleme işi çok
uzun zaman alacağından, “fast-track” proje
yaklaşımı çerçevesinde taş kolon
uygulaması üzerinde  detaylı mühendislik
çalışmaları tamamlanmış ve müşteriden taş
kolon uygulaması için onay alınmıştır. 

Zemin iyileştirme işleri için ön tasarım
işlerinin tamamlanması ile Keller firması ile
sözleşme imzalanmıştır. Bu tasarımlara
göre; tank bölgeleri haricinde 600-700 mm
çapında ve toplam 110 km uzunluğunda
enjeksiyonlu taş kolon ve kuru taş kolon
uygulanarak zemin iyileştirmesi
yapılacaktır. Aynı zamanda iki adet taş
kolon makinasının da ülkeye sevki
sağlanmıştır. Gümrükte işlemlerin ardından
2014 Nisan ayının 3. haftasında sahadaki
çalışmalara başlaması planlanmaktadır.

Boufarik 750 MW Basit Çevrim
Elektrik Santralı Projesi
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İnşaat işleri için taşeronlar ile görüşmeler
sonlandırılmış ve Mısırlı firma ile sözleşme
imzalanmıştır. İnşaat taşeronunun 2014
Nisan ayı içinde saha mobilizasyonuna
başlaması planlanmaktadır. 

Ayrıca 2014 Nisan ayı içerisinde mekanik
ve elektrik işleri ilgili taşeron paketlerinin
hazırlanması ve taşeronlara iletilmesi
planlanmaktadır.

Saha imalat tankları malzeme imalat ve
tedariki ve sonrasında montaj işleri için
taşeron ile anlaşılmıştır. 2014 Nisan ayı
içinde sözleşme imzalanması
planlanmaktadır. 

Ekipman ve malzeme tedarikçileri ve alt-
yükleniciler ile görüşme ve anlaşmaların
yapımına devam edilmektedir. Bu bağlamda
MV/LV Switchgear, Motor Kontrol Panoları,
Doğalgaz Isıtıcı, Emisyon Ölçüm Cihazı,
Orta-Düşük Gerilim Trafoları, DCS, kontrol
ve emniyet vanası, kapalı çevrim suyu
pompası ve Fabrikasyon Üretim Çelik Tank
anlaşmaları yapılmış, detay mühendislik
işleri ve üretimleri başlatılmıştır. 

Hali hazırda likit yakıt ısıtma, enstrüman,
trafo koruma panoları, dizel jeneratör,
yangın pompaları, UPS-DC, vana/boru ve
yüksek voltaj iletim hattı için tedarikçi ve
alt-yüklenici firmalarla görüşmelere devam
edilmektedir.

Ağır ekipmanların taşınması ve montajı
(3 adet GT/GTG ve 3 adet GSU) ve diğer
ekipmanların taşınması için lojistik firması
ile sözleşme imzalanmıştır. 3 adet GT ve
GTG ve bütün yardımcı MSD skidler USA
porta gelmiş bulunmaktadır. 2014 Nisan
ayının ikinci haftasında sevkiyata
başlanması planlanmaktadır. 

20 Mart 2014 itibarı ile yaklaşık ilerleme
yüzdeleri şöyledir:

Genel % 15,81

Mühendislik % 48,80

Satın alma % 32,63

Yapım işleri % 0,67
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GAMA Enerji’nin kendi yatırımı olan
Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim
Santralı’nın bütün müteahhitlik ve şalt
sahası anahtar teslim işleri GAMA Güç
Sistemleri ve GE Energy konsorsiyumuna
aittir. GAMA Enerji’nin kendi portföyü
içindeki en büyük enerji santralı olan ve
yapımına 3 Aralık 2013 tarihinde alınan işe
başlama emri (NTP) ile başlanan santralın
tamamlanma süresi 32 ay olup, 2016 yılı
Ağustos ayında anahtar teslim yapım
işlerinin bitirilmesi öngörülmektedir. 

Proje kapsamında GAMA Güç Sistemleri ve
GE Energy konsorsiyumu tüm ana
ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı
ekipmanların temini, santralın tüm konsept
detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik,
elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin
montajı, testleri, devreye alma işleri ve
İşveren personelinin eğitiminden sorumlu
olacaktır. GAMA Güç Sistemleri olarak
türbinler, atık ısı kazanları, DCS ve WTP
dışındaki bütün elektro-mekanik
ekipmanların tasarımı, satın alması ve
devreye alımı, bütün borulama, saha
imalatı tanklar, inşaat ve elektro-mekanik
montaj işleri kapsamımız dahilindedir.

Santralın ana mühendislik alt yüklenicisi
İspanyol tasarım firması olup,

Şubat 2014’de tüm tarafların hazır
bulunduğu bir dizi tasarım toplantısı
yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlanması
ile genel mühendislik işlerinin büyük ölçüde
ivme kazanması planlanmaktadır.

Proje ile ilgili satın almalarda, Alstom ile
jeneratör yükseltici trafolar, SPIG ile hava
soğutmalı kondenser, Alstom ile 380 kV
yüksek gerilim şalt sahası sözleşmeleri
imzalanmıştır. Bunun yanı sıra yapısal çelik
ve cephe kaplaması, türbin binası vinçleri,
besi suyu besleme pompaları, fin fan
soğutucu, kondens pompaları, izole faz
busduct, jeneratör devre kesicileri gibi
temel santral ekipmanlarının da satın alma
ihaleleri başlatılmıştır.

3 Aralık 2013 işe başlama tarihinden
itibaren sahada kazı işlerine hız verilmiş,
Mart ayı sonu itibariyle 657.100 m3 toplam
kazı miktarı ile toplam planlanan kazı
çalışmalarının %96’sı tamamlanmıştır.
İnşaat işleri ile ilgili ihale dosyası
oluşturmuş ve tekliflerin toplanmasına
başlanmıştır. 

Halen Ankara merkez kadromuzda
15 personel çalışmakta olup, inşaat ve
mobilizasyon işleri ile ilgili çalışmalar
toplam 20 kişilik GAMA ve 22 kişilik taşeron
kadrosu tarafından yürütülmektedir.

840 MW Kırıkkale Doğalgaz
Kombine Çevrim Güç Santralı

sDEVAM EDEN PROJELER



35OCAK - fiUBAT - MART 2014

DEVAM EDEN PROJELERw

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
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 çalışmalarına, 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 gelinmiştir. İnşaat işleri taşeron
adayları ile görüşmeler, proje başlama
tarihindeki belirsizliğe bağlı olarak, bekleme
sürecine girmiştir. 

İşverenin talebi doğrultusunda, ETKB nezdinde
proje ön onayı için gerekli olan dökümanlar
hazırlanıp işverene sunulmuştur.

İşveren Metcap firmasının proje finansmanı ile
ilgili temasta olduğu yatırımcı firma Gazprom ile
yaptığı teknik ve ticari son tur görüşmeler
tamamlanmıştır. Yeni yatırımcı adayı Gazprom
tarafından talep edilen belli konulardaki
iyileştirmeye yönelik mutabakatımız İşverene
bildirilmiştir. İşveren ile yeni yatırımcı arasındaki
ticari görüşmelerin sonucuna göre hareket
edilecektir.

Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı
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GAMA Enerji portföyünde 2010 yılından bu
yana işletmede olan SARES RES için 2013
Ekim ayında EPDK’dan 5 MW kapasite
artışı onayı alınmıştır. 2014 Mart ayı
başında SARES RES’e ait mevcut  9 adet
GE 2,5-100 XLE tipindeki türbinlerin
elektriksel gücünün tedarikçi firma
(GE Wind GmbH) tarafından geliştirilen
yeni güç eğrisi (power curve) ve yazılım
imkanlarından yararlanılarak türbin
elektriksel gücü 2.750 kW çıkartılmış ve
tesisin şebekeye bağlı kurulu gücü Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
yapılan geçici kabul ile 24,75 MW olmuştur.
EPDK tarafından izni alınmış olan ilave
10. türbinin yasal izinlerinin alınması ve
yapımının tamamlanması ile santral kurulu
gücü 27,5 MW olacaktır. 

2013 yılı Temmuz ayında finansmanı
kapatılarak yapımına başlanılan Manisa ili
Akhisar ilçesi sınırları içinde yer alan ve
kurulu gücü 35 MW olan Gökres-2 RES için
inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Santral, 2014 Temmuz ayı içerisinde
devreye alınacaktır. 

GAMA Enerji’nin 2013 Aralık ayında satın
aldığı şirket ile portföyüne kattığı Manisa ili
Kırkağaç ilçesinde bulunan 45 MW kurulu
gücünde lisanslanan Kırkağaç RES Projesi
kapsamında inşaat öncesi dönemde
alınması gereken izinler tamamlanma
aşamasında olup, Proje’nin yapımına
2014 3. çeyreği içerisinde başlanılması
planlanmaktadır. Aynı şekilde, satın alınan
şirketin sahip olduğu diğer bir üretim lisansı
da Marmara Adası’nda 10 MW kurulu güce
sahip olacak Marmara RES’dir. Her iki
projenin de 2015 yılı sonunda faaliyete
geçmesi planlanmaktadır. Her iki proje için
de kapasite faktörü P(75) değerine göre
%40’ın üzerindedir. Projelerin finansmanı
için çalışmalar devam etmektedir.

Rüzgar enerjisine dayalı varlıklarının,
lisanslanan toplam kurulu gücünü
127,5 MW’a yükselten GAMA Enerji,
piyasada lisans satışı yapılan yenilenebilir
enerji projelerini değerlendirmeye devam
etmekle birlikte, TEİAŞ tarafından
açıklanan yeni kapasiteler için 2015 Nisan
ayında yapılacak yeni lisans başvuruları
için de çalışmalarını sürdürmektedir.
Önümüzdeki beş yıl içinde rüzgar kurulu
gücünü 300 MW’ın üzerine çıkarmayı
hedeflemektedir.

