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EDİTÖRDENw

GAMA Ailesi’nin Değerli Üyeleri,
Takvim yapraklarında yılı gösteren tarih rakamına bir ekleme yapılırken ve
insanlar ile diğer varlıklar bir yıl daha yaşlanırken, gönüllerimizde değişik
duygular beliriyor. Daha iyi yaşamaya, daha iyi yaşatmaya ve daha iyi işler
yapmaya olan isteğimiz, daha güçlü bir biçimde ortaya çıkıyor.
Yurdumuzun içinde bulunduğu bölge ile dünyanın genelindeki koşullar ne
kadar olumsuz olursa olsun, biz çok çalışma kararlılığımızdan geri durma
ve şevkimizi azaltma niyetinde değiliz.

Dünyaya şöyle bir genel bakış yöneltecek olursak, enerji bağlamında
ilginç durumlar görüyoruz. İklim olarak, 2014, son yüz yılın en sıcak yılı
olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Her ne kadar, bazı ülkelerde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artıyor olsa da, karbon salımı da
artmakta, hatta, bu konudaki belirli limitlerin aşılması için önümüzde
sadece 15 yıl gibi kısa bir süre kaldığı ilgili kaynaklar tarafından
açıklanmaktadır. Bunun anlamı, eğer fosil yakıt kullanımı ve diğer karbon
salımı yapan eylem ve işlemler azaltılmaz ise, dünya genel ısısı daha da
yükselecek, iklim değişikliği artacak, yaşamamız daha da zor ve tehlikeli
olacak demektir. Bu açıdan, Avrupa’dan ilginç haberler gelmekte ve oradaki
bazı ülkelerde, verimlilik kavramına önem ve öncelik verilmesi nedeniyle,
enerji tüketiminin azaldığı bildirilmektedir. 

Verimlilik kavramı, özellikle bizim ülkemiz açısından büyük önem
taşımaktadır. Toplum olarak petrol ve doğal gaz tüketimi ile elektrik
kullanımında verimliliğe özen gösterebilsek, ekonomimize ve dolayısıyla
ülke kalkınmasına büyük katkı yapmış olacağız.

GAMA Ailesi olarak, biz, tüm çalışmalarımızda, projelerimizde,
şantiyelerimizdeki inşaat ve imalat işlerimizde verimliliğe özen gösteriyor,
insan, zaman ve para kaynaklarımızı dikkatle değerlendiriyoruz.

Geride bıraktığımız 2014 yılının son üç ayındaki çalışmalarımızı yansıtan
bu sayımızda yine ilginç bilgiler bulacaksınız. Devam etmekte olan ve yeni
projeler bilgilerimizle birlikte, Kırıkkale hakkındaki özel dosyamızı da
beğeneceğizi umuyoruz. Her sayımızı daha zengin içerikli yapma
gayretimizi, sizin ilgi ve beğeninize lâyık olacak düzeyde, aksatmadan
sürdürmeye çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı kutlar, sizlere ve tüm aileniz ve
sevdiklerinizle birlikte, ülkemize mutlu yıllar diliyoruz.

Saygılarımızla,

GAMA Bülten
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Şirketimiz doktoru Prof.Dr. Fikri
Kocabalkan, 07 Kasım 2014 günü
vefat etti. Saygın kişiliği, güler
yüzlülüğü, herkese olan candan ilgisi
ve değerli hizmetleri ile tüm
mensuplarımızın gönlünde derin izler
bırakan Prof.Dr. Fikri Kocabalkan’ın
ani ölümü hepimizde bir “şok” etkisi
yaptı. Kaybından büyük üzüntü
duyduğumuz Doktorumuzu rahmet ve
saygı ile anarken, yaşamı hakkındaki
özet bilgiyi aşağıda sunuyoruz:

07 Kasım 1941’de doğdu. 2002 yılında
GAMA’da çalışmaya başlayan Doktorumuz,
12 yıl hizmetten sonra, doğum günü olan
07 Kasım 2014’de aramızdan ayrıldı. İlk ve
orta eğitimini Maraş ve Adana’da yaptı.
1965’de Tıp Fakültesi’nden askeri öğrenci
olarak mezun oldu. Bir yıl GATA’da
gastroenteroloji stajı yaptıktan sonra,
Gemlik Veteriner Eğitim Merkezi Sağlık

Amirliği’ne ilk tabip olarak atandı. İki yıl
görevden sonra, 1969’da Erzincan Topçu
Eğitim Tugayı’na atandı, oradan da ihtisas
sınavını kazanarak GATA İç Hastalıkları
Servisi’nde ihtisasa başladı.

1973 yılında İç Hastalıkları uzmanı,1976’da
Başasistan, 1981’de Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde doçent ve 1987’de de
profesör oldu. Aynı klinikte çalışırken, ek
olarak, 1988-1990 yılları arasında
GATA Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanı olarak görev yaptı. 1990’da
GATA İç Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı oldu.
120 asistan, 25 doçent ve profesör
yetiştirdi.   18 kitabı ve 200’ün üzerinde yerli
ve yabancı yayını vardır. Çeşitli inceleme
görevleriyle, İngiltere, Fransa, ABD ve
Tayland’a gitti.

Prof.Dr. Fikri Kocabalkan, evli, iki çocuk ve
iki de torun sahibi idi. Kendisini tekrar
rahmetle anıyor ve nur içinde yatmasını
diliyoruz. 

Doktorumuz 
Prof. Dr. Fikri Kocabalkan’ı 

kaybettik.
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HABERw

GAMA Güç Sistemleri - Ansaldo Energia
S.P.A Konsorsiyumu, Unit Investment N.V.
ile Zakho 840 MW Basit Çevrim Elektrik
Santralı Projesini imzaladı.

GAMA Güç Sistemleri ve Ansaldo
Konsorsiyumu, Kuzey Irak bölgesinde
Türkiye sınırına yaklaşık 16 km mesafede
bulunan Zakho 840 MW Basit Çevrim
Elektrik Santralı işinin anahtar teslimi
yapımı için 17 Ekim 2014 tarihinde Unit
Investment ile sözleşme imzaladı. Proje,
GAMA Güç Sistemleri’nin bölgede devam
eden Khabat 2x150 MW Termik Elektrik
Santralı projesinden sonra ikinci projesi
olup, kısıtlı işe başlama talimatı alınmış ve
topoğrafik harita, zemin etüdü, yeraltı suyu
durumu ve kimyasal analizi, toprak ve
yeraltı suyu kirlilik analizi gibi faaliyetleri
ilk aşamada yürütülecek kapsamlardır.

Ansaldo kapsamında;

• 3 x AE94.3A Gaz türbini ve
yardımcı ekipmanları, 

• Statik excitation sistem, 

• Gaz türbini kontrol ekipmanı, air
intake, exhaust duct tedariği, ilgili
ekipmanların devreye alınması ve
İşveren personeline verilecek
eğitimler, 

GAMA kapsamında; 

• Yardımcı sistem ve ekipmanlar
dahil santralın detay tasarım, 

• İnşaat, mekanik, elektrik montaj ve
devreye alması, 

• İşveren personeline verilecek
eğitimler yer almaktadır.

İşverenin equity katılımı İtalyan
SACE’nin vereceği finansman ile
sağlanacaktır. Kredi anlaşmalarının
imzalanmasıyla ve finansman
kapatmanın gerçekleşmesi ile birlikte
Unit Investment  tarafından işe
başlama bildiriminin 01 Mart 2015
tarihinde yayınlanması
beklenmektedir. İşin süresi bu
tarihten sonra 27 aydır.
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GE Sağlık, GAMA Holding ve
Türkerler Holding, Türkiye’nin
sağlık dönüşümünü kamu özel
sektör ortaklıkları ile
desteklemek amacıyla,
Sağlık Bakanlığı’na ait iki
stratejik proje olan Kocaeli
Sağlık Kampüsü Projesi ve
İzmir Bayraklı Sağlık Kampüsü
Projesi’nin geliştirilmesi için
bir anlaşma imzaladılar.

Anlaşma, Sağlık Bakanlığı tarafından 2012
yılında kamu özel sektör ortaklığı projelerinin
tasarımı, yapımı, finansmanı, işletilmesi ve
bakımı ile görevlendirilen GAMA ve Türkerler
konsorsiyumu için, projenin başarıyla
sonuçlandırılmasına yönelik önemli bir adımı
temsil ediyor.

Gelişmeye odaklı Türk sağlık sisteminin
oluşturulması ilkesine bağlı olan GE adına,
bu anlaşma, GE’nin kamu özel sektör ortaklık
projelerine katkıda bulunmasına yönelik
stratejik bir çerçeve sunuyor. GE, GAMA ve
Türkerler konsorsiyumu, GE’nin projelerde
paydaş olmasının yanı sıra, kamu özel sektör
ortaklığı projelerinin geliştirilmesine de katkı
sağlıyor.

GE Sağlık, GAMA Holding ve 
Türkerler Holding, Sağlık Bakanlığı kamu
özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi
için işbirliği anlaşması imzaladı. 
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İmzalanan anlaşma ile ilgili olarak;
GAMA Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve CEO’su Hakan Özman, “Sağlık
Bakanlığı’nın kamuya ait sağlık hizmetlerinde
kapasite ve kalitenin iyileştirilmesini
hedefleyen kamu özel sektör ortaklıkları
vizyonunun gerçekleştirilmesi yönünde
önemli bir ilerleme kaydedildi. Farklı
sektörlerde Türkiye’nin gelişimine  katkıda
bulunmaya kararlı bir firma olarak, GE Sağlık
ile yapılan bu anlaşma, Kocaeli Sağlık
Kampüsü ve İzmir Bayraklı Kampüsü
projelerinin gerçekleştirilmesinde ve çok
ortaklı birlikteliğin yapılandırılmasında önemli
bir adımı temsil ediyor” dedi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kazım Türker ise yaptığı açıklamada Sağlık
Bakanlığı, GAMA ve Türkerler
konsorsiyumunun önüne Kocaeli ve İzmir
Bayraklı projelerinin gerçekleştirilmesi için net
hedefler koyduklarını, General Electric dünya
genelinde sağlık hizmetine yönelik kamu özel
sektör ortaklık projelerinde ortaya koyduğu
performans ile geniş bir teknoloji ve yetkinlik
portföyü sunduğunu belirttikten sonra Sağlık
Bakanlığı’nın bu stratejik kamu özel sektör
ortaklık vizyonunun gerçekleştirilmesi için
GE’nin yatırımcı ve teknoloji sağlayıcı olarak
uzun vadeli katılımını temin etmek amacıyla
aktif görüşmeleri sürdürüyor olmaktan dolayı
memnuniyet duyduklarını ekledi.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Canan Özsoy da, “GE olarak,
Türkiye’deki yatırım taahhüdümüz
kapsamında ülkemizdeki kurum ve
kuruluşlarla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yıl
hedeflerini desteklemek amacıyla bir dizi
stratejik ortaklığa girmiş olmaktan dolayı
gurur duyuyoruz. Aktif ve hastayı merkeze
alan bir sağlık sisteminin oluşturulması bu
dönüşüm stratejisinin temelini
oluşturmaktadır. 

Türkiye’de sürdürülebilir sağlık hizmetleri
dönüşümünü gerçekleştirebilmek için, kamu
özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesine
yönelik uzun vadeli hedefimiz doğrultusunda,
GAMA ve Türkerler konsorsiyumu ile birlikte
bu kritik dönüm noktasına ulaşmış olmaktan
mutluluk duyuyoruz” dedi.

GE Sağlık Doğu ve Afrika Gelişen Pazarlar
Başkanı ve CEO’su Skander Malcolm, GE’nin
Türkiye’de sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin
genişletilmesi hedefine paralel olarak, Sağlık
Bakanlığı’nın kamu özel sektör ortaklık
programını desteklemek üzere, altyapı
sistemleri geliştirmek konusunda lider olan
GAMA ve Türkerler konsorsiyumu ile bir
anlaşma imzalamış olmaktan duydukları
memnuniyeti belirtti. Kamu özel sektör
ortaklıklarının uzun vadeli başarısının garanti
altına alınması için özel ve kamuya ait
sektörler arasında stratejik işbirliği
yapılmasının gerekliliğine inandıklarını,
GE’nin, bu amaçla sağlık hizmetleri
sektöründe verimliliğin yanı sıra bilgi ve
teknoloji paylaşımını artırmak için teknoloji,
hizmet ve çözüm önerileri, varlık yönetimi ve
finansal çözümlere yönelik küresel uzmanlık
ve yetkinliklerini yerelleştirdiğini belirten
Malcolm, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bunun da ötesinde, gelişmekte olan
pazarlarda var olan müşterilerin gelişen
sağlık hizmetleri ihtiyaçları göz önüne
alınarak, GE Sağlık’ın Türkiye’de sahip
olduğu 25 yıllık deneyim sayesinde 2008
yılında Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Rusya
ile BDT ülkelerini kapsayan 84 ülkelik Doğu
ve Afrika Gelişen Pazarlar (EAGM) bölgesi
kuruldu. Merkezi İstanbul’da bulunan
EAGM’nin bölgedeki hedefi daha iyi bir sağlık
sistemi yaratmak ve daha olumlu hasta
sonuçları sağlamak amacıyla çözümler
üretmek için müşterilerle ortaklık kurarak
büyümeyi teşvik etmektir”.
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Ülkemizin en büyük projelerinden
biri ve mühendislik alanında dünya
çapında bir proje olan Marmaray’ın
yapımcıları arasında olmaktan
gurur duyarken, diğer yandan da
Megakent İstanbul’un trafik
sorununa önemli ölçüde çözüm

getirecek projenin yapımı
sürecindeki kazılarda gün yüzüne
çıkan arkeolojik eserlerin, dünya
tarihiyle ilgili bilgilere paha
biçilmez katkılar yapacağına
inanıyoruz. 

GAMA Holding’in yeni kültür yayını
MARMARAY KİTABI
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Bu katkılara, İstanbul’un 8 bin yıl öncesinin
günümüzle buluşmasına, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürü Prof. Dr. Zeynep Kızıltan’ın
kitaptaki yazısından bir alıntı ile bizler de şahit
olalım;

“Söylenceye göre, Orta Yunanistan’da bulunan
Argos Kralı İnakhos’un güzel kızı İo Argos’taki
Hera Tapınağı’nın rahibesidir. Günün birinde
İo’yu gören Zeus, ona âşık olur. Zeus’un İo’ya
ilgi duyduğunu öğrenen Zeus’un kıskanç karısı
Hera, İo’yu Zeus’tan ayırmak için harekete
geçer. Zeus, İo’yu Hera’nın gazabından
korumak için onu beyaz bir inek kılığına sokar.
Hera, ineğin kendisine verilmesini ister ve alır.
İneği alan Hera bin gözlü dev Argos’u başına
nöbetçi olarak diker. Zeus, Hermes’i devin
üzerine göndererek onu öldürtür.

İo devden kurtulmuştur, ancak Hera bu kez bir
atsineğini İo’nun üzerine salar. Sinek
soktukça, inek kılığındaki İo’nun canı yanar.
Sinekten ve Hera’dan kaçmak isteyen İo,
Trakya’dan İstanbul Boğazı’na gelir, Boğaz’ı
geçerek Anadolu’da karaya çıkar. Bu öyküden
dolayı İstanbul Boğazı “İnek Geçidi” anlamına
gelen Bosphoros adını alır. İo, Trakya
tarafında “Altın Boynuz”u geçtikten sonra adını
Keroessa koyduğu bir kız çocuğu dünyaya
getirir. Keroessa’nın Deniz Tanrısı
Poseidon’dan Byzas adlı bir erkek çocuğu
olur. Byzas büyüyünce doğduğu yerde bir kent
kurar. Bu kentin adı, kurucusunun adıyla
ilişkilendirilerek Byzantion olur (Erhat, 1989;
Tekin, 2005; Başaran, 2012). İki yaşlı kıtayı
birleştiren bir o kadar yaşlı şehir İstanbul’un
hikâyesi böyle başlar. Kuzeyinde Karadeniz,
güneyini sınırlayan Marmara Denizi ve onları
birbirine bağlayan Boğaziçi; suyun yarattığı bir
kültür, bir küçük yarımada, binyıllar öncesinde
başka yaşamlara ev sahipliği yapmış bir
şehirdir İstanbul. Kaynaklara göre, MÖ 7.
Yüzyılın ilk yarısından önce İonyalılar ve
ardından Orta Yunanistan’dan Megaralılar
gelir ve Kadıköy’ün Moda Burnu’nda
Kalkhedon adıyla bir kent kurarlar. Aynı
yüzyılın ortalarında, MÖ 660/659’da
Kalkhedon’un (Körler Ülkesi’nin) karşı
kıyısında, bugünkü Sarayburnu’nda, Topkapı
Sarayı ile Ayasofya’nın oturduğu alanda bir
başka kent kurdukları anlatılır. Bu kente,
önderleri olan Byzas ile ilişkilendirilerek
Byzantion adını vermişlerdir. Kalkhedon ve
Byzantion kentlerinin kuruluşuna ilişkin bu

bilgilerimiz arkeolojik verilerle birlikte antik
kaynakların bize aktardığı belgelere
dayanmaktadır. (Herodotes, IV; Ilius, I; Tekin,
2005). 

Byzantion, kuruluşunu izleyen yıllarda zengin
bir kent olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Ayrıca Ege dünyası, Karadeniz ve Trakya ile
Bithynia arasındaki geçiş noktasında, önemli
bir yerde kurulmuş olması nedeniyle, MÖ 5.
yüzyıldan itibaren sürekli savaşmak zorunda
kalır (Mansel, 1963). Byzantion MÖ 5.
yüzyıldan itibaren, Khrysopolis’te (Üsküdar)
veya bugünkü Kız Kulesi’nin olduğu yerde bir
kontrol noktası kurmak suretiyle, Boğaz’dan
geçen her gemiden yüzde 10 oranında
gümrük vergisi alarak önemli bir maddi kaynak
sağlar (Müller-Wiener, 1998). Ancak Galatlar,
Bithynialılar ve Romalılar’la sürdürdüğü
mücadeleler sonunda I. Constantinus’a kadar
eski maddi refah düzeyinin gerisinde kalır.
MÖ 3. yüzyılın ikinci yarısında Byzantion,
Gotlar (Keltler) tarafından işgal edilerek
toprakları talan edilir. I. Constantinus
başkentini Konstantinopolis adıyla MS 330
yılında yeniden imar eder (Haldon, 2005).
Yeni başkent Konstantinopolis hızlı gelişir.
Kent surları, sarayları, sütunlu caddeler, su
kemerleri, tahıl ambarları ve evler bir başkente
yaraşır şekilde inşa edilir. Başkentinin
imparatorluğun doğu kısmında
konumlanmasını tercih eden I.
Constantinus’tan sonra Roma
İmparatorluğu’nun doğu ve batı toprakları
arasındaki uçurum gittikçe büyür ve
imparatorluğun 395. Yılında resmen ikiye
ayrılmasıyla kent daha da gelişir (Yıldız, 1982;
Asal, 2007; Başaran, 2012). Hıristiyanlığın
resmi devlet dini olmasıyla birlikte, günümüzde
daha çok Bizans adıyla tanınan Doğu Roma
İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis,
Hıristiyan dünyasının Orta Çağ’daki kültür,
sanat ve ekonomi merkezi haline gelir.
Ticaretle birlikte sürekli büyüyen ve önemi
artan Konstantinopolis’e 7. yüzyılda Sasaniler
ve Araplar, 8. yüzyılda Bulgarlar ve Araplar,
9. yüzyılda ise Bulgarlar ve Ruslar saldırır,
ancak kenti ele geçiremezler. Konstantinopolis
1204’te Haçlılar tarafından işgal edilir. Kent ilk
kez 1391’de Osmanlı padişahlarından Yıldırım
Bayezit ve daha sonra 1422’de II. Murat
tarafından kuşatılır, ancak II. Mehmet
tarafından 1453’te fethedilerek Bizans
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İmparatorluğu’na son verilir (Asal, 2007;
Başaran 2012). 

