
www.gama.com.tr Ocak - Şubat - Mart 2013

7272

Ma’aden Sülfürik Asit Tesisi Projesi
S. Arabistan

Ma’aden Sülfürik Asit Tesisi Projesi
S. Arabistan



GAMA BÜLTEN

OCAK - ŞUBAT - MART 2013

SAYI: 72

SAHİBİ

GAMA HOLDİNG

YAYIN KURULU

S. Yücel Özden

Reyhan Saygın

Hakan Egel

Ebru Türkoğlu

Ayşen Osmanoğlu

Eren Demir

YAZIŞMA ADRESİ

GAMA Binası

Beştepeler Mh. 

Nergis Sokak No: 9

06520 Söğütözü - ANKARA

Tel: (0312) 248 42 00

Faks: (0312) 248 42 01

GRAFİK TASARIM

İsmet Filizfidanoğlu

ifilizfidan@hotmail.com

KAPAK FOTOĞRAFI

Ma’aden Sülfürik Asit Tesisi

S.Arabistan 



GAMA Ailesi’nin Değerli Mensupları,

2013 yılının ilk üç aylık dönemini kapsayan haberlerle dolu olan bu sayımızda
da, önceki sayılarımızda izlemeye çalıştığımız yöntemin uygulanmasına özen
gösterdik. Böylece, hem yürütülmekte olan işlerimiz hakkında bilgiler verilmekte,
hem de iş yaptığımız ülkeleri tanıtıcı sunumlar yapılmaktadır.
Bu sayımızda Makedonya’yı konu alan bir sunum okuyacaksınız. Siz değerli
okuyucularımızdan aldığımız izlenimler, bu uygulamamızın devamı için bize
cesaret vermektedir. Bizler de, her sayımızda, daha ilginç konuları seçmeye ve
onları sunmaya, daha iyiyi başarmak adına dikkat ve duyarlılık göstereceğiz.
Ayrıca sizlerden gelecek önerilere de her zaman açık olduğumuzu tekrar
belirtmek isteriz. Her ne kadar, yaşamakta olduğumuz bu çağda, elektronik
ortamda her türlü haber ve bilgi akışı sağlanmakta olsa da, dergi yayıncılığının
yeri doldurulamıyor ve dergiler aranılır olmalarını sürdürüyorlar.
Bu düşünceyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Holding ve bağlı şirketlerimizin genelde iş alanlarının enerji sektörü olduğu
bilinmektedir. Gerek ulusal ölçekte, gerekse de uluslararası boyutta, enerji
sektörünün ve onun değişik alt sektörleriyle ilgili konuların, gündemde, üst
sıralarda yer alışları değişmemektedir. Uluslararası sorunların temelinde
enerjiyle ilgili konular yer almakta, ülkemiz için ise, birincil enerji kaynakları ve
elektrik enerjisine olan talep artışı, dış kaynaklara olan yüksek dereceli
bağımlılığımız ve bu nedenle 2012 yılında yaklaşık 60 milyar dolarlık bir dış
ödeme ile karşı karşıya kalışımız, arz güvenliği sorunumuz, yüksek yatırım
ihtiyacımız ve enerji kullanımındaki verimsizliğimiz gibi sorunlar, düzenlenmekte
olan çeşitli toplantı ve konferanslarda, özellikle ülkemizin 2023 yılı hedefleriyle
ilgili olarak dile getirilmektedirler. Tüm bu konulardaki gelişmeleri yakından
izlemekte, gerektiği zamanlarda da, GAMA temsilcileri olarak, konuyla ilgili
toplantılara katılmakta, görüş ve isteklerimizi belirtmekteyiz. Bülten’in
gelecekteki sayılarında bu konuda daha çok haber sunacağız.

İşlerimizi herhangi bir aksaklığa uğratmadan, şantiyelerimizdeki yoğun
çalışmalar devam ederken, Holding binamızda ilginç etkinlikler de yapılmaya
başlanıldı. Bir anlamda, “GAMA Konferansları” olarak tanımladığımız etkinler
çerçevesinde, Doç. Dr. Deniz GÖKÇE ve Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU’nun
yaptıkları sunumlar ile Mustafa AKYOL’un “İş Güvenliği” konulu konferansı da
ilgiyle izlendi.

Tüm bu çalışmalar ve etkinlikler hakındaki haber ve bilgi aktarımı gayretlerimizi
sürdüreceğiz. Amacımız, GAMA Holding ve Şirketlerinin başarılı çalışmalarının
sürdürülmesi ve onlarla ilgili bilgilerin GAMA Ailesi ve sevenleri ile en iyi şekilde
paylaşılmasını sağlamaktır.

Bu düşüncelerle, gelecek sayımızda buluşmak umuduyla saygılarımızı
sunuyoruz.

GAMA Bülten

ED‹TÖRDENw
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GAMA Binası’na 
Çevre Dostu 
Ödülü

Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC-World
Green Building Council) bünyesinde
kurulan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
tarafından gerçekleştirilen uluslararası
zirve, iki yıldır sektörün biraraya gelerek
enerji verimliliği temelinde konuların
kamuoyu gündemine taşınması açısından
önemli bir görev üstlenmektedir. 

Bu yılın konusu olan “Küresel Sorunlardan
Çıkış Yolu, Yeşil Dönüşüm” sektörün önemli
aktörleri tarafından irdelenmiş ve
gerçekleştirilen projelerin sunumları ile de
gerçeğe dönüşmesinin hiç zor olmadığı
anlatılmıştır. Amerika’da yapılan bir
çalışmanın, “yeşil binaların enerji
tüketiminde %24-50, CO2 salınımında
%33-39, su tüketiminde %40 ve atıklarda
%70’e varan bir düşüş sağladığını ortaya
koyduğu, Türkiye’de de yeni binaların çevre
dostu bina kriterlerine göre inşa edilmesi ve
mevcut binalarında bu kriterlere uygun hale
dönüştürülmesi ile hem çevreye etki
azalması hem de büyük oranda tasarruf
sağlanacağı üzerinde önemle durulmuştur.

Zirve kapsamında, 21. yy’ın şehirleri ve
toplumları, sürdürülebilir kent planlaması
için işbirliği, yeşil ekonomi ve yeşil
dönüşüm finansal modelleri, yeşil binalarda
malzeme ile yeşil dönüşüm konularının
irdelendiği, uluslararası konukların yer
aldığı sempozyumların yanı sıra Türkiye’de
Yeşil Bina Uygulamaları tanıtımları da
gerçekleştirilmiştir. 

GAMA Binası, konferanslar süresince
dağıtımı yapılan Yeşil Binalar Referans
Rehberi 2013’de, Türkiye’nin ilk LEED EB
Altın sertifikasını alan bina olarak yer
almıştır. Ayrıca, Çevre Dostu Yeşil Binalar
Derneği tarafından, yeşil bina sektörüne
yapmış olduğu katkıdan dolayı ödüle layık
görülmüştür.

GAMA Binası, 18-19 Şubat’ta
İstanbul’da düzenlenen 
2. Uluslararası Yeşil Binalar
Zirvesi’nde ödül aldı.
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GAMA Güç Sistemleri 
POWER-GEN Fuarı’nda

Düzenlenen bu organizasyonda; Orta Doğu
bölgesindeki enerji pazarı, halihazırda takip
edilen projelere yönelik gelişmeler ve olası
işbirliği fırsatları görüşülmüş, yeni projeler
hakkında bilgi edinme imkanı bulunmuştur.
Bu vesile ile bölgedeki potansiyel müşteri
kitlesine GAMA Güç Sistemleri’nin varlığı
ve ilgisi hatırlatılmıştır.

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

GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., bu sene 
4-6 Şubat 2013 tarihleri arasında, Katar’da 11.’si düzenlenen
POWER-GEN Middle East fuarına katılmıştır.

HABER w
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Günümüzde, kurumların kültür hayatına

yaptıkları katkılar, kurumsal vatandaşlık

kavramı içinde, sorumluluk olarak önemli bir

yer tutmakta ve neredeyse hayata geçirdikleri

işleri kadar, itibar ve algıda önemli bir unsur

olarak dikkate alınmaktadır.

GAMA olarak, özellikle kurum kültürümüze ve

kurum içi beklentilere uygun kültürel

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda

önemli adımlar atılmasına karar verilmiş,

Ankara’da, kurum kimliğimize uyumlu kültür-

sanat çalışmalarını düzenli ve devamlı olarak

yürütmek, bir kurumsal sosyal sorumluluk

anlayışı olarak benimsenmiştir.

Bu faaliyetlerden ilki; Ankara Üniversitesi

Solistleri’nin sürekli olarak desteklenerek çeşitli

klasik müzik konserlerinin gerçekleştirilmesidir.
Bu vesile ile, önemli bir kitlenin ilgisini çeken,
ancak sayısı giderek, daha da azalan klasik
müzik konserleri faaliyetlerine dolayısı ile
başkentin kültür hayatına önemli bir katkı
olacağına inanıyoruz.

Bu kapsamda 2013 yılı için, Ankara Üniversitesi
Solistleri ve yerli-yabancı müzisyenlerle
periyodik konserler düzenlemesi planlanmıştır.
Bu ortaklığın ilk konseri, 30. Uluslararası
Ankara Müzik Festivali kapsamında, 25 Nisan
2013 Perşembe günü, Johannes Moser-AÜ
Solistleri Konseri olacaktır. Daha sonra
planlanacak olan diğer konserler “AÜ Solisleri
GAMA Konserleri” olarak geçecektir. Söz
konusu konserlerin sanat - proje yönetmenliği
AÜ Solistleri tarafından yürütülecektir.

Ankara Üniversitesi Solistleri,
Nisan 2011’de, Konservatuvar
Müdürü Prof. Dr. Çetin Aydar ve
Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Orhan Ahıskal’ın liderliğinde
kurulmuş oda müziği
topluluğudur. Topluluğun çekirdek
kadrosunu, her biri ayrı ayrı solo
ve oda müziği kariyerlerini
sürdüren, Ellen Jewett (keman),
Orhan Ahıskal (keman), Çetin
Aydar (viyola) ve Sinan Dizmen
(viyolonsel) oluşturmaktadır.

GAMA Konserleri
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Konserlerin görsel ve işitsel kaydı yapılacak,
arşivlenecek ve yayınlanacaktır. Bir konserin,
cd kaydının yapılması konusunda da
çalışılacaktır. 2014 yılında da bu konserlerin
“GAMA Solistleri” olarak devam etmesi
planlanmaktadır.