GAMA Enerji Rüzgar Enerji Santralı
(RES) yatırımlarına devam ediyor.
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■ Faaliyette   ■ Yapımı Devam Eden ■ Yapımına Başlanılacak

Sares Karadağ GÖK II Kırkağaç Babadağ 
RES RES RES RES RES

Yer Çanakkale İzmir Manisa Manisa Balıkesir

Kurulu Güç *27,5 MW 10 MW 35 MW 45 MW 10 MW

Ticari İşletmeye 
Giriş Tarihi 2010 2012 2014 2015 2015

* * İlave edilecek türbin ilave toplam kurulu güç 27,5 MW olacaktır. 
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GAMA Enerji’nin Kırıkkale’de yatırımına
başladığı 840 MW kapasiteli Kırıkkale
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı projesi,
tüm hisseleri GAMA Enerji ve diğer GAMA
Grubu şirketlere ait İçanadolu Doğalgaz
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından
yürütülecektir. Proje’nin finansman
sözleşmeleri tahtındaki ön şartları
tamamlanarak ilk kredi kullandırımı Aralık
2013 tarihinde yapılmış olup, enerji santralı
ve şalt sahası anahtar teslim müteahhitlik
sözleşmesi GAMA Güç Sistemleri ve GE
Energy Konsorsiyumu ile imzalanmıştır. 

Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim
Santralı projesi kapsamında yapılacak
57 km’lik 380 kV havai elektrik iletim hatları
yapım işleri sözleşmesi ŞA-RA Enerji
İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile; doğalgaz
bağlantı hattının müşavirlik ve yapım işleri

denetim sözleşmesi ise ENVY Enerji ve
Çevre Yatırımları A.Ş ile Mart 2014
tarihinde imzalanmıştır. 

Doğalgaz bağlantı hattı yapım işleri için
harita, güzergah belirlenmesi ve şartname
hazırlanması işlerine başlanılmış ve 2014
Mayıs ayı içinde yapım müteahhitinin
seçilmesi ve ilgili sözleşmenin imzalanması
hedeflenmektedir.

2016 yılı 3. çeyreğinde içinde işletmeye
geçmesi planlanan ve işletme ve bakım
işleri yine GAMA Enerji’nin alt kuruluşu olan
GEAŞ İşletme ve Bakım A.Ş. tarafından
yapılacak olan Kırıkkale Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı’nın geçici kabul ve işletme
dönemleri için uzun süreli doğalgaz alım
anlaşmaları çalışmalarına da başlanmıştır. 

Birincil enerji kaynağının temininden
itibaren riskleri en aza indirgemek için

Kırıkkale Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı
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dengeli bir portföy yapısı oluşturulması
temel ilke olarak kabul edilmiş, bu
kapsamda da başta BOTAŞ olmak üzere
doğalgaz ithalat ve toptan satış lisansı
sahibi firmalar ile görüşmeler
sürdürülmektedir. Bu kapsamda 5 firma ile
gizlilik anlaşmaları imzalanarak gaz tedarik
sözleşmesine temel teşkil edecek ön
protokoller üzerinde değerlendirmeler
yapılmaktadır. 

Yıllık doğalgaz tüketiminin 1 bcm
(1 milyar Sm3) üzerinde olacağı
hesaplanan Kırıkkale Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı’nın sözkonusu tüketimi
Türkiye’nin 2013 yılı toplam tüketimi olan
38 bcm’in yaklaşık % 2,6’sına denk
gelmektedir.

Elektrik ticareti ile ilgili olarak başta
doğalgaz tedarikçisi firmalar ile karşılıklı

emtia ticareti (tolling) anlaşmaları olmak
üzere, enerji piyasasında kısa, orta ve uzun
dönemli enerji satış anlaşmaları
yapılabilmesi ve serbest tüketici olma hakkı
kazanan son kullanıcılara enerji satışının
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan
organizasyonların ve bilgi sistemleri
altyapısı oluşturulmasına yönelik yapılanma
çalışmaları sürdürülmektedir. Üretilen
elektriğin sisteme satılması hedeflenen
kısım için ise gerek mevcut Gün Öncesi
Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve Yan
Hizmetler de gerekse de yakın dönemde
EPİAŞ ile birlikte devreye girmesi beklenen
Gün İçi Piyasasın da kar oranı yüksek
satışların gerçekleştirilebilmesi için üretim
ve satış optimizasyon araçlarının temini
amaçlı çalışmalara başlanmıştır. 
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sGAMA T‹CARET ve TUR‹ZM A.fi.’den HABERLER

İş makineleri sektöründeki konumunu
giderek güçlendiren GAMA Ticaret ve Turizm
A.Ş., konularında dünyanın en büyük
üreticilerinin distribütörlükleri, genişleyen
ürün yelpazesi, proje bazlı ürettiği çözümler,
montaj, entegrasyon ve hafif üretim
faaliyetleriyle bu sektörde hızlı ve istikrarlı
gelişimine devam etmektedir. Bu kapsamda
Ostim tesislerinde Zoomlion firmasıyla
yapılan anlaşma kapsamında kule vinç
mastlarının ilk üretimine yönelik çalışmaların
tamamlanmasıyla, ilk mast üretimi başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, gerek
Zoomlion firmasıyla işbirliğimizin gelişmesine
yönelik gerekse imkan, kabiliyetlerimiz ve
rekabet gücümüzün artmasına yönelik
önemli bir adım atılmıştır. 

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., Türkiye resmi
distribütörlüğünü yürüttüğü dünyanın en büyük
beton ekipmanları üreticisi olan Zoomlion
firmasının üretimi uzun bom
yapılı, 6 bölümlü, 56X-6RZ
model 56 metre kamyon
üstü beton pompasını
hazır beton üreticisi
firmalarından Kumcular
Beton A.Ş.’ye  teslimatını

gerçekleştirmiştir. Böylelikle, 4 akslı şase
üzerinde, Türkiye’deki en uzun bom yapılı
Kamyon Üstü Beton Pompası, GAMA
tarafından Ostim tesislerindeki montaj ve test
işlemlerinin ardından kullanıma sunulmuştur. 

Türkiye’de Zoomlion Kule Vinç Mast Üretimi:

4 aks üzerinde Türkiye’deki en yüksek bomlu kamyon üstü beton pompası:



Türkiye Hazır Beton Birliği koordinasyonunda
düzenlenen Hazır Beton, Çimento, Agrega,
İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı
“BETON 2014”, 17-19 Nisan 2014 tarihleri
arasında Ankara Ticaret Odası
Congresium’da düzenlenecektir. Bundan
sonra bir yıl İstanbul, bir sonraki yıl Ankara

olmak üzere her yıl düzenlenecek fuarın
Ankara’daki ayağına 224 metrekare alanda
özgün standıyla yer alacak olan GAMA
Ticaret, 56X-6RZ kamyon üstü beton
pompası ile “City Pump” ürününü
sergileyecektir.

GAMA Ticaret, 21 ton çalışma
ağırlığına sahip Zoomlion üretimi
ekskavatörü de Hayri Deniz firmasına
başarıyla teslim etmiştir. Bu ürün
grubunda ilk teslimatı gerçekleştiren
GAMA Ticaret, Türkiye’deki
ekskavatör pazarından önemli bir pay
almayı hedeflemektedir.

GAMA Ticaret, ilk defa Beton 2014 fuarında
tanıtılacak olan Zoomlion üretimi City
Pumpları ithal etmeye başlamıştır. City
Pumplar için şimdiden sipariş alınmaya
başlanmış olup, kamyona montaj işlemleri
yine GAMA Ticaret tarafından Ostim
tesislerinde yapılacaktır. Sabit beton
pompalarının kamyona monte edilmiş bir

versiyonu olan bu pompalar sabit beton
pompasının yüksek binalara beton basma
gücüyle mobilite ihtiyaçlarını bir arada
sunmaktadır. Bu yeni ürün grubu ile ilgili
olarak bu yıl ve önümüzdeki yıllarda
sektörden çok fazla talep geleceği
öngörülmektedir.
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Türkiye’deki ilk Zoomlion City Pump:

Türkiye’deki ilk 
Zoomlion ekskavatör: 

BETON 2014 Fuarı:



Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
(DEHB) ve Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
sorununa sahip bir bireyim(*). Çocuğumdaki
sorunlar nedeniyle 25 sene önce Çocuk Ruh
Sağlığına başvurduk. DEHB ve ÖÖG tanısı
ve tedavisine başladık. Oğlum Lise 2 de iken
Anababa eğitimi aldık. Bu eğitimlere gelen
kişilerle de Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve
Özel Öğrenme Güçlüğü Derneğini kurduk.
Oğlumun tedavi sürecinde kendi sorunumu
öğrendim. Kendi kendime
“anlamlandıramadığım davranışlarımın
anlamını buldum” dediğimi hatırlıyordum. 

DEHB bireyin akademik başarısını, aile
hayatını, sosyal ilişkilerini ve benlik saygısını
olumsuz yönde etkileyen psikiyatrik bir
bozukluktur. Bu bozukluk sadece çocukluğa
özgü değildir. Ergen ve erişkinlikte de devam
eder ya da tanı alır.Tedavi edilmediğinde bu
bozukluğa karşıt olma-karşı gelme
bozukluğu, davranım bozukluğu, depresyon,
duygu-durum bozukluğu ve anksiyete (kaygı)
bozukluğu eklenerek işin içinden çıkılmaz bir
duruma dönüşür. Alkol, madde bağımlılığı
bataklığından çıkarmakta çok zorluk çekeriz. 

DEHB denilince toplumun aklına “eli dursa
ayağı durmayan, kıpır kıpır, oturmayan
(yorulduğunda otursa bile birkaç saniyede
şarj olan) çok konuşan çocuk” tipi gelir. Bu
doğru olsa da çok eksiktir. Şöyle ki;

DEHB’nun üç çeşidi vardır. 