Marmara Denizi’nin bir göl, Boğaziçi’nin ise
dere boyutlarında bir akarsu olduğu
dönemlerden bugüne kadar çok büyük
değişikliklere ve işgallere uğramış, binyıllar
boyu doğanın her türlü felaketiyle karşılaşmış,
şu anda dev bir metropole dönüşmüş bu kentte
ulaşım sorunlarını çözmek, yaşam kalitesini
yükseltmek için, Ulaştırma Bakanlığı ile
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
tarafından planlanan Marmaray ve Metro
projelerinin inşasının günümüzü binlerce yıl
öncesine ait tarihle buluşturacağı
planlanmamıştı. Binlerce kişiyi aynı anda
kentin bir yakasından öbür yakasına
taşıyabilecek kapasitede bir toplu taşıma
projesi olan Marmaray, ilk kazmalarını kentin
en işlek merkezlerine vururken, İstanbul’un
toprak altındaki gizemini göstermeye
hazırlandığını hissetmemek mümkün değildi.
Bu nedenle Marmaray, büyük bir kentleşme
projesi olarak başladı ancak ülke tarihinin en
önemli arkeolojik kazılarından birine dönüştü.
Mühendislerle arkeologların zaman zaman yan
yana, zaman zaman birbirlerini bekleyerek,
kimi zaman tartışarak, kimi zaman da
birbirlerine öncelik tanıyarak çalışmak zorunda
kalacakları, modern İstanbullu’nun hayatını
kolaylaştırma çabalarına yönelik süreç 2004
yılında başladı. İki yakayı birleştirme fikri
19. Yüzyılın ortalarında gündeme gelmekle
birlikte, gelişen teknoloji ile ciddi anlamdaki ilk
çalışmalar 20. yüzyılın sonlarında başlatılmıştı.
1960’ta dillendirilmeye başlanan İstanbul
Boğazı’nın altından geçecek bir demiryolu fikri,
Marmaray Projesi ile 1984 yılında tekrar
gündeme geldi. Proje kapsamında İstanbul’un
Asya ve Avrupa kıtalarındaki demiryolu
hatlarının kesintisiz olarak birbirine bağlanması
hedefleniyordu. Bu proje ile İstanbul’un doğu-
batı ulaşım koridoru açılacak, Anadolu
yakasında Gebze’den başlayacak olan
Marmaray, Avrupa yakasında Halkalı’ya kadar
76 kilometrelik kesintisiz bir demiryolu
yolculuğu sağlayacak. Üzerinde 40 adet
istasyon bulunan demiryolu hattı, Boğaziçi’nin
girişini, denizin altında, betonarme malzemeyle
inşa edilmiş ve çelik bir zırhla kaplanmış olan
11 adet tüpün, denizin içine kazılmış olan,
25 metre taban genişliğine ve 20 metre
derinliğe sahip bir kanalın içine

yerleştirilmesiyle geçecektir. (Başaran, 2012;
Özmen vd., 2007; Çelik, 2010).

Marmaray Projesi’nin tarihi ve kültürel doku
üzerindeki etkileri, 1980’li yılların başından
itibaren Ulaştırma Bakanlığı’nca başlatılan
etüt ve araştırmalar kapsamında, güzergâh
üzerindeki tarihi ve kültürel varlıkların
korunması bilinciyle çeşitli araştırma
çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda, yasalarla
koruma altına alınan bu değerler için,
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa
Konseyi tarafından onaylanan “Avrupa
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin
Sözleşme’nin içeriğindeki ilkelere uygun
hareket edildi (Özmen, 2007; Çelik, 2010).

Bu bağlamda, İstanbul 1 ve 3 Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu
kararları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri
kapsamında, kentsel ve arkeolojik sit alanları
içinde kalan, istasyon alanlarında, İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında,
arkeolojik kazılara başlandı (Özmen, 2007;
Karamut, 2007; Kızıltan, 2007, 2010; Çelik,
2010). 

Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar gibi İstanbul’un
en yaşlı üç semtinin hareketli meydanlarında,
metrekarelerce alan, metal duvarlarla çevrildi.
İstanbullular uzun süre, bir yandan bu nedenle
sıkışan trafikten şikâyet ederken, bir yandan
da bu duvarların arkasında ne olup bittiğini
meraklı gözlerle izledi. Nihayet 2004 yılında
üç istasyon alanında yapılan kazılarda elde
edilen ilk buluntular, kentin tarihiyle ilgili
bilinen/bilinmeyen birçok sonucu bilim
dünyasına duyurdu. Kazılar ilerledikçe
karşılaşılan mimari kalıntılar, küçük buluntular,
farklı dönemlere ait sikkeler (Gökyıldırım,
2007), bir sürü soruyu yanıtlarken, yeni
soruları da gündeme getirdi. Yenikapı’daki
antik limanda, bin yıldır uyudukları yerde
uyandırılan gemi kalıntıları, dünyada eşsiz bir
koleksiyona sahip olmamızı sağladı. Gemiler
seçkin bir koleksiyon oluşturmakla kalmayıp,
5-11. yüzyıllar arasındaki gemi yapım
teknikleri ile ilgili olağanüstü bilgiler de verdiler.
Kazılar sürdükçe yeni buluntular devam etti,
arkeologlar, fırçaları ve malaları ile sonunda,
Neolitik Çağ buluntularına ulaştılar. İstanbul’un
günümüzden 8 bin yıl öncesi, işte bu çabalar
sayesinde günümüzle buluştu.“
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GAMA Enerji’nin işletmelerinin
bulunduğu Artvin, Mersin, Manisa
ve Çanakkale’de bulunan çeşitli
eğitim kurumlarında öğrenim
gören öğrencilere “Afet ve Çevre
Bilinci Eğitimi” verilmesi amacıyla
AKUT Arama Kurtarma Derneği ile
bir çalışma başlatılmıştır.

Projenin ilk ayağı, 21-22 Ekim tarihleri
arasında Artvin, Murgul’da toplam 550
öğrenciyi kapsayan dört ayrı oyun ile
gerçekleştirildi. Profesyonel tiyatroculardan
oluşan AKUT gönüllüleri, interaktif bir tiyatro
olan “Sallanacak Yok” oyununda doğal

afetlere yönelik soruların cevaplarını sahneye
davet ettikleri öğrenciler ile birlikte buldular.
Öğrencilerin zihinlerinde iz kaldığı verdikleri
cevaplardan ve katılımlarından belli oldu.

1996 yılından beri tiyatro gelmemiş ilçede,
eğlendirerek eğiten bir oyunun oynanması
yöre halkı tarafından da ilgiyle takip edildi.

550 öğrenciye, üzerinde GAMA Enerji ve
AKUT logoları olan ve içlerinde de Afet Bilinci
ve Önlemler El Kitabı, şapka, düdük ve fener
bulunan sırt çantaları dağıtıldı.

Projenin ikinci ayağı, 08-12 Aralık tarihleri
arasında Mersin, Erdemli’de toplam 950
öğrenciyi kapsayan 10 ayrı oyun ile
gerçekleştirildi. 

GAMA Enerji ve AKUT işbirliği
Afet ve Çevre Bilinci Eğitimi
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WEC, 1923 yılında kuruldu. O yıllarda, henüz,
Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, NATO, Dünya
Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve
benzeri gibi kuruluşlar yok iken, böylesine bir
uluslararası kuruluşun, özellikle de enerji
konusuyla ilgili olarak kurulması dikkat çekici
bir olaydır. Bu olay, batılı ülkelerin, enerji
konusunun, sadece kendileri için değil, dünya
için ne kadar önemli olduğunu anladıklarını
göstermesi bakımından ilginç bir işbirliği
gelişmesidir. Ayrıca, 1923 gibi, petrolün yeni
yeni dünya sahnesine çıkış yaptığı,
sanayileşmenin tam olarak gelişmediği,
enerjiye ilişkin talebin henüz çok artmadığı bir
tarihde, ülkelerin, gelecek yıllardaki durumu
düşünerek, birbirleriyle yardımlaşmak, en
azından, enerji konusunda bilgi ve tecrübe
iletişimi yapmak üzere işbirliğini düşünmeleri,
enerjiye verilen önemin bir göstergesi
olmaktadır. 

Bizim Cumhuriyetimiz ile aynı yılda kurulmuş
olan WEC, o yıldan bu yana, enerji konusuyla
ilgili dünya çapındaki çalışmalarını
sürdürmüştür. Bu çalışmalar, uluslararası
kapsamda, kongreler, konferanslar, değişik
düzeyli ve katılımlı toplantılar düzenlemek,
enerji konusunun hemen hemen her yönünü
kapsayan raporlar hazırlamak, dünya
kamuoyuna görüş ve öneriler sunmak
şeklinde olmaktadır. Merkez ofisi Londra’da
olan WEC, ana amacını, “to promote the

sustainable supply and use of energy for the
greatest benefit of all” diye açıklamış olup,
son yıllarda, enerji ve enerjinin geleceği ile
ilgili uyarılarını arttırmıştır. Enerji kulanım
veya tüketiminde sosyal eşitlik (Energy
Equity), enerjinin sağlanmasındaki güvenlik
(Energy Security) ve çevrenin sürdürülebilir
şekilde  korunması (Environmental
Sustainability) olarak “enerjinin üçlü
açmazı”(Trilemma) diye açıkladığı ve ülkeleri
bu üç açıdan denge sağlayacak biçimde
çalışmaya davet ettiği görüşü ilgi ile
karşılanmıştır.

WEC’in 1923 yılında kurulmasından sonra,
1949 yılına kadar Türkiye bu kuruluşa ilgi
gösterememiştir. 1949 yılında, T.C. Bakanlar
Kurulu, bu kuruluşa üye olmayı ve bu kuruluş
çalışmalarında Türkiye’yi temsil etmek üzere
bir “Millî Komite” kurulmasını kararlaştırmıştır.
1949 yılından bu yana Türkiye, kuruluşdaki
üyeliğini devam ettirmiştir.

WEC, her üç yılda bir, dünyanın enerji
olimpiyatı sayılacak şekilde, yeri bir
uluslararası yarışma ile belirlenen ve yaklaşık
yaklaşık 10.000 kişinin katıldığı “Dünya Enerji
Kongresi”ni düzenlemektedir. 2016 yılında,
23.’sü düzenlenecek Kongre’nin ev sahipliği
yarışını İstanbul kazanmıştır. Ülkemiz prestiji
ve de ekonomisi açısından önemli bu büyük
etkinliğin hazırlıkları için ilgililere başarılar
dileriz.

2016 Dünya Enerji Kongresi 
İstanbul’da gerçekleşecek.
World Energy Council (WEC)
olarak tanınan ve yaklaşık 100
ülkenin üye olarak bulunduğu
uluslararası enerji kuruluşunun
2016 yılındaki 23. Kongresi’nin
ev sahipliğini İstanbul yapacak.
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GAMA bünyesinde
gerçekleştirilecek olan “İnsan
Kaynağı Yönetim Sistemleri”
projesi başlamış olup, bu projede
çözüm ortağı olarak Hay Group
danışmanlık şirketi ile
çalışılmaktadır. 
Projenin amacı, GAMA Holding hedefleri
doğrultusunda, stratejik performans
yönetiminden başlayarak, kariyer yönetimi ve
çalışanların adil ve güvenilir
ödüllendirilmesine kadar olan tüm yönetim
sistemleri altyapısının tasarlanması ile GAMA
Holding ve altındaki şirketlerde yüksek
performans kültürü oluşturarak başarının
devamlılığını sağlamaktır.

2014 yılı Haziran ayında başlayıp, 2015 yılı
içinde tamamlanması hedeflenen projenin
ana aşamaları şöyle özetlenebilir: 

1- GAMA kurum geneli ve şirketler bazında
strateji ve kültürün anlaşılması ve Stratejik
Kurum Karnesinin oluşturulması

2- Şirket stratejilerini ve operasyon modelini
destekleyecek İnsan Kaynağı yönetim
sistemlerinin tasarımı (Kademe Yapısı,
Ücret Yönetim Sistemi)

3- Şirket stratejileri ve hedefleri
doğrultusunda oluşturulan ve çalışanların
gelişimini destekleyecek Kariyer ve
Yedekleme Sisteminin oluşturulması

Şirketlerin finansal, müşteri, iç süreç ve
gelişim boyutlarındaki stratejik kritik başarı
göstergelerini (KPI/Key Performance
Indicator) de belirleyerek kurum karnelerinin
üst seviyede oluşturulması süreci
tamamlanmıştır. Üst seviyede oluşturulmuş
olan bu kurum karneleri çerçevesinde
şirketlerdeki bölümler bazında kritik başarı
göstergelerinin oluşturulması çalışmaları da
sonuçlandırılmıştır. Çalışanlar tarafından
doldurulan “İş Analizi Formları”nın Hay Group
tarafından değerlendirilmesi ve ardından
yöneticilerle birlikte kalibrasyonları yapılarak
projenin kademe ve kariyer yollarının
belirlenmesine ilişkin fazı sona ermiştir. 

Ayrıca Proje başında uygulanan Çalışan
Memnuniyeti Anketinin özet sonuçları, ilgili
şirket çalışanlarına Genel Müdürler tarafından
şirketler bazında ayrı ayrı gerçekleştirilen
sunumlarla paylaşılmıştır. Ankete genel
katılımda %85 gibi önemli bir seviye elde
edilmiştir.

Proje ile ilgili iletişimi artırmak amacıyla gerek
Hay Group gerekse şirket yönetimleri
tarafından GAMA çalışanlarına sunumlar
yapılmaya ve proje kapsamında bugüne
kadar gerçekleştirilen ve önümüzdeki
dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan
adımlarla ilgili bilgiler paylaşılmaya devam
edilecektir.

İnsan Kaynağı 
Yönetim Sistemleri Projesi
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5-6 Kasım 2014 tarihinde
Azerbaycan’ın Bakü şehrinde
düzenlenen ve amacı; Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR)
Bakü’de gerçekleştirmeyi
planladığı yaklaşık 17 milyar ABD
Doları bütçeli yeni Petrol, Gaz
İşleme ve Petrokimya Tesisi’nin
(OGPC Complex) tanıtımının
yapılması olan foruma GAMA
Endüstri Tesisleri İmalat A.Ş.
katıldı.

Açılış konuşması SOCAR’ın Başkanı
Rovnaq Abdullayev tarafından yapılan ve
300’e yakın firmanın katılmış olduğu forum
EPC müteahhitleri, lisansörleri, mühendislik
ve müşavirlik firmalarını, ekipman
tedarikçilerini, imalatçıları, servis sağlayıcıları

ve lokal inşaat firmalarını tek bir platformda
biraraya getirmiş ve petrol arıtma ve gaz
işleme konusunda uzmanlaşmış firmaların
deneyim, teknoloji ve yenilikçi çözüm
önerilerini paylaşmalarına ve yeni işbirliği
fırsatlarının oluşturulmasına fırsat sağlamış
bulunmaktadır.

Projenin ilk aşamada gerçekleştirilmesi
planlanan Gaz İşleme Tesisi’nin ön
mühendislik çalışmalarının tamamlanmış
olduğu ve 2015 yılının ilk çeyreğinde
EPC ihalesinin çıkmasının planlandığı
öğrenilmiştir. Bu proje için ve yakın zamanda
Azerbaycan’da realize olması beklenen diğer
petrol ve gaz tesisi projelerine olan ilgimiz
doğrultusunda SOCAR yetkilileri, diğer
muhtemel işverenler ve firmalar ile
görüşmeler yapılmış olup, forumdaki
GAMA standımızda firmamız hakkında
bilgi verilmiştir.

GAMA Endüstri 
SOCAR OGPC Forum’una katıldı.
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GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. Mühendislik
Direktörü Fuat Tiniş, 9 Aralık 2014 tarihinde Atılım
Ünivesitesi’nde, Üretim Mühendisliği Bölümü’nün dördüncü sınıf
dersi olan, Ürün ve İşlem Tasarımı dersi kapsamında “Endüstriyel
Projeler ve Tasarım Mühendisliği” başlıklı ve dördüncü ve üçüncü
sınıf öğrencileri ile bölüm öğretim üye ve öğretim üye yardımcıları
tarafından izlenmiş olan bir konferans vermiştir. 

Fuat Tiniş, aynı bölümün danışma kurulu üyesi olup, yine aynı
bölümün üçüncü sınıf dersleri olan Makina Teorisi ve Makina
Elemanları derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak
vermektedir.

Atılım Üniversitesi’nde
“Endüstriyel Projeler ve Tasarım
Mühendisliği” Konulu Konferans

3 - 7 Kasım 2014 tarihleri arasında Malta’nın La
Valetta şehrinde bu yıl sekizincisi düzenlenmiş
olan Uluslararası Deniz Atık Su Deşarjları
Konferansına (8th International Conference on
Marine Waste Water Discharges and Coastal
Environment & International Exhibition on
Materials, Equipment and Services for Coastal
Environmental Projects) GAMA Endüstri
Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. Mühendislik
Direktörü Fuat Tiniş, “Onshore Portion of Sea
Water Cooling System of Al Khalij Power Plant
Project” başlıklı bildirisi ile katılmıştır. 

İki yılda bir düzenlenmekte olan ve konu ile ilgili
üretici, uygulamacı, yatırımcı, üniversite,
mühendislik grupları ve araştırmacıların, ürün,
bilgi, deneyim ve buluşlarını paylaştıkları bu
yılki konferansta Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri,  Arjantin, Avustralya, Birleşik Arap
Emirlikleri, Fransa, Hindistan, İngiltere, İtalya,
Japonya, Kıbrıs, Norveç, Portekiz, Tunus,
Türkiye ve Yunanistan’dan katılımcılar toplam
37 adet bildiri sunmuşlardır.

Şirketimizin Libya’da sürmekte olan 4x350 MW
Al Khalij Güç Santralı projesi kapsamında,
tasarım, temin, imalat ve montajı kapsamımızda
olan soğutma suyu sistemine ait giriş yapısı,
giriş kollektörü, soğutma suyu boruları, taşma
hücresi ve çıkış yapısı ile ilgili tasarım
detaylarının yer aldığı kongrede sunulan bildiri,

2012 yılında bir öncesi düzenlenmiş olan
konferansta aynı projede deniz yapıları
kapsamından sorumlu olan Fransız GEOCEAN
firmasının sunmuş olduğu “Al Khalij Project:
Analysis of Engineering and Installation of
Large Diameter GRP Pipelines” başlıklı
bildirinin kara kısmındaki devamı ve
tamamlayıcısı olma özelliği de taşımaktadır.