AÜ SOLİSTLERİ, 2011 yılının Nisan ayında,
Konservatuvar Müdürlüğüne Prof. Dr. Çetin
Aydar’ın ve o tarihten sonra kurulan Müzik
Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. M. Orhan
Ahıskal’ın atanmasından sonra gerçekleştirilen
akademik düzenlemeler ile kurulmuş oda
müziği topluluğudur. Topluluğun çekirdek
kadrosunu her biri ayrı ayrı solo ve oda müziği
kariyerlerini sürdüren Ellen Jewett (keman),
Orhan Ahıskal (keman), Çetin Aydar (viyola) ve
Sinan Dizmen (viyolonsel) oluşturmaktadır.
Topluluğun çekirdek kadrosunu her biri ayrı ayrı
solo ve oda müziği kariyerlerini sürdüren Ellen
Jewett (keman), Orhan Ahıskal, Çetin Aydar
(viyola) ve Sinan Dizmen (viyolonsel)
oluşturuyor.Topluluğun çekirdek kadrosunu her
biri ayrı ayrı solo ve oda müziği kariyerlerini
sürdüren Ellen Jewett (keman), Orhan Ahıskal,
Çetin Aydar (viyola) ve Sinan Dizmen
(viyolonsel) oluşturuyor.Topluluğun çekirdek
kadrosunu her biri ayrı ayrı solo ve oda müziği
kariyerlerini sürdüren Ellen Jewett (keman),
Orhan Ahıskal, Çetin Aydar (viyola) ve Sinan
Dizmen (viyolonsel) oluşturuyor. Topluluk ilk

konserini 20 Haziran 2011 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da
katılımıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde vermiştir. Kuruluşundan bu yana
geçen zaman içeresinde sanat alanında önemli
çalışmalar gerçekleştiren topluluk aralarında
A.Ü. GAMA Meslek Yüksekokulu’nun Açılış
Konseri’nin de bulunduğu Ankara, İstanbul,
İzmir, Afyon ve Ürgüp’teki festivaller ve kültür
merkezlerinde verdikleri konserlerin yanısıra,
Bosna-Hersek’te Mostar Bahar Festivali’ne
katılmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bir
turne gerçekleştirmiştir. Çağdaş Türk
kültürünün ve müzik alanındaki sanat
eserlerinin gerek yurt içinde gerekse de yurt
dışında tanıtımını kendine misyon edinmiş olan
topluluk A.B.D. turnesinde üç ayrı üniversitede
Türk Çağdaş Müzik Tarihi üzerine konferanslar
vermiş, Mostar ve A.B.D.’de Cumhuriyet’ten
günümüze Türk bestecilerinin eserlerini
seslendirmişlerdir.
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İş sağlığı ve güvenliği alanında,
Avrupa Birliği ve Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) normlarına
uyum çalışmaları çerçevesinde
yapılan mevzuat hazırlıkları
kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) Kanunu, 20
Haziran 2012 tarihinde TBMM’ce
kabul edilerek 30 Haziran 2012
tarih ve 28339 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Daha önce sadece 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamındaki iş ve işyerlerinde uygulama
alanı bulan iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
6331 sayılı Kanun ile bir çok iş yerini
kapsama alacak şekilde düzenlenmiştir. 

Yeni İSG Kanunu, bir (1) ve birden fazla
çalışanı olan kamu ve özel sektöre ait bütün
işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri
ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de
dahil olmak üzere tüm çalışanlarını faaliyet
konularına bakılmaksızın kapsamaktadır.
Dolayısı ile daha önceki mevzuatta geçen
“işçi” ifadesi “çalışan” olarak, “sanayiden
sayılan işyerleri” ifadesi “kamu ve özel
sektöre ait bütün işyerleri” ve“en az elli işçi
çalıştıran” ifadesi “bir (1) ve birden fazla
çalışanı olan” ifadeleri ile değiştirilmiştir. 

İş Kanunu’nda belirtilen, devamlı olarak en
az elli işçi çalıştırılan işyerlerinde İşyeri
Hekimi ve ayrıca sanayiden sayılan işlerde İş
Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu

değiştirilerek, tüm işyerlerine İşyeri Hekimi, İş

Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli

görevlendirme yükümlülüğü getirilmiştir. İSG

Kanunu’nda, ilgili maddenin yürürlüğe giriş

tarihi aşağıdaki şekilde verilmiştir: 

– Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı

olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan

işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki

yıl sonra (30 Haziran 2014),

– 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için

yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra

(30 Haziran 2013),

– Diğer işyerleri için yayımı tarihinden

itibaren altı ay sonra (30 Aralık 2012).

İşverenler, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi

ve diğer sağlık personelini kendi

bünyelerinde çalıştırabilecekleri gibi bu

hizmetin tamamını veya bir kısmını “Ortak

Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden” dışarıdan

hizmet olarak da alabileceklerdir.

İSG Kanunu’nun 10. maddesi ile işverenlere,

iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk

değerlendirmesi yapma veya yaptırma

yükümlülüğü getirilmiştir. Kanun’da, çok

tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı

işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin

yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların

olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi

yapılmamış olması durumunda Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince

iş durdurulacağı belirtilmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun
Getirdiği Düzenlemeler



9OCAK - fiUBAT - MART 2013

Risk değerlendirmesi ile ilgili detay
düzenlemeler “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği”nde (29 Aralık
2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete)
verilmiştir. 

İSG Kanunu’nda yer alan diğer bir konu ise
çalışanların “iş sağlığı ve güvenliği”
eğitimleridir. İşverenin, çalışanlarına;

– çalışma hayatı ile ilgili mevzuat ve
çalışanların sorumlulukları,

– çalışma alanları ve işleri ile ilgili riskler ve
koruyucu önlemler,

– meslek hastalıkları, sebepleri, korunma
yolları, güvenli çalışma yöntemleri,

– mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, işle ilgili mesleki eğitim,

– ilk yardım ve acil durumlar

konularında eğitim vermesi/verdirmesi
sorumluğu bulunmaktadır. Buna karşılık tüm
çalışanlar da, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
düşürmemekle yükümlüdür.

Ayrıca, İSG Kanunu ile her işyerinde,
çalışanlar arasında yapılacak seçim veya
seçimle belirlenemediği durumda atama
yoluyla çalışan temsilcisi görevlendirilme
zorunluluğu getirilmiştir. 

Daha önce sanayiden sayılmayan işyerleri
için bir gereklilik olmayan iş sağlığı ve
güvenliği kurulu, yeni mevzuatla, 50 ve daha
fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla
süren sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde
zorunlu hale getirilmiştir. 

30 Ocak 2013 tarihinde GAMA Merkez Ofis’de “Çalışanlar için İş Güvenliği” eğitimi düzenlenmiştir.
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GAMA Konferanslarının ikincisi 
27 Aralık 2012, Perşembe günü
gerçekleştirilmiştir. Konferansımızın
bu seferki konuğu Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu, “Küresel İklim Değişimi;
Yeni Dalgaları Yönetmek” başlığı
altında, küresel iklim değişikliği ve
bu değişimin sosyo – ekonomik
etkileri hakkında bir sunum yaptı.

Son yıllarda iklim değişikliklerinin daha da
belirginleşmesi ile mevsimlerin sürelerinde bir
değişiklik olup olmadığı ve hatta “mevsimler kaydı
mı?” gibi soruların çok sık gündeme gelmesini
yorumlayan Kadıoğlu’na göre, günlük hayatta
kullandığımız mevsimler belirlenirken ne hava
şartları ne de iklim özellikleri göz önüne alınmıştır.
Bu nedenle, örneğin, resmen kış mevsiminin
(21 Aralık’ta) başlamasından günler sonra
havaların hala yeterince soğumadığı sık
gözlenmektedir. Genellikle bu gibi durumlarda
kamuoyunda mevsimlerin değil de "Bu yıl kış
gecikti" şeklinde hava şartlarının “yanlışlığı” veya
“mevsimlerin kaydığı” üzerinde durulmakta ya da
iklimin değiştiği şeklinde spekülasyonlar
yapılmaktadır.

“İnsanlığın son yüz yıllar içinde karada ve suda
yaptığı ve hala yapmakta olduğu tahribatın bir
sonucu olarak toprak ve su ile birlikte havanın da
kimyası önemli ölçüde bozuldu.  Artık hızla artan
sanayi tesislerinden ve yerleşim bölgelerinden
çıkan büyük miktardaki sera gazları ile çevre ve
atmosferimiz kirlenmekte. Sera gazlarındaki artış
ve sera gazlarını yutan orman vb. yeşil alanların
yok edilmesi gibi nedenlerden dolayı ve küresel
ölçekte ortalama hava sıcaklığı da giderek
artmakta. Buna küresel ısınma diyoruz. Fakat
küresel ısınma, küresel iklim değişimi
semptomlarından sadece biridir” diyen Mikdat
Kadıoğlu’na göre küresel iklim değişikliğinin insan

sağlığına, orman alanlarına, su kaynaklarına, kıyı
alanlarına ve tarıma olan etkilerinin yanı sıra
afetlere de etkisi bulunmaktadır.

“1995-2004 yılları arasında yaşanan afetler
karşılaştırıldığında, afet sayısı üç kat artmış ve
dokuz kat daha fazla ekonomik kayba sebep
olmuştur.” diyen Prof. Kadıoğlu, 1990’larda
afetlerden dolayı görülen küresel ekonomik
kayıpların 608 milyar dolardan fazla olduğuna
dikkat çekti. 21. yüzyılda afetlerden dolayı olacak
kayıpların önemli ölçüde artacağını, 2050 yılına
kadar ise ekonomik kayıpların yılda 300 milyar
dolara ulaşmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Her yıl şehirlerde yaşanan “Şehir Selleri” nin
ekonomide yarattığı yüke de değinen Mikdat
Kadıoğlu, yağmur suyu tahliye sistemi
uygulamalarını genişleterek ve sel bölgelerindeki
evleri kolonlar üzerine inşa ederek önemli ölçüde
zarardan korunabileceğimizi anlattı ve geleneksel
Türk evlerinden örnekler verdi.

GAMA KONFERANSLARI -II-

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU:
"Küresel İklim Değişimi; Yeni
Dalgaları Yönetmek”



Küresel iklim değişikliği ile mücadelenin sanıldığı
kadar pahalı ve iş alanı daraltıcı olmadığını
savunan Kadıoğlu’na göre, “Ekonomik krize
rağmen küresel iklim değişikliği ile mücadele
etiksel bir zorunluluktur. Aşırı borçlanma, vb.
yöntemler ile gerçekçi olmayan ekonomik büyüme
hedefleri ekonomik krizlerin ve iklim değişikliğinin
en büyük nedenidir. Çözüm, küçülen ya da
büyüyen değil “kararlı ekonomi” politikalarıdır.
Yani tüketim ve ekonomik büyümenin eşitlendiği
bir “sürdürülebilir kararlı kalkınma” politikası, hem
ekonomik krizlerin ortaya çıkmasını, hem de
doğal kaynakların aşırı tüketilmesini
engelleyebilir.”

Tüm dünyada, küresel iklim değişimine karşı
bireylerin ve devletin alması gereken önlemlerin
tartışıldığına dikkat çeken Prof. Kadıoğlu bu
konudaki önerilerini de bizlerle paylaştı;

Bireylere düşen görevler:

• Bilgilenin.