1- Dikkat Eksikliği
2- Hiperaktivite
3- Dikkat Eksikliği + Hiperaktivite (Karma tip)

DEHB’nun üç temel belirtisi vardır.

1- Dikkat Eksikliği
2- Aşırı hareketlilik
3- Dürtüsellik

Her DEHB tanısı almış bireyde bu üç belirti
aynı anda görülmeyebilir.

DEHB’nun üç çeşidinden eğer dürtüsellik
belirtisi eşlik etmiyor ise Hiperaktivite tipinin
tedavisi gerekmez.   Bir bireyde DEHB’dan
söz edebilmek için bu belirtilerin 12 yaştan
önce başlaması, birden fazla ortamda sürekli
görülüyor olması (Ev, iş, okul gibi) ve kişinin
günlük yaşamını etkiliyor olması gerekir.
“Anlattıklarımın içinde hepiniz kendinizden bir
parça bulacaksınız. Buna DEHB
diyebilmemiz  için hayatınızı ne derece
etkilediğine bakmanız gerekir.” cümlemi her
paylaşımımda kullanırım.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanımladığı
DEHB ölçütlerine aktığımızda

I. Dikkat Eksikliği ölçütleri

1- Belirli bir işe dikkatini vermekte zorlanır.
2- Dikkati kolayca dağılır.
3- Dikkatsizce hatalar yapar.
4- Başladığı işi bitiremez.
5- Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş

gibi görünür.

6- Görev ve etkinlikleri düzenlemekte
zorlanır.

sD‹⁄ER

Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu
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7- Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri
yapmaktan kaçınır (ev ödevi, okul
etkinlikleri gibi).

8- Etkinlikler için gereken eşyalarını
kaybeder.

9- Günlük etkinliklerde unutkandır.

Bu 9 belirtiden en az altısının 6 aydır, birden
fazla ortamda görülüyor olması durumunda
dikkat eksikliği düşünülür.

II. Hiperaktivite ölçütleri

1- Eli ayağı kıpır kıpırdır.

2- Oturduğu yerde duramaz.

3- Gereksiz yere sağa sola koşturur, eşyalara
tırmanır.

4- Sakince oynamakta zorlanır.

5- Sürekli hareket eder ya da sanki motor
takılmış gibidir.

6- Çok konuşur.

III. Dürtüsellik ölçütleri

7- Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verir.

8- Sırasını beklemekte güçlük çeker.

9- Başkalarının sözünü keser ya da
oyunlarında araya girer.

Hiperaktivite ve dürtüsellik ölçütü olarak
tanımlanan dokuz belirtiden en az altısının,
en az altı aydır, birden fazla ortamda
görülüyor olması durumunda hiperaktivite
olabileceği düşünülür.

DEHB’nin temel belirtilerine kısaca
değinmemiz gerekirse;

Dikkat Eksikliği

Kişinin yaşıtlarına göre dikkat süresinin daha
kısa olmasıdır. Bu kısalığa dikkatini
toplayamama ile topladığı dikkatinin çok
kolay dağılabilmesi de eşlik eder. Dikkatsizce
hatalar yapar, eşyalarını kaybeder, unutkan
ve dağınıktır. 

Aşırı Hareketlilik (hiperaktivite)

Aşırı hareketli birey yerinde oturamaz.
Devamlı hareket halindedir ve çok konuşur.

Dürtüsellik 

Bireyin davranışlarını kontrol edememesidir.
Düşündüğünü düşündüğü anda yapar ya da
söyler. Bu nedenle acelecidir. İstekleri
erteleyemediği gibi sırasını beklemekte
güçlük çeker.

DEHB’li bireyin tek yumurta ikizinde de
DEHB olma oranı %80-90, çift yumurta
ikizlerinde de DEHB olma oranı %30’dur. Bu
nedenle DEHB nin oluşumunda kalıtsallık-
DEHB babam dan bana benden oğluma
geçmiş. Yüksek olasılık ile oğlumdan da
torunuma geçecek- ön plandadır. Ayrıca,
çevresel etkenler ile beyindeki yapısal ve
işlevsel farklılıklar DEHB’nin oluşumuna
neden olabilmektedir.

DEHB’nin tedavisinde ilaçlar çok etkili ve
yararlıdır. Bu kadar etkili olmasına rağmen
DEHB’nin ortadan kalkmasını sağlamaz.
Beyni zorlukları aşmaya hazır hale getirir.
Bu aşamada yapılması gereken doğru ana
baba ve öğretmen davranışlarıyla DEHB’li
bireyin bunu alışkanlık haline getirmesini
sağlamaktır. 

(*)H.Nezih Çıngır

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme
Güçlüğü Derneği Başkanı

www.hiperaktivite.org.tr 

hiperaktivite-wr.net

0312 425 7 425

05335901790
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Yangın Anında Yapılmaması
Gereken Şeyler 

• Telaşlanmayınız, 

• Bulunduğunuz yerde yangın ihbar
düğmesi varsa ona basınız, 

• İtfaiyeye telefon ediniz, 

• Yangın adresini en kısa ve doğru
şekilde bildiriniz, 

• Mümkünse yangının cinsini (Bina,
benzin, araç vb) bildiriniz, 

• Yangını çevrenizdekilere duyurunuz, 

• İtfaiye gelinceye kadar yangını
söndürmek için elde mevcut
imkanlardan yararlanınız, 

• Yangının yayılmasını önlemek için kapı
ve pencereleri kapatınız, 

• Bunları yaparken kendinizi ve
başkalarını tehlikeye atmayınız, 

• Görevlilerden başkasının yangın
sahasına girmesine mani olunuz.

Yangın Öncesi Alıncak Tedbirler

• Çocukların kibrit, çakmak gibi yakıcı
maddelerle oynamasını engelleyin,

• Evde çocukları yalnız bırakmayın,
kesinlikle kapıyı üzerlerinden
kilitlemeyin,

• Evcil hayvanların bulunduğu yerlerde
açık ateşli (mum, gaz lambası, mangal)
aydınlatıcı ve ısıtıcıları bırakmayın,

• Ev, işyerleri ve araçlarda başlangıç
halindeki yangınların söndürülmesinde
kullanılmak üzere TSE’ ye uygun yangın
söndürme cihazı bulundurun,

• İş yerlerinde sivil savunma ekipleri
oluşturun ve eğitim almalarını sağlayın.

• İtfaiye ihbar telefonunu (ALO 110)
öğrenin,

• İtfaiye ihbar telefonunu gerçek ihbarlar
için kullanın, gereksiz yere meşgul
etmeyin,

• Olay mahallinin adresini açık, doğru ve
net olarak bildirin, olay yerine en yakın
yardımcı nokta vermeyi unutmayın.
(okul, cami, durak, resmi daire vs.),

• Olayın cinsini, hangi katta olduğunu,
içeride canlı olup olmadığını bildiriniz,

Bunu biliyor musunuz?
Lütfen not alın!

YANGIN İMDAT - 110
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• Soğukkanlı olun, PANİK YAPMAYIN!

• Olay mahallinde itfaiyenin çalışmalarına
engel olmayın,

• Aracınızı trafiği aksatacak yerlere park
etmeyin,

• Aracınızı yangın musluklarının
kullanımını engelleyecek şekilde park
etmeyin,

• Bacasız şofben kullanmayın,

• Bacaların temizliğini ehil kişilere
yaptırın, kendiniz yakarak temizlemeyin,

• Isıtıcılarınızı perde, koltuk vb. yanıcı
nesnelerden uzak tutun,

• Gaz ile çalışan ev aletlerini sızıntılara
karşı sık sık kontrol edin,

• Gaz kaçağı hissettiğiniz zaman, gaz
geçişini durdurun, kapı ve pencereleri
açarak ortamı havalandırın,

• Kıvılcım saçan bir hareket yapmayın.
Elektrik düğmeleri ve prizlerle
oynamayın,

• Boş ve dolu yedek LPG tüplerini ayrı ve
serin yerlerde muhafaza edin,

• LPG tüplerinin değişimi sırasında kaçak
kontrolünü kibrit, çakmak ile yapmayın,

• Tüpleri yan yatırarak kullanmayın,
üzerlerini örtmeyin,

• Yanıcı sıvıları kapalı kaplar (cam
olmayan) içerisinde, yakıcı maddeler ve
güneş ışığından uzak ve çocukların
ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin,

• Sönmemiş sigara izmariti ve kibrit
çöplerini dikkatsiz bir şekilde atmayın,
kül tablalarını dökmeden önce kontrol
edin,

• Yatakta kesinlikle sigara içmeyin,

• Tavan arası, bodrumlar, asansör
boşlukları, aydınlatma ve havalandırma
boşlukları gibi yerleri temiz tutun,

• Elektrik tesisatınızı kontrol ettirin,
mümkünse otomatik sigorta kullanın,

• Elektrikli ev aletlerinizin fişlerini
kullanmadığınız sürede prizde takılı
bırakmayınız,

• Çoklu (grup) priz kullanmaktan mümkün
olduğunca kaçının,

• Soba kullanırken yangınlara ve
zehirlenmelere karşı dikkatli olun.
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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 ile GE Healthcare ile
yapılan çalışmalar sonucunda özel sektör-
yüksekokul işbirliği konusunda önemli bir
adım daha atılmıştır.

GE, Ankara Bölgesi’nde ODTÜ Biyomedikal
Mühendisliği, BAŞKENT Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği ve Meslek
Yüksekokulu ile gerçekleştirdikleri çalışmalar
kapsamına AÜ GAMA Meslek
Yüksekokulu’nu da dahil etme kararı almıştır.
Bu çalışmalar; staj kontenjanı ve önceliği, GE
İnsan Kaynaklarının okul bünyesinde
gerçekleşecek, çalışma imkânları konusunda
bilgilendirme toplantıları düzenlemesi, kıdemli
GE biyomedikal mühendislerin belirli
zamanlarda okula gelerek öğrencilere meslek
ile ilgili toplantılar düzenlemeleri, teknik
doküman paylaşımı ve ders notu sağlanması
olarak kullanılması sayılabilir. GAMA-OKUL-
GE ortaklaşa olarak bu çalışmaları
düzenleyecek ve geliştirecektir.