Karadaki gömülü GRP boruların tras blok
kullanılmadan döşenmiş olması açısından
özellik taşıyan Al Khalij Projesine ait bu
makalenin sunumu, bu özelliği ve çelik kollektör
yapısının GRP borularla beraber kullanılması
gibi özellikleri nedeniyle katılımcıların ilgisini
çekmiştir.

Sunulan bildiri, kongre için basılmış olan “Large
Diameter Marine Pipeline Projects – Volume II
MWWD Organization 2014” başlıklı kitapta da
yer almıştır.

8. Uluslararası Deniz Atık Su Deşarjları
Konferansı
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Kırıkkale 8 ilçesi, 171 köyü ve
18 kasabası ile tipik bir İç Anadolu ilidir.

12 hanelik Kırıkköyü arazisi üzerinde
kurulan kent, 1941'de belediye,
1944 yılında ilçe olmuştur. 
1989 yılında da il statüsü kazanmıştır.

Kentin güney ve batısından geçen
Kızılırmak'ın 94 km'lik bölümü şehir
sınırları içinde yer alır. Kent, Kızılırmak'la
yerleşim olarak birleşmiş durumdadır.

Toplam nüfusu 274.658'dir.

Yüzölçümü 4.365 km²'dir.

KIRIKKALE
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1925 yılında Top ve Mühimmat
Fabrikası'nın temellerinin atılması ve
Devlet Demiryolları’nın buradan geçmesi
Kırıkkale'nin şehirleşmesine neden olur.

Aynı kuruma bağlı fabrika sayısı arttıkça
nüfusun da artması kentleşmedeki en
önemli etkendir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya
başlanan savunma sanayi ile gelişmeye
yönelen kent;  150 - 200 yıllık tarihe
sahip ahşap konakları, MKEK
Fabrikaları, Tüpraş Rafinerisi gibi diğer
sanayi tesisleri ve Üniversitesi ile
gelişmeye devam etmektedir.
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KIRIKKALE
Kırıkkale’nin tarihini 1925’li yıllarda
başlatmak mümkündür. Şehrin çekirdeğini
oluşturan fabrikaların temeli 1925 yılında
atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni
devletin, yeni yönetimi Orta Anadolu’da
savunma sanayi kuruluşu için bir yer
aramış, başkent olarak da Ankara seçildiği
için Başkente de yakın bir yer
düşünülmüştür. Orta Anadolu’nun bu tür bir
sanayi için güvenli bir bölge olarak
görülmüş olması da olasıdır. 
1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası'nın
temellerinin atılması, Devlet Demiryolları’nın
buradan geçmesi gibi unsurlar Kırıkkale'nin
şehirleşmesinin çekirdeğini oluşturur. Aynı
kuruma bağlı fabrika sayısı arttıkça personel ve
işçi sayısı da artar. Ciddi bir nüfus artışı görülür.
Yeni gelen işçilerin konutları ve halka halka
mahalleler çevreye yayılır. Demiryolu,
fabrikalarla yerleşim bölgesi arasında sınır
oluşturulur.

İlk aşamada, fabrikaların teknik ve idari
personeli için yapılan sosyal tesisler ve az
sayıda lojman da hemen tren istasyonu
civarında yapılır. Fazla konut yoktur.
Çalışanların yani işçilerin asker olması ve
kışlada kalması nedeniyle fazla konut yoktur.
Sonraları sivil işçilerin işe alınmasıyla konut
bölgeleri genişlemiş, burası kentin merkezi
haline gelmiştir. 

Sanayi kesimine ait sosyal tesis ve işletmeler
de aynı yerde genişlemiştir.

1931-1941 yılları dönemi Kırıkkale'nin
gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Hizmete
açılan fabrika sayısı hızla çoğalmış, buna bağlı
olarak da işçi ihtiyacı artmıştır. Kırıkköyü’nden
ve çevre köylerden akın akın işçiler gelmiştir.
Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de
başladığı dönemdir. Devlet daireleri ve okulların
bir bölümünün kurulması ve açılması bu
dönemdedir.

1929'da belediye, 1944 yılında da ilçe olan
Kırıkkale, küçük bir kasaba görünümünü alır.

1945 ve 1950'lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç
olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden
değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz
bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve
Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 

Kırıkkale, 1960'lı ve 1970'li yıllarda devam eden
hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de
artırmıştır. 1925'lerde 12 hanelik bir köyden
2001'de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir
yerleşim alanı ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyetin ilk yılları olması nedeniyle
“sanayi” şehrin büyümesine öncülük yapar.
Hızlı nüfus artışı ile planlı bir yerleşim
sağlanamamış olması bugün bile kenti
olumsuz etkilemektedir.



19EKİM - KASIM - ARALIK 2014

EKONOMİ
Kırıkkale bir sanayi şehridir. MKEK Fabrikaları
ile TÜPRAŞ Rafinerisi kentin ekonomik
yapısına canlılık kazandırmaktadır. MKEK
tesislerinde 3.650 kişi, TÜPRAŞ Rafinerisinde
ise yaklaşık 1.000 kişi istihdam edilmektedir. 

Kırıkkale’nin ekonomik yapısında tarım, önemli
bir geçim kaynağıdır. Aktif nüfusun %51,2'si
tarımla uğraşmaktadır. İldeki tarıma elverişli
arazi 306.506 hektar olup, il yüzölçümünün
%66,2’sini teşkil etmektedir. Genel olarak il
topraklarında hububat üretimi yaygındır. Bunun
yanı sıra baklagiller ve endüstriyel bitki üretimi
de yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Kentin 2000’li yıllarda turizm yönünden
ekonomik gelir sağlayacak bir projesi de
Kızılırmak Yeşil Vadi Projesidir. Kapulukaya
Barajı’ndan, Kızılırmak Vadisi boyunca 24 km
uzunluğundaki bir alanı kapsayan bu proje
önemli  bir ekolojik projedir. Bu proje hayata
geçirildiğinde Kırıkkale’nin sosyal, ekonomik ve
kültürel yapısına büyük katkılar sağlayacaktır.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
1992 yılında kurulan ve Fen-Edebiyat, İktisadi
ve idari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner
Fakülteleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve
Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Tıp, Hukuk ve Eğitim
Fakülteleri gibi birimleri içeren Kırıkkale
Üniversitesi'nde 11 Fakülte, 2 Yüksekokul,
7 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim-
öğretim faaliyeti yapılmaktadır.

BAĞCILIK
Kırıkkale'de bağcılık gelişmekte olan
sektörlerden olup, tescilli üzümlere sahiptir.

Hasandede
Orta kalın kabuklu ve beyaz renklidir. Orta
Anadolu'da yapılan beyaz şarapların çoğu bu
çeşidin şarabıdır. Tatlı doyumlu ve kendine
özgü aromalı olması nedeniyle sofralık olarak
da kullanılır. Sek ve dömisek şarabı yapılır.
Sek şarapları sofra şarabı niteliğinde orta
kalitededir. Alkol derecesi %12 dolayında,
toplam asidi beyaz şaraplar için gerekenden
biraz düşüktür. 

Kalecik Karası 
Kalın kabuklu ve siyah renklidir. Orta
Anadolu'nun en kaliteli siyah şaraplık çeşididir.
Dolgun bukeli ve dengeli şarap verir. Verimi
iyidir ve karışık budanır. Şarabında %12-13
alkol, 5-7 gr/L. toplam asit ve 23-24 gr/L.
şekersiz kuru madde vardır. 

Delice Beyazı
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yetişen üzüm ince
çekirdekli, şeker oranı yüksek ve sarı renktedir.
Pekmez yapımında kullanılır.

Kızılırmak

Kalecik Karası

Delice Beyazı
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KÜLTÜR VE TURİZM
Hasandede Camii ve Türbesi
Kırıkkale merkez ilçeye bağlı, kent merkezine
12 km uzaklıktaki Hasandede kasabasındadır.
Cami ve türbe yan yanadır. Caminin minaresi
tarafındaki ilk türbe Hasandede'ye (Doğanbeğ)
ait olup, ikinci türbe ise oğulları Şeyh Halil
İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı Ümmühan
Ana’nın müşterek türbeleridir. Hasandede Camii
1605’te yapılmıştır. Kare planlı, kesme taştan,
kalın duvarlıdır. Doğu ve batı yönleriyle giriş
kapısının iki yanında ikişer pencere yer
almaktadır. Kuzey cephesinin ortasında taş
söveli ve basık kemerli bir giriş kapısı
bulunmaktadır. Gövdesi tuğladan olan minare,
pabuç kısmına kadar kesme taştan yapılmıştır. 

Şeyh Şamil Camii ve Türbesi
Sulakyurt ilçe merkezinde bulunan cami, Şeyh
Şami tarafından 15. yüzyılda yaptırılmıştır.
Değişik zamanlarda tahribata maruz kalmış,
yapılan onarımlar sonucu mimari özelliklerini
kısmen kaybetmiştir. 

İlçenin kurucusu Şeyh Şami’ye ait türbe de bu
caminin yanında yüksekçe bir yerde
bulunmaktadır. Bu türbe, yerli ve yabancı
turistler tarafından sık sık ziyaret edilmektedir.
Evliya Çelebi, asıl adı Hamza olan Şeyh
Şami'nin saygın bir kişi olduğunu belirtmektedir.

Hasandede 
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Ballı Camii ve Türbesi
Kırıkkale il merkezine 21 km. mesafede
Balışeyh ilçe merkezinde bulunmaktadır.
12. yüzyılda, 1121 yılında inşa edildiği tahmin
edilen yapının kimler tarafından yaptırıldığı
bilinmemektedir. Caminin tavan örtüsündeki
ahşap işçiliği dikkat çekicidir. 

Koçubaba Camii ve Türbesi 
Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Koçubaba
köyündedir. Cami ve türbe 15. yüzyıl yapısıdır.
Ancak cami yeniden yapılmıştır. Türbe ise
yapılan onarımlarla özgünlüğünü büyük ölçüde
yitirmiştir. Sekizgen planlı ve sivri bir külahla
örtülü olan türbede, Alevi Şeyhi Koçumbaba’nın
sandukası bulunmaktadır.

Haydar Sultan Camii ve Türbesi 
Keskin ilçesine 22 km uzaklıkta bulunan Haydar
Sultan köyünde Böyrek Dağları’nın eteklerinde
köye 500 m kadar uzaklıkta yer almaktadır.
Geç Roma ya da Erken Bizans dönemlerinde
varolan muhtemel bir manastır üzerine inşa
edilen Haydar Sultan Külliyesi, cami, türbe,
hazire, çeşme ve kuyudan oluşmaktadır.
Yapılan onarımlarla asıl hüviyetini kaybeden
külliyeden günümüze Deliler Kuyusu adı verilen
kuyu ile iki adet kitabe kalmıştır. 

Silah Sanayi Müzesi  
MKE Silahsan Hafif Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir
müzedir. 15 Temmuz 1990 tarihinde faaliyetine
başlayan müze, daha geniş bir mekanda
yeniden düzenlenerek 1993 yılında yeniden
ziyarete açılmıştır. 

Müzedeki eserlerin büyük bölümü 2. Dünya
Savaşı yıllarında Karadeniz Bölgesi halkından
devlet tarafından toplanmıştır. Bir kısmı da
koruma altına alınmak üzere, İstanbul-
Tophane’de bulunan silah fabrikasından
gönderilmiştir. 

Müzede halen 299 adet eser sergilenmekte
olup, eserler 14. yüzyıldan günümüze kadar
kronolojik sırayla teşhir edilmektedir.
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GAMA, şimdiye kadar Kırıkkale'de üç ayrı
projeye imza atmıştır. Tamamlanan iki
projemizden ilki; 150 MW Kırıkkale Mobil
Santralı diğeri TÜPRAŞ Kırıkkale
Rafinerisi - Dizel Kükürt Giderme ve
CCR Reformer Projesi'dir.

Halihazırda yapımına devam edilen
üçüncü proje 840 MW İç Anadolu Kombine
Çevrim Santralı’dır. GAMA Enerji’nin
yatırımı olan santralın yapımını
GAMA Güç Sistemleri üstlenmiştir.
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TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi -
Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer
Projesi
Yapım süresi 42 ay (Ocak 2005 - Haziran
2008) olan projenin GAMA Endüstri
kapsamında; “NHT Revamp”, “Reformer”,
“Catalyst Regeneration”, “Benfree”, “Flare”,
“Condensate Recovery”, “Process & Utility”,
“Yard Line” ve Tank Sahaları, “Hydrojen
Presurrising & Storage” üniteleri ile kontrol,
“Substation” ve “Analyzer” binalarının, inşaat,
çelik imalat / montaj, betonarme / çelik binalar
(dizayn + malzeme + işçilik), ekipman montaj,
boru montaj, boya / izolasyon, elektrik /
enstrüman montaj ve devreye alma hazırlık
işleri gerçekleştirilmiştir.

150 MW Kırıkkale Mobil Santralı 
EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept
ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının
satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm
mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol
sistemlerinin montajını içermiştir.

840 MW İç Anadolu Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı - Kırıkkale
GAMA Güç Sistemleri  ve GE Energy
Products France SNC konsorsiyumu
tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan
proje, bir GAMA Enerji iştiraki olan İç Anadolu
Doğal Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
yatırımıdır.  GE STAG 209 9FB MS
konfigürasyonuna sahip olacak santralın
tasarım ömrü 30 yıldır. 

2016 yılında tamamlanması hedeflenen
840 MW İç Anadolu Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralı yıllık ortalama 6.300 GWh
üretimi ile Türkiye’ye önemli bir katkı
sağlayacak, tamamlanması ile Türkiye'de
tüketilen elektriğin yüzde 2,5’ini, Ankara'da
tüketilen elektriğin ise yüzde 50'sinden
fazlasını karşılayacaktır.

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi -
Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer Projesi
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GAMA Enerji’nin iştiraki olan
İçanadolu Doğalgaz Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin
yatırımcısı olduğu, 2013 yılı Aralık
ayında yapımına başlanan ve 32 ay
içerisinde tamamlanarak ticari
işletmeye geçmesi planlanan,
840 MW kurulu güce sahip
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
(DGKÇS) projesi, 900 milyon doları
bulan yatırım bedeli, finansmanın
tamamının Türk Bankaları’nca
karşılanması ve Türkiye’de son
dönemde yapımına başlanan en
yüksek kurulu güce sahip doğal
gaz santralı olması ile sektörde
önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’nin enerji tüketimi, son on yılda
ortalama yaklaşık %6 büyüme göstermiş olup
bu talep artışının karşılanması için ciddi
miktarda yeni yatırımın yapılması gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Artan enerji talebini, çevresel
açıdan temiz ve verimli enerji üretim
teknolojilerini, ekonomik bir biçimde
uygulayarak, karşılamak gerekmektedir. Bu
çerçevede, Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi’ne
3 km, Orta Anadolu Rafinerisi’ne ise 1,5 km
uzaklıkta, daha önce Barmek – GAMA Ortak
Girişimi’ne ait olan 153 MW Kırıkkale
Kombine Çevrim Dizel Enerji Santralı’nın
bulunduğu konumun yanına inşa edilmekte
olan İç Anadolu DGKÇS, tek başına
Türkiye’de tüketilen elektriğin %2,5’ini,
Ankara’da tüketilen elektriğin ise %50’sinden
fazlasını karşılayacak kapasiteye sahip
olacaktır. 

İç Anadolu DGKÇS projesinin yapımına
başlanması adına en önemli adımlarından
“Finansal Kapanış”, beş yerli bankanın
(Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Garanti
Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
Deniz Bank A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş.) katılımıyla 22 Kasım 2013
tarihinde İstanbul’da imzalanan Kredi
Sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

İç Anadolu DGKÇS, son yıllarda dünyada
kullanımı hızla yaygınlaşan, yüksek ısıl değerli
ve temiz bir yakıt olan doğalgazı kullanma
özelliği ile enerji üretiminde çevresel
sürdürülebilirliği desteklemektedir. 2+1 (2 gaz
türbini ve 1 buhar türbini) konfigurasyonuna
sahip olan projede kullanılan GE 9F.05 model
gaz türbinlerine ait yakma sistemi azot oksit
emisyonunun kontrol edildiği kuru, düşük
seviyede NOx üreten GE Dry Low-NOx 2.6
modelidir. Bu sayede Santral’ın ulusal ve
uluslararası kabul gören Ekvator Prensipleri’ne

GAMA Enerji portföyündeki 
en büyük enerji üretim santralı yatırımı;
840 MW İç Anadolu Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı / KIRIKKALE



25EKİM - KASIM - ARALIK 2014

uyumlu çevre emisyon limitlerine uygun
şekilde yapımı ve işletilmesi sağlanacaktır.
Bununla birlikte, öngörülen karbon salınımının
işletmedeki diğer doğalgaz santrallerinden
düşük olması, ekolojik ayak izinin
azaltılabilmesi adına projenin değerini daha da
arttırmaktadır.

%58 üzerinde verimlilik ve %98 üzerinde
güvenilirlik hedefleri olan İç Anadolu DGKÇS,
Türkiye’de sürdürülebilir ve güvenilir enerji
üretimi alanında önemli bir konuma sahip
olacaktır. Bu kapsamda, GE 9F.05 gaz
türbinleri ve GE D-11 buhar türbininden oluşan
kombine çevrim santralinin öngörülen yıllık
enerji üretim miktarı 6,3 milyar kWh civarında
olacaktır.

Dünya Bankasının özel sektör kolu olan
Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre
ve sosyal sorumluluk alanlarında belirlediği
sürdürülebilir performans standartları esas
alınan İç Anadolu DGKÇS projesi’nde yapım
ve işletme dönemi için, çevre, iş-işçi güvenliği
ve sağlığı konuları tüm paydaşlar için
önceliktir. 

İşletme ve bakım faaliyetleri GAMA Enerji
tarafından yürütülecek santralde üretilecek
elektrik, Türkiye’de gelişen piyasa koşullarına
paralel olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar
kapsamında ikili anlaşmalar, nihai tüketiciler
ve elektrik piyasasında Türkiye elektrik
sisteminin ihtiyacını karşılamak üzere
değerlendirilecektir. 

2013 yılı Eylül ayında imzalanan sözleşme ile
enerji santralı ve şalt sahası müteahhitlik işleri

anahtar teslimi olarak GAMA Güç Sistemleri
ve GE Energy konsorsiyumu tarafından
yürütülmektedir. İspanyol mühendislik firması
IDOM tarafından tasarım çalışmaları yürütülen
projede, mühendislik ve tasarım ve satın alma
süreçleri büyük oranda tamamlanarak, sahada
yapım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.