• Ağaç dikin.

• Yemek pişirmeyi öğrenin ve evde yemek yiyin.

• Su ve enerji tasarrufunu bir yaşam tarzı haline
getirin. Daha az tüketin, daha çok paylaşın,
geri döndürün ve yeniden kullanın. Unutmayın
en temiz enerji kullanılmamış enerjidir.

• Evinize ısı yalıtımı yaptırın. Çift camlı pencere
kullanmak, yazın geniş perdelerle evinizi güneş
ışınlarından korumak enerji sarfiyatınızı ve
emisyon miktarını azaltır.

• Evinizi aydınlatmak için geleneksel ampul
yerine, kompakt flüoresan ampul (CFL)
kullanın.

• Çamaşırlarınızı, kaynar suda değil, ılık suda
yıkayın. Makine dolmadan yıkamayın.

• İşyerinize yürüyerek gidin ya da otomobil
yerine toplu taşımayı tercih edin.

• Evinizi havalandırmak için klimanızı çalıştırmak
yerine pencereyi açın. Yazın klimanızı birkaç
derece daha yüksek, kışın da termostatınızı
birkaç derece daha düşük ayarlayın. Kışın
pencereleri açmak yerine ısıtıcıyı kısın.

• Faturalarınızı internet üzerinden ödeyin. Bu
şekilde fatura dökümleri için harcanan kâğıt
tüketimi azalacak ve bunların adresinize
taşınması için kullanılan yakıt tüketimi
düşecektir.

• Televizyon, bilgisayar gibi elektronik
eşyalarınızı beklemede (stand-by) konumunda
bırakmayın, kapatın. Bilgisayarınızı kapatarak
karbondioksit salınımını azaltabilirsiniz.

• Kullanılmış kâğıtlarınızı geri dönüşüme
gönderin.

• Gereksiz paketleme yaptırmayın. Naylon torba
kullanmayın.

Hükümetler ise ulusal su ve iklim değişikliği
stratejileri belirlemeli, su kaynaklarını korunmalı
ve geliştirmelidir.

Diğer bir deyişle hükümetler;

• Enerji verimliliğinin artırılması

• Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi

• Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

• Metan emisyonlarının geri kazanılması

• Sera gazı yutaklarının korunması ve
yaygınlaştırılması

• Emisyonların azaltılması

Konularında Kyoto Sözleşmesinin önerdiği
politikaları yürürlüğe koymalıdır.
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Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

1984 yılında İTÜ,  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra
Atmosfer Bilimleri konusunda 1987'de Master ve 1991'de doktorasını ABD’de
tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda, ABD’de FEMA, Japonya’da ve
İngiltere’de çeşitli eğitimlere katıldı ve sertifikalar aldı. Açık Radyo’da “Havadan-
Sudan”, 24 TV’de “Doğanın Çığlığı” ve NTV'de Yeryüzü adlı programları hazırlayıp
sunan Kadıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi'nde uzun yıllar Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Meteoroloji Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şu an İTÜ Afet Yönetim Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü’dür. Uzun bir süre Hürriyet Gazetesi Seyahat Ekinde
“Havadan-Sudan” köşesinde yazarlık yaptıktan sonra, şimdilerde yazılarına Milliyet
Gazetesi’nde devam etmekte ve A Haber TV Kanalı'nda hava-su-iklim-afet
konularında yorumlar yapmaktadır.



12 GAMA BÜLTEN • 72

sHABER

13 Şubat 2013 Çarşamba günü
üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz
GAMA Konferanslarının 
konuğu bu kez 
Doç. Dr. Deniz Gökçe idi.

İlginin çok yoğun olduğu konferansta Gökçe
“Ekonomi, Türkiye’de dün, bugün, yarın”
konusunu işledi. Sunumunu grafiklerle
destekleyen Gökçe, geçmişten günümüze
Amerika ve Avrupa ekonomisini de rakamlarla
irdeledi. Amerika'da insanların korktuğunu ve
bu sebeple paralarının üzerinde oturduğu için
büyümenin çok az devam ettiğini belirten
Gökçe, Avrupa'da demokrasi ile ekonomi
arasında önemli bir ilişkinin göze çaptığını,
demokratikleşmenin olmadığı, diktatörlükle
yönetilen ülkelerde ise ekonominin daha
sorunlu olduğunu söyledi.

GAMA KONFERANSLARI -III-

Doç. Dr. Deniz GÖKÇE:
"Ekonomi, Türkiye’de Dün,
Bugün, Yarın”



13OCAK - fiUBAT - MART 2013

"TÜRKİYE, ENERJİ VE SOSYAL GÜVENLİK
AÇIĞI SORUNU ÇÖZMEK ZORUNDADIR"

Türkiye ekonomisinin bugün geldiği noktaya da
değinen Gökçe, 1950'de kentsel nüfus yüzde
15 iken, 50 milyona yakın insanın son 50 yılda
kırdan kente göç ederek, kentsel nüfus oranını
yüzde 75'lere ulaştırdığına dikkat çekti. Bu
değişimin ekonomide de etkileri olduğuna işaret
eden Gökçe, "İnsanların hayatları değişirken,
beraberinde talepleri de değişti. Bu değişim
karşımıza 'sosyal güvenlik açığı' sorununu
getirdi. 40 milyar dolara yakın bir sosyal
güvenlik açığımız söz konusu" dedi.

Türkiye'nin diğer önemli sorununun ise enerji
sorunu olduğuna vurgu yapan Gökçe, "Enerji
açığı olmasa, cari açık da olmayacak. Çünkü
cari denge açığı da aşağı yukarı enerji açığı
kadar" diyerek Türkiye'nin enerji sorununu
çözmek mecburiyetinde olduğunun altını çizdi.
Yenilenebilir enerji üretilmesi için bu alanda
yatırımların apılması, 1980'deki ihracat
hamlesine benzer bir hamle gerçekleştirmek
gerektiğini dile getiren Gökçe, "Türkiye sosyal
güvenlik açığı ve enerji sorununu çözemezse,
uzun dönemde pek çok sorunla karşılaşır" diye
konuştu. "Büyümede tersine dönüş başladı.
2013, normalleşme ve makul büyüme yılı
olacak. Bu, iyi bir mesaj" dedi. 

Türkiye'nin 2001'de yaşadığı krizde 30
bankanın battığına dikkati çeken Gökçe, şunları
kaydetti: 

"Biz bankaları tamir ettik. 2009 krizine hazırlıklı
bir ülkeydik biz. Dolayısıyla da krizleri en az
zararla atlattık. Türkiye nüfusunun yüzde 75'i
kentte yaşıyor. Köyden kente göç sonucunda,
müthiş bir tüketim toplumu olduk. Krizlere
rağmen sonraki iki yılda Türkiye, rekor seviyede
büyüdü ve bu da cari açığı arttırdı. Dünyada bir
kriz söz konusu. Biz, bu şartlarda dış denge
açığını kapatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da
büyümeyi frenledik. Enflasyonda sevindirici
rakamlar geldi. 2013'de büyüme, dengeli ve
kontrollü olacaktır. İşsizlikte çok kötü durumda
değiliz. Avrupa'da sekizinci sıradayız. Bizden
kötü durumda Avrupa ülkeleri var."

Doç. Dr. Deniz GÖKÇE

İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisat ve Maliye Bölümü’nden 1968 yılında
mezun olmuştur. Yüksek Lisans Eğitimini
Georgia State Üniversitesi Finans
Bölümünde 1973 yılında tamamlamış, 1976-
1981 arasında yılında Georgia State
Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Emory
Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentlik yapmış,
ekonomi doktorasını 1981 yılında Georgia
State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1981-
91 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde
Yardımcı Doçentlik, 1991-2007 yılları
arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Doçentlik
yapmıştır. Doç.Dr. Deniz Gökçe, 2007
yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nde öğretim üyeliği
yapmaktadır.

Uzun yıllar ekonomi programı Eko Diyalog'un
yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen aynı
zamanda spor yazarı ve yorumcusu olarak
geniş kitleler tarafından tanınan Deniz
Gökçe; Sabah, Hürriyet, Akşam, Platin gibi
basın kurumlarında yazarlık ve yayın
danışmanlığını yapmış, halen Akşam
gazetesinde köşe yazarlığı ve Show TV’de
spor yorumculuğuna devam etmektedir.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü olarak bildiğimiz 8 Mart
gününün tarihçesi 8 Mart 1857 tarihine
dayanıyor. New York’ta 40 bin dokuma işçisinin
çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle
başlattığı eyleme polisin saldırması sonucu
çıkan yangında çoğu kadın olan 129 işçi
hayatını kaybeder. Bu trajik olaydan tam 53 yıl
sonra, Ağustos 1910’da, Danimarka’nın
Kopenhag kentinde yapılan Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Almanya
Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara
Zetkin’inin, 8 Mart 1857’de hayatını kaybeden
kadın işçiler anısına bu günün Dünya Kadınlar
Günü olarak anılması önerisi kabul edilir.
O tarihten bu yana 103 yıldır bu gün çalışma
saatleri, iş ve kadın işçi sorunları, kadın
cinayetleri ekseninde süregelmektedir.

Tüm dünyadaki veriler kadınların çalışma
hayatındaki zorluklarını açıkça gözler önüne
seriyor:

• Tarımda ve kayıt dışı istihdamda çalışan
kadınlar çok düşük ücretler alıyor ve
neredeyse hiçbir soysal güvenlik hakkına
sahip değiller. Her 4 kadından yalnızca 1’i
resmi iş gücüne dahil. 

• Çalışan kadınların yüzde 52’si ücretli veya
yevmiyeli olarak çalışıyor. Yüzde 36’sı
ücretsiz aile işçisi, sadece yüzde 11’i
bağımsız çalışan ve yüzde 1’i işveren.

• Kadın işçilerin de yüzde 60’ı kayıt dışı
çalıştırılıyor. Kayıt dışı çalıştırılmak ise
kadının sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme
gibi birçok alanda hiçbir hakka sahip
olmaması anlamını taşıyor.

Son 8 yılda cinsel saldırıların %125 arttığı
ülkemizde, Adalet Bakanlığı verilerine göre
2002’de 66 olan kadın cinayeti, 2007 yılında
1077'ye yükseldi. Bu rakam resmi olmayan
çeşitli araştırmalara göre de 2009'da 1126’ya
ulaştı. Mart 2012’de TBMM’den geçen
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesi Yasası” da kağıt üzerinde
kalmaktan öteye gidemedi. Yasanın ardından
kadına yönelik şiddet de, cinayet de katlanarak
arttı. Geçen 7 yılda kadın cinayetlerine kurban
giden kadın sayısı 1400 kişi kadar arttı. Bu
durumu önleyecek ne bir eylem planı, ne de
pratik düzeyde bir program bulunmuyor.