GE, imkânları dâhilinde cihaz parçaları ve
teknik konularda okula yardımcı olacaktır.
Bu konu kapsamında ilk bağış olan parçalar
okula iletilmiş ve laboratuvarlara
yerleştirilmiştir;

1) Gama kamera cihazında kullanılan
detektörün hastaya yakınlaşmasını
sağlayan elektronik kartlar.

2) Pet/CT cihazında kullanılan, pet
modüllerinden alınan sinyali yükselten
amplifier.

3) TFT ekran

4) Pnömatik ünite

5) PC ana kart

6) Gama kamera cihazında kullanılan
detektörün hareketini sağlayan motor

7) Gama kamera cihazında kullanılan
detektörlerin birbirine kilitlenmesini
sağlayan mekanizma

8) Hasta başı monitörün kiti

9) Power supply

10) Hasta başı monitörün tuş takımı

11) display board

12) Küvöz kontrol paneli

13) pnömatik ünite

14) Ventlitatör

15) Kan ısıtıcı

16) Küvöz motoru

17) CPV board

18) Biyomedikal Kitaplar (5 adet)

Ayrıca, Entegre Sağlık Kampüsleri
projelerinde GAMA MYO ile ortak projeler
geliştirilebilecektir (Ör: kalibrasyon
laboratuvarı, dozimetre laboratuvarı,
mezunların bu kampüslerde istihdam
edilmesi, danışmanlık alınması, vs.).

Ankara Üniversitesi
GAMA Meslek Yüksekokulu
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Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project 
Hatay / Turkey (page 22)

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 handed over to client during 2014 August,
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 March 2014 are as follows:

Overall Progress 97.00%

Engineering Progress 100.00%

Procurement Progress 100.00%

Construction Progress 99.00%

Commissioning Progress 62.00%

Overall structural steel erection progress is
99% by end of March  2014. Cladding works
have 99% progress by end of March 2014.

100% of engineering works and procurement
works have been completed. Procurement of
any outstanding commodity items is in progress
as per site engineering changes. Delivery of
the outstanding main and auxiliary equipment
is in progress.

All the civil works excluding installation of some
miscellaneous platforms, completion of
architectural works of admin buildings, site road
works and closure of punch items have been
completed. In addition, all the piping,
mechanical, electrical and I&C erection works
of the equipment and system have almost been
completed. Insulation works are in progress. 

Commissioning works are in progress. Fuel gas
has been delivered into Gas Turbine, and First

Fire operation has been completed. Steam
blows of auxiliary steam lines have been
performed. Commissioning works will continue
with synchronization, steam blows, steam
admission to steam turbine, combine cycle
commissioning and testing works.
Furthermore, performance tests of the water
treatment plant are in progress. 

As project management team, it is focused on
to overcome local permits in order to catch the
goal of provisional acceptance. By the end of
March 2014, concerning quality and work place
safety in accordance with the top priority and
importance as our company policy requires,
approximately 1100 staffs are working at the
site for construction and commissioning works.

Al-Khalij 4x350 MW PP Civil Works /
Libya (page 24)

The Al-Khalij 4X350 MW Power Plant project -
suspended due to civil war in Libya- resumed
by remobilization of all Contractors since
November 2012. As of March 2014,
construction progress is 89% where overall
progress of GAMA’s scope reached to 95%.
First fire for Unit 1, very critical milestone for
the Project, was achieved on 15 February
2014. GAMA’s existing workforce at site is 950
and will start to decrease in May, as
demobilization will commence.

Kaluga Electro Stell Melting Complex
Project / Russia (page 26)

Belonging to NLMK Group “Kaluga Electro
Steel Melting Complex Project” is the
construction of a Greenfield electro steel
melting 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.
From the beginning of August 2013, the plant is
operating in planned fabrication mode.  

Elimination of the punch items, which had been
spotted during hot tests and handing over of
the plant’s units, have been carried out during
January-March’13 period. 

ENGLISH SUMMARYw
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There is no remaining punch-items in process
units from the end of January. 

The “Documentation Packages”, which is a
must for the handing over of the plant, have
been completely prepared and submitted to
Client. As the result, by ending March 2014,
%99 of “Documentation Packages” have been
approved and accepted by the Client.

Demobilization of manpower and temporary
facilities are being carried out according to the
“Demobilization Plan”. As of ending 2013, %85
of the temporary facility building has been
dismantled, packed and transported to GAMA
Moscow Warehouse.

Currently 4 subcontractors, including catering
and security, are being working at site fort the
punch cleaning and completion Works.

Currently 117 labor, 29 Turks and 88 locals, are
being working at site.

DISI Mudawarra to Amman Water
Conveyance System / Jordan (page 28)

The Performance test was completed in
January 2014 and the commercial operation
has been started according to Project
requirements and specifications.

The procurement activities have been
completed with the completion of the
engineering activities. The ongoing activities
are the procurement of the damaged/
sabotaged and stolen parts of the project
together, repairing activities for the damaged
pumps together with delivery of spare parts
which are necessary for the operation of the
project.

The well drilling activities have been completed
in September, 2013. Fishing works at one of
the wells sabotaged by the locals have been
continued.

The activities and necessary actions to close
the punch items and NCRs are ongoing.

The performance test was successfully
completed by providing 107 million m3 /yr in
January 2014 and commercial issues for selling
water to Amman has started.  The 47 wells of
the total 55 wells which set the capacity of the
project are under operation. 

The repairing activities are ongoing for the
remaining 8 damaged pumps.

In total, 6,000,000 m3 excavation, 175,000 m3
concrete pouring, 33,000 m well drilling
activities have been completed in the Project.

In order to hand over the project officially, the
negotiations are ongoing with the Ministry and
Diwaco.  Under the present circumstances, the
draft agreement has been agreed between the
parties and the approval and signature of the
agreement in top management of the Ministry
has been awaited. After the signature of the
agreement, employer will hand over the project
with the approval of the lenders.

In project, total 33.48 million man-hour and
6.06 million man-hour without lost was
achieved until March 2014.

Khabat Thermal Power Plant Units
1&2 / Iraq (page 30)

Khabat Thermal Power Plant Units 1& 2 Project
Contract was signed on 03.Januaray.2013 and
Notice to Proceed (NTP) was issued on
30.September.2013. Land obsession problem
was solved for Plant Areas and Site was
handover date was on 21.Agust.2013. Water
Intake & Discharge Areas land obsession
problems are on-going.

After overcoming the difficulties experienced
during the start of the project, the site works
has started. The Earthworks Subcontractor with
whom the contract was signed before NTP
date, has started the earthworks after mobilized
their machinery to the site. Although the first
half of the March, excavation and filling works
could not be made due to the heavy rainfall,
about 70% of excavation and nearly 50% of
filling works have been completed until the end
of March. It is expected to complete all levelling
works in April.

Mobilization Works were planned in three
phases. The first mobilization phase is planned
to meet the offices and restaurant requirements
of the GAMA pioneer team. Phase-1
mobilization works were completed in
November 2013.
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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. As
of 22.Feb.2014, Camp Facilities has been
handed over to POSCO&MOE with signing a
protocol. Thus, the second phase of the
Mobilization Works has been completed.

The third phase of the Mobilization Works is the
GAMA Camp Site and its facilities.
Manufacturing and transportation of
prefabricated buildings have been completed.
The foundation works of all prefabricated
buildings have been completed. 80% of the
panel installation of prefabricated buildings has
been completed and one of the office buildings
is started to use.  It is expected to complete
and stay in dormitories in the middle of the
April. Moreover, Well drilling works has been
completed and water samples has analyzed at
laboratories. In accordance with the
laboratories results, the water will be ready to
use with a simple treatment.

The mobilization underground works will be
done by GAMA. Procurement of the
underground items has been started. The
excavation and filling works for the
underground system is ongoing.

Boufarik 750 MW Simple Cycle Power
Plant (page 32)

GAMA Power Systems signed a Contract on
20.October.2013 with Algerian Company of
Electricity Generation Sonelgaz for Boufarik
Fast Track Simple Cycle Power Plant Project,
with a total capacity of approximately 704,129
MW. The power plant is designed to include 3
no.s of GE 9 FA.03 gas turbine and 3 no.s
Generator model 324H running with Natural
Gas and Fuel oil. GPS will be responsible for
the full and complete execution of the works
such as; the design, the engineering, the
procurement of equipment and materials
including long term spare parts, civil works,
construction, installation, assembly, testing,
training and commissioning of the Power Plant. 

Contractual date of industrial commissioning
has been noted as 20 August, 2014, which will
take 10 months from the commencement of the
Project, and the execution of the works are
planned to be completed on 20 December,
2014, which will take 14 months from the
commencement of the Project. However, due to
differences at sub-soil conditions and
requirement of soil improvement, there will be
delay on these contractual completion dates.
Hence negotiations with Employer in regards
time extension have been started.

Majority of First phase of the mobilization works
are completed at site, in that regards, employer
office, GAMA office, GAMA dormitories and
canteen has been completed. Installation of
furniture will be completed by second week of
April.  

Drilling of water well which will provide water
for plant operation and site is completed and
performance test of well is started. 

Detail soil improvement works are completed
and soil report has been issued. Sub-soil
condition of project site is differs from condition
given in EPC contract agreement. In this
context Final soil reports recommends pre-
loading method in order to improve the soil
condition however since pre-loading
methodology will require too much time due to
the fast track approach, GAMA has completed
detail engineering studies for Injected stone
column works and required confirmation from
Employer for stone column methodology has
been received.  