İç Anadolu DGKÇS, 58 km uzunluğundaki,
380kV elektrik iletim hattı ile Gölbaşı Trafo
Merkezi’ne bağlanacaktır. ŞaRa Enerji
tarafından yürütülmekte olan havai hat
bağlantısı çalışmaları kapsamında 21.10.2014
tarihinde Çevresel Etki Değerlendirilmesi
Raporu (ÇED) onayı alınmış olup, iletim hattı
proje ilerlemesi %67 üzerinde olup 2015 yılı
Haziran ayı itibari ile havai hat ve trafo
merkezine bağlantı işlerinin tamamlanması
planlanmaktadır. Santralin doğalgaz
şebekesine bağlantısı BOTAŞ’ın Samsun –
Ankara doğalgaz boru hattı üzerinden
sağlanacaktır. Toplam uzunluğu 12,7 km ve
çapı 16” olan ve 2015 yılı Eylül ayı içerisinde
tamamlanması planlanan doğalgaz hattı ile
175.000 Sm3/saat kapasiteli A tipi RMS
istasyonu anahtar teslim yapım işleri ACD
İnşaat firması tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının çevresel
duyarlılıklar çevçevesinde karşılanması
yolunda büyük önem taşıması ve GAMA
Enerji’in enerji yatırımları alanında attığı en
büyük adım olması sebebiyle dikkat çeken
İç Anadolu DGKÇS’nin 2016 yılı Ağustos
ayında ticari işletmeye geçmesi
planlanmaktadır.
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3 Aralık 2013 tarihinde başlayan ve
32 aylık süresi olan 840 MW
elektrik üretim kapasitesindeki
Kırıkkale Doğalgaz Kombine
Çevrim Güç Santrali Projesi,
GAMA Güç Sistemleri ve
GE Energy konsorsiyumu
tarafından yürütülmektedir.
Konsorsiyum, projenin tasarım, mühendislik,
ekipman satın alma ve saha montaj, yapım
işleri, elektro mekanik işler, kurulum, test ve
devreye alma işleri ile santralda çalışacak
personelin eğitiminden sorumludur. GAMA
Enerji’nin iştiraki olan İçanadolu Doğalgaz
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin yatırımı
olarak gerçekleştirilen projenin, 2016 yılı
Ağustos ayında tamamlanması
planlanmaktadır. 

Planlamaya uygun olarak devam eden
projenin Aralık 2014 itibarıyla yaklaşık
ilerlemesi aşağıdaki gibidir; 

Genel proje ilerlemesi %36,4 

Mühendislik ilerlemesi %77,5

Satınalma ilerlemesi %74,0

Genel inşaat-montaj ilerlemesi %12,5  

Projede ana ekipman ve malzemelere ait
detay tasarım ile satın alma işleri büyük
oranda tamamlanmıştır. Proje kapsamında
Ekim-Aralık 2014 dönemi içerisinde fabrika
imalatlı tanklar, hava ölçüm istasyonu, MV ve
LV elektrik kesiciler, UPS & DC panelleri, acil
durum dizel jeneratörü, gazbeton duvar
panelleri, blöf sistemi ısı eşanjörü, karbon
çelik ve alaşım borular ile bağlantı
malzemeleri, yangın hidrantları ve vanalar,
buhar/su numune alma sistemi, kontrol
vanaları, kimyasal besleme sistemi, çeşitli
vinçler, santrifüj pompaları, HVAC kazanı,
boru mesnetleri, enstrümanlar, çeşitli vanalar,

motor kontrol panoları ve katotik koruma
sistemi ve LV baraları için tedarikçilerle
anlaşılmıştır.

BOP mekanik, centerline, HRSG ve borulama
taşeronları ile sözleşme imzalanmış ve
taşeronlar mobilize olarak saha faaliyetlerine
başlamıştır. Elektrik ve I&C saha işleri için
alınan taşeron teklifleri değerlendirme
aşamasındadır. Mimari işler taşeron paketi
için 2015 Ocak ayında ihaleye çıkılması
hedeflenmektedir.

Sahada türbin binası temelleri, kablo
galerileri, gaz türbini 1. ve 2. ünite temelleri
ve buhar türbinine ait temeller ile kolon ve
pedestal beton işleri tamamlanmıştır. Türbin
binası çelik montajı büyük oranda
tamamlanarak, tavan vinci montajı yapılmış
ve çatı kaplama işlerine başlanmıştır.

İç Anadolu 840 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı
İç Anadolu 840 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı
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1. üniteye ait gaz türbini ve jeneratorünün
temel üzerine yerleştirilmesi tamamlanmış
olup, sahaya sevk edilen 2. ünite gaz türbini
için montaj hazırlıkları başlamıştır. Buhar
türbini sahaya sevk edilmiş olup, 2015 Ocak
ayı içerisinde montaj işlerine başlanması
hedeflenmektedir.

HRSG 1 ve 2. üniteler için çelik ve baca
montaj işleri devam etmektedir. HRSG
1. ünite için ayrıca modül montajına
başlanmıştır. Şalt sahası alanında beton ve
çelik montaj işleri büyük oranda
tamamlanarak, izolatör montajı, kondüktör
kablo çekimi, kablo kanalları ve besleyici hat
ana ekipman montajları devam etmektedir.
Hava soğutmalı kondenser sistem temelleri
tamamlanmasının ardından, çelik montajına
başlanmıştır.  Hava soğutmalı kondenser

kontrol binası temel işleri ile şalt sahası
kontrol binası beton işleri de tamamlanmıştır. 

Elektrik kontrol binası bodrum ve giriş katları
betonları dökülmüş, 2. kat demir donatı
işlerine başlanmıştır. Şehir suyu tankı ile
2 adet işletme/yangın suyu tanklarının
sahada montajları devam etmektedir. Sahada
ayrıca yeraltı sistemleri, boru köprüsü ile
besleme suyu pompa binalarına ait temellerin
beton işleri, depo ve atölye binası temelleri,
atık su arıtma tesisi beton işleri ile su arıtma
tesisi temel ve çelik montaj işleri devam
etmektedir. 

Projenin merkez ekibinde 2014 Aralık sonu
itibarıyla 16 kişi çalışmaktadır. Sahadaki
faaliyetler ise 47 kişilik GAMA ve 613 kişilik
taşeron ekibi tarafından yürütülmektedir.
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GAMA Güç Sistemlerinin üstlendiği
1200 MW Doğal Gaz Kombine
Çevrim Enerji Santralı anahtar
teslim projesinin iki üniteden
oluşması planlanmaktadır. Her bir
ünite tek şaft düzeninde bir gaz
türbini, bir buhar türbini, bir
jeneratör (SGT4-8000H Gaz Türbini,
SST5-5000 Buhar Türbini, SGen5-
3000W Jeneratör) ve bir atık ısı
kazanından oluşmakta olup,
soğutma sistemi mevcut santralin
doğal çekişli kuru soğutma kulesi
ile sağlanacaktır. Yapılacak olan
doğalgaz kombine çevrim santralı
yine mevcut santralın şalt
sahasında yapılacak değişiklikler
sonrasında şebekeye elektrik
verecektir. 

Proje kapsamında GAMA Güç Sistemleri 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. 

15 Ağustos 2014 tarihinde İşveren ile
sözleşmenin imzalanmasından sonra kısıtlı
işe başlama emri (LNTP) İşveren’den
alınmıştır. İşe başlama emrinin (NTP) Şubat
2015’te alınması beklenmektedir. Bu dönem
içerisinde santralın mühendislik işleri alt
yüklenicisi Amerikalı Black & Veatch firması
ile genel mühendislik işlerine başlanmıştır.
Bununla birlikte zemin etüt çalışması
tamamlanmıştır.

Proje ile ilgili satın almalarda Siemens ile gaz
türbini, buhar türbini ve jeneratörden oluşan
iki adet kombine çevrim paketi için sözleşme
imzalanmış olup, Siemens gaz türbinlerinin
üretimine başlamıştır. 

Belçika firması CMI ile de atık ısı kazanı satın
almasına ilişkin anlaşma sağlanmıştır.

İşe başlama emri alındıktan sonra
mobilizasyonun başlaması planlanmaktadır.
Bunun yanı sıra mühendislik işleri ile yapısal
çelik, türbin binası vinçleri, jeneratör yükseltici
trafolar, izole faz busduct, kondensat
pompaları, besleme suyu pompalarının
satın alınması başlayacaktır.

Hamitabat 1200 MW Doğalgaz
Kombine Çevrim Santralı
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Projenin işvereni Rusya’nın büyük
yatırımcı kuruluşlarından biri olan
TAIF Grup’a ait TGK-16 şirketidir.
Proje, GE-GAMA Konsorsiyumu
tarafından anahtar teslim olarak
üstlenilmiş olup, proje kapsamında
sağlanacak olan 390 MWe Doğal Gaz
Isı Güç Kombine Çevrim Santralı;
1 adet GE 9HA 01 gaz türbini ve
1 adet GE H28.56 jeneratörü, 1 adet
çift basınçlı atık ısı kazanı dahil tüm
ana ve yardımcı ekipmanlarından
oluşmaktadır.
Sözleşme 18 Nisan 2014 tarihinde imzalanmış
olup, projenin toplam süresi 35 aydır. Santralın
devreye alınması ile birlikte, TAIF’e ait olan
petrokimya tesisine yüksek kalite buhar temin
edilecek olup, aynı zamanda üretilen elektrik
Tataristan elektrik dağıtım şebekesine
yönlendirilecektir. Santralın Mart 2017 yılı
itibarıyla operasyona geçirilmesi
planlanmaktadır. 

Planlamaya uygun olarak devam eden projenin
31 Aralık 2014 itibarıyla ilerlemesi aşağıdaki
gibidir;

Genel proje ilerleyişi %5,0
Mühendislik ilerleyişi %24,0
Satınalma ilerleyişi %6,5
Genel inşaat-montaj ilerleyişi: %0,1

Projenin temel ve detay mühendislik faaliyetleri
Black & Veatch firması tarafından
yürütülmektedir.

Proje kapsamında, yerel otoritelerden alınacak
izinler GAMA & GE Konsorsiyum’u uhdesinde

olup, projenin ilk ve en önemli izinlerinden olan
inşaat izinleri mühendislik faaliyetleri Rus
Intertechelectro firmasının yerel desteği ile
sonlandırılacaktır. Amerikalı Black & Veatch
firması tarafından üretilen mühendislik çıktıları,
Rus Intertechelektro firması tarafından Rus
norm ve standartlarına uygun hale getirildikten
sonra ilgili otoritelere teslim edilecektir. “İnşaat
İzni” için hazırlanacak dokümantasyon paketi
Nisan 2015 itibarıyla ilgili otoriteye teslim
edilecektir. 

Santral detay ve “İnşaat İzinleri” mühendislik
işleri planlandığı gibi devam etmektedir.
Şantiyede, inşaat ve mobilizasyon sahası için
gerekli yıkım ve tesviye işleri tamamlanmıştır.
Geçici bina, ambar ve rekreasyon hizmet
binalarının inşaat ve montaj aktivitelerine
devam edilmekte olup, Şubat 2015 itibarıyla
mobilizasyon hizmet binalarının faaliyete
geçmesi planlanmaktadır. 

GE, atık ısı kazanı için Amerikalı CMI firması ile
Eylül 2014’de anlaşma imzalamış olup, kazana
ait tasarım ve üretim süreçleri devam
etmektedir. 

GAMA, 3 adet gaz kompresörü için Atlas Copco
firması ile Aralık 2014’de anlaşmaya varmış
olup, ekipmana ait tasarım süreci devam
etmektedir.

Proje kapsamındaki; GSU trafo, boiler feed
water pump, fin fan cooler, turbine hall crane,
H2 generating plant, switchyard equipment ve
generator circuit breaker için satın alma
süreçleri devam etmektedir.

Projenin merkez ofisinde Aralık 2014 itibarıyla
14 kişi çalışmaktadır. Saha faaliyetlerini
GAMA ekibinden 6 kişi, taşeron ekiplerinden
19 kişi yürütmektedir.

Kazanskaya 390 MW Doğalgaz
Isı Güç Kombine Çevrim Santralı
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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
Santralı’nın 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, santralda 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 sözleşmeye göre
farklılıklar ve zemin iyileştirme gereksinimi,
projenin planlanan tamamlanma tarihinde
gecikmeye neden olacaktır. 
Konu ile ilgili İşveren ile görüşmeler devam
etmektedir.

220 kv şalt sahası için sözleşmede belirtilen
diskonnektor yerine müşteri tarafından circuit
breaker talep edilmiştir. Bu circuit breaker
talebinin projeye zamansal ve mali etkisi
olacağı hazırlanan teklif dosyası ile İşveren’e
bildirilmiştir. İşveren’den gelen cevaba göre;
istenilen mali etki kabul edilmiştir. Zamansal
etki ile ilgili İşveren ile görüşmeler devam
etmektedir.

Bu değişikliklere göre COD tarihi 05 Mayıs
2015, PAC tarihi ise 10 Ekim 2015 olarak
öngörülmektedir.

Zemin güçlendirme işleri ile ilgili;  2014 Aralık
sonu itibarıyla taş kolon ilerleme yüzdesi
%98,5’tir. Rigid Inclusion methodu için;
sahaya ilk makina 2014  ayı içerisinde
gelmiştir. 2. makinanın 2015 Ocak
ayı içerisinde sahada olması
beklenmektedir. Rigid
Inclusion methodu olan
bölgelerdeki (tanklar
bölgesi ve elektrik
kontrol binasıın bir
bölümü) ilerleme
yüzdesi
%14,5’tir. 

Boufarik 750 MW Basit Çevrim
Elektrik Santralı Projesi
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İnşaat işleri ilgili; GT3 ve GT2 nin temel ve
pedestal betonları, Baca-3 ve Baca-2’nin
betonları dökülmüştür. Bunun dışında,
Elektrik ve Kontrol Binası, Gaz Ölçüm
istasyonu, fan soğutucuları ve şalt sahası
temel betonları dökülmüştür.

Taşeron sözleşmeleri olarak; HVAC ve Fire
Fighting paketleri için firmalara gönderilmek
üzere teklif dosya hazırlıkları devam etmekte
olup, HVAC  paketi için firmalardan teklif
alınmıştır. Teklifler değerlendirme
aşamasındadır.

Satın alma işleri olarak; paket bazında satın
alma oranı %85’e ulaşmıştır. Zamansal olarak
kritik hattaki ekipmanların sevkiyatına öncelik
verilmektedir.

Nakliye işleri olarak; ana ekipmanların
nakliyesi tamamlanmıştır. Yardımcı
ekipmanların sevkiyatları devam etmektedir. 

20 Aralık 2014 itibarı ile yaklaşık ilerleme
yüzdeleri şöyledir;

Genel            % 43,62
Mühendislik                % 98,50
Satın Alma                  % 88,31
Yapım İşleri               % 13,53
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GAMA Güç Sistemleri tarafından üstlenilen
projenin ünite 1 ve 2 kazan temelleri, ünite 1
ve 2 ESP temelleri, türbin binası kolon
temelleri, ünite 1 STG pedestalı, ünite 1 ve 2
FGD absorber temelleri, raw water tank ve
ünite 1 diesel oil Tank temelleri, cooling tower
basin ve pompa odası temelleri, elektrik ve
merkezi kontrol binası temelleri, 12 adet pipe
rack temeli, şalt sahası kontrol binası temeli,
discharge basin ve su alma yapısı temelleri
tamamlamıştır. Yakıt tankları temelleri, temel
yapımı biten binaların üst yapım işleri, ünite 2
STG pedestalı devam etmekte olan önemli
betonarme işlerimizdir. Yıl sonu itibariyle
mobilizasyon haricinde 3.302 m3 grobeton,
12.054 m3 yapısal beton dökümü
gerçekleşmiştir.

POSCO tarafından satın alınıp, sahaya sevk
edilen kazan çeliklerinin montajı devam
etmektedir. Ünite 1 Kazanı için Tier 1 ve Tier
2 yapısal çelik montajı, hizalama ve diklik
ayarlamaları devam etmektedir.

Ünite 2 Kazanı için Tier 1 yapısal çelik
montajı başlamıştır.

GAMA tarafından imal ettirilen ve sevk edilen
Türbin Binası için yapısal çelik montajı 1-4
aksında hizalama ve diklik ayarlamaları ile
birlikte devam etmektedir. 4-7 ve 7a-10
akslarında çelik montajı devam etmektedir.

Sahada monte edilecek tankların anahtar
teslim yapımı için tasarım tamamlanmış,
atölyede imalatlarına başlanmıştır. Toplam
1.800 ton sac malzemenin 1.422 tonu
atölyeye ulaşmış, 1.026 ton sac işlenerek
sahaya sevkedilmiştir. Temeli tamamlanarak
teslim edilen raw water tank için annular
plakalar yerine konmaya başlamıştır.

Şalt Sahası anahtar teslim yapımı
kapsamında tasarım tamamlanmış ve
ekipman imalatına başlamıştır. Çelik
malzemelerin sevkiyatı devam etmektedir.

Yıl başı ile birlikte mekanik montaj işlerine
başlanacaktır. 

Khabat Termik Elektrik Santralı
Projesi Ünite 1&2
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Şalt sahasındaki pilon temelleri önemli ölçüde
tamamlanmıştır. Kontrol Binası temel ve
subasman perde betonları dökülmüş, kolon
ve üst döşeme için demir ve kalıp montaj
işleri devam etmektedir. Alt yüklenicinin
ilerlemesi yakından takip edilmektedir.

Üç etapta planlanan mobilizasyon işlerinin
tamamı bitirilmiştir. GAMA kamp binaları
teslim alınmış ve kullanılmaya başlanılmıştır.
İlave 500 kişilik kamp, ofis binası, işçi lokal
binası ve yemekhane yapımı için sözleşme
imzalanmıştır.

Projenin 31 Aralık 2014 itibari ile ilerlemesi
aşağıdaki gibidir;

Genel proje ilerlemesi                %28,7
Mühendislik ilerlemesi                %65,7
Satınalma ilerlemesi                   %52,5
Genel inşaat-montaj ilerlemesi  %13,6
Devreye alma ilerlemesi            %0,0

POSCO E&C ve GAMA firmalarının
katılımıyla 4 Aralık 2014 tarihinde Erbil’de
4. Yönetim Toplantısı yapılmıştır. Alınan
kararlara göre çıkan aksiyon kalemleri
yakından takip edilmektedir.
Aşağıdaki proje ekipmanının Sipariş Emri
imzalanmıştır;
• Temiz/Kirli Yağ Transfer Pompası
• Temiz/Kirli Yağ Tankı
• Yoğunlaştırıcı Boruları Temizleme Ünitesi
• Atık Su Arıtma Ünitesi
• Kimyasal Dozlama Ünitesi
• Karbon/Paslanmaz Boru ve Aksesuarları
• Orta Gerilim Anahtar Ünitesi
• Katodik Koruma
• Emisyon Yayma Gözlem/Ölçüm Ünitesi
• Buhar Isı Eşanjör Sistemi
• Devridaim Hattı Blöf Pompaları
• Soğutma Kulesi Kayıp Telafi Pompaları
• Numune Alma ve Analiz Paketi
• Su Alma Transfer Pompaları
• Basınçlı Hava Sistem Paketi
• Alaşımlı Vanalar ve Özel Aksesuarları

(Manuel, Motorlu, Emniyet ve Kontrol
Vanaları)

• Karbon Vanalar ve Özel Aksesuarları
(Manuel, Motorlu, Emniyet ve Kontrol
Vanaları)

• API 5L Fuel Oil Hattı A/G Boru ve
Aksesuarları

• Prefabrik Tank ve Kazanlar
• Yardımcı MV/LV Trafolar
• Batarya ve Kesintisiz Güç Kaynak Üniteleri
• Orta Gerilim Kablolar
• Kontrol ve Koruma Üniteleri - RTU/SCADA

Sistemi (ECS)
• Saha Enstrümanları
• Pis Su Arıtma Sistemi
• Fuel Oil Boşaltma Sistemi
Aşağıdaki proje ekipmanlarının ihalesine
çıkılmıştır. Tedarikçiler ile görüşmeler devam
etmektedir;
• HVAC Sistemleri- Ana Ekipmanlar
• Türbin Binası Havalandırma Sistemi
• Endüstriyel Gaz Üniteleri (N2, CO2 Tüpleri)
• Laboratuvar Ekipmanları
• Dalgıç Pompalar
• Alçak Gerilim Anahtarları, MCC Paneller,

AC Dağıtım Sistemleri
• Kontrol ve Koruma Sistemi – Aktarma /

Ölçümleme / Koruma Sistemleri
• İletişim Sistemleri
• Alarm Sistemi, Giriş Kontrol ve CCTV

Sistemleri
• Hava İstasyonu
• Alçak Gerilim Kabloları

• Fiber Optik Kablolar
Aşağıdaki ihale paketleri tamamlanmış ve
sözleşme imzalanmıştır;
• Mekanik Paket Montaj İşi, (Kazan, ESP,

FGS, Ash Handling ve Ductlar)
• 2. Etap İnşaat Yapım işi
• Altyapı Boru Montaj İşi
• Gantry Kurulması İşi
• Ağır Kaldırma İşi, (Paletli Vinç)
• İskele işleri
• Nöbetçi Kuleleri İnce İşleri
• Hidrolik Jack Kiralama İşi
Aşağıdaki ihale paketleri firmalara
gönderilmiştir. Firmalar ile görüşmeler devam
etmektedir;
• STG Centerline Montaj İşi
• Baca İnşaat Yapımı İşi
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Libya - Al-Khalij 4x350 MW
Enerji Santralı Projesi
Şubat 2011’de Libya’da başlayan iç
savaş sonrası, Ağustos 2014 sonu
itibariyle Projemiz 3. kez Mücbir
Sebep nedeniyle durdurulmuştur.
Mücbir Sebep nedeniyle, GAMA gibi
diğer tüm ana müteahhitler ve
işveren mühendisi de tüm
personelini şantiyeden tahliye
etmişlerdir. İşveren ise tahliye
öncesi devreye alınan 1. ünitenin
işletmesine devam etmektedir. 