Yukarıdaki iç karartıcı tabloya bakınca,
365 gün içinde bugünün kutlanması çok anlam
ifade etmese de, biz GAMA’lı kadınlar, bu günü
Ercana Çelikbaş arkadaşımız sayesinde hep
beraber, olağanüstü organize edilmiş bir öğle
yemeği ile kutladık. Birarada olabilmenin neşesi
ile,  eski, yeni arkadaşlarla tatlı bir sohbet bizim
günümüzü değerli kıldı.  Duygu Can’nın dediği
gibi “bu yıl GAMA'da KADIN olmak ayrıcalıklı
oldu”. Tüm emekçi kadınların her gününün
böyle geçmesi dileği ile…
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2012 yılı Enerji Raporu 
yayınlandı
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
12 Şubat 2013 Salı günü Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı salonunda Raporun
sunumunu yaptı. Bu amaçla düzenlenen
toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız yaptığı açış konuşmasında,
Raporu hazırlayan Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi'ne teşekkür etti. Bakan
Taner Yıldız ayrıca, Türkiye’deki petrol
arama ve üretim çalışmaları hakkında
açıklamalar yaptı. 

Sunum için düzenlenen toplantıda
konuşma yapan, Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi'nin (DEK/TMK) başkanı
(GAMA Holding Yönetim Kurulu
Başdanışmanı) Süreyya Yücel Özden,
Rapor'un hazırlık çalışmalarını anlattı.
Özden, bu konuda uzmanlardan oluşan bir
özel Çalışma Grubu oluşturduklarını ve
böylece 262 sayfadan oluşan Raporun
yazılmasını gerçekleştirdiklerini belirterek
şunları söyledi:

“Uluslararası alandaki genel durum, enerji
sektörünün niteliği ve yüzde 70'leri aşan
oranda dışa bağımlı olmamız nedeniyle,
ülkemizi de doğrudan etkilemektedir.
Serbest piyasa sistemine geçmiş olan
enerji sektörümüzle ilgili olarak,
toplumumuz gelişmeler hakkında bilgi
edinmek istemektedir. Yatırımcı projesini
uygulamaya koyarken önünü görmek,
işletmeci ve dağıtımcı hangi kurallara
uyacağını bilmek, evinde ve işyerinde
tüketici konumunda olan vatandaş, hangi
koşullarda ve ne fiyata elektriğini, gazını ve
benzinini satın alabileceğini öğrenmek
açısından bilgi kaynağına ihtiyaç
duymaktadır. 

Milli Komitemiz sektördeki bilgi edinme
gayretlerine katkı sağlamak amacıyla,
yapmakta olduğu diğer çalışmalarla birlikte,
yıllık Enerji Raporlarını hazırlamayı da özel
bir görev olarak dikkate almaktadır. Enerji
Raporu 2012 bu düşünceyle hazırlanarak
kamuoyuna sunulmuştur.” 

Özden konuşmasında, devamla, dünya
ülkelerinin enerji sektöründeki
performansları ve bu performans
değerlendirmeleri konusunda bilgi vermiş
ve Türkiye’nin Konsey üyesi 93 ülke
arasındaki sıralamada aldığı yeri
anlatmıştır.
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Makedonya Cumhuriyeti; kuzeyde
Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk,
güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan
ile komşudur. 

Makedonya Cumhuriyeti'nin tek büyük
ırmağı tam ortasından geçen Vardar
Nehri'dir.

Ülkede 50 kadar doğal ve yapay göl ve
yüksekliği 2.000 metreden fazla 16 dağ
bulunmaktadır.

Toplam nüfusu 2.048.619 olan Makedonya
Cumhuriyeti'nin %4'ünü Türkler oluşturur.

Yüzölçümü 525.333 km2'dir.

ÜSKÜP
MAKEDONYA
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Ülkenin başkenti Üsküp, 500.000

civarındaki nüfusuyla aynı zamanda

ülkenin en büyük şehridir. 

Diğer büyük şehirler; Manastır,

Kumanova, Pirlepe, Kalkandelen, Ohri,

Köprülü, İştip, Gostivar ve Ustrumca'dır. 

Makedonya, 542 yıl Osmanlı

İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalmıştır

ve birçok Türk izi taşımaktadır.

Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti’ni

anayasal ismiyle tanıyan ve Üsküp’te

Büyükelçilik açan ilk ülkedir.
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1371'den 1877-1878 Osmanlı-Rus (Doksanüç)
savaşına kadar aralıksız Osmanlı hakimiyetinde
kalan Makedonya, 1878'de Rusların işgaline
uğramışsa da, aynı yıl yapılan Berlin
Antlaşmasıyla tekrar kurtarılmıştır.

1912- 1913 Balkan Savaşı'ndan sonra,
Makedonya, Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır.

II. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya bir
federal devlet olarak kurulmuş, federal devlet
öncesinde var olan Vardar bölgesi topraklarının
büyük kısmı, yeni özerk Makedonya
Cumhuriyetine, küçük kısmı ise Sırbistan
Cumhuriyetine dahil edilmiştir.

1946 yılında yeni cumhuriyet Makedonya Halk
Cumhuriyeti olarak Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti içinde federal özerk statü
kazanmıştır. 1963 yılında Yugoslavya
Anayasası, cumhuriyetin adını “Sosyalist
Makedonya Cumhuriyeti” olarak kaydetmiştir.

TARİH

Bölgede bilinen ilk hakimiyeti
M.Ö. 725'lerde Argead Hanedanı’ndan,
Birinci Perdikas kurmuştur. 

Bölge, M.Ö. 513'ten 479'a kadar Perslerin
işgalinde kalmış, Perslerin çekilmesiyle
Makedonya Krallığının başkenti Pella
olmuştur.

İkinci Filip'ten sonra  kral olan Büyük
İskender (M.Ö. 334-323), Yunanistan, İran,
Anadolu, Suriye ve Mısır'ı alıp, Türkistan
ve Hindistan'a girmiştir. 

Büyük İskender'in otuz üç yaşında
ölümünden sonra, M.Ö. 323'te Dördüncü
İskender kral olmuş, onu Büyük
İskender'in kumandanlarından Antigonos
Kiklons öldürerek, Makedonya krallığına
geçmiştir. 

Romalılar, M.Ö. 172-168 yılları arasında
düzenledikleri üçüncü sefer sonunda galip
gelerek, Makedonya'yı Roma
İmparatorluğunun bir eyaleti haline
getirmişlerdir. 

Dördüncü Haçlı Seferinde 1204-1224 yılları
arasında Makedonya'da Latin Krallığı
kurulmuştur. 1230'larda Bulgarların, 1280'de de
Sırpların hakimiyetine geçmiştir.

Osmanlı Devleti, 14. yüzyılda Avrupa kıtasına
da hakim olmaya başlamış olup, Osman Bey
devrinde, Makedonya'ya ilk Osmanlı akını 1324
yılında yapılmıştır. Osmanlı Sultanlarından
Birinci Murad Han devrinde, 26 Eylül 1371
Cirmen Zaferiyle Türklere Makedonya'nın
kapıları açılmıştır.

Üsküp - Osmanlı İmparatorluğu

Büyük İskender Heykeli - Üsküp
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Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin
dağılmasından sonra Yugoslavya’dan barışçıl
bir şekilde ayrılan Makedonya, eski
federasyonun diğer bölgelerini içine alan şiddet
olaylarına maruz kalmamıştır. Makedonya
Meclisi 29 Temmuz 1992 yılında
Makedonya’nın Birleşmiş Milletler’e egemen ve
bağımsız devlet olarak kabul edilmesi için
başvuru yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Makedonya, 3 Nisan 1993 tarihinde Birleşmiş
Milletler’e üye olmuştur. Makedonya
Cumhuriyeti’nin anayasal ismini kabul etmeyen
Yunanistan’ın itirazı üzerine, Makedonya Eski
Yugoslavya Cumhuriyeti isimiyle Birleşmiş
Milletler’in üyeliğine kabul edilmiştir.

Türkiye, Makedonya’yı koşulsuz tanıyan ilk ülke
olmuştur. Şimdiye kadar Makedonya’yı 168 ülke
tanımış olup, bunlardan 132 ülke
Makedonya’nın anayasal ismini tanımıştır. 

Makedonya’daki Türk Toplumu

Makedonya’da yaşayan Türkler, son olarak
2002’de yapılan sayımlara göre, ülke
nüfusunun %3,85’ini (77.959) oluşturmakta,
Makedon ve Arnavutlardan sonra üçüncü
sırada gelmektedir. 

13 Ağustos 2001 tarihli Ohri Çerçeve
Anlaşması uyarınca yapılan yasal
değişikliklerle, üçüncü büyük “halk” olarak
nitelenen Türklerin, merkezi ve yerel yönetim
birimlerinde “hakça temsil” edilmeleri anayasal
teminat altına alınmış, ayrıca, din, dil ve eğitim
özgürlüklerini de içeren kültürel hakları geniş
biçimde korunmuştur. Makedonya’nın siyasi
yaşamında da varlık gösteren Türk toplumu,
kabinede bir Devlet Bakanı ve Parlamentoda iki
Milletvekili ile temsil edilmektedir.

Soydaş sivil toplum kuruluşları, 2003 yılında
kurulan Makedonya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği’nin (MATÜSİTEB) bünyesinde
toplanmıştır. 

EKONOMİ

İki milyonluk nüfusuyla küçük ölçekli bir
ekonomiye sahip olan Makedonya’da tarım ve
hayvancılığın ekonomideki payı giderek
azalmakta, küçük ve orta çaplı, tekstil üzerinde
yoğunlaşan işletmeler ile ticaret ve hizmet
sektörleri canlılık göstermektedir. Şarap üretimi
ve küçükbaş hayvan besiciliği göreceli olarak
ileri durumdadır. 

6,9 milyar Euro GSYİH’ye sahip olan
Makedonya ekonomisi, global krizin etkisiyle
küçülme eğilimine girmiş, 2011 yılı itibariyle
toparlanmaya başlamıştır. 

2011 yılında ülke ekonomisi %3,5 büyümüş,
enflasyon oranı, % 3 olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkede işsizlik oranı ise %31 civarındadır. 

Makedonya Merkez Bankası’nın yaptığı
açıklamaya göre, 2011’de Makedonya’ya
yapılan yabancı yatırım miktarı 303 milyon
Euro’yu bulmuştur. Yaklaşık 77 milyon Euro ile
Avusturya’dan gelen yatırımlar birinci sırayı
alırken, 75 milyon Euro ile Türk yatırımları,
Hollanda’dan sonra üçüncü sırada
bulunmaktadır. 

Kavadar üzümü
Kavadar, Makedonya'nın orta kesiminde, şarabıyla ünlü

kasabalarından biridir. Ülkenin Tikveş bölgesinde
bulunur. Doğu Avrupa'da şarap ihtiyacının büyük bir

kısmı burada üretilir.
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Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti'nin başkentidir.
Vardar nehrinin kıyısında bulunan kentin nüfusu
500 binin üzerindedir. 