In this context, subsequent the completion the
pre-engineering activities for stone column, Soil
improvement work contract have been signed
with company named Keller.  According the
result of the this engineering studies, except
the tankage area, around 110 km stone column
with diameter differs between 600-700mm will
be executed at site. Two pieces of stone
column machine has been transported to
Algeria, subsequent completion of custom
clearance, machines works planned to be
started at site by third week of April. 

Negotiations for Civil sub-contractor package
have been completed and contract has been
signed with Egyptian Hassan Allam
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Construction Company. Civil sub-contractor will
be starting the site mobilization within April.

Besides during the period of April, sub-
contracting package for Mechanical and
Electrical works will be finalized and issued to
associated sub-contractor.

As for the Field Erected tank scope, an
agreement has been achieved with company
name TEKNOYAP with scope of material
procurement, fabrication and site installation.
Contract planned to be signed for this scope
within April. 

Negotiations and agreement for equipment
provider and sub-vendors are ongoing, to this
end, MV/LV Switchgear, MCC, CEMS, Fuel
Gas heater, MV-LV Transformer, DCS, safety
and control valves, CCWP and Shop
Fabricated Tank packages have been procured
from esteemed vendor and detail engineering
activities for these equipment is started.

Negotiations for LF Heater, Instrument,
Transformer Protection Panel, Black Start
Diesel Generator, Fire Fighting Pump, UPS-
DC, valve/piping, HV Extension packages are
ongoing.

Contract agreement has been signed with
company named Bertling for the transportation
and installation of Heavy Equipment (3 pieces
GT/GTG and 3 pieces GSU). Three pieces
GT/GTG and associated Auxiliary MSD skids
are arrived to USA port. Transportation of these
items scheduled for second week of April.

Following is Progress Summary as of 20 March
2014;

Overall 15.81%

Engineering  48.80%

Procurement 32.63%

Construction 0.67%

840 MW İç Anadolu Combined Cycle
Power Plant (page 34)

Construction of a Combined Cycle Power Plant
(CCPP) in Kırıkkale with a total power output of
840 MW is to be realized for “İç Anadolu
Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.” which
is the biggest power plant project of GAMA

Energy’s own portfolio. GAMA Power Systems
and GE Energy consortium is the main turnkey
EPC contractor of this project. Contractual time
of the industrial commissioning of the Project is
32 months after Notice to proceed (NTP) which
has been released on 3th December 2014. The
completion date of execution has been
predicted as August 2016.

GAMA Power Systems (GPS) and  GE Energy
Products France SNC as consortium
undertakes the responsibility of supply and
erection of two GE 9FB gas turbines, one GE
steam turbines, main equipment, HV
switchyard as well as all balance of plant
equipment and spare parts. Project constitutes
basic & detail design of the power plant, civil
works, structural, electro mechanical works,
erection, installation of electrical,
instrumentation & control systems, test and
commissioning, start-up works and training of
the Employer’s personnel.

Engineering subcontractor of the power plant
has been chosen as a Spanish company
(IDOM) and a series of engineering design
review meetings were conducted with all
parties involved on February 2014 in Bilbao,
Spain. Following these meetings, general
engineering works gained momentum to great
extent. 

From the procurement point of view, Generator
Step-Up Transformers with Alstom, Air Cooled
Condenser with SPIG, 380 kV HV Switchyard
with Alstom contracts have been signed.
Furthermore, procurement phase has been
started for the main equipment such as
Structural Steel, Cladding, Turbine Hall Cranes,
Feed water Pumps, Fin Fan Cooler,
Condensate Pumps, Isolated Phase Bus Duct,
Generator Circuit Breaker.

Excavation works have been accelerated after
the Notice to proceed in a great extent and
657100 m3 earthworks in volume which is 96
percent of total amount planned has been
excavated as of late March 2014.

At present, there are 15 employees working in
the central office in Ankara. Besides, civil and
mobilization works are being conducted by 20
GAMA and 22 Subcontractor employees on
site.
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Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli/Turkey (page 35)

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 new lander. 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 35)

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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èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -870
åVÚ ùãEäíêéëíÄNñàà ùêáàN NÄ

èêàêéÑNéå ÉÄáE

ïÄíÄâ / íìêñàQ (ÒÚr. 22)

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.
èrÓÂÍÚ, ÍÓÚÓr˚È ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔÂrÂ‰‡Ú¸

á‡Í‡Á˜ËÍÛ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2014 „Ó‰‡, ÒÚrÓËÚÒq ‰Îq

ÔÓ‰‡˜Ë ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÛ

íÛrˆËË.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔrÓÂÍÚ‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2014
„Ó‰‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È Ó·˙öÏ r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ:

VÒÂ r‡·ÓÚ˚ 97%

àÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ 100%

á‡ÍÛÔÍË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ 100%

ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 99% 

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ 62%

N‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2014 „Ó‰‡ Ó·˘ËÈ Ó·˙öÏ

ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 99%.
ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó„r‡Ê‰‡˛˘ËÏ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËqÏ ·˚ÎË

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 99% Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2014 „Ó‰‡.

100% ËÌÊÂÌÂrÌ˚ı r‡·ÓÚ Ë r‡·ÓÚ ÔÓ Á‡ÍÛÔÍË

·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. á‡ÍÛÔÍ‡ Î˛·˚ı ÓÒÚ‡‚¯ËıÒq

ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ‚‡rÓ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ËÁÏÂÌÂÌËqÏ ‚ ËÌÊËÌËrËÌ„Â Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.
V˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒq

ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq. 

Å˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı r‡ÁÌÓÓ·r‡ÁÌ˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ,
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚

‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ, r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚ı ‰ÓrÓ„ Ë r‡·ÓÚ˚

ÔÓ ÛÒÚr‡ÌÂÌË˛ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó ‚ÒÂ

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡Ï, ÔÓ

ÏÂı‡ÌÓÏÓÌÚ‡ÊÛ, ˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë

Í‡ÎË·rÓ‚ÍÂ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë ÒËÒÚÂÏ ·˚ÎË

ÔÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq

ËÁÓÎqˆËÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚.

V˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚.
JË‰ÍËÈ „‡Á ·˚Î ÔÓ‰‡Ì Ì‡ „‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚, Ë
·˚Î ÔrÓËÁ‚Â‰öÌ ÔÂr‚˚È rÓÁÊË„. Å˚Î‡

‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÔrÓ‰Û‚Í‡ Ô‡rÓÏ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı

Ô‡rÓ‚˚ı ÎËÌËÈ. èÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚

·Û‰ÛÚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òq Ò ÒËÌırÓÌËÁ‡ˆËÂÈ,
ÔrÓ‰Û‚ÍÓÈ Ô‡rÓÏ, ÔÓ‰‚Ó‰ÓÏ Ô‡r‡ Í Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌÂ, Ì‡Î‡‰ÍÓÈ ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ Ë

r‡·ÓÚ‡ÏË ÔÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌË˛. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó

ÔrÓËÁ‚Ó‰qÚÒq ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ì‡

r‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡ÌˆËË ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË.

äÓÏ‡Ì‰‡, rÛÍÓ‚Ó‰q˘‡q ÔrÓÂÍÚÓÏ,
ÒÙÓÍÛÒËrÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÏÂÒÚÌ˚ı

r‡ÁrÂ¯ÂÌËÈ ‰Îq ‰ÓÒÚËÊÂÌËq Á‡‰‡˜Ë ÔÓ

ÔrÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ ÔrËöÏÍÂ. N‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2014
„Ó‰‡ Û˜ËÚ˚‚‡q Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

r‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ Í‡Í ÔÂr‚ÓÓ˜Ârö‰Ì˚Â Ë ‚‡ÊÌ˚Â

ÔrËÓrËÚÂÚ˚, Í‡Í ÚÓ„Ó ÚrÂ·ÛÂÚ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡¯ÂÈ

ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 1100 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

r‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ.

èêéEäí ùãEäíêéëíÄNñàà 4X350 MVÚ

V ùãú-ïÄãàÑJE (ãàVàQ) ìóÄëíàE V

éÅôEëíêéàíEãúNõï êÄÅéíÄï èé

èêéEäíì (ÒÚr. 24)

èrÓÂÍÚ ˝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‚

ÔÓÒÎÂ ÌÓq·rq 2012 „Ó‰‡. V Ï‡rÚÂ 2014 „Ó‰‡

ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ

ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 89%, ‡ ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‚ÒÂı

r‡·ÓÚ, ‚ıÓ‰q˘Ëı ‚ Ó·˙ÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA»,
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 95%. èÂr‚˚È Á‡ÔÛÒÍ ÅÎÓÍ‡-1, Ó˜ÂÌ¸

ÍrËÚË˜ÂÒÍ‡q ‚Âı‡ ‰Îq ÔrÓÂÍÚ‡, ·˚Î ‚˚ÔÓÎÌÂÌ

15 ÙÂ‚r‡Îq 2014 „Ó‰‡. N‡ıÓ‰q˘‡qÒq Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ r‡·Ó˜‡q ÒËÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 950 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë Ì‡˜ÌöÚ ÒÌËÊ‡Ú¸Òq ‚

å‡q, ÔÓ ÔrË˜ËÌÂ Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

äÄãìJëäéÉé

ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé

áÄVéÑÄ /êéëëàQ (ÒÚr. 26)

èrËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÈ „rÛÔÔÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Nãåä

èrÓÂÍÚ «ä‡ÎÛÊÒÍËÈ ˝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 ÏËÎÎËÓÌ‡ 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. ë
Ì‡˜‡Î‡ ‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 „Ó‰‡ Á‡‚Ó‰

˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËrÛÂÚÒq ‚ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌÓÏ rÂÊËÏÂ

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. 
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V ÔÂrËÓ‰ qÌ‚‡r¸-Ï‡rÚ 2014 „Ó‰‡ ÔrÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸

ÛÒÚr‡ÌÂÌËÂ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ, ‚˚q‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ıÓ‰Â

„Órq˜Ëı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÔÂrÂ‰‡˜Ë Á‡‚Ó‰ÒÍËı

Ó·˙ÂÍÚÓ‚. èÓ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·˙ÂÍÚ‡Ï Ò

ÍÓÌˆ‡ qÌ‚‡rq ÌËÍ‡ÍËı Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸. 