Ne yazık ki Libya’da mevcut çatışmalar
şantiye sahasına da sıçramış, söz konusu
çatışmalar şantiye sahamızın çevre
güvenliğinden sorumlu askeri birliklerde can
kaybına neden olmuştur. Tesisin stok
sahasındaki malzemelerde çeşitli hasar ve
kayıplar oluştuğu da rapor edilmiş, ancak
tesisin işletmesine yönelik bir zararın
oluşmadığı İşveren yetkililerince
duyurulmuştur.

Libya’da artan güvenlik riskleri nedeniyle,
GAMA kapsamı işlerde %97 genel ilerlemeye
ulaşılmıştır, ancak projeye ne zaman devam
edilebileceğine yönelik sağlıklı bir planlama
yapılamamaktadır. 



35EKİM - KASIM - ARALIK 2014

DEVAM EDEN PROJELERw

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) henüz 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 satın alma 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 dokümanlar
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.

Eu ros tar 890 MW Do ğal gaz 
Kom bi ne Çev rim Elek trik San tra lı

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.

Der vish 510 MW Gü neş 
ve Rüz gar Ener ji si En teg re 
Kom bi ne Çev rim Elek trik San tra lı
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Türkiye resmi temsilciliğini yürüttüğümüz
Zoomlion firmasının düzenlediği “Zoomlion
Lifting Equipment Branch Company
Annoucement Ceremony & Dealer Summit”
toplantısı 25-28 Kasım 2014 tarihleri
arasında Çin’in Shanghai şehrinde
düzenlenmiş, GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.
Genel Müdürü Hasan Namal bu toplantıda
GAMA-ZOOMLION işbirliği büyüme süreci
ve gelişmeye açık alanlarla ilgili olarak
katılımcılara bir sunum yapmıştır. 

Bu toplantıda, GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.
olarak Zoomlion kule vinç ürünleri ile ilgili
olarak “olağanüstü katkı” ödülü, Genel
Müdürümüz Hasan Namal’ın şahsına
takdim edilen “olağanüstü kişisel katkı”
ödülü alınmıştır.

ZOOMLION’dan 
iki ödül
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GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., 19-21 Şubat
2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezinde düzenlenecek olan 7. Hazır Beton,

Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve
Ekipmanları Fuarı BETON 2015’e her zamanki
gibi güçlü bir organizasyonla katılacaktır. 

BETON 2015

25-28 Kasım 2014 tarihleri
arasında Çin’in Shanghai
kentinde düzenlenen Bauma
China 2014 fuarında temsilciliğini
yürüttüğümüz, dünyanın en büyük
7. İş makineleri üreticisi ve Çin
mühendisliği makine sanayinde
lider konumda olan Zoomlion
firması, fuarda 27 yıldız ürününü
5 ana kategoride (beton
makineleri, hafriyat makineleri, yol
makineleri, vinçler ve temel inşaat
makineleri) sergilemiştir. Özellikle,
QAY800 model all-terrain mobil
vinç dünyanın en güçlü ve
gelişmiş all terrain tip mobil vinci
olma özelliği taşımaktadır.

Fuarda, 3 akslı kamyon üzerine
monteli, dünyanın en uzun karbon
bomlu beton pompası Zoomlion

56X-6RZ sergilenmiştir. 6 bom
biomimetik teknolojisi, etkin
biçimde kör noktaları azaltmakta
ve pompalama alanında %20
artış sağlamaktadır. 4. ve 5.
bomun karbon fiber materyalden
oluşu ise pas oluşumunu ve
metal yorgunluğunu ortadan
kaldırmakta ve bom dayanımını
20 yılın üzerine çıkarmaktadır.

Fuarda ayrıca, yatay açılım
teknolojisine sahip Zoomlion 60X-
7RZ pompa da sergilenmiştir.
Çoklu boyutsal bom, yatay açılım
özellikeri kule vinç ve iskele
sistemlerini bypass ederek
engelleri ortadan kaldırmaktadır.
Ayrıca, hızlı yatay pompalama,
kör alanları azaltıp   enerji
tasarrufu sağlamaktadır.

BAUMA CHINA 2014



İlk mezunlarını geçtiğimiz yıl veren
AÜ GAMA Meslek Yüksek Okulu,
Biyomedikal Programı’ndan, 2013-2014
Eğitim-öğretim yılında 17 öğrenci mezun
olmuştur. Okulumuzun toplam mezun
sayısı 28 kişiye ulaşmıştır. Bu yıl
mezunlardan 6 öğrenci dikey geçiş ile
Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde
eğitimlerine devam edeceklerdir.
Mezunlarımız iş bulma konusunda hiçbir
zorluk yaşamamaktadırlar.

YÖK’ten alınan kayıtlara göre
Biyomedikal ve bu yıl açılan Alternatif
Enerji Kaynakları Teknolojileri
Programlarındaki 30’ar kişilik toplam
60 kişilik kontenjana, 3.600 kişi
başvuru yapmıştır.  Bu yoğun talep
karşısında, okul yönetimi 2. eğitime
(gece eğitimi) başlayabilmek için
YÖK’e başvurma kararı almıştır. Bu
şekilde iki bölüme 40’ar öğrenci daha
alınacaktır.

Okulumuzun öğrenci sayısı toplam
109 kişidir.

A.Ü. GAMA Meslek Yüksekokulu
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Business Cup, kurumsal şirketlerin
çalışanlarından oluşan futbol takımlarının
katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Kocaeli ve Konya’da organize edilen
profesyonel bir futbol turnuvasıdır.
Organizasyonda mücadele eden ekipler,
içlerinde 5’erli 4 grup halinde kümelendikten
sonra, gruplarında ilk 4 sırayı alabilmek ve
sonraki tura yükselmek için mücadele
etmektedir.

GAMA olarak birinci turda; Arçelik,
Metropolitan Otel, Ortotek ve Çalık Enerji-2
takımları ile eşleşilmiş ve dört grup maçının
üçünü kazanarak dokuz puan ile gruptan
ikinci olarak çıkılmıştır. İkinci turda ise Çalık
Enerji-1 ile eşleşilmiş ve bu eşleşmeden de

galip ayrılarak çeyrek finale çıkmıştır. Çeyrek
Finalde Aselsan ile eşleşerek 5-4 mağlup
olmuş ve turnuvaya veda etmiştir.

Turnuva süresince, gerek takımda yer alan
sporcuların gösterdikleri iyi performans,
gerekse şirket çalışanlarımızın ve
yöneticilerimizin katılımı ile keyifli bir
organizasyon yaşanmıştır.

Business Cup Futbol Turnuvası
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ALO 171 Sigara Bırakma Danışma
Hattı sigarayı bırakmak isteyenlere
destek olmak amacıyla 27 Ekim
2010’da kurulmuştur.
Danışma hattına gelen çağrılar, sigara
bırakma konusunda eğitim almış operatör
aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek şekilde
karşılanmaktadır.  Gelen çağrıları karşılayan
operatörler tarafından danışanlara sigaranın
zararları hakkında bilgi aktarılmakta ve sigara
kullanım alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik
bağımlılık değerlendirme ölçeği
uygulamaktadır. Yapılan değerlendirme
sonucunda bağımlılık düzeylerine göre
kişilere ya sigara bırakma planı yapılmakta ya
da kişiler sigara bırakma polikliniğine
yönlendirilmektedir.

Ayrıca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma
Hattı’nı arayarak sigarayı bırakmaya karar
vermiş danışanlara, sigara bırakma planı
çerçevesinde belli periyotlarla geri dönüş
aramaları yapılarak kişinin takibinin yapılması
sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma
Danışma Hattı operasyonlarının yürütüldüğü
Çağrı Merkezi’nde günlük ortalama 1500
vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır. 

Tütün dumanına maruz kalma, başkalarının
içtikleri tütün ürününden soluduğumuz duman
ya da yanan bir sigara, puro, pipo ve benzeri
tütün ürününden kaynaklanan dumandır.

Bunu biliyor musunuz?

ALO - 171
Sigara Bırakma Danışma Hattı
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Tütün Dumanına Maruz Kalmak
Öldürüyor...

Tütün dumanına maruz kalma, dünyada
her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden
olmaktadır.

1- Bu duman karışımı; formaldehit, siyanür,
amonyak, karbon monoksit, naftalin,
kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje
çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal madde içerir.
Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 40
tanesi kanserojen olan bu kimyasal
karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen
kişinin doğrudan içine çektiği dumandan
çok daha fazla bulunur.

2- Tütün dumanına maruz kalmak, kanser,
amfizem ve kalp hastalıkları gibi birçok
hastalığa neden olmaktadır.

3- Çocuklar tütün dumanın zararlı etkilerine
karşı çok daha hassastırlar.

4- Tütün dumanının zararları, maruz kalma
süresi uzadıkça artmaktadır.

Tütün Dumanına Maruz Kalmanın
Birazı Bile Zararlıdır...

1- Başkalarının tütün dumanına sadece 30
dakika maruz kalmak, uzun süreli sigara
içiciliğinde ortaya çıkanlarla aynı fiziksel
etkileri ortaya çıkarmakta ve sigara
içmeyenlerde kalp hastalığı riskini
arttırmaktadır.

2- Başkalarının tütün dumanını solumaktan
kaynaklanan kanser ölümlerinin oranı;
asbest, radyoaktif nükleid, arsenik,
benzen, vinil klorür, radyasyon, pestisid
(tarım ilaçları), tehlikeli atıklar, içme
suyunda bulunan kimyasallar, endüstriyel
kimyasallar ve madeni atıkların hepsinin
toplamından kaynaklanan kanser ölümleri
oranından daha fazladır.

Tütün Dumanına Maruziyet Özellikle
Çocukları Tehdit Etmektedir...

Bebeklerde ve çocuklarda

1- Ani bebek ölümleri,

2- Astım vakaları,

3- Kulak enfeksiyonları,

4- Solunum yolu enfeksiyonları her yıl artış
göstermektedir.

5- Tütün dumanına maruz kalmak,
bebeklerde düşük doğum ağırlığına neden
olmaktadır. 



ONGOING PROJECTS

840 MW İç Anadolu Combined Cycle
Power Plant (page 26)

GAMA Power System and GE Energy
Consortium undertake 840 MW Kırıkkale
Combined Cycle Power Plant Project, which is
started on 3 December 2013 and have 32
months project duration. 

Consortium is responsible from the basic and
detail design, equipment supply, installation at
site, civil works, electro-mechanical works,
erection, testing, commissioning and training of
the personnel to work at Plant. The project,
being realized for “İç Anadolu Doğalgaz Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş.” from GAMA own
portfolio, is planned to be completed on August
2016. 

Proceeding in accordance with the schedule,
the estimated physical progress of the project
by the end of December 2014 is as follows:

General Project Progress 36.4%

Engineering Progress 77.5%

Procurement Progress 74.0%

Construction Progress 12.5%

Main building and equipment detailed design
and procurement activities are almost finalized.
Within scope, in October-December 2014
period, contract is signed for shop fabricated
tanks, weather station, MV switchgear, LV
switchgear, UPS& DC panels, emergency
diesel generator, autoclaved wall panels,
blowdown heat exchanger, carbon steel and
alloy pipes & fittings, hydrant and valves,
gas/water sampling system, control valves,
chemical dosing system, miscellaneous cranes
and hoists, centrifugal pumps, HVAC boiler,
pipe supports, instruments, valves, motor
control center, cathotic protection system and
non-segregated bus ducts. 

BOP mechanical, centerline, HRSG and piping
subcontractor agreements are signed and
subcontractors are mobilized to site. For
electrical and I&C works, the offers are
currently under evaluation. For architectural
works, the tender process is planned to be
initiated in January.

At site, turbine building foundations, cable
galleries, gas turbine unit 1, unit 2 and steam
turbine foundation, column and pedestal
concrete works are completed. Turbine building
steel erection works are almost completed,
overhead crane installation is done and roof
cladding works are started. Gas turbine and gas
turbine generator for 1st unit are installed on
foundation and installation preparation works
are started for second gas turbine.  Steam
turbine is also delivered to site and installation
works are expected to be started in January. 

Steel structure erection and stack installation
for both HRSG 1 and HRSG2, and module
installation of HRSG1 are ongoing. In
switchyard area concrete pouring and steel
erection works are almost completed; insulator
erection, conductor wiring, cable trays and
primary equipment installation for feeders are
ongoing. For air cooled condenser (ACC), after
finalization of foundation works, steel structure
erection is commenced. ACC control building
foundation works and switchyard control
building concrete works are completed.

For electrical control building, concrete is
poured at basement and ground floor, rebar
installation is ongoing at second floor. Tank
erection works are ongoing for town water tank
and two service and fire water tanks.
Additionally, at site, underground systems, pipe
rack and feed water buildings foundation works,
warehouse and workshop building foundation,
effluent treatment plant construction, water
treatment plant foundation and steel erection
works are ongoing.

In the head office, by the end of September,
there are 16 personnel working for the project.
Site activities are undertaken by 47 GAMA
personnel and 613 subcontractor personnel.

1,200 MW Hamitabat Natural Gas
Combined Cycle Power Plant Project
Kırklareli / Turkey (page 28)

GAMA Power System’s scope for this project is
to build 1200 MW Natural Gas Combined Cycle
Power Plant which is comprised two units. Each
unit will be based on a single-shaft
configuration, comprising of one gas turbine,
one steam turbine, one generator (SGT4-
8000H Gas Turbine, SST5-5000 Steam
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Turbine, SGen5-3000W Generator) and one
Heat Recovery Steam Generator. The units will
be utilizing the existing dry cooling towers as a
part of cooling system. Electricity will be
transferred to the grid via the existing
substation which will be required to be
refurbished. 

Within the project scope; GAMA Power
Systems will be providing all major equipment
as well as other auxiliary equipment, and will be
managing all the conceptual and detail
engineering of the plant, civil and electro
mechanical works, instrument and control
systems, test and commissioning works and
training of the Employer’s staff.

After the Contract signature on 15 August 2014,
limited notice to proceed (LNTP) has been
released by the Employer. Notice to proceed
(NTP) is expected to be released in February
2015. Throughout the LNTP period, engineering
subcontractor company, Black & Veatch, has
been executing the general engineering works.
Furthermore, ground investigation works has
been completed.   

From procurement point of view, GAMA Power
Systems has entered into an agreement with
Siemens on two combined cycle package
consisting of gas turbine, steam turbine and
generator. Subsequently, Gas Turbine
manufacturing has been commenced. In
addition, Belgian company, CMI, has been
assigned for manufacture of two heat recovery
steam generator.

Following the release of NTP, mobilization
works are planned to be commenced, the
detailed engineering services as well as
purchase of structural steel, turbine building
cranes, generator step-up transformers,
isolated phase bus duct, condensate and feed
water pumps to be executed.

390 MW Kazan Combined Cycle
Power Kazan - The Republic of
Tataristan, The Russian Federation
(page 29)

The Customer of the project is TGK-16 OJSC
owned by TAIF Group, which is among the
largest investment companies in Russia. The

project has been undertaken on a turnkey basis
by GAMA & GE consortium. Within the scope of
the project Kazan 390 MW Combined-Cycle
Power Plant consists of one GE 9HA 01 gas
turbine, one GE H28.56 generator, one double-
pressure heat recovery steam generator and
accessories. 

The Agreement was signed on 18 April 2014.
The total duration of the project is 35 months.
After commissioning, the plant will provide
steam of high quality to a petrochemical plant
owned by TAIF. The electricity produced will be
supplied to the electricity distribution network of
the Republic of Tatarstan. Commissioning of the
plant is scheduled for March, 2017.

As of 31 December 2014, within the scope of
the project that is being implemented as
planned work progress status is as follows:

Project general progress 05.0%

Design and engineering works completion 24.0%

Purchase progress 06.5%

Civil and installation works progress 00.1%

Within the framework of the project basic and
detailed design works are carried out by Black
& Veatch. Permits to be obtained from local
authorities are under the responsibility of GAMA
& GE consortium. Engineering works pertaining
to the obtaining of construction permit, which is
the first permit and one of the most important
permits within the scope of the project, will be
completed with the local assistance of
Intertechelectro CJSC, a Russian-based
company. After having been adapted to Russian
regulations and codes, design documentation
developed by Black & Veatch and its
engineering output will be submitted to the
relevant authorities. A documentation package
for obtaining the construction permit will be
submitted to the relevant authorities by April
2015.

Design and engineering works related to the
obtaining of construction permit are being
implemented according to the schedule.

The necessary demolition and levelling works
for construction and mobilization zone have
been completed on the construction site.
Construction and installation works related to



temporary buildings, warehouse and recreation
service buildings are being continued. Putting
into operation mobilization service buildings is
scheduled for February 2015.  

GE signed an agreement on heat recovery
steam generator with CMI, a US-based
company, in September, 2014. Design and
manufacture process related with heat recovery
steam generator is currently underway. 

GAMA reached an agreement on 3 gas
compressors with Atlas Copco in December,
2014. Equipment design is currently underway.

Within the scope of the project purchase
activities related to generator step-up
transformer, boiler feed water pump, fin fan
cooler, turbine hall crane, hydrogen generating
plant, switchyard equipment and generator
circuit breaker are being continued.

As of December 2014, the number of personnel
employed at the head office is 14. The number
of GAMA’s and subcontractors’ personnel
responsible for the execution of field activities
within the scope of the project is 6 and 19,
respectively.

Boufarik 750 MW Simple Cycle Power
Plant (page 30)

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.
The negotiations regarding this issue are
ongoing with the Owner.