Üsküp'ün Osmanlı İmparatorluğu'nun
egemenliği altına girmesi 1389 1. Kosova
savaşı iledir. 

1912'de başlayan Birinci Balkan Savaşı'nda
Sırpların eline geçen Üsküp, o tarihten itibaren
Osmanlı Devleti egemenliğinden çıkmıştır.
1915'te Bulgarlar tarafından Sırplardan alınan
Üsküp, Birinci Dünya Savaşı sonlarında,
Fransız birlikleri tarafından Bulgarlardan
alınarak Fransızların eline geçmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar ve Bulgarlar
tarafından işgal edilen kent, 1944'de partizanlar
tarafından geri alınarak Yugoslavya bütünlüğü
içindeki yerini almıştır. 

Osmanlı egemenliğine girmesi ile bir sancak
merkezi yapılan Üsküp, Fatih Sultan Mehmet
tarafından Rumeli Beylerbeyliği'ne bağlı eyalet
merkezi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde önemli bir yönetim ve ticaret
merkezidir. 

Şiirleriyle ve düz yazılarıyla Türk edebiyatında
kendine özgü yeri olan Yahya Kemal Bayatlı,
Üsküp'de doğmuştur. Yahya Kemal, Üsküp’ü
kaybediş üzüntüsünü duymuş, ancak o,
ayrılığın bir kopuş olduğunu düşünmemiştir.
Kayıp Şehir isimli şiirinde Üsküp'e duyduğu
özlemi dile getirir.

Heykeller şehri olan Üsküp'de, “2014 Projesi”
adı altında kentin birçok yerine tarihi figürlerin
heykelleri dikilmektedir. Osmanlı’dan kalma
Taşköprü’nün üzerinden şehir merkezine
bakıldığında 15’ten fazla heykel
sayılabilmektedir.

ÜSKÜP TARİHİ
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kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!
ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,
biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.

Yahya Kemal  Beyatlı / Kaybolan Şehir

Osmanlı dönemine ilişkin birçok tarihi eser
bulunduran Üsküp, özellikle 1963'te 2 bin
kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük depremde
bu eserlerin bir bölümünü yitirmiştir.

Türk Tiyatrosu

Makedonya’da Türk varlığının yaşatıldığı
önemli merkezlerinden biri sayılan Türk
Tiyatrosu’nda, 1950 tarihinde kuruluşundan
günümüze kadar Türk kültürünün ve
edebiyatının devam ettirilmektedir.

Türk Tiyatrosu’nda son sergilenen  
Arthur Miller'ın yazmış olduğu oyunun afişi .

Üsküp Tren Garı Binası Kent
Müzesi olarak  kullanılmakta.
Binanın ön cephesindeki duvar
saati, Üsküp’de meydana gelen
büyük depremin Üsküp’ü vurduğu
saat olan 17.20’de kalmış.



Taş Köprü 
(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)

Vardar nehrinin ikiye ayırdığı Üsküp'ün iki
tarafını birbirine bağlamak için 15. yüzyılda inşa
edilmiştir. Sultan I. Murad döneminde yapılan
13 gözlü, eşsiz bir mimari yapı olan taş köprü,
1963 yılında meydana gelen büyük depremle
yüzde 80'i tamamen yıkılan Üsküp'te ayakta
kalan ender yapılardan bir tanesidir. 

Rahibe Terasa'nın Evi 

Arnavut bir katolik olan Rahibe Teresa Üsküp
doğumludur. Hayırsever Misyonerler
Cemaati'nin kurucusudur. Hayırsever
faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış
Ödülü kendisine verilmiştir. Rahibe Terasa'nın
doğduğu ev olarak bilinen ev Makedonya
caddesi üzerinde yer almaktadır. Anıt ev 2009
yılında ziyarete açılmıştır.

Üsküp Türk Çarşısı
Üsküp Türk Çarşısı Osmanlı İmparatorluğu
dönemi çarşısıdır. Bu tarihi çarşı, Üsküp’ün
kuzey kesiminde yer alır.

Çarşı, Üsküp’ün en büyük yaşam alanlarından
biri olarak kültürel ve tarihi özelliğe sahiptir.
Konum olarak Vardar’ın doğu yakasında yer
alır.
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Taş Köprü - Üsküp



23OCAK - fiUBAT - MART 2013

Üsküp Kalesi

Taş Köprü gibi şehrin en önemli mimarilerinden
biridir. Üsküp'ün eski şehir alanında, Vardar'ın
kuzeyindedir. Kale, aynı zamanda Üsküp'ün
arma ve bayrağında yer alan simgelerdendir.
Kalenin ilk olarak MS 6. yüzyılda inşa edildiği
düşünülmektedir. Vadinin en yüksek tepesinde
bulunan kale kent manzarasına sahiptir. 

Bitola Enstitüsü, 
Müze ve Sanat Galerisi 

1899 yılında Atatürk'ün mezun olduğu 'Askeri
İdadi' yer alır. Bina halen 'Bitola Enstitüsü,
Müze ve Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır.
Binanın üst katının sol tarafında Makedonya
Cumhuriyeti'nin tarihinin kronolojik bir sıra ile
anlatıldığı çok iyi düzenlenmiş küçük bir müze
bulunmaktadır. Sağ tarafında ise 

'Atatürk Anı Bölümü' yer almaktadır. Bu
bölümde; Atatürk'ün okul yıllarındaki halini
gösteren askeri üniformalı balmumu heykeli,
fotoğrafları, diplomaları, okul yıllarını anlatan
yazı, nüfus cüzdanı, giysileri ve Atatürk'e ait
çeşitli eşyalar sergilenmektedir. 

Panteleimon (Nerezi) Kilisesi

Gorno Nerezi bölgesindedir. Bir manastır
kompleksi içinde yer alan küçük bir 

12. yüzyıl Bizans kilisesidir. Freskleriyle
ünlüdür. Bu fresklerin yapımının 140 yıl
sürdüğü tahmin edilmektedir.

Murat Paşa Cami

Murat Paşa Camisi Eski
Türk Çarşısı'nın içinde
yer almaktadır. Barok
stilinde inşa edilmiş olan
Murat Paşa Camisi'nin
basit bir mimarisi yapısı
vardır. Camii 1689
yılında zarar görmüş,
1802 yılında tekrar inşa
edilmiştir. 

St. Panteleimon Kilisesi

Üsküp Türk Çarşısı



2007 yılının Mayıs ayında yatırımcı firma

TE-TO AD ile yüklenici GAMA Güç Sistemleri-

Alstom Konsorsiyumu arasında imzalanan

sözleşme ile yapımına başlanan Üsküp

220 MW Kombine Çevrim Santralı Projesi

Makedonya’da bugüne kadar yapılmış en

büyük özel yatırımdır. 

Yatırımcı TE-TO AD firması, Toplifikacija ve

Sintez Grup tarafından kurulmuş bir ortak

girişimdir.

2005 yılında Makedonya’da üretilen toplam

enerji arzı 2.7 Mtoe iken, bu enerjinin sadece

%2’si doğalgaz yakıtından sağlanmakta idi.

Bu tarihten sonra Makedonya hükümeti

doğalgazın ucuz ve temiz enerji kaynağı olması

nedeniyle, Makedonya’nın enerji talebini

karşılamak amacıyla doğalgaz yatırımlarını

arttırmaya karar vermiştir.

Makedonya’daki enerji açığının giderilmesi icin

kurulan bu tesis, enerji santralI ağında önemli

bir yer tutmuş, bölgenin ekonomik açıdan

kalkınmasında büyük rol oynamıştır.

Tesis, Makedonya’ya ve uluslararası piyalasara

enerji satan ilk bağımsız enerji üreticisi olarak

işletilmektedir. 

Tesiste üretilen elektrik enerjisi Makedonya

bölgesine ve uluslararası piyasalara satılmakta,

ısı enerjisi ise Üsküp şehrinin evsel ısıtması

için kullanılmaktadır.

Tesisin işletilmesi ile bölge insanına önemli

ölçüde istihdam olanağı sağlanmıştır.

Tesisin işletmeye alınmasının ardından

yatırımcı firma TE-TO AD, tesisi bölgedeki

diğer yatırımcılara (Arnavutluk, v.s.) tanıtarak

örnek teşkil etmesini sağlamıştır.

Üsküp 220 MW Kombine Çevrim Santrali
Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün merkezinde
yaklaşık 16.000 m2’lik bir alana kurulmuştur. 

Tesisin yeri Toplifikacija AD-ISTOK ısıtma
tesisinin hemen yanındadır. 

Tesis ilk olarak 2011 yılının Mayıs ayında
devreye alınmıştır. 
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GAMA’nın Üsküp’deki Projesi
Üsküp 220 MW Kombine Çevrim
Santralı



Tesis çevresel açıdan en zararsız yakıt kaynağı
olan doğalgazla çalışmaktadır. Böylelikle
geleneksel santrallerden çıkan SO2 ve CO2
emisyonları en aza indirilmiştir. 

Tesisin ana ekipmanı; 1 adet Gaz Türbini, 

1 adet Buhar Türbini ve 1 adet Atık Isı
Kazanı’dır. 

Şehrin doğalgaz şebekesinden temin edilen

doğalgaz tesise girip gaz türbininde yakıldıktan

sonra gaz türbininden 180 MW enerji elde

edilmektedir. 
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Marmaray Projesi
GAMA-NUROL sorumluluğunda olan
Üsküdar, Yenikapı ve Kazlıçeşme
İstasyonları, Ayrılıkçeşme, Yenikapı ve
Yedikule Havalandırma Binaları yapısal
imalatları ile Yedikule-Yenikapı arası
TBM tünelleri, Yenikapı NATM Manevra
Tüneli iç işleriyle birlikte tamamlanmış olup,
GAMA-NUROL iş ilerlemesi %98
oranındadır. Yapısal imalatları
tamamlanmış olan yapılarda, Japon
ortağımız Taisei Corporation’a, mimari ve
elektro-mekanik işlerin başlatılması
amacıyla giriş müsaadesi verilmesi % 99
oranında sağlanmış  durumdadır.

Proje’nin Anadolu Yakası’ndaki başlangıç
noktası Ayrılıkçeşme’de, halihazırda
GAMA-NUROL kapsamında yapımına
devam edilen, geniş ölçekli yol ve kavşak
düzenleme işinin bir parçası olan 4 şeritli
Kadıköy-Üsküdar, Üsküdar-Kadıköy arası
viyadük, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali
Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açılacaktır.