«è‡ÍÂÚ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË», ÍÓÚÓr˚Â q‚Îq˛ÚÒq

Ó·qÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îq Ò‰‡˜Ë Á‡‚Ó‰‡, ·˚ÎË

ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Ë ÔÂrÂ‰‡Ì˚

á‡Í‡Á˜ËÍÛ. V rÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2014
„Ó‰‡ 99% «è‡ÍÂÚÓ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË» ·˚ÎÓ

ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÓ Ë ÔrËÌqÚÓ á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ.

ÑÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ÚrÛ‰Ó‚˚ı rÂÒÛrÒÓ‚ Ë

‚rÂÏÂÌÌ˚ı ÒÓÓrÛÊÂÌËÈ ‚Â‰öÚÒq ‚

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò «Ér‡ÙËÍÓÏ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË».
N‡ ÍÓÌÂˆ 2013 „Ó‰‡ 85% ‚rÂÏÂÌÌ˚ı

ÒÓÓrÛÊÂÌËÈ ·˚ÎÓ ‰ÂÏÓÌÚËrÓ‚‡ÌÓ, ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÓ

Ë ÔÂrÂ‚ÂÁÂÌÓ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ ÉÄåÄ ‚ åÓÒÍ‚Â.

N‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ 4 ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡, ‚ÍÎ˛˜‡q

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÔËÚ‡ÌËq Ë

Óır‡ÌÂ, r‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‰Îq

ÛÒÚr‡ÌÂÌËq Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ Ë Á‡‚Âr¯ÂÌËq r‡·ÓÚ.

V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ r‡·ÓÚ‡ÂÚ 117
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, 29 „r‡Ê‰‡Ì íÛrˆËË Ë 88 ÏÂÒÚÌ˚ı

„r‡Ê‰‡Ì.

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ «Ñàëà» åEJÑì

åìÑÄVÄêêÄ à ÄååÄNéå/
àéêÑÄNàQ (ÒÚr. 28)

àÒÔ˚Ú‡ÌËq Ì‡ r‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ qÌ‚‡rÂ 2014 „Ó‰‡, Ë
ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡q ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËq ·˚Î‡ Ì‡˜‡Ú‡ ‚

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏË èrÓÂÍÚ‡ Ë

ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËÈ.

ÑÂqÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÚÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÏÛ

ÒÌ‡·ÊÂÌË˛ ·˚Î‡ Á‡‚Âr¯ÂÌ‡ Ò ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ

ËÌÊÂÌÂrÌ˚ı r‡·ÓÚ. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÂÒq r‡·ÓÚ˚

– ˝ÚÓ Á‡ÍÛÔÍ‡ ÔÓ‚rÂÊ‰öÌÌ˚ı/ÒÎÓÏ‡ÌÌ˚ı Ë

ÛÍr‡‰ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ,
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‚rÂÊ‰öÌÌ˚Ï

Ì‡ÒÓÒ‡Ï ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓÒÚ‡‚ÍÓÈ r‡ÒıÓ‰Ì˚ı

˜‡ÒÚÂÈ, ÍÓÚÓr˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îq

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡.

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

‚ ÒÂÌÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡. éÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡

Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÍ‚‡ÊËÌ, ÔÓ‰Ór‚‡ÌÌÓÈ ÏÂÒÚÌ˚Ï

Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ,  ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq.

VÂ‰ÛÚÒq ‰ÂÈÒÚ‚Ëq Ë ÔrÂ‰ÔrËÌËÏ‡˛ÚÒq

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÏÂr˚ ÔÓ ÛÒÚr‡ÌÂÌË˛ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ

Ë Á‡Ír˚ÚË˛ ‡ÍÚÓ‚ Ó ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË

ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ.

àÒÔ˚Ú‡ÌËq Ì‡ r‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ·˚ÎË

ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ò Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ 107
ÏËÎÎËÓÌÓ‚/Ï3 „Ó‰ ‚ qÌ‚‡rÂ 2014 „Ó‰‡, Ë ·˚ÎË

Ì‡˜‡Ú˚ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËÂ ÔrÓˆÂ‰Ûr˚ ‰Îq

ÔrÓ‰‡ÊË ‚Ó‰˚ ‚ ÄÏÏ‡Ì. 47 ÒÍ‚‡ÊËÌ Ëı Ó·˘Â„Ó

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ 55, ÍÓÚÓr˚Â Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔrÓÂÍÚ‡, Ì‡ıÓ‰qÚÒq ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. 

VÒÂ„Ó ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ 6,000,000 Ï3 –
ÁÂÏÎqÌ˚ı r‡·ÓÚ, 175,000 Ï3 – Á‡ÎË‚Í‡ ·ÂÚÓÌ‡,
33,000 Ï – ·ÛrÂÌËÂ ÒÍ‚‡ÊËÌ.

ÑÎq ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ Ò‰‡˜Ë ÔrÓÂÍÚ‡, ‚Â‰ÛÚÒq

ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò åËÌËÒÚÂrÒÚ‚ÓÏ Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ

DIWACO. èrË ÚÂÍÛ˘Ëı ÛÒÎÓ‚Ëqı ÒÚÓrÓÌ‡ÏË

·˚ÎÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓÂ

ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ, Ë ÓÊË‰‡ÂÚÒq ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ Ë

ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq ‚˚Ò¯ËÏ

rÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ åËÌËÒÚÂrÒÚ‚‡. èÓÒÎÂ

ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq, Á‡Í‡Á˜ËÍ Ò‰‡ÒÚ

ÔrÓÂÍÚ Ò ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂÏ Ò ÍrÂ‰ËÚÓr‡ÏË.

N‡ ÔrÓÂÍÚÂ, Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó r‡·Ó˜Ëı ˜‡ÒÓ‚

ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 33,48 ÏËÎÎËÓÌÓ‚, Ë 6,06 ÏËÎÎËÓÌÓ‚

˜ÂÎÓ‚ÂÍÓ-˜‡ÒÓ‚ ·ÂÁ ÔÓÚÂr¸ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ

Ì‡ å‡rÚ 2014 „Ó‰‡.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ íEèãéVéâ

ùãEäíêéëíÄNñàà ïÄÅÄÑ Åãéäà 1 à
2/àêÄä (ÒÚr. 30)

ÑÓ„Ó‚Ór Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó íÂÔÎÓ‚ÓÈ

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ï‡·‡‰ ·ÎÓÍË 1 Ë 2 ·˚Î

ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 03 qÌ‚‡rq 2013 „Ó‰‡, Ë Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ

Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ ‚˚‰‡ÌÓ 30 ÒÂÌÚq·rq 2013 „Ó‰‡.
èrÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÌËq ·˚ÎË rÂ¯ÂÌ˚ ÔÓ

Û˜‡ÒÚÍÛ ÒÚ‡ÌˆËË, Ë ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ·˚Î‡ ÔÂrÂ‰‡Ì‡

21 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 „Ó‰‡. èrÓ·ÎÂÏ˚

ÁÂÏÎÂ‚Î‡‰ÂÌËq ÔÓ Û˜‡ÒÚÍ‡Ï ‚Ó‰ÓÁ‡·Ór‡ Ë

‚Ó‰ÓÓÚ‚Â‰ÂÌËq ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq.

èÓÒÎÂ ÔrÂÓ‰ÓÎÂÌËq ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ, ‚ÓÁÌËÍ¯Ëı ‚

Ì‡˜‡ÎÂ ÔrÓÂÍÚ‡, ·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ r‡·ÓÚ˚ Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ ÔÓ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï

r‡·ÓÚ‡Ï, Ò ÍÓÚÓr˚Ï ‰Ó„Ó‚Ór ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó

‰‡Ú˚ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ, Ì‡˜‡Î

ÁÂÏÎqÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓÒÎÂ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË Ò‚ÓÂÈ

ÚÂıÌËÍË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. ïÓÚq ‚ ÔÂr‚Û˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ

Ï‡rÚ‡ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍË Ë Á‡Ò˚ÔÍÂ ·˚ÎÓ

ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌqÚ¸ ËÁ-Á‡ ÒËÎ¸Ì˚ı

‰ÓÊ‰ÂÈ, ÔÓrq‰Í‡ 70% ‚˚ÂÏÍË Ë 50% Á‡Ò˚ÔÍË

·˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡. éÊË‰‡ÂÚÒq,
˜ÚÓ ‚ÒÂ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÎ‡ÌËrÓ‚ÍÂ ·Û‰ÛÚ

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ ‡ÔrÂÎÂ. 

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 ÉÄåÄ. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ

rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË 1-„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ ÌÓq·rÂ 2013 „Ó‰‡.

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 ÉÄåÄ



54 GAMA BÜLTEN • 76

séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Ó„Ó‚ÓrÛ, 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‰‡. N‡ 22 ÙÂ‚r‡Îq 2014
„Ó‰‡ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÊËÎÓ„Ó „ÓrÓ‰Í‡ ·˚ÎË ÔÂrÂ‰‡Ì˚

POSCO&MOE Ò ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂÏ ÔrÓÚÓÍÓÎ‡.
í‡ÍËÏ Ó·r‡ÁÓÏ, ‚ÚÓrÓÈ ˝Ú‡Ô ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË

·˚Î Á‡‚Âr¯öÌ.