The 220 kV switchyard, a circuit breaker is
requested by the Owner instead of a
disconnector as mentioned in the contract. The
Owner has been informed via the proposal
folder that the request of circuit breaker will
have a financial and time impact on the project.
As per the Owner answer; the requested
financial impact has been accepted. The
negotiations regarding the time impact issues
are ongoing with the Owner.

According to these changes, COD date is
estimated for 5 May 2015 and PAC for 10
October 2015.

95% of Site mobilization works have been
completed. The dormitories, dining and social
facilities installation works are ongoing for the
new Subcontractor which will arrive on site.

Regarding the Soil Improvement works; as of
December stone columns works progress
percentage is 98.5%. As for Rigid Inclusion
method; the first machine came in October. The
second machine is expected to be on site within
January 2015. The progress percentage for the
Rigid Inclusions method areas (tank areas and
a part of the electrical control building) is
14.5%.

As for the civil works; GT3 and GT2 foundation
and pedestal concrete, Stack-3 and Stack-3
has been cast. Furthermore, Electrical and
Control Building, Gas Metering Station, Fin Fan
Coolers and HV Substation concrete foundation
has been cast. The main construction works are
ongoing.

As for the Subcontracting agreement; the
preparation of the proposal folder to be sent to
the subcontractors are ongoing for HVAC and
Fire Fighting packages, proposal has been
received from companies for HVAC package.
The proposals are under evaluation.

As for the Procurement; the purchase has
reach 85% on package basis. Priority is given
to the shipment of critical line equipment’s due
to time impact.
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As for Transportation Works; Main equipment’s
shipment is completed. Auxiliary equipment’s
shipment is ongoing.

The progress as of 20 December 2014 is as
follows;

General                      43.62%

Engineering                98.50%

Procurement              88.31%

Construction Works 13.53%

Khabat Thermal Power Plant Units
1&2 / Iraq (page 32)

Unit 1 & 2 Boiler foundations, unit 1 & 2 ESP
foundations, Turbine Building foundations, unit
1 STG pedestal, unit 1 & 2 FGD Absorber
foundations, Raw Water and unit 1 Diesel Oil
Storage Tank foundations, Cooling Tower Basin
and Pump Room foundations, Electrical
Building and Central Control & Management
Building foundations, 12 Pipe Rack foundations,
Switchyard Control Building foundation, Water
Intake Structure and Water Discharge Structure
foundations are completed. Remaining Fuel &
Diesel Oil Storage Tank foundations, unit 2 STG
Pedestal and super structural works for
foundation completed buildings are ongoing.
We have poured 3,302 m3 lean concrete and
12.054 m3 structural concrete except
mobilization purpose as of end of the year. 

Erection of the Boiler steel structure which is
supplied by POSCO is ongoing. Erection,
positioning and verticality works are ongoing for
unit 1 Boiler steel structure tier 1 and 2. erection
of the unit 2 Boiler steel structure tier 1 is
started. 

Erection, positioning and verticality works are
ongoing for the Turbine Building which the steel
structure is supplied by GAMA between the axis
1 and 4. Erection works are ongoing between
the axis 4 and 7, 7a and 10.

TEKNOYAP, turnkey subcontractor for the field
erected tanks, has completed the design and
started the manufacturing at his workshop.
1,422 tons out of 1,800 tons of steel has been
imported to the workshop. 1,026 tons of steel is
processed and delivered to site. Annular plates
are started to be placed on foundation for Raw
Water Storage Tank.  

SIEMENS, turnkey subcontractor for the 132 kV
Switchyard, has completed the design and
started the manufacturing of the equipment.
Delivery of the steel structure is ongoing.
Mechanical installation works will be started by
the first week of the New Year. Most of the
pylon foundations are completed. Foundation
and basement wall of the Switchyard Control
Building are completed. Formwork and the
rebar bending works are ongoing for the slab.
The progress of the subcontractor is in close
follow up. 

Mobilization works are completed which is
planned in 3 phases. GAMA camp buildings are
received and started to be used. A new
additional contract is signed with TREYSAN for
500-workers mobilization camp, offices,
recreation building and dining building.

Project progress as of 31 December 2014 is;

Overall progress 28.7%

Engineering progress 65.7%

Procurement progress 52,5%

General construction-erection progress 13.6%

Commissioning progress 00.0%

4th Management Meeting was held in Arbil on
December the 4th 2014 with the participation of
POSCO E&C and GAMA. Action items of the
Minutes of Meeting are closely followed.

The following Project Material Purchase Order
has been signed;

• Clean and Dirty Lube Oil Transfer Pumps
• Lube Oil Storage Tank (Clean/Dirty Oil Tank)
• Condenser Tube Cleaning System Package
• Waste Water Treatment Package
• Chemical Injection/Dosing Package
• CS/SS Pipes & Fittings
• Medium Voltage Switchgears
• Cathodic Protection
• Continuous Emission Monitoring System

(CEMS)
• Steam Converter System Package
• Blowdown Pumps (Circulating Cooling)
• Cooling Tower Make-Up Pumps
• Sampling Package
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• Raw Water Transfer Pumps
• Compressed Air System Package
• Alloy Valves and Specialties (Manual, Motor

Operated, Safety & Relief & Control Valves)
• Carbon Steel Valves and Specialties

(Manual, Motor Operated, Safety & Relief &
Control Valves)

• API 5L Fuel Oil A/G Pipes & fittings
• Shop Fabricated Tanks & Vessels
• Station Auxiliary MV/LV Transformers
• DC Supply and UPS System
• Medium Voltage Cables
• Control & Protection System - RTU/SCADA

System (ECS)
• Field Instruments
• Sewage Treatment Package (Treatment

Plant)
• Fuel Oil Unloading System

The following Project Material RFQ package
has been sent to vendors. The negotiations with
vendors are ongoing:

• HVAC Systems- Main Equipment
• Turbine Building Ventilation System Package
• Industrial Gases (N2, CO2 Bottles)
• Laboratory Tools and Equipment
• Sump Pumps
• Low Voltage Switchgears, MCC Panels, AC

Distribution Systems
• Control & Protection System - Relaying /

Metering / Protection
• Communication System
• Intruder Alarm, Access Control and CCTV

Systems
• Weather Station
• LV Cable

• Fiber Optical Cable

The following Subcontractor Packages were
completed and the contracts were signed;

• Mechanical Erection Package, (Boiler, ESP,
FGD, Ash handling and Ducts)

• 2nd Stage Construction Works
• Underground Piping Works
• Gantry Installation Works
• Heavy Lifting Works, (Crawler Crane)

• Rental Scaffolding Works 
• Guard Towers Fine Works

• Rental Hydraulic Jack Works

The following Subcontractor Packages were
sent to the Subcontractors and the negotiations
are ongoing:

• STG Centerline Installation Works
• Stack Concrete Works

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

After the Libyan Revolution dated February
2011, as of end of August 2014 our Project has
been suspended for the 3rd time due to the
Force Majeure. GAMA, all other Contractors
and the Owner’s Engineer have evacuated all
their personnel from the Site. The Owner has
been continuing the operation of Unit #1. 

Unfortunately, current clashes amongst armed
groups in Libya have been spread over the Site,
resulting loss of lives in militias assigned to the
Project’s Site perimeter security. It was also
reported that, some material damages and
losses happened at the material laydown areas
however it is confirmed by the Owner that the
Unit #1 is still operational.

Owing to the rising security risks in Libya, it
could not be efficiently predictable when the
Project, of which GAMA’s cumulative progress
is 97% for his scope of Works, would be
resumed again.

Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
K›rklareli/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
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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.

GAMA Trading and Tourism, Inc.
(page 36)

TWO REWARDS FROM ZOOMLION

Between 25-28 November 2014, Zoomlion
Lifting Equipment Branch Company
Announcement Ceremony & Dealer Summit
has been held in Shanghai, China. GAMA
Trading and Tourism Inc. was rewarded as
‘Outstanding Contribution Award’ and Mr.
Hasan Namal (Managing Director of GAMA
Trading and Tourism) rewarded as ‘Outstanding
Individual Contribution Award’.

BAUMA CHINA 2014

BAUMA China 2014 has been held in
Shanghai, China between 25-28 November
2014. ZOOMLION, worlds 7th biggest
construction machinery manufacturer and
China’s leader in engineering demonstrated 27
products in 5 segments (concrete equipment,
earth moving, road machinery, cranes and
basic construction machines). Especially,
QAY800 model mobile cranes are the most
powerful all terrain mobile cranes in the world.

BETON 2015,

GAMA Trading and Tourism INC, will be
participated to the 7th Ready mix concrete,
aggregate, construction technologies fair
between 19-21 February 2015 in İstanbul Fair
Center. 



íEäìôàE èêéEäíõ

ùãEäíêéëíÄNñàQ
äéåÅàNàêéVÄNNéÉé ñàäãÄ İÇ
ANADOLU åéôNéëíúû 840 åVí
(ÒÚr. 26)

äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GAMA Power Systems – GE Energy»
‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq rÂ‡ÎËÁÛÂÚ ÔrÓÂÍÚ
ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË
ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ‚ ä˚r˚ÍÍ‡ÎÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 840 åVÚ. èrÓÂÍÚ
·˚Î Ì‡˜‡Ú 03 ‰ÂÍ‡·rq 2013 „Ó‰‡ Ë r‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì
Ì‡ 32 ÏÂÒqˆ‡.  

äÓÌÒÓrˆËÛÏ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏ
‚Ë‰‡Ï ‰ÂqÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÚ ˝ÒÍËÁÌÓ„Ó Ë r‡·Ó˜Â„Ó
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq, ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
r‡·ÓÚ, ˝ÎÂÍÚrÓ- Ë ÏÂı‡ÌÓÏÓÌÚ‡Ê‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı ÏÂrÓÔrËqÚËÈ Ë
Ó·Û˜ÂÌËq ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ r‡·ÓÚÂ Ì‡
˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË.  èrÓÂÍÚ ËÁ ÔÓrÚÙÂÎq ÉÄåÄ,
rÂ‡ÎËÁÛÂÏ˚È ‰Îq «İç Anadolu Doğalgaz Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş.», ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚
‡‚„ÛÒÚÂ 2016 „Ó‰‡. 

àÒıÓ‰q ËÁ „r‡ÙËÍ‡, ÓˆÂÌÓ˜Ì˚È ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ
ÔrÓ„rÂÒÒ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ Í ÍÓÌˆÛ ‰ÂÍ‡·rq
2014 „Ó‰‡ ‚˚„Îq‰ËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·r‡ÁÓÏ:

é·˘ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ 36,4%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ 77,5%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq 74,0%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 12,5%

íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔrÓÂÍÚ Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ åíé „Î‡‚ÌÓ„Ó
Á‰‡ÌËq Ë Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. V r‡ÏÍ‡ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡,
‚ ÔÂrËÓ‰ Ò ÓÍÚq·rq ÔÓ ‰ÂÍ‡·r¸ 2014 „Ó‰‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ór Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚,
„Ë‰rÓÏÂÚÂÓÒÚ‡ÌˆËË, êì ÒrÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÌËÁÍÓ„Ó
Ì‡ÔrqÊÂÌËq, àÅè Ë r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ˘ËÚÓ,
‡‚‡rËÈÌÓ„Ó ‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó „ÂÌÂr‡ÚÓr‡,
‡‚ÚÓÍÎ‡‚ËrÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÂÌÓ‚˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ,
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔrÓ‰Û‚ÍË,
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Ë ÚrÛ· ËÁ ÎÂ„ËrÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË,
ÔÓÊ‡rÌ˚ı Ír‡ÌÓ‚ Ë ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚, ÛÁÎ‡ Û˜ÂÚ‡
ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó „‡Á‡/‚Ó‰˚, rÂ„ÛÎËrÛ˛˘Ëı
ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚, ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÓÁËrÓ‚‡ÌËq rÂ‡„ÂÌÚÓ‚,
r‡ÁÎË˜Ì˚ı Ír‡ÌÓ‚ Ë ÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓ‚,
ˆÂÌÚrÓ·ÂÊÌ˚ı Ì‡ÒÓÒÓ‚, ÍÓÚÎ‡ éVäV, ÓÔÓr
ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚, ÔrË·ÓrÓ‚, ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚, ˘ËÚ‡
ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ‰‚Ë„‡ÚÂÎqÏË, ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡ÚÓ‰ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ë ÌÂr‡Á‰ÂÎÂÌÌ˚ı ¯ËÌÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. 

ÑÓ„Ó‚Ór‡ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË êìëN, ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËË,
ÚÂÔÎÓÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Ë
ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡
ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. ùÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÂ Ë
ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq
Ì‡ıÓ‰qÚÒq ‚ ÔrÓˆÂÒÒÂ ÓˆÂÌÍË. íÂÌ‰Âr Ì‡
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔrÓ‚ÂÒÚË ‚
qÌ‚‡rÂ.

ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚
Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Á‡Î‡, Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı „‡ÎÂrÂÈ, ·ÎÓÍÓ‚ 1
Ë 2 „‡ÁÓÚÛr·ËÌÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë Ô‡rÓ‚ÓÈ
ÚÛr·ËÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÎÓÌÌ Ë ÓÔÓr Á‡‚Âr¯ÂÌ˚.
ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ
Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Á‡Î‡ ÔÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚, Ì‡˜‡Ú˚
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÏÓÒÚÓ‚Ó„Ó Ír‡Ì‡ Ë ÍrÓ‚ÎË.
É‡ÁÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡ Ë „‡ÁÓÚÛr·ËÌÌ˚È „ÂÌÂr‡ÚÓr
‰Îq 1-„Ó ·ÎÓÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ Ë
Ì‡˜‡Ú‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı r‡·ÓÚ ‚ÚÓrÓÈ
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚.  í‡ÍÊÂ ‚ qÌ‚‡rÂ ÓÊË‰‡ÂÚÒq
Ì‡˜‡ÎÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı r‡·ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡
Ó·˙ÂÍÚ Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚. 

åÓÌÚ‡Ê ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
‰˚ÏÓ‚ÓÈ ÚrÛ·˚ ‰Îq ÍÓÚÎÓ‚-ÛÚËÎËÁ‡ÚÓrÓ‚ 1 Ë 2
Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·ÎÓÍ‡ ÍÓÚÎ‡-ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡ 1
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq. ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë ÏÓÌÚ‡Ê
ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ‚ ÁÓÌÂ
˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ˜ÚË
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚; ÏÓÌÚ‡Ê ËÁÓÎqÚÓr‡, ÔrÓ‚Ó‰ÍË,
Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓrÓ·Ó‚ Ë Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ÔÂr‚Ë˜ÌÓÈ
ˆÂÔË ‰Îq ÎËÌËÈ ÔËÚ‡ÌËq ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq. èÓÒÎÂ
Á‡‚Âr¯ÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡,
·˚Î Ì‡˜‡Ú ÏÓÌÚ‡Ê ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË ‰Îq
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡ Ò ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ
(ACC). ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡
Á‰‡ÌËq ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ACC Ë
˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚.

ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ Ë ˆÓÍÓÎ¸ÌÓÏ
˝Ú‡ÊÂ Á‰‡ÌËq ˝ÎÂÍÚrÓÛÔr‡‚ÎÂÌËq Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ë
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÏÓÌÚ‡Ê ‡rÏ‡ÚÛr˚ Ì‡ ‚ÚÓrÓÏ
˝Ú‡ÊÂ. VÂ‰ÂÚÒq ÏÓÌÚ‡Ê rÂÁÂr‚Û‡r‡ ‰Îq
‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ‰‚Ûı rÂÁÂr‚Û‡rÓ‚
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÔÓÊ‡rÌÓÈ ‚Ó‰˚. ärÓÏÂ ÚÓ„Ó,
‚Â‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚
ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ˝ÒÚ‡Í‡‰˚ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚
Á‰‡ÌËq ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚, ÒÍÎ‡‰‡, Ï‡ÒÚÂrÒÍÓÈ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îq Ó˜ËÒÚÍË ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰,
‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı
ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ.

N‡ ÍÓÌÂˆ ÒÂÌÚq·rq ‚ „ÓÎÓ‚ÌÓÏ ÓÙËÒÂ Ì‡‰
ÔrÓÂÍÚÓÏ r‡·ÓÚ‡ÂÚ 16 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚. ê‡·Ó˜ËÈ
ÒÓÒÚ‡‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 47 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚ ÉÄåÄ
Ë 613 ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚.
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èêéEäí ùãEäíêéëíÄNñàà
äéåÅàNàêéVÄNNéÉé ñàäãÄ NÄ
èêàêéÑNéå ÉÄáE åéôNéëíúû
1200 åVí - äõêäãÄêEãà / íìêñàQ
(ÒÚr. 28)

V Ó·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ÍÓÏ‡ÌËË GAMA Power System
ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ÔrÓÂÍÚÛ ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓÒÚrÓÈÍ‡
˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ Ì‡
ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 1200 ÏVÚ,
ÒÓÒÚÓq˘ÂÈ ËÁ ‰‚Ûı ·ÎÓÍÓ‚. ä‡Ê‰˚È ·ÎÓÍ ·Û‰ÂÚ
ËÏÂÚ¸ Ó‰ÌÓ‚‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆË˛, ÒÓÒÚÓq˘Û˛
Ó‰ÌÓÈ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚, Ó‰ÌÓÈ Ô‡rÓ‚ÓÈ
ÚÛr·ËÌ˚, Ó‰ÌÓ„Ó „ÂÌÂr‡ÚÓr‡ („‡ÁÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡
SGT4-8000H, Ô‡rÓ‚‡q ÚÛr·ËÌ‡ SST5-5000,
„ÂÌÂr‡ÚÓr SGen5-3000W) Ë Ó‰ÌÓ„Ó
Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ÚÓr‡-rÂÍÛÔÂr‡ÚÓr‡. ÅÎÓÍË ·Û‰ÛÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÛıËÂ „r‡‰ËrÌË ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˜‡ÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq.
ùÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÔÂrÂ‰‡‚‡Ú¸Òq ‚ ÒÂÚ¸
˜ÂrÂÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆË˛,
ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Û˛ ÔÂrÂÓ·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌË˛. 

V r‡ÏÍ‡ı ÔrÓÂÍÚÌÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËq
GAMA Power Systems Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ‚ÒÂÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï
Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ë ·ÂrÂÚ Ì‡
ÒÂ·q ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÂ Ë ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÂ
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡ÌˆËË, Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë
˝ÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı r‡·ÓÚ, ÒËÒÚÂÏ ÍÓÌÚrÓÎq
Ë ÛÔr‡‚ÎÂÌËq, ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı
r‡·ÓÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÂrÒÓÌ‡Î‡
r‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎq.

èÓÒÎÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËq ÍÓÌÚr‡ÍÚ‡ 15 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2014
„Ó‰‡ r‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÏ ·˚ÎÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÌÛÎÂ‚Ó„Ó ˆËÍÎ‡ (LNTP).
ì‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÚÓrÓ„Ó ˆËÍÎ‡(NTP), Í‡Í
ÓÊË‰‡ÂÚÒq, ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ ‚ ÙÂ‚r‡ÎÂ 2015.
N‡ ÔrÓÚqÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ÔÂrËÓ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëq LNTP,
ËÌÊÂÌÂrÌ‡q ÍÓÏÔ‡ÌËq ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ (Black &
Veatch) ‚˚ÔÓÎÌqÎ Ó·˘ËÂ ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚.
ärÓÏÂ ÚÓ„Ó, ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÌÊÂÌÂrÌÓ-
„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËq.   