2013 yılı Ekim ayında, Sirkeci
İstasyonu’ndan yolcu giriş-çıkışı
sağlanacak şekilde tren işletmesinin

başlatılması hedefi doğrultusunda,
Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali
Yıldırım’ın da bizzat katılımıyla 2012 yılı
Ağustos ayından itibaren İşveren ve
İşveren Temsilcisi ile aylık toplantılar
yapılmaktadır. Söz konusu toplantıların
sonuncusu, 8 Mart 2013 tarihinde Yenikapı
İstasyonu’nda gerçekleştirilmiştir. Sirkeci
İstasyonu tünelleri ve GAMA-NUROL
kapsamında yapılmakta olan yolcu giriş
yapıları inşaat işlerine; toplamda 73 ayı
bulan, arkeolojik kazılarda kaybedilen
sürenin bertaraf edilmesi amacıyla,
planlanandan çok daha yüksek bir hızla
devam edilmektedir. Sirkeci İstasyonu Giriş
Yapıları genel iş ilerleme oranımız %75
düzeyine ulaşmıştır.

Marmaray Projesi’nin, Ayrılıkçeşme-
Kazlıçeşme arasını kapsayan ve İstanbul
Boğazı’nın batırma tünel ile geçilmekte
olduğu BC1 Sözleşmesi ayağında,
13,8 km’yi bulan güzergah boyunca,
Proje geneli toplam iş ilerlemesi ise
%83 oranındadır.

Yenikapı İstasyonu
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Yapısal imalatlar tamamlanmış durumdadır.
İstasyona demiryolu hattı bağlantı işleri
devam etmektedir. Yaya ve araç ulaşım yolu

işlerine başlanmıştır ve 2013 Haziran ayı
ortasında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kazlıçeşme İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yapısal imalatlar
tamamlanmış durumdadır ve
dolgu işlerine başlanılmıştır.
Yapının hemen yanından
geçen, ilave hat imalatına da
başlanılmış olup, 2013 Nisan
ayı ortasında tamamlanması
hedeflenmektedir.

Yedikule Havalandırma
Binası

Yedikule Havalandırma Binası
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Yedikule-Yenikapı Arası TBM Tünelleri

TBM tünellerinde tüm yapısal imalatlar
tamamlanmış durumdadır. Yangın kapısı
montajlarına yönelik hazırlık işleri devam
etmektedir.

Yenikapı Manevra Tüneli

Yenikapı Manevra Tünelinde tüm yapısal
imalatlar tamamlanmış olup, ray montajı
işlerine yönelik hazırlıklara başlanılmıştır.

Yenikapı İstasyonu

Tüm yapısal imalatlar tamamlanmış
durumdadır.

Yenikapı Havalandırma Binası

TBM tünelleri ve Manevra Tüneli lojistiği
nedeniyle kullanılan tek aks dışında, yapısal
imalatlar tamamlanmış durumdadır. Dolgu
işlerine devam edilmektedir.

Sirkeci İstasyonu Kuzey Giriş Yapısı

Betonarme imalatlar devam etmekte olup, iş
ilerlemesi %43 düzeyindedir.

Sirkeci İstasyonu Güney Giriş Yapısı

Betonarme imalatlar, zemin kotu seviyesine
ulaşmış olup, toplam iş ilerlemesi %71
düzeyindedir.

Üsküdar İstasyonu

Betonarme yapı tamamlanmıştır; İstasyona
giriş merdivenleri üzeri çelik kanopi yapımına
yönelik hazırlıklar devam etmektedir.

Ayrılıkçeşme Hat Güzergahı İmalatları

Hat güzergahında, ray işlerine yönelik
hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış
durumdadır. 

Ayrılıkçeşme Yol ve Kavşak
Düzenleme İmalatları

Ayrılıkçeşme Yol ve Kavşak Düzenleme işleri
devam etmekte olup, iş ilerlemesi % 88
düzeyindedir. 

Yedikule-Yenikapı Arası TBM Tünelleri

Üsküdar İstasyonu



29OCAK - fiUBAT - MART 2013

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

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

genişletilerek, güneş enerjisi hariç 920 MW’a
yükseltilmesi için teklif sunmuştur, teklif
üzerinde İşveren ile görüşmeler devam
etmektedir. İnşaat ruhsatı kapsam artışı
nedeniyle revize edilmiştir.

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

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

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

Dervish 510 MW Güneş 
ve Rüzgar Enerjisi Entegre 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı

Kırklareli’nin Erikleryurdu Köyü mevkiinde,
GE-GAMA Konsorsiyumu tarafından yapımı
gerçekleştirilecek elektrik santralı
tamamlandığında, yılda yaklaşık 7.250
GWsaat elektrik üreteceği öngörülmektedir.

MetCap Enerji Yatırımlarına ait Verbena Enerji
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anahtar teslimi
bazında 6 Mayıs 2011’de imzalanan sözleşme
kapsamında, beklenen işe başlama talimatı
(NTP), İşveren’in projenin finansı konusunda
yaşadığı sorunlar ve potansiyel finansörler ile
olan görüşmelerinin yavaş ilerlemesi
yüzünden, tekrar ötelenerek 30 Nisan 2013
tarihine planlanmıştır. 

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

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

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

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

Eurostar 890 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Elektrik Santralı

DEVAM EDEN PROJELERw



Hatay - Erzin 870 MW Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı
GE-GAMA konsorsiyumu olarak üstlenilen
870 MWe Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji
Santralı anahtar teslim projesi; çoklu şaft
düzeninde iki gaz türbini ve jeneratörü (2 x GE
209FB MS Standard Plant + 2 x GE330H GT
generator), iki atık ısı kazanı, bir buhar türbini
ve jeneratöründen (1 Skoda MTD60 ST+ 
1 x GE330H ST generator) oluşmakta olup,
soğutma sistemi denizden alınan suyun
kullanıldığı mekanik çekişli ıslak soğutma kulesi
ile sağlanmaktadır. Bu proje ile üretilecek
elektrik ulusal iletim şebekesine aktarılacaktır.
Santralın 2014 yılında devreye alınması
planlanmaktadır.

Planlamaya uygun olarak devam eden projenin
28 Şubat 2013 itibarıyla ilerlemesi aşağıdaki
gibidir;

Genel proje ilerleyişi %49,40

Mühendislik ilerleyişi %92,80

Satınalma ilerleyişi %88,10

Genel inşaat-montaj ilerleyişi %26,80

Zemin iyileştirme işlerinin tamamlanmasını
takiben inşaat, çelik montaj ve mekanik işlere
başlanmıştır.
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içinde tamamlanmıştır. HRSG-2 çelik torklama
işleri Şubat ayı içinde tamamlanmış ve panel
montajları ile devam edilmektedir.

Her iki gaz türbini ve jeneratörleri montajları
tamamlanmış ve güç adası kapsamındaki diğer
ekipmanların montajı ile devam edilmektedir.

Proje başından itibaren kritik hatta bulunan ve
üzerinde önemle durulan deniz işleri, kara
tarafına ikinci bir taşeronun mobilize edilmesiyle
ve GAMA şantiye kadrosunun her iki taşeron
üzerindeki yoğun denetimleri ile ilerlemektedir.
Deniz işlerinde projeyi tehlikeye sokacak bir
gecikme öngörülmemektedir. Fakat ilerleme
kara tarafında zemin yapısına ve deniz
tarafında hava şartlarına son derece bağlı
olarak günlük değişkenlik göstermektedir.

Malzeme sevkleri büyük oranda tamamlanmış
olan soğutma kulesi montajı devam etmektedir.

Projenin yakın zamandaki hedefleri arasında,
elektrik ve enstrümantasyon işleri taşeronunun
mobilize edilerek, 15.06.2013 tarihine kadar
planlanmış enerjilendirme aşamasını
yakalaması bulunmaktadır. Diğer taraftan
HVAC, yangın koruma, boru montaj
taşeronlarının da Nisan 2013 ayı içinde
mobilize olarak işe başlamaları hedefler
arasındadır.

Tüm bu sıkışık programda kalite ve iş güvenliği
konularında taviz verilmeden ilerlenmesi için
şantiye ekibi yoğun emek harcamaktadır.
Düzenli olarak yapılan toplantılar ve
denetimlerle iş kazalarının önlenmesine ve
kaliteli bir eser ortaya çıkmasına uğraş
verilmektedir.

Şalt sahası ekipman temelleri tamamlanmış ve
salt sahası çelik montaj işleri Şubat ayı sonu
itibarı ile %98 oranında ilerlemiştir. Şalt sahası
kontrol binası ince işler ve tesisat işleri devam
etmektedir.

İnşaat işleri buhar türbini temelleri özelinde
yoğunlaşmıştır. Ayrıca salt sahası kontrol binası
haricindeki diğer binalarda da çatı, duvar, beton
ve diğer inşaat işleri devam etmektedir.

Çelik işleri kapsamında; toplam 2.588 ton olan
türbin binası çelik montajının 2.082 tonu
tamamlanmıştır. Türbin binası cephe ve çatı
kaplama işine devam edilmektedir. Şubat 2013
sonu itibarı ile pompa ve su arıtım binalarında
da çelik montaj işleri devam etmektedir. Su
arıtım tesisinde %88, Pompa servis binasında
ise %23 oranında ilerleme kaydedilmiştir.

HRSG-1 kazanı modül montajı Şubat 2013 ayı



Bu ünite 1-1 çoklu şaft
düzeninde bir gaz türbini ve
jeneratörü, bir atık ısı kazanı ve
bir buhar türbini ve
jeneratöründen oluşmaktadır.
Buhar türbininde 3 adet yöresel
ısıtma kondenseri
bulundurmaktadır. Bu
kondenserler Riga şehri ısınma
ihtiyaçları doğrultusunda
ayarlanarak, santrale tam
elektrik güç üretimi ya da
kojenerasyon modlarında
çalışabilme imkanı sunmaktadır.
Bu tip bir buhar türbini dünyada
sadece sayılı ünitelerde
bulunmaktadır.
Tamamlandığında Riga TPP-2
ünitesi 350-420 MW elektrik
gücü ve maksimum 270 MW
termal güç üretecektir. Üretilen
bu termal güç, yöresel ısıtıcılar
vasıtasıyla şehir ısı hattına
aktarılacaktır. Proje 6 Nisan
2010 tarihinde başlamış 39 aylık
bir projedir. Projenin Temmuz
2013’te bitirilmesi planlanmıştır.

Mart 2013 itibarıyla ilerleme
aşağıdaki gibidir:

Genel %98,83

Mühendislik %99,70

Satın alma %100,00

İnşaat ve Montaj %99,43

Devreye alma %82,12

Mühendislik:

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

Satın alma:

Tüm ana/yardımcı  ekipmanlar
ve malzemeler için satın alma
sözleşmeleri imzalanmıştır. Satın
almalar saha mühendislik
değişiklikleri, montaj ve devreye
alma kalemleri gereği ortaya
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Letonya - Riga TPP-2
Reconstruction
Second Unit Projesi
Kapsamı anahtar teslim kombine
çevrim kojenerasyon ünitesi olan 
Riga TPP-2 Reconstruction
Second Unit projesi, 
GAMA Güç Sistemleri 
tarafından ortaksız olarak
gerçekleştirilen bir 
EPC projesidir.
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çıkan ek malzeme ihtiyaçları ve revizyonları
doğrultusunda devam etmektedir.