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

ÊËÎÓ„Ó „ÓrÓ‰Í‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ Ë Âö Á‰‡ÌËÈ.
àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë Úr‡ÌÒÔÓrÚËrÓ‚Í‡ Ò·ÓrÌ˚ı

Á‰‡ÌËÈ ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. îÛÌ‰‡ÏÂÌÚÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ò·ÓrÌ˚Ï Á‰‡ÌËqÏ ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. 80% ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ô‡ÌÂÎÂÈ Ò·ÓrÌ˚ı

Á‰‡ÌËÈ ·˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ, Ë Ó‰ÌÓ ËÁ ÓÙËÒÌ˚ı

Á‰‡ÌËÈ Ì‡˜‡ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸. éÊË‰‡ÂÚÒq

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ Ë Á‡ÒÂÎËÚ¸ Ó·˘ÂÊËÚËq ‚ ÒÂrÂ‰ËÌÂ

‡ÔrÂÎq. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚

ÔÓ Ò‚ÂrÎÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ, Ë Ó·r‡Áˆ˚ ‚Ó‰˚ ·˚ÎË

ÔrÓ‚ÂrÂÌ˚ ‚ Î‡·Ór‡ÚÓrËqı. V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò

Î‡·Ór‡ÚÓrÌ˚ÏË rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ‚Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ

„ÓÚÓ‚‡ Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ò ÔrÓÒÚÓÈ Ó˜ËÒÚÍÓÈ. 

åÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ·Û‰ÛÚ

‚˚ÔÓÎÌqÚ¸Òq ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÉÄåÄ. á‡ÍÛÔÍ‡

ÔÓÁËˆËÈ ‰Îq ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı r‡·ÓÚ ·˚Î‡ Ì‡˜‡Ú‡.
ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍË Ë Á‡Ò˚ÔÍÂ ‰Îq ÔÓ‰ÁÂÏÌÓÈ

ÒËÒÚÂÏ˚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq.

ùãEäíêéëíÄNñàQ èêéëíéÉé ñàäãÄ

750åVÚ ÅìîÄêàä (ÒÚr. 32)

äÓÏÔ‡ÌËq GAMA Power Systems ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ 20
ÓÍÚq·rq 2013 „Ó‰‡ ÑÓ„Ó‚Ór Ò ÄÎÊËrÒÍÓÈ

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔÓ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË

(Sonelgaz) Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ ÍrÓÚ˜‡È¯ËÂ ÒrÓÍË

ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ÔrÓÒÚÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ‚ „ÓrÓ‰Â

ÅÛÙ‡rËÍ Ò Ó·˘ÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛

ÔrË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 704,129 åVÚ. ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq

ÒÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡Ì‡ ‰Îq ‚ÍÎ˛˜ÂÌËq 3-ı „‡ÁÓ‚˚ı

ÚÛr·ËÌ GE 9 FA.03 Ë 3-ı „ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ¸

324N, r‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ Ë

‰ËÁÂÎ¸ÌÓÏ ÚÓÔÎË‚Â.  äÓÏÔ‡ÌËq GAMA Power
Systems ·Û‰ÂÚ ÌÂÒÚË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡

ÔÓÎÌÓÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ú‡ÍËı r‡·ÓÚ

Í‡Í: ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ, ËÌÊÂÌÂrÌ‡q

ÔrÓr‡·ÓÚÍ‡, Á‡ÍÛÔÍ‡ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ ‚ÍÎ˛˜‡q r‡ÒıÓ‰Ì˚Â Á‡Ô˜‡ÒÚË Ì‡

ÔÂrÒÔÂÍÚË‚Û, Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,
ÏÓÌÚ‡Ê, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, Ò·ÓrÍÛ, ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ,
Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÛ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË. 

ÑÓ„Ó‚ÓrÌÓÈ ÒrÓÍ ÔÓ ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏÛ ‚‚Ó‰Û ‚

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ·˚Î Ì‡ÏÂ˜ÂÌ Ì‡ ‡‚„ÛÒÚ 2014
„Ó‰‡, ÍÓÚÓr˚È Ì‡ÒÚÛÔËÚ ˜ÂrÂÁ 10 ÏÂÒqˆÂ‚

ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ÔrÓÂÍÚ‡, Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ ‰ÂÍ‡·rÂ 2014 „Ó‰‡,
˜ÚÓ Á‡ÈÏöÚ 14 ÏÂÒqˆÂ‚ Ò Ì‡˜‡Î‡ ÔrÓÂÍÚ‡.
é‰Ì‡ÍÓ ËÁ-Á‡ r‡ÁÎË˜Ëq ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛

ÔÓ‰ÒÚËÎ‡˛˘Â„Ó „rÛÌÚ‡ Ë ÚrÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÔÓ

ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÔÓ˜‚˚, ·Û‰ÂÚ Á‡‰ÂrÊÍ‡

‰Ó„Ó‚ÓrÌ˚ı ÒrÓÍÓ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËq ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡˜‡Ú˚ ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò

á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔrÓ‰ÎÂÌËq ÒrÓÍÓ‚.

ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÔÂr‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Ë ‚

˝ÚÓÈ Ò‚qÁË ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ÓÙËÒ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡,
ÓÙËÒ ÉÄåÄ, Ó·˘ÂÊËÚËq ÉÄåÄ Ë ÒÚÓÎÓ‚‡q.
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÂ·ÂÎË ·Û‰ÂÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ‡ Ì‡ ‚ÚÓrÓÈ

ÌÂ‰ÂÎÂ ‡ÔrÂÎq.

ÅÛrÂÌËÂ ‚Ó‰qÌÓÈ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, ÍÓÚÓr‡q

Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ‚Ó‰Û ‰Îq ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÚ‡ÌˆËË Ë

ÔÎÓ˘‡‰ÍË, Á‡‚Âr¯ÂÌÓ, Ë Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ËÒÔ˚Ú‡ÌËq

Ì‡ r‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚.

ÑÂÚ‡Î¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ „rÛÌÚ‡ ·˚ÎË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, Ë ·˚Î ‚˚‰‡Ì ÓÚ˜öÚ Ó „rÛÌÚÂ.
ëÓÒÚÓqÌËÂ ÔÓ‰ÒÚËÎ‡˛˘Â„Ó ÒÎÓq Ì‡ ÔrÓÂÍÚÌÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒq ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ,
ÔrË‚Â‰öÌÌ˚ı ‚ ‰Ó„Ó‚ÓrÂ «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜». V ˝ÚÓÏ

ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚ˜öÚ‡ı ÔÓ „rÛÌÚÛ

ÔrÂ‰Î‡„‡ÂÚÒq ÏÂÚÓ‰ ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

Ì‡„rÛÊÂÌËq ‰Îq ÛÎÛ˜¯ÂÌËq ÒÓÒÚÓqÌËq „rÛÌÚ‡,
Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓ

Ì‡„rÛÊÂÌËq ÔÓÚrÂ·ÛÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó

‚rÂÏÂÌË, ‚‚Ë‰Û Ì‡ˆÂÎÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

‚ ÍrÓÚ˜‡È¯ËÂ ÒrÓÍË, ÉÄåÄ Á‡‚Âr¯ËÎ‡

‰ÂÚ‡Î¸Ì˚Â ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â ÔrÓr‡·ÓÚÍË ÔÓ

r‡·ÓÚ‡Ï ÔÓ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ÔËÎÓÌ‡, Ë
ÚrÂ·ÛÂÏÓÂ ÔÓ‰Ú‚ÂrÊ‰ÂÌËÂ ÓÚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ÔÓ

ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ÔËÎÓÌ‡ ·˚ÎÓ

ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ.

V ˝ÚÓÈ Ò‚qÁË, ÔÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÂ‰-
ËÌÊÂÌÂrÌ˚ı r‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÏÂÌÌÓÏÛ ÔËÎÓÌÛ,
‰Ó„Ó‚Ór Ì‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËq „rÛÌÚ‡ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì Ò

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ Keller. V
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò rÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ˝ÚËı ËÌÊÂÌÂrÌ˚ı

ÔrÓr‡·ÓÚÓÍ, ÍrÓÏÂ Û˜‡ÒÚÍ‡ rÂÁÂr‚Û‡r‡,
ÔÓrq‰Í‡ 110 ÍÏ Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ÔËÎÓÌ‡ ‰Ë‡ÏÂÚrÓÏ

‚ ÔrÂ‰ÂÎ‡ı 600-700 ÏÏ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. Ñ‚Â Â‰ËÌËˆ˚ ÚÂıÌËÍË ‰Îq

Í‡ÏÂÌÌÓ„Ó ÔËÎÓÌ‡ ·˚ÎÓ ÔÂrÂ‚ÂÁÂÌÓ ‚ ÄÎÊËr,
Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Á‡‚Âr¯ÂÌËÂÏ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ

Ó˜ËÒÚÍË, r‡·ÓÚÛ ÚÂıÌËÍË ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Ì‡˜‡Ú¸

Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ì‡ ÚrÂÚ¸ÂÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ‡ÔrÂÎq. 

Å˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ ÔÓ Ô‡ÍÂÚÛ

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,
Ë ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ór ÒÓ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Egyptian Hassan Allam.
ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚

Ì‡˜ÌöÚ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆË˛ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚ ‡ÔrÂÎÂ.

ärÓÏÂ ÚÓ„Ó ‚ ıÓ‰Â ‡ÔrÂÎq Ô‡ÍÂÚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰‡

ÔÓ ÏÂı‡ÌÓÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ˝ÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÛ ·Û‰ÂÚ

ÓÔrÂ‰ÂÎöÌ Ë ‚˚‰‡Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ

ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÛ. 
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óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒq Ó·˙öÏ‡ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ öÏÍÓÒÚË Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ Ò

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ TEKNOYAP ‚ Ó·˙öÏÂ Á‡ÍÛÔÍË

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. ÑÓ„Ó‚Ór ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ Ì‡

˝ÚÓÚ Ó·˙öÏ ‚ ‡ÔrÂÎÂ.   

èÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ë ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq, Ë
Ò ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ ·˚ÎË Á‡Í‡Á‡Ì˚ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ

ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Ó ÒrÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq,
˘ËÚ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ‰‚Ë„‡ÚÂÎqÏË, ˆÂÌÚr‡Î¸Ì‡q

˝ÎÂÍÚrÓÌÌ‡q ÛÔr‡‚Îq˛˘‡q ÒËÒÚÂÏ‡,
Ì‡„rÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó „‡Á‡, Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr

ÒrÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq, ÒËÒÚÂÏ‡

ÔÂrÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ÔrÂ‰Óır‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë

rÂ„ÛÎËrÛ˛˘ËÂ ÍÎ‡Ô‡Ì˚, CCWP Ë öÏÍÓÒÚ¸

Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËq Û r‡ÒÒÏÓÚrÂÌÌÓ„Ó

ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡, Ë Ì‡˜‡Î‡Ò¸ r‡·ÓÚ‡ ÔÓ

‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ËÌÊËÌËrËÌ„Û ÔÓ ˝ÚÓÏÛ

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌË˛.

èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ ÔÓ Ó·˙öÏ‡Ï ÔÓ Nó

Ì‡„rÂ‚‡ÚÂÎ˛, ÔrË·Ór‡Ï, Á‡˘ËÚÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË

Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr‡, ‰ËÁÂÎ¸ÌÓÏÛ „ÂÌÂr‡ÚÓrÛ

‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó ÔÛÒÍ‡, Ì‡ÒÓÒÛ ÔÓÊ‡rÓÚÛ¯ÂÌËq,
ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ·ÂÒÔÂrÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËq

ÔÓÒÚÓqÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡, ÍÎ‡Ô‡Ì‡Ï/ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡Ï,
‡ÔÔ‡r‡ÚÛrÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËq.   

ÑÓ„Ó‚Ór ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Bertling Ì‡

Úr‡ÌÒÔÓrÚËrÓ‚ÍÛ Ë ÏÓÌÚ‡Ê ÚqÊöÎÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq (3-ı „‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ Ë 3-ı
„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚). írË ÔÓÁËˆËË „‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ Ë

„‡ÁÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ MSD
ÔÓÎÓÁ¸q ÔrË·˚ÎË ‚ ÔÓrÚ ëòÄ. èÂrÂ‚ÓÁÍ‡ ˝ÚËı

ÔÓÁËˆËÈ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‚ÚÓrÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛

‡ÔrÂÎq. 

NËÊÂ ÔrË‚Ó‰ËÚÒq Ò‚Ó‰Ì‡q ËÌÙÓrÏ‡ˆËq Ì‡

20Ï‡rÚ‡ 2014 „Ó‰‡:

VÒÂ„Ó 15.81%

àÌÊËÌËrËÌ„ 48.80%

íÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ 32.63%

ëÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 0.67%

ùãEäíêéëíÄNñàQ

äéåÅàNàêéVÄNNéÉé ñàäãÄ 840
åVÚ ñENíêÄãúNÄQ ÄNÄíéãàQ (ÒÚr.
34)

ëÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ‚ ä˚r˚ÍÍ‡ÎÂ Ò

Ó·˘ÂÈ ‚˚r‡·ÓÚÍÓÈ ˝ÌÂr„ËË 840 åVí ·Û‰ÂÚ

rÂ‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸Òq ‰Îq “İç Anadolu Doğalgaz
Elektrik Üretim ve Ticaret A.ö.”, Ë q‚ÎqÂÚÒq Ò‡Ï˚Ï

·ÓÎ¸¯ËÏ ÔrÓÂÍÚÓÏ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ‚

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓrÚÙÓÎËÓ GAMA Energy.
äÓÌÒÓrˆËÛÏ GAMA Power Systems Ë GE Energy
q‚ÎqÂÚÒq ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓÏ «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜»

ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔrÓÂÍÚÛ. ÑÓ„Ó‚ÓrÌÓÈ ÒrÓÍ ‚‚Ó‰‡ ‚

ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔrÓÂÍÚ‡

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 32 ÏÂÒqˆ‡ ÔÓÒÎÂ àÁ‚Â˘ÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ, ÍÓÚÓrÓÂ ·˚ÎÓ ‚˚‰‡ÌÓ 3-„Ó
‰ÂÍ‡·rq 2013 „Ó‰‡. ërÓÍ ÓÍÓÌ˜‡ÌËq r‡·ÓÚ

ÔrÓ„ÌÓÁËrÛÂÚÒq ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2016 „Ó‰‡. 

GAMA Power Systems (GPS) Ë GE Energy Products
France SNC, Í‡Í ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ, ÔrËÌqÎË Ì‡ ÒÂ·q

Ó·qÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ ‰‚Ûı

„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚ 9FB „‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ, Ó‰ÌÓ„Ó

„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Ô‡rÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ, ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq, r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË

‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq, Ë Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÒ¸ ÓÒÚ‡ÚÓÍ

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÒÚ‡ÌˆËË Ë Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ.
èrÓÂÍÚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ·‡ÁÓ‚Ó„Ó Ë ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ„Ó

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË,
Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ, ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËq

ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ, ˝ÎÂÍÚrÓ Ë ÏÂı‡ÌÓÏÓÌÚ‡Ê‡,
ÏÓÌÚ‡Ê‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÎÂÍÚrËÍË, ÔrË·ÓrÓ‚ Ë

ÒËÒÚÂÏ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq, ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ë Ì‡Î‡‰ÍË,
‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË

ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ á‡Í‡Á˜ËÍ‡. 

ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓÏ ÔÓ ËÌÊËÌËrËÌ„Û

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ·˚Î‡ ‚˚·r‡Ì‡ àÒÔ‡ÌÒÍ‡q

ÍÓÏÔ‡ÌËq (IDOM) Ë ÒÂrËq ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ ÔÓ

r‡ÒÒÏÓÚrÂÌË˛ ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq

·˚Î‡ ÔrÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ÒÂı ÒÚÓrÓÌ ‚

ÙÂ‚r‡ÎÂ 2014 „Ó‰‡ ‚ ÅËÎ¸·‡Ó, àÒÔ‡ÌËq. èÓÒÎÂ

˝ÚËı ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·˘ÂÏÛ

ËÌÊËÌËrËÌ„Û ÔÓÎÛ˜ËÎË ËÏÔÛÎ¸Ò ‚

ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË.

ë ÚÓ˜ÍË ÁrÂÌËq Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó

ÒÌ‡·ÊÂÌËq, ·˚ÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ‰Ó„Ó‚Ór‡ Ì‡

ÔÓ‚˚¯‡˛˘ËÈ Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr „ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Ò

ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Alstom, Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr Ò

‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ SPIG,
Ì‡ 380 ÍV ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÛ˛

r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ

Alstom. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó Ù‡Á‡ Á‡ÍÛÔÍË Ì‡˜‡Î‡Ò¸

ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌË˛, Ú‡ÍÓÏÛ Í‡Í

ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËË, Ó„r‡Ê‰‡˛˘ËÂ

ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË, Ír‡Ì˚ ÚÛr·ËÌÌÓ„Ó Á‡Î‡,
ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚, ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ¸ ÎÓÔ‡ÒÚÌÓ„Ó

‚ÂÌÚËÎqÚÓr‡, Ì‡ÒÓÒ˚ ‰Îq ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡,
r‡Á‰ÂÎöÌÌ‡q ÔÓ Ù‡Á‡Ï ¯ËÌ‡ Ë ‡‚ÚÓÏ‡Ú

Á‡˘ËÚ˚ „ÂÌÂr‡ÚÓr‡.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍË ·˚ÎË ÛÒÍÓrÂÌ˚ ‚

ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÒÎÂ àÁ‚Â˘ÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ, Ë 657 100Ï3 ÁÂÏÎqÌ˚ı r‡·ÓÚ –
Ó·˙öÏ, ÍÓÚÓr˚È ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 96 % ÓÚ Ó·˘Â„Ó

Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·˙öÏ‡ ·˚Î ‚˚r‡·ÓÚ‡Ì Ì‡

ÍÓÌÂˆ Ï‡rÚ‡ 2014 „Ó‰‡.

N‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ 15 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚ r‡·ÓÚ‡ÂÚ

‚ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓÏ ÓÙËÒÂ ‚ ÄÌÍ‡rÂ. ärÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚

‚Â‰ÛÚÒq ÔÂrÒÓÌ‡ÎÓÏ, ÒÓÒÚÓq˘ËÏ ËÁ 20
ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚ ÉÄåÄ Ë 22 ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚.
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890
åVí ùãEäíêéëíÄNñàà «EVêéëíÄê»
NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE äõêäãÄêEãà,
TìêñàQ (ÒÚr. 35)

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‰.

Å˚ÎË ÔrÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËÂ Ë

ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò ËÌ‚ÂÒÚÓrÓÏ,
É‡ÁÔrÓÏÓÏ Ë á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ÔrÓÂÍÚ‡ «MetCap
Energy Investments» Ò ˆÂÎ¸˛ ÔrÂÍr‡˘ÂÌËq

ÙËÌ‡ÌÒËrÓ‚‡ÌËq ÔrÓÂÍÚ‡. «GE-GAMA»
Û‚Â‰ÓÏËÎ Ó Ò‚ÓöÏ ÒÓ„Î‡ÒËË ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛

ÌÂÍÓÚÓr˚ı ÍÓÌÍrÂÚÌ˚ı ‚ÓÔrÓÒÓ‚,
Á‡ÚrÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ı ÌÓ‚˚Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ ‚

ËÌ‚ÂÒÚÓr˚ É‡ÁÔrÓÏ. èrÓÂÍÚ ·Û‰ÂÚ Ì‡Ôr‡‚ÎÂÌ

‚ ‰rÛ„ÓÂ rÛÒÎÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË rÂ¯ÂÌËÈ

ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËı ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ ÏÂÊ‰Û

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ Ë É‡ÁÔrÓÏÓÏ. èrÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒq,
˜ÚÓ ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â rÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚

·Û‰ÛÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‚ ÓÍÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡.  

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì-510
åVÚ «ÑEêVàò» NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE

ë àNíEÉêÄñàEâ ëéãNEóNéâ à

VEíêéVéâ ùãEäíêéëíÄNñàâ

(äÄêÄåÄN, íìêñàQ) (ÒÚr. 35)

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. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ

ÔrÓ‰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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