V Ó·Î‡ÒÚË Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq, GAMA Power Systems Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡ Ò
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Siemens ‰Ó„Ó‚Ór Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ‰‚Ûı
·ÎÓÍÓ‚ ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡, ÒÓÒÚÓq˘Ëı
ËÁ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚, Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ Ë
„ÂÌÂr‡ÚÓr‡. Ñ‡ÎÂÂ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡ÚÓ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚. ärÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰Îq
ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰‚Ûı ÚÂÔÎÓÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı
Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚ ·˚Î‡ ÔrË‚ÎÂ˜ÂÌ‡
·ÂÎ¸„ËÈÒÍ‡q ÍÓÏÔ‡ÌËq CMI.

èÓÒÎÂ ‚˚ıÓ‰‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÚÓrÓ„Ó
ˆËÍÎ‡, ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Ì‡˜‡ÎÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
r‡·ÓÚ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚ı ËÌÊÂÌÂrÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı r‡·ÓÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔrËÓ·rÂÚÂÌËÂ
ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË, Ír‡ÌÓ‚ Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó
Á‡Î‡, ÔÓ‚˚¯‡˛˘Ëı Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚
„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚, ÔÓÙ‡ÁÌÓ-˝Ír‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÚÓÍÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ Ë Ì‡ÒÓÒÓ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë
ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚.

äÄáÄNëäÄQ ùãEäíêéëíÄNñàQ
äéåÅàNàêéVÄNNéÉé ñàäãÄ
åéôNéëíúû 390 åVí
äÄáÄNú, êEëèìÅãàäÄ íÄíÄêëíÄN,
êéëëàâëäÄQ îEÑEêÄñàQ (ÒÚr. 29)

á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ÔrÓÂÍÚ‡ q‚ÎqÂÚÒq ÍÓÏÔ‡ÌËq TGK-16
OJSC, ÔrËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘‡q „rÛÔÔÂ íÄàî, ÍÓÚÓr‡q
q‚ÎqÂÚÒq Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍrÛÔÌÂÈ¯Ëı
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ êÓÒÒËË.
V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔrÓÂÍÚ‡ ·ÂrÂÚ Ì‡ ÒÂ·q
ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ GAMA & GE. V r‡ÏÍ‡ı ÔrÓÂÍÚ‡,
Í‡Á‡ÌÒÍ‡q ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ˆËÍÎ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 390ÏVÚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Ó‰ÌÓÈ
„‡ÁÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ GE 9HA 01, Ó‰ÌÓ„Ó
„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ GE H28.56, Ó‰ÌÓ„Ó
ÚÂÔÎÓÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ÚÓr‡
‰‚ÓÈÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËq Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq. 

ÑÓ„Ó‚Ór ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 18 ‡ÔrÂÎq 2014 „Ó‰‡.
é·˘‡q ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔrÓÂÍÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 35
ÏÂÒqˆÂ‚. èÓÒÎÂ ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚ‡ÌˆËq
·Û‰ÂÚ ÔrÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ô‡r ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰Îq
ÌÂÙÚÂıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡, ÔrËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó
íÄàî. V˚r‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ
ÔÓÒÚ‡‚ÎqÚ¸Òq ‚ r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛
˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÂÚ¸ êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡Ú‡rÒÚ‡Ì.
V‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì Ì‡ Ï‡rÚ
2017 „Ó‰‡.

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ 31 ‰ÂÍ‡·rq 2014 „Ó‰‡, ‚
r‡ÏÍ‡ı Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔrÓÂÍÚÌ˚ı r‡·ÓÚ,
ÔrÓ„rÂÒÒ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÔÎ‡Ì‡ ‚˚„Îq‰ËÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·r‡ÁÓÏ:

é·˘ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ 05,0%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ 24,0%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq 06,5%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
r‡·ÓÚ 00,1%

V r‡ÏÍ‡ı ÔÎ‡Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡,
r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Black & Veatch.
á‡ r‡ÁrÂ¯ÂÌËq ÓÚ ÏÂÒÚÌ˚ı Ór„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË
ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ GAMA & GE.
èrÓÂÍÚÌ˚Â r‡·ÓÚ˚, Ò‚qÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ
r‡ÁrÂ¯ÂÌËq Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓrÓÂ
q‚ÎqÂÚÒq ÔÂr‚Ë˜Ì˚Ï Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı ‚
r‡ÏÍ‡ı ÔrÓÂÍÚ‡, ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔrË
ÔÓ‰‰ÂrÊÍÂ rÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË áÄé
àÌÚÂrÚÂı˝ÎÂÍÚrÓ. èÓÒÎÂ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Í
rÓÒÒËÈÒÍËÏ Ôr‡‚ËÎ‡ÏË Ë ÌÓrÏ‡Ï, ÔrÓÂÍÚÌ‡q
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËq Ë ÔrÓ‰ÛÍˆËq Black & Veatch ·Û‰ÂÚ
ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ór„‡Ì˚.
è‡ÍÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îq ÔÓÎÛ˜ÂÌËq r‡ÁrÂ¯ÂÌËq
Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ór„‡Ì‡Ï ‚ ‡ÔrÂÎÂ 2015.



èrÓÂÍÚÌ˚Â Ë ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚,
Ò‚qÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ r‡ÁrÂ¯ÂÌËq Ì‡
ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îq˛ÚÒq ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ.

N‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰ÂÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â Ë ÔÎ‡ÌËrÓ‚Ó˜Ì˚Â
r‡·ÓÚ˚ ‚ ÁÓÌÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÔrÓÂÍÚÌ˚ı
r‡·ÓÚ. ëÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚,
Ò‚qÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚rÂÏÂÌÌ˚ÏË Á‰‡ÌËqÏË,
ÒÍÎ‡‰ÒÍËÏË Ë ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÏÂ˘ÂÌËqÏË ‰Îq
ÓÚ‰˚ı‡ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq. V‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì Ì‡
ÙÂ‚r‡Î¸ 2015.  

í‡ÍÊÂ ‚ ÒÂÌÚq·rÂ 2014 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËqÏË GE Ë
CMI (ëòÄ) ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ór Ó ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ
ÚÂÔÎÓÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ÚÓr‡.
ê‡Ár‡·ÓÚÍ‡ Ë ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÚÂÔÎÓÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ÚÓr‡
‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq. 

V ‰ÂÍ‡·rÂ 2014 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËq ÉÄåÄ
‰Ó„Ó‚ÓrËÎ‡Ò¸  Ò Atlas Copco Ó ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ 3
„‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÏÔrÂÒÒÓrÓ‚. àı ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq.

V r‡ÏÍ‡ı åíé ÔrÓÂÍÚ‡ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Á‡ÍÛÔÍË
„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ ÔÓ‚˚¯‡˛˘Â„Ó Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr‡,
Ì‡ÒÓÒ‡ ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ÍÓÚÎ‡, ‡ÔÔ‡r‡Ú‡
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq, Ír‡Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó
Á‡Î‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË „ÂÌÂr‡ˆËË ‚Ó‰ÓrÓ‰‡,
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq ˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË Ë ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ˚ „ÂÌÂr‡ÚÓr‡.

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ‰ÂÍ‡·r¸ 2014 „Ó‰‡ ˜ËÒÎÓ
r‡·ÓÚÌËÍÓ‚ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÎÓ 14
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ ÉÄåÄ Ë
ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
r‡·ÓÚ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ, ‚ r‡ÏÍ‡ı ÔrÓÂÍÚ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎqÎÓ 6 Ë 19 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.

ùãEäíêéëíÄNñàQ èêéëíéÉé ñàäãÄ
ÅìîÄêàä åéôNéëíúû 750 åVí
(ÒÚr. 30)

20 ÓÍÚq·rq 2013 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËq GAMA Power
Systems Ë ‡ÎÊËrÒÍ‡q ˝ÎÂÍÚrÓ„ÂÌÂrËrÛ˛˘‡q
ÍÓÏÔ‡ÌËq Sonelgaz ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË ‰Ó„Ó‚Ór Ó
ÒrÓ˜ÌÓÏ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË
ÔrÓÒÚÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ‚ „ÓrÓ‰Â ÅÛÙ‡rËÍ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ 704 129 åVÚ.
èrÓÂÍÚ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ÔrÂ‰ÛÒÏ‡ÚrË‚‡ÂÚ 3
„‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚ GE 9 FA.03 Ë 3 „ÂÌÂr‡ÚÓr‡
324N, r‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ Ë
ÊË‰ÍÓÏ ÚÓÔÎË‚Â. äÓÏÔ‡ÌËq GPS ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ ‚ÒÂ r‡·ÓÚ˚ ‚ ˜‡ÒÚË
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq, ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq,
ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡q
Á‡Ô˜‡ÒÚË Ì‡ ÔÂrÒÔÂÍÚË‚Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, ÏÓÌÚ‡Ê, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ,
Ò·ÓrÍÛ, ËÒÔ˚Ú‡ÌËq, Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë
ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË.  

ërÓÍ ‚‚Ó‰‡ ‚ ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Ì‡ 20 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2014 „Ó‰‡, Ú.Â. ˜ÂrÂÁ
10 ÏÂÒqˆÂ‚ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ÔrÓÂÍÚ‡, ÔrË ˝ÚÓÏ,
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‚Âr¯ËÚ¸ r‡·ÓÚ˚
ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÎÓÒ¸ Í 20 ‰ÂÍ‡·rq 2014 „Ó‰‡, Ú.Â.
˜ÂrÂÁ 14 ÏÂÒqˆÂ‚ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ÔrÓÂÍÚ‡.
é‰Ì‡ÍÓ ‚‚Ë‰Û ‚˚q‚ÎÂÌÌ˚ı r‡ÒıÓÊ‰ÂÌËÈ ‚
ÒÓÒÚÓqÌËË ÔÓ‰ÒÚËÎ‡˛˘Â„Ó „rÛÌÚ‡ Ë
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Â„Ó ÛÎÛ˜¯ÂÌËq, ‰Ó„Ó‚ÓrÌ˚Â
ÒrÓÍË ÓÍÓÌ˜‡ÌËq ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·Û‰ÛÚ
ÔÂrÂÌÂÒÂÌ˚. V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ‚Â‰ÛÚÒq
ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔrÓÒÛ VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ.

VÏÂÒÚÓ Ó„Ó‚ÓrÂÌÌ˚ı ‰Ó„Ó‚ÓrÓÏ
r‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎÂÈ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÔrÓÒËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Ì‡ éêì 220 ÍV ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚ Á‡˘ËÚ˚. VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÛ
Ì‡Ôr‡‚ÎÂÌ˚ r‡Á˙qÒÌÂÌËq, Í‡ÍËÏ Ó·r‡ÁÓÏ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚÓ‚ Á‡˘ËÚ˚ ÔÓ‚ÎËqÂÚ Ì‡
‚rÂÏÂÌÌ˚Â Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â r‡ÏÍË ÔrÓÂÍÚ‡.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÏÛ ÓÚ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ÓÚ‚ÂÚÛ,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡q r‡ÁÌËˆ‡ ÛÚ‚ÂrÊ‰ÂÌ‡. V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ
‚rÂÏq ‚Â‰ÛÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ ÔÓ ‚ÓÔrÓÒÛ
‚rÂÏÂÌÌ˚ı r‡ÏÓÍ Ò VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ.

ë Û˜ÂÚÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‰‡Ú‡ ‚‚Ó‰‡ ‚
ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÓrËÂÌÚËrÓ‚Ó˜ÌÓ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ì‡ 05 Ï‡q 2015 „., ‰‡Ú‡
ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔrËÂÏÍË – Ì‡ 10 ÓÍÚq·rq
2015 „.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ì‡ 95%.  èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq
‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ Ó·˘ÂÊËÚËÈ, ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ Ë ÏÂÒÚ
ÓÚ‰˚ı‡ ‰Îq ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡, ÔrË·˚ÚËÂ ÍÓÚÓrÓ„Ó
Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÓÊË‰‡ÂÚÒq ‚ ÒÍÓrÓÏ ‚rÂÏÂÌË.

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒq ÛÎÛ˜¯ÂÌËq „rÛÌÚ‡, ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛
Ì‡ ‰ÂÍ‡·r¸ ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ „rÛÌÚÓ‚˚ı Ò‚‡È ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 98,5%.
èÂr‚‡q Ï‡¯ËÌ‡ ‰Îq ÛÎÛ˜¯ÂÌËq „rÛÌÚ‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ
ÊÂÒÚÍËı ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ‚ ÓÍÚq·rÂ.
èÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ÚÓrÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÊË‰‡ÂÚÒq ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ qÌ‚‡rq 2015. èrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq
r‡·ÓÚ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÊÂÒÚÍËı ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÈ (ÁÓÌ‡
rÂÁÂr‚Û‡r‡ Ë ˜‡ÒÚ¸ Á‰‡ÌËq
˝ÎÂÍÚrÓÛÔr‡‚ÎÂÌËq) ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 14,5%.

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒq Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ,  ·˚Î
Á‡ÎÓÊÂÌ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ‰Îq Éí3 Ë Éí2 Ë ·ÂÚÓÌÌ˚Â
ÚÛÏ·˚ ‰Îq ‰˚ÏÓ‚˚ı ÚrÛ· 3 Ë 2. í‡ÍÊÂ ·˚ÎË
Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ˚ ‰Îq Á‰‡ÌËq
˝ÎÂÍÚrÓÛÔr‡‚ÎÂÌËq, „‡ÁÓËÁÏÂrËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚ‡ÌˆËË, ‡ÔÔ‡r‡Ú‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq Ë
‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÓÈ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË. éÒÌÓ‚Ì˚Â
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
‚˚ÔÓÎÌqÚ¸Òq.

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒq ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq ÒÛ·ÔÓ‰rq‰‡,
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ‰Îq
ÓÚÔr‡‚ÍË ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡Ï ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ éVäV
Ë ÔrÓÚË‚ÓÔÓÊ‡rÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq; ÔÓ éVäV
ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÌÂÍÓÚÓr˚Â
ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq. V ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÓÌË Ì‡ıÓ‰qÚÒq
Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ ÓˆÂÌÍË.
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íÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ: Ó·˙ÂÏ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı Á‡ÍÛÔÓÍ ‰ÓÒÚË„ 85%.  àÁ-Á‡
ÒÊ‡Ú˚ı ÒrÓÍÓ‚ ÔrËÓrËÚÂÚ ÓÚ‰‡ÂÚÒq ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ
ÍrËÚË˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Í
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛.

éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Úr‡ÌÒÔÓrÚËrÓ‚ÍË „rÛÁÓ‚ -
ÓÚ„rÛÁÍ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Á‡‚Âr¯ÂÌ‡.
éÚ„rÛÁÍ‡ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq
Ì‡ıÓ‰ËÚÒq ‚ ÔrÓˆÂÒÒÂ.

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ 20
‰ÂÍ‡·rq 2014 „Ó‰‡:

é·˘ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡: 43.62%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡: 98.50%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq 88.31%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
r‡·ÓÚ 13.53%

íEèãéVÄQ ùãEäíêéëíÄNñàQ ïÄÅÄÑ
Åãéäà 1 à 2/àêÄä (ÒÚr. 32)

á‡‚Âr¯ÂÌÓ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚
·ÎÓÍÓ‚ 1 Ë 2 ÍÓÚÎ‡, Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Á‡Î‡,
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ 1 ·ÎÓÍ‡ èíÉ, 1 Ë 2 ·ÎÓÍÓ‚
ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÂÒÛÎ¸ÙÛrËÁ‡ˆËË ‰˚ÏÓ‚˚ı „‡ÁÓ‚,
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ rÂÁÂr‚Û‡r‡ ÌÂÓ˜Ë˘ÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ë
rÂÁÂr‚Û‡r‡ ‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ ·ÎÓÍ‡ 1,
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ·‡ÒÒÂÈÌ‡ „r‡‰ËrÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡ÒÓÒÌÓÈ, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËq
˝ÎÂÍÚrÓÓ·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Á‰‡ÌËq ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó
ÛÔr‡‚ÎÂÌËq, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ 12 ˝ÒÚ‡Í‡‰
ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ Á‰‡ÌËq
ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ‚Ó‰ÓÁ‡·ÓrÌÓ„Ó
ÒÓÓrÛÊÂÌËq Ë ÒÓÓrÛÊÂÌËq Ò·rÓÒ‡ ÛrÓ‚Ìq
‚Ó‰˚. VÂ‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÓÒÚ‡‚¯ËÏËÒq
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÏË rÂÁÂr‚Û‡r‡ ÚÓÔÎË‚‡ Ë
‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ·ÎÓÍ‡ 2 èíÉ Ë
Á‰‡ÌËqÏË Ò Á‡‚Âr¯ÂÌÌ˚ÏË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÏË. N‡
ÍÓÌÂˆ „Ó‰‡ Ì‡ÏË ·˚ÎÓ Á‡ÎËÚÓ 3302 Ï3 ÚÓ˘Â„Ó
·ÂÚÓÌ‡ Ë 12054 Ï3 ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ·ÂÚÓÌ‡
·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ. 

í‡ÍÊÂ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÏÓÌÚ‡Ê ÒÚ‡Î¸Ì˚ı
ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ÍÓÚÎ‡, ÍÓÚÓr˚È ·˚Î ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
POSCO. N‡˜‡Ú˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ,
r‡ÁÏÂ˘ÂÌË˛ Ë ‚ÂrÚËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË˛
ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ÒÚÛÔÂÌË 1 Ë 2 ÍÓÚÎ‡
·ÎÓÍ‡ 1 Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË
ÒÚÛÔÂÌË 1 ÍÓÚÎ‡ ·ÎÓÍ‡ 2. 

VÂ‰ÛÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ, r‡ÁÏÂ˘ÂÌË˛ Ë
‚ÂrÚËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË˛ Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Á‡Î‡
ÏÂÊ‰Û ÓÒqÏË 1 Ë 4, ÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÒÚrÛÍˆËË
ÍÓÚÓrÓ„Ó ÔÓÒÚ‡‚Îq˛ÚÒq ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÉÄåÄ.
åÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚Â‰ÛÚÒq ÏÂÊ‰Û ÓÒqÏË 4 Ë
7, 7‡ Ë 10.

ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ TEKNOYAP ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
rÂÁÂr‚Û‡r‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Á‡‚Âr¯ËÎ
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡˜‡Î ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
Ò‚ÓÂÏ Û˜‡ÒÚÍÂ. N‡ Â„Ó Û˜‡ÒÚÓÍ ·˚ÎÓ
ËÏÔÓrÚËrÓ‚‡ÌÓ 1422 ËÁ 1800 ÚÓÌÌ ÒÚ‡ÎË. 1026
ÚÓÌÌ ÒÚ‡ÎË ÔrÓıÓ‰ËÚ Ó·r‡·ÓÚÍÛ Ë ·Û‰ÂÚ
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. N‡˜‡ÚÓ r‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ
ÍÓÎ¸ˆÂ‚˚ı ÓÍr‡ÂÍ Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ rÂÁÂr‚Û‡r‡
Ò˚rÓÈ ‚Ó‰˚.  

ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ SIEMENS Á‡‚Âr¯ËÎ
ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ 132 ÍV Ë Ì‡˜‡Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq. èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÓÒÚ‡‚Í‡
ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ. åÂı‡ÌËÍÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
r‡·ÓÚ˚ ·Û‰ÛÚ Ì‡˜‡Ú˚ ‚ ÔÂr‚Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÌÓ‚Ó„Ó
„Ó‰‡. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÔÓrÌ˚ı ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚
Á‡‚Âr¯ÂÌÓ. îÛÌ‰‡ÏÂÌÚ Ë ÔÓ‰‚‡Î Á‰‡ÌËq
ÛÔr‡‚ÎÂÌËq ˝ÎÂÍÚrÓr‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. ÑÎq ·ÂÚÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÍr˚ÚËq ÒÚrÓËÚÒq ÓÔ‡ÎÛ·Í‡ Ë ‚˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq
‡rÏËrÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚. èrÓˆÂÒÒ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq
r‡·ÓÚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓÏ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÍÓÌÚrÓÎËrÛÂÚÒq. 

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓr˚Â
ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔrÓ‚ÂÒÚË ‚ 3 ˝Ú‡Ô‡,
Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. JËÎ˚Â Ë ÓÙËÒÌ˚Â Á‰‡ÌËq
‚‡ıÚÓ‚Ó„Ó „ÓrÓ‰Í‡ ÉÄåÄ ÔrÓ¯ÎË ÔrËÂÏÓ˜Ì˚È
ÍÓÌÚrÓÎ¸ Ë Ì‡ıÓ‰qÚÒq ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË.
èÓ‰ÔËÒ‡Ì ÌÓ‚˚È ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌÚr‡ÍÚ Ò
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ TREYSAN Ì‡ ÔÓÒÚrÓÈÍÛ ÊËÎ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ÓÙËÒÓ‚ Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰Îq ÓÚ‰˚ı‡
‰Îq ‚‡ıÚÓ‚Ó„Ó „ÓrÓ‰Í‡ Ì‡ 500 r‡·Ó˜Ëı. 

ïÓ‰ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ÔrÓÂÍÚ‡ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ 31
‰ÂÍ‡·rq 2014:

é·˘ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ 28,7%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂrÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ 65,7%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq 52,5%

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı    r‡·ÓÚ
13,6%

V‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 00,0%

4 ‰ÂÍ‡·rq 2014 ‚ ùr·ËÎÂ ·˚Î‡ ÔrÓ‚Â‰ÂÌ‡ 4
‚ÒÚrÂ˜‡ rÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ POSCO E&C Ë
ÉÄåÄ. åÂrÓÔrËqÚËq ÔrÓÚÓÍÓÎ‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËq
ÒÚrÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰‡˛ÚÒq Ë ‚˚ÔÓÎÌq˛ÚÒq.

Å˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Á‡Í‡Á Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ
Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ ‰Îq ÔrÓÂÍÚ‡:

• N‡ÒÓÒ ˜ËÒÚÓ„Ó Ë «„rqÁÌÓ„Ó» ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓ„Ó
Ï‡ÒÎ‡ 

• êÂÁÂr‚Û‡r ır‡ÌÂÌËq ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡
(˜ËÒÚÓ„Ó/„rqÁÌÓ„Ó)

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ó˜ËÒÚÍË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓrÌÓÈ
ÚrÛ·ÍË

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ó˜ËÒÚÍË ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰
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• éÅÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚Ôr˚ÒÍ‡/‰ÓÁËrÓ‚‡ÌËq
ıËÏË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚

• írÛ·˚ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËq ËÁ ÌÂrÊ‡‚Â˛˘ÂÈ Ë
ÛÎÂrÓ‰ËÒÚÓÈ ÒÚ‡ÎË

• V˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚Â r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡

• ä‡ÚÓ‰Ì‡q Á‡˘ËÚ‡

• ëËÒÚÂÏ‡ ÌÂÔrÂr˚‚ÌÓ„Ó ÍÓÌÚrÓÎq „‡ÁÓ‚˚ı
‚˚·rÓÒÓ‚ (CEMS)

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚
Ô‡rÓÔrÂÓ·r‡ÁÓ‚‡ÚÂÎq

• èrÓ‰Û‚Ó˜Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ (ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq)

• èÓ‰Í‡˜Ë‚‡˛˘ËÂ Ì‡ÒÓÒ˚ „r‡‰ËrÌË

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îq ÓÚ·Ór‡ ÔrÓ·

• N‡ÒÓÒ˚ ‰Îq ÔÂrÂÍ‡˜ÍË Ò˚rÓÈ ‚Ó‰˚

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÊ‡ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡

• äÎ‡Ô‡Ì˚ ËÁ ÎÂ„ËrÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË r‡ÁÌ˚ı
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÈ (rÛ˜Ì˚Â, ÔrË‚Ó‰Ì˚Â,
ÔrÂ‰Óır‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â, ‚˚ÔÛÒÍÌ˚Â Ë
rÂ„ÛÎËrÛ˛˘ËÂ)

• äÎ‡Ô‡Ì˚ ËÁ Û„ÎÂrÓ‰ËÒÚÓÈ ÒÚ‡ÎË r‡ÁÌ˚ı
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÈ (rÛ˜Ì˚Â, ÔrË‚Ó‰Ì˚Â,
ÔrÂ‰Óır‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â, ‚˚ÔÛÒÍÌ˚Â Ë
rÂ„ÛÎËrÛ˛˘ËÂ)

• írÛ·˚ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËq API 5L A/G ‰Îq
˝ÌÂr„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡

• á‡‚Ó‰ÒÍËÂ rÂÁÂr‚Û‡r˚ Ë ÒÓÒÛ‰˚

• ír‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr˚ ÒrÂ‰ÌÂ„Ó/ÌËÁÍÓ„Ó
Ì‡ÔrqÊÂÌËq ‰Îq ÒÚ‡ÌˆËË

• ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËq ÔÓÒÚÓqÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ Ë àÅè

• ä‡·ÂÎË ÒrÂ‰ÌÂ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq

• ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq Ë Á‡˘ËÚ˚ - RTU/SCADA
(ECS)

• èÓÎÂ‚˚Â äàè

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ó˜ËÒÚÍË ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰
(Ó˜ËÒÚÌ˚Â ÒÓÓrÛÊÂÌËq)

• ëËÒÚÂÏ‡ r‡Á„rÛÁÍË ˝ÌÂr„ÂÚË˜ÂÒÍËı Ï‡ÒÂÎ

èrÓ‰‡‚ˆ‡Ï ·˚Î ÓÚÔr‡‚ÎÂÌ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ á‡ÔrÓÒ
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÈ (RFQ) Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ ‰Îq ÔrÓÂÍÚ‡:
VÂ‰ÛÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ÔÓ:

• ëËÒÚÂÏÂ ÓÚÓÔÎÂÌËq, ‚ÂÌÚËÎqˆËË Ë
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËrÓ‚‡ÌËq ‚ÓÁ‰Ûı‡ - ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

• é·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÂÌÚËÎqˆËË
Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Á‡Î‡

• èrÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï „‡Á‡Ï (·‡ÎÎÓÌ˚ N2, CO2)

• ã‡·Ór‡ÚÓrÌ˚Ï ËÌÒÚrÛÏÂÌ‡Ï Ë
Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌË˛

• ÑrÂÌ‡ÊÌ˚Ï Ì‡ÒÓÒ‡Ï

• ê‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡Ï ÌËÁÍÓ„Ó
Ì‡ÔrqÊÂÌËq, Ô‡ÌÂÎqÏ ‡‚‡rËÈÌ˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ‚
Ï‡¯ËÌÌÓÏ Á‡ÎÂ, ÒËÒÚÂÏ‡Ï r‡ÒÔrÂ‰ÂÎÂÌËq
ÔÂrÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡

• ëËÒÚÂÏÂ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq Ë Á‡˘ËÚ˚ - rÂÎÂÈÌ‡q
Á‡˘ËÚ‡ / àÁÏÂrÂÌËÂ / á‡˘ËÚ‡

• ëËÒÚÂÏÂ Ò‚qÁË

• ëËÒÚÂÏ‡Ï Óır‡ÌÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, ÍÓÌÚrÓÎq
‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËq

• åÂÚÂÓrÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË

• ä‡·ÂÎqÏ ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq

• VÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍËÏ Í‡·ÂÎqÏ

Å˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ÍÓÌÚr‡ÍÚ˚ ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ô‡ÍÂÚ‡Ï r‡·ÓÚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡:

• åÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ åÓÌÚ‡Ê (ÍÓÚÂÎ, ESP, èíÉ,
ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÂÒÛÎ¸ÙÛrËÁ‡ˆËË ‰˚ÏÓ‚˚ı „‡ÁÓ‚,
ÁÓÎÓÛ‰‡ÎÂÌËq Ë ‚ÓÁ‰ÛıÓ‚Ó‰˚)

• ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ 2 ˝Ú‡Ô‡

• ê‡·ÓÚ˚ Ò ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ÏË ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰‡ÏË

• åÓÌÚ‡Ê ÓÔÓr ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı ÎËÌËÈ 

• èÓ‰˙ÂÏ ÚqÊÂÎÓ‚ÂÒÌ˚ı „rÛÁÓ‚ („ÛÒÂÌË˜Ì˚Ï
Ír‡ÌÓÏ)

• ÄrÂÌ‰‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÎÂÒÓ‚ 

• ëÚÓrÓÊÂ‚˚Â ‚˚¯ÍË

• ÄrÂÌ‰‡ „Ë‰r‡‚ÎË˜ÂÒÍËı ‰ÓÏÍr‡ÚÓ‚

ëÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡Ï ÓÚÔr‡‚ÎÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
Ô‡ÍÂÚ˚ r‡·ÓÚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡, ÔÓ ÍÓÚÓr˚Ï ‚
‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ‚Â‰ÛÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚:

• åÓÌÚ‡Ê ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËË èíÉ

• ÅÂÚÓÌÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‰Îq ‰˚ÏÓ‚ÓÈ ÚrÛ·˚

ùãEäíêéëíÄNñàQ 4X350 ÏVÚ V ùãú-
ïÄãàÑJE éÅôEëíêéàíEãúNõE
êÄÅéíõ ÑãQ íêìÅéèêéVéÑéV /
ãàVàQ (ÒÚr. 34)

èÓÒÎÂ ÎË‚ËÈÒÍÓÈ rÂ‚ÓÎ˛ˆËË ‚ ÙÂ‚r‡ÎÂ 2011
„Ó‰‡, ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ‡‚„ÛÒÚ‡ 2014 N‡¯
ÔrÓÂÍÚ ·˚Î 3-È r‡Á ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ËÁ-Á‡
ÙÓrÒ-Ï‡ÊÓrÌ˚ı Ó·ÒÚÓqÚÂÎ¸ÒÚ‚. ÉÄåÄ, ‚ÒÂ
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â èÓ‰rq‰˜ËÍË Ë àÌÊÂÌÂr ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡
˝‚‡ÍÛËrÓ‚‡ÎË Ò èÎÓ˘‡‰ÍË ‚ÒÂı ÒÓÚrÛ‰ÌËÍÓ‚.
VÎ‡‰ÂÎÂˆ ÔrÓ‰ÓÎÊËÎ r‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ 1
˝ÌÂr„Ó·ÎÓÍÓÏ. 

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËq ÏÂÊ‰Û ‚ÓÓrÛÊÂÌÌ˚ÏË
„rÛÔÔËrÓ‚Í‡ÏË ‚ ãË‚ËË ÔrÓËÒıÓ‰qÚ ‚·ÎËÁË
ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ËÁ-Á‡ ˜Â„Ó „Ë·ÌÛÚ
Î˛‰Ë, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ Óır‡ÌÛ ÂÂ ÔÂrËÏÂÚr‡.
í‡ÍÊÂ ·˚Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ËÌÙÓrÏ‡ˆËq Ó
ÌÂÍÓÚÓrÓÏ Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÏ Û˘Âr·Â ‚ ÁÓÌ‡ı
ÒÍÎ‡‰ËrÓ‚‡ÌËq Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ë Û·˚ÚÍ‡ı; ÚÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ, VÎ‡‰ÂÎÂˆ ÛÚ‚ÂrÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÅÎÓÍ ¶ 1
‚ÒÂ Â˘Â r‡·ÓÚ‡ÂÚ.

àÁ-Á‡ r‡ÒÚÛ˘Ëı Û„rÓÁ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ãË‚ËË,
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒÔrÓ„ÌÓÁËrÓ‚‡Ú¸
‚rÂÏq ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ, ÔÓ
ÍÓÚÓrÓÏÛ 97% Ó·˙ÂÏ‡ r‡·ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÉÄåÄ
Á‡‚Âr¯ÂÌÓ.
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èÉì-890 åVÚ «EVêéëíÄê» NÄ
èêàêéÑNéå ÉÄáE- äõêäãÄêEãà /
íìêñàQ (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˛‰Û, ‰Îq ÍÓÏÔ‡ÌËË «MetCap Energy In-
vestments», ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ÍÓÚÓrÓÈ q‚ÎqÂÚÒq «Ver-
bena 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/˜ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚ „Ó‰. 

èrÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËÂ Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ ÏÂÊ‰Û ËÌ‚ÂÒÚÓrÓÏ,
éÄé «É‡ÁÔrÓÏ» Ë Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ – «MetCap Energy
Investments», Ò ˆÂÎ¸˛ rÂ¯ËÚ¸ ‚ÓÔrÓÒ
ÙËÌ‡ÌÒËrÓ‚‡ÌËq ÔrÓÂÍÚ‡. äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GE–
Gama» Û‚Â‰ÓÏËÎ Ó Ò‚ÓÂÏ ÒÓ„Î‡ÒËË ‰Ór‡·ÓÚ‡Ú¸
ÌÂÍÓÚÓr˚Â ÍÓÌÍrÂÚÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚, Á‡ÔrÓ¯ÂÌÌ˚Â
ÌÓ‚˚Ï ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Ï ËÌ‚ÂÒÚÓrÓÏ – éÄé
«É‡ÁÔrÓÏ». èrÓÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÔÂrÂÓrËÂÌÚËrÓ‚‡Ì Ò
Û˜ÂÚÓÏ rÂ¯ÂÌËÈ, ÔrËÌqÚ˚ı ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍËı ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ ÏÂÊ‰Û ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ
Ë éÄé «É‡ÁÔrÓÏ». èrÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ
ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚Â rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚
ÒÚ‡ÌÛÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‚ ÓÍÚq·rÂ 2013 „Ó‰‡. 

èÉì-510 åVÚ «ÑEêVàò» NÄ
èêàêéÑNéå ÉÄáE ë
àNíEÉêàêéVÄNNõåà ëéãNEóNéâ à
VEíêéVéâ ùãEäíêéëíÄNñàQåà
äÄêÄíåÄN / íìêñàQ (ÒÚr. 35)

èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq
«ÑÂr‚Ë¯» ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂr‚ÓÈ ‚ ÏËrÂ íùñ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡rÚÌÓÏ Ô‡rÓ‚Ó‰qÌÓÏ
ˆËÍÎÂ èÉì ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ Ô‡rÓ„ÂÌÂr‡ˆËË ÔrË
ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË. ëÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË «ÑÂr‚Ë¯» ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq
ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «GE–GAMA» Ì‡
ÛÒÎÓ‚Ëqı «ÔÓ‰ ÍÎ˛˜». ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq
r‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒq ‚·ÎËÁË Ô. ïÛ˛Í·ÛrÛÌ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ
ÓÚ „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. V Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ Ì‡

ÔrÂ‰ÏÂÚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ Ó
r‡Ò¯ËrÂÌËË ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 1-1-1
‰Ó ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 2-2-1 Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ‚˚r‡·ÓÚÍË
˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‰Ó 920 åVÚ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡
„ÂÌÂr‡ˆËË ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË.

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq r‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ
ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ «GE–GAMA» ÔÓ Û˜‡ÒÚÍÛ „ÂÌÂr‡ˆËË
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 Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ó·˙ÂÏ‡ Ë ËÁÏÂÌÂÌËq „r‡ÙËÍ‡ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
r‡·ÓÚ ÔÓ rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ Ò
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ.

V‚Ë‰Û ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËıÒq ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ Ó·
Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÒrÓÍË Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó
Ì‡˜‡ÎÂ ÔrÂ‰‚‡rËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ,
Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ 31 Ï‡rÚ‡ 2012 „Ó‰‡,
Ò‰‚ËÌÛÎËÒ¸.

GAMA Trading and Tourism, Inc. (ÒÚr. 36)

Ñ‚Â Ì‡„r‡‰˚ ÓÚ áÛÏÎËÓÌ

V ÔÂrËÓ‰ Ò 25 ÔÓ 28 ÌÓq·rq 2014 „Ó‰‡ ‚
ò‡Ìı‡Â ÔrÓ¯Î‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËrÓ‚‡ÌÌ‡q ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔrÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ‚ÒÚrÂ˜‡ ÚÓr„Ó‚˚ı
Ô‡rÚÌÂrÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË áÛÏÎËÓÌ. äÓÏÔ‡ÌËq GAMA
Trading and Tourism Inc. ·˚Î‡ Ì‡„r‡Ê‰ÂÌ‡
«N‡„r‡‰ÓÈ Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÈÒq ‚ÍÎ‡‰», ‡ „-Ì ï‡Ò‡Ì
N‡Ï‡Î¸ (ìÔr‡‚Îq˛˘ËÈ ‰ËrÂÍÚÓr GAMA Trading
and Tourism) «N‡„r‡‰ÓÈ Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÈÒq ÎË˜Ì˚È
‚ÍÎ‡‰».

Å‡ÛÏ‡ äËÚ‡È 2014

V˚ÒÚ‡‚Í‡ Å‡ÛÏ‡ äËÚ‡È 2014 ÔrÓ¯Î‡ ‚ ò‡Ìı‡Â
25-28 ÌÓq·rq 2014 „Ó‰‡. äÓÏÔ‡ÌËq áÛÏÎËÓÌ,
Á‡ÌËÏ‡˛˘‡q 7-Â ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËrÂ ÒrÂ‰Ë
ÍrÛÔÌÂÈ¯Ëı ÔrÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË Ë äËÚ‡ÈÒÍËÏ ÎË‰ÂrÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Ï‡¯ËÌÓÒÚrÓÂÌËq, ÔrÓ‰ÂÏÓÌÒÚrËrÓ‚‡Î‡ 27
ÔrÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ 5 ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ı ÔrÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
(Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îq ·ÂÚÓÌÌ˚ı r‡·ÓÚ, ÁÂÏÎqÌ˚Â
r‡·ÓÚ˚, ‰ÓrÓÊÌÓ-ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì‡q ÚÂıÌËÍ‡, Ír‡Ì˚
Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚). V
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÂrÂ‰‚ËÊÌ˚Â Ír‡Ì˚ QAY800
q‚Îq˛ÚÒq Ò‡Ï˚ÏË ÏÓ˘Ì˚ÏË ÒrÂ‰Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚Ó
‚ÒÂÏ ÏËrÂ. 

ÅEíéN 2015

äÓÏÔ‡ÌËq GAMA Trading and Tourism INC ÔrËÏÂÚ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ 7-È ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·ÂÚÓÌÌ˚ı ÒÏÂÒÂÈ,
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ Ë ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,
ÍÓÚÓr‡q ÔrÓÈ‰ÂÚ ‚ ÔÂrËÓ‰ Ò 19 ÔÓ 21 ÙÂ‚r‡Îq
2015 „Ó‰‡ ‚ V˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ˆÂÌÚrÂ ëÚ‡Ï·ÛÎ‡. 



www.gama.com.tr
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