Lojistik:

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

Yapım:

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

Asansör, komünikasyon, güvenlik ve bazı
benzer sistemlerin montaj işleri son aşamaya
gelmiş, bunların  dışında kalan tüm ekipman ve
sistemlerin borulama işleri, mekanik, elektrik ve
I&C montajları tamamlanmıştır. İzolasyon işleri
tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kalan
mekanik ve elektrik işleri büyük ölçüde eksik
tamamlama işleridir.

Devreye Alma:

Pek çok sistemin devreye alma işlerinde sona
yaklaşılmıştır. Gaz türbinine gaz alınmış, ilk
ateşleme gerçekleştirilmiştir. Devreye alma
işleri bundan sonra senkronize olma, buhar blöf
işleri, buhar türbinine buhar alma, kombine
çevrim devreye alma aktiviteleri ve testleri ile
devam edecektir. Su arıtma sisteminin
performans testleri gerçekleştirilmiştir. Yardımcı
buhar hatlarının buhar blöfü tamamlanmıştır.

Türbin binası ve İdari bina dışındaki tüm
binaların ısıtma ve havalandırma sistemleri
otomatik kontrole alınmıştır. Türbin binası ve
idari binaların ısıtılmaları şu anda manuel
olarak çalışmakta olup, otomatizasyon işlerine
devam edilmektedir.

Dönem içinde projenin işverene devri için
gereken hazırlıklar ve yerel otorite izinleri
üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu doğrultuda iş
planları oluşturularak, çalışmalara başlanmıştır.

Halen Ankara merkez proje ekibimizde tam
zamanlı 5, destek olarak 8 personel çalışmakta
olup, saha ekibimizde ise 48’i Türk olmak üzere
84 personel ve tamamı lokal 304 taşeron
personeli olmak üzere 388 personel görev
yapmaktadır.
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Libya’da meydana gelen olaylar sonucu iş
durdurulduktan sonra Kasım 2012’de tekrar
başlayan Al-Khalij 4x350 MW Enerji Santralı
yapım işleri, proje kapsamındaki diğer
müteahhitlerin de remobilizasyonu ile birlikte
kaldığı yerden devam etmektedir.

Uzun süren bekleme sırasında kaybolan veya
kullanılamayacak hale gelen malzeme ve
ekipmanların sevkiyatı büyük oranda

tamamlanmıştır. Aynı zamanda, mücbir sebep
öncesi işgücüne ulaşabilmek için alt yüklenici
remobilizasyonuna da hız verilmiş ve Mart
ayında şantiyedeki personel sayısı 550 kişiye
ulaşmıştır.

İlk olarak devreye alınıp üretime geçmesi
planlanan Ünite 1’e yönelik proje kapsamındaki
ana yapılardaki Mart itibariyle ilerlemeler özetle
şöyledir:

Libya - Al-Khalij 4x350 MW 
Enerji Santralı Projesi
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• Türbin, Elektrik ve Kontrol Binaları’nda, Ünite
1’e ait betonarme imalatlar ve çelik montajları
tamamlanmış, vinç devreye alınmış ve cephe
kaplaması ile mimari işler devam etmektedir.

• Yakıt tanklarından LFO ve HFO 1 montajları
hızla devam etmekte, Mayıs ayında hydrotest
yapılması planlanmaktadır.

• Su alma yapısının dış ve bölme duvarlarının
imalatları tamamlanmış, su kesici kolonların
inşaatı devam etmektedir.

• Soğutma suyu boru montajları büyük oranda
tamamlanmış olup, son bağlantılar Nisan
ayında başlayacaktır.

Aynı zamanda diğer 3 Ünite’ye ait yapılardaki
çalışmalara da hızla devam edilen projede
Şubat 2013 itibariyle saha işlerinde %65, proje
genelinde ise %82 ilerlemeye ulaşılmıştır.
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Rusya Kaluga Bölgesinin Obninsk şehrine
15 km mesafede İşveren NLMK-Kaluga (Eski
adıyla KSIEMP) firması için yapımına devam
edilen ve Moskova bölgesine en yakın demir
çelik tesisi olan 1.550.000 ton/yıllık üretim
kapasitesine sahip Kaluga Çelik Döküm ve
Haddehane Kompleksi Projesi’nde, Mart 2013
sonu itibariyle, %99,12 fiziksel ilerleme
seviyelerine ulaşılmıştır. 

Projede ana iş kalemleri tamamlanma
yüzdeleri şöyledir; 

İnşaat İşleri %99,57

Çelik Montaj İşleri %99,80

Çatı ve Cephe Kaplama %97,28

Ekipman Montaj İşleri %99,80

Elektrik İşleri %94,54

Yapımına devam edilen ünitelerde ekipman
montaj işleri, ilave ve yardımcı çeliklerin
montajı, ekipman etrafı boru işleri büyük
oranda tamamlanmış olup, elektrik kablo çekimi
ve bağlantı işlerine ve binaların içerisindeki
mimari işlere devam edilmektedir. Genel saha
altyapı hatları da bitme aşamasına gelmiş, test
ve devreye alma işleri yapılarak dokümanları ile
İşveren’e teslim edilmektedir. 

Dökümhane ünitesinde test çalışmaları
tamamlanarak, paket dokümanlar İşveren’e
teslim edilmektedir. İnşaat ve mekanik montaj
işleri tamamlanan bölgelerde tespit edilen
eksiklerin tamamlanmasına devam edilmektedir
ve “carbon injection system” ve “caster”
bölgesinde kimyasal yıkama çalışmalarına
başlanmıştır.

Haddehane ünitesinde devreye alma
çalışmalarına başlanmış ve ekipman montaj
işleri büyük oranda tamamlanmış olup, İşveren
temini eksik kalan malzemelerin montajına ve
tespit edilen eksiklerin tamamlanmasına devam
edilmektedir. Fırın ünitesinde montaj eksikleri
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ve testler komple tamamlanmış olup,
dokümanların da İşveren’e teslim edilmesiyle
birlikte ekipman süpervizörü tarafından son
kabülü yapılmıştır. Haddeleme bölgesi, THP,
HSD, Cooling Bed bölgesi, RDM ve Stacker
bölgelerinde punch kapatma çalışmaları devam
etmektedir. Eksik sensör ve switchlerin montajı
boru üzerindeki enstrümanlar hariç
tamamlanmıştır. Elektrik binalarında elektrik
panellerinin montajı ve kablo çekilmesi
tamamlanmış olup, dokümantasyon
çalışmalarına başlanmıştır. Bunlarla beraber
haddehane ünitesinde havalandırma işleri
devam etmektedir. 7 adet kontrol odasının
yapım ve montaj işleri tamamlanıp devreye

alma çalışmaları için İşveren’e teslim edilmiştir.  

Su hazırlama ünitesinde GAMA kapsamındaki
inşaat işleri ve mekanik montaj işleri
tamamlanmış ve İşveren taşeronu olan
firmalara montaj için gerekli yerlerin teslimi
yapılmıştır. Su ünitesinde mimari projeler
kapsamındaki işlere devam edilmektedir.   

Yapılan görüşmeler sonucu imzalanan ek
sözleşmeler neticesinde projenin toplam bedeli
ve tamamlanma süresi revize edilmiştir. Buna
göre, en son imzalanan Addendum 16’ya göre
30 Temmuz 2013 tarihine kadar Meltshop ve
Haddehane ünitelerindeki sıcak testlere
başlanması öngörülmüştür.

Mart 2013 itibariyle şantiyemizde yapım
faaliyetlerinde, 1 inşaat, 1 HVAC-kaplama,
1 çelik boya, 2 elektrik işleri, 1 çelik ve ekipman
montaj işleri, 1 yemek ve 1 güvenlik olmak
üzere toplam 8 taşeron firma faaliyet
göstermektedir.

Mart 2013 sonu itibariyle şantiyemizde
170 Türk (114 GAMA, 56 Taşeron) ve 701 yerel
(229 GAMA, 472 Taşeron) olmak üzere toplam
871 personel çalışmaktadır. Personel
demobilizasyonu planlanan çerçevede devam
etmektedir.



DISI Mudawarra - Amman 
Su İletim Sistemi Projesi
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın su ihtiyacını karşılamak
üzere, 07 Temmuz 2009 tarihinde DIWACO ve 
GAMA Güç Sistemleri arasında imzalanan sözleşme ile
hayata geçirilen DISI Mudawarra-Amman Su İletim Sistemi
Projesi mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma
işleri ile devam etmektedir. 
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Mart 2013 sonu itibarı ile proje yaklaşık
ilerleme yüzdeleri aşağıdadır:

Genel %93,54

Mühendislik %99,56

Satın Alma %99,98

Yapım İşleri %92,90

Elektro-Mekanik ve Devreye Alma %56,45

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

Projenin satın alma kalemleri %99,99 oranında
tamamlanmıştır. Bugüne kadar toplam 186.483
ton (347,46 km) (%99) boru nakliyesi
gerçekleştirilmiştir. “Ductile” boru ve fittingler,
fiber optik ve güç kabloları, akış kontrol
vanaları, blok vanaları, hava vanaları, pompa
kontrol vanaları, surge tankları, piezometre
kuyu malzemeleri, katodik koruma malzemeleri,
kuyu pompaları, ana transfer pompaları, saha
enstrümanları, trafolar, tavan vinçleri, HVAC,
demontaj parçaları, flowmetreler, kuyu içi
borulama malzemeleri, LV/MV şalt tesisi,
kontrol kabloları, basınç kontrol vanaları, su
kalite ölçüm aletleri, SCADA kontrol sistemi,
jeneratörler ve yakıt tankları, haberleşme
sistemleri, yangın koruma sistemleri sahaya
ulaşmıştır. Klorlama sistemi, UPS sistemleri ve
mimari kalemlerin son kısımları sahaya
nakledilmektedir. 

Boru hattının büyük ölçüde geri dolgusu
yapılmış; hidrotest, vana montajı ve fiber optik
kablo çekim işleri devam etmektedir. Çelik boru
hattında toplam 282 km (%83) hidrotest,
162 km (%48) kablo çekimi  tamamlanmıştır.
Boru hattı ilerlemesi toplamda %96
seviyesindedir. Boru hattı işlerinin 160 km’lik
bölümünü kapsayan kısmında lokal güvenlik
kaynaklı problemler nedeni ile yaşanan
duraksama; gerek idari, bakanlık ve güvenlik
güçleri ile toplantılar yapılarak, gerek yerel halk
ile ilişkisi iyi olan bir taşeron ile sözleşme
imzalanarak bir miktar aşılmış olmasına
rağmen yerel personelin ek maddi talepleri
çerçevesinde kısa süreli iş durdurmalar ve
özellikle hidrotest aktivitelerinde gecikmeler
yaşanmaktadır.

10 adet rig ile devam etmekte olan kuyu

sondajı işlerinde 9 adet gözlem kuyusu ve
39 adet üretim kuyusu tamamlanmış olup,
9 kuyuda delme ve geliştirme işleri devam
etmektedir. Kuyu işlerinde toplamda %84
ilerleme sağlanmıştır. 

O&M binaları, pompa istasyonları ve tank kaba
inşaatları tamamlanmış olup, elektro-mekanik
ve ince işlere devam edilmektedir. Yapılarda
genel ilerleme %95 seviyesindedir. Madaba ve
Mudawarra pompa istasyonlarında mekanik ve
elektrik işlerine devam edilmektedir. Elektro-
mekanik işler kapsamında genel ilerleme %93
civarındadır.

Projenin elektrik teminine yönelik çalışan Ürdün
elektrik idareleri EDCO, NEPCO ve JEPCO’nun
toplam ilerleme yüzdesi %97 seviyesindedir.
NEPCO, ana nakil hattı ile enerji getirilmesi
inşaatını tamamlayarak, sistemi
enerjilendirmeyi tamamlamıştır. Ayrıca JEPCO
idaresi, kuzey bölgede bulunan Madaba sahası
trafo merkezine elektrik sağlamıştır. Kuyu
bölgesi sistem enerjisini sağlamak ile yükümlü
olan EDCO idaresi çalışmalarına devam
etmektedir.

Devreye alma işleri devam etmektedir.
P7 kuyusundan çekilip duktil hatta basılan su,
başarılı bir şekilde Header Tank ve Collector
Tank’a ulaşmıştır. Şu ana kadar 9 kuyunun
pompa montajı tamamlanmış olup, devreye
alım için hazır durumdadır.

Projede, Mart 2013 sonu itibarı ile, toplamda
29 milyon, kayıp günlü kaza olmaksızın
1,5 milyon adam-saat’e ulaşılmıştır.

Proje kontratsal olarak 7 Ocak 2013 tarihinde
tamamlanmış olması gerekirken, yaşanan
güvenlik sorunları nedeniyle henüz
tamamlanamamış olup, güncel iş programına
göre 4 Eylül 2013 tarihinde bitirilmesi
öngörülmektedir. Bununla beraber, daha erken
bir tarihte %70 su kapasitesiyle sistemin
devreye alınıp, Amman’a su sağlanması için
gerekli çalışmalar ve İşveren ile görüşmeler
sürmektedir.
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Disi Projesi, toplam yatırım tutarı
1.1 milyar USD olan bir su temin
projesi olup, Ürdün’ün başkenti
Amman ve çevresinde yaşanan su
sorununun çözümüne büyük katkı
sağlayacaktır. 

Proje, Ürdün Su ve Sulama
Bakanlığı’nın Akabe bölgesinde
bulunan Disi-Mudawarra su
akiferinden yılda 107 milyon m3

suyun, 25 yıl süreli alım
garantisine dayanan 
Yap-İşlet-Devret imtiyaz
sözleşmesi dahilinde Amman’a
taşınmasına ilişkindir. 

Ürdün Hükümeti ile 7 Nisan 2008 tarihinde
İmtiyaz Sözleşmesi, GAMA Güç Sistemleri A.Ş.
ile EPC (Mühendislik-Satın Alma-Yapım)
Sözleşmesi ve dünyanın önde gelen altyapı
işletme ve bakım  şirketlerinden Fransız SUEZ
Environnement ile İşletme ve Bakım
Sözleşmesi imzalanmıştır.

Projenin finansmanı, 2008-2009 yıllarındaki
küresel kriz sebebiyle piyasalarda yaşanan
çalkantı ve belirsizliklere rağmen, Overseas
Private Investment Corporation (OPIC), Avrupa
Yatırım Bankası (EIB), Proparco/AFD (Agence
Française de Développement) gibi uluslararası
finans kuruluşları kaynaklı 21 yıllık rücu
edilemez finansman paketi ve Ürdün
Hükümeti’nin 300 milyon dolarlık hibesi ile
Haziran 2009’da kapatılmıştır.

GAMA Holding ve GE Capital’ın %50-%50
ortak olduğu Disi projesi, Ürdün ve
çevresindeki ülkelerde özel sektör tarafından
finanse edilmiş en büyük alt yapı projesi olma
özelliği dolayısıyla EMEA Finance’in “Best
Infrastructure Deal in the Middle East: Disi-
Mudawarra to Amman Water Conveyance
System” ödülüne ve Euromoney’nin Project

DİSİ Water Company (DIWACO)
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Finance “Deal of the Year” ödülüne layık
ödülüne layık görülmüştür. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla,
2 Aralık 2009 tarihinde projenin resmi açılışı
gerçekleştirilmiştir.

Disi Projesi, miktar ve kalitesi Ürdün Sulama
Bakanlığı tarafından garanti edilen Mudawara
akiferindeki suyun 55 adet derin kuyudan
çıkarılması, 325 km uzunluğunda ve 107 milyon
m3 kapasitedeki boru hattı ile taşınmasıdır.
Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için
elektrik temini, pompa istasyonları, rezervuar ve
tanklar gibi yardımcı tesislerin yapımı da proje
dahilinde üstlenilmektedir. Mart 2013 itibariyle
projenin %94’ü tamamlanmış olup devreye
alma çalışmalarına başlanılmıştır. 

Proje şirketi olan Disi Water Company
(DIWACO) GAMA Enerji tarafından
yönetilmektedir. Tesisin 2013 yılının
3. çeyreğinde ticari işletmeye girmesi
hedeflenmektedir.
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● GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., 21-24 Şubat
2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezinde düzenlenen BETON 2013
5. Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve
Ekipmanları Fuarına katılarak, beton makine
ve ekipmanları sektöründeki yeni ürünlerini
sergilemiştir.

Fuarda yeni nesil 36 ve 49 metre kamyona
monte beton pompaları ile birlikte Türkiye
pazarına ilk kez sunulan elektrik motorlu
sabit beton pompası sektör yetkililerine
tanıtılmıştır.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çeken
elektrikli motorlu sabit beton pompası
sektörün önemli bir ihtiyacını giderecek ve
kullanıcıların işletme maliyetlerinde önemli
tasarruflar sağlayacaktır. 5 bölümlü boma
sahip 36 metrelik kamyona monte beton
pompası ile kullanımı daha esnek ve daha
gelişmiş kompakt bir makine ile sektörde
önemli bir yer edinileceği düşünülmektedir.

Fuarda yoğun ilgi gösterilen GAMA Ticaret
ve Turizm A.Ş., standında, aynı zamanda
önemli miktarda satışa yönelik
görüşmelerde yapılmıştır. 

GAMA Ticaret, Beton 2013 Fuarı’nda
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● Zoomlion marka beton ekipmanlarının
teknoloji, sağlamlık ve kalite açısından artık
dünya standartlarının da üstünde olması,
ürünlerin tercih edilmesinde önemli bir rol
oynamaya başlamıştır. Bu sebeple,  2013
yılında sektöre çok daha hızlı, daha agresif
ve daha fazla ürün çeşitliliği ile girilmesi
amaçlanmıştır.

Zoomlion firmasının beton makineleri
konusunda ses getiren teknolojik
yeniliklerine her sene yenileri eklenmektedir.
Geçen sene 80 metre dikey basma
kapasitesine sahip dünyanın en büyük
kamyona monte beton pompasını üreten
Zoomlion, bu yıl 101 metre dikey basma
kapasitesine sahip kamyona monte beton
pompasını üreterek dünyada bir ilke daha
imza atmıştır.

● GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., beton
pompası sektörüne, 22 metreden  56 metre
yüksekliğe basma kabiliyetine sahip kamyon
üstü beton pompaları, dizel ve elektrikli sabit
beton pompaları, beton dağıtım kuleleri,
tekerlekli yükleyiciler ve beton vibratörleri ile
eksiksiz ve üstün performansa sahip ürün
grubu ile hizmet vermektedir.

● GAMA Ticaret, 29 Mayıs-2 Haziran 2013
tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek
olan İş Makineleri sektörünün en önemli fuar
organizasyonu Komatek 2013’e tüm ürün
gruplarıyla katılacaktır. 
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Marmaray 1st Phase, Bosphorus
Railway Tube Crossing, Tunnels and
Stations / Turkey (page 26)

Turkish Ministry of Transportation General
Directorate of Railways, Harbors and Airports
Construction (DLH) awarded the contract for
the construction of the 1st phase of Marmaray
Project, Bosphorus Railway Tube Crossing,
Tunnels and Stations to Taisei-GAMA-Nurol
Joint Venture on 25 May 2004. GAMA has a
share of 12.5% within the Joint Venture.
Supplementary Agreement 5 that has been
prepared based on Government Decree dated
04 December 2009 was undersigned on 11
January 2010 and was taken into effect, so the
price adjustment formula had been
implemented and new project completion date
was determined as 30 September 2013.
Physical progress reached to 97% in total as of
March 2013.

Dervish 510 MW Solar and Wind
Integrated Natural Gas Combined
Cycle Power Plant, Karaman / Turkey
(page 29)

Dervish will be the first power plant in the world
where the steam generated by solar field is
integrated into the conventional water and
steam cycle of a combined cycle power plant,
when completed. Dervish project is undertaken
by GAMA - GE Consortium as turnkey basis
and will be built nearby Huyukburun Village of
Karaman City - Turkey. Additional to the solar

integration, a wind farm sized to meet internal

power consumption of the plant shall be built

and integrated into the plant’s medium voltage

system in the future.

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

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

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

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

Eurostar 890 MW Natural Gas
Combined Cycle Power Plant,
Kırklareli / Turkey (page 29)

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

Given Limited Notice to Proceed (LNTP) on
June 30th, 2011, Notice to Proceed (NTP) -to
be awarded on September 24th, 2012 as
scheduled in amended Contract- has been
requested to be postponed to January 31st,
2013 as per Owner’s request. 

In accordance with the revised schedule,
commercial operations date (COD) of the
project is targeted as May 31st, 2015
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Erzin 870 MW Natural Gas Combined
Cycle Power Plant Project 
Hatay / Turkey (page 30)

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

Project is progressing in accordance with time
schedule and achieved progress values by end
of February 2013 are as follows:

Overall Progress 49.40%

Engineering Progress 92.80%

Procurement Progress 88.10%

Construction Progress 26.80%

Upon completion of the soil improvement
works, civil, steel structure and mechanical
erection works have been accelerated.

In switchyard area, equipment foundation
works have been completed and steel structure
erection of switchyard area has achieved 98%
progress by end of February 2013. Switchyard
control building architectural finishing, building
mechanical and electrical works are ongoing.

Civil works have been concentrated on steam
turbine pedestal works within February 2013.
Also, non-technical buildings’ roof, masonry,
concrete and other civil works are progressing.

2,082 tons of turbine building structural steel
has been erected among a total of 2,588 tons.
Also, turbine building roof and side cladding
works are ongoing. Within February 2013,
structural steel works in water treatment plant
and general pump house buildings were also
started and achieved progress values of 98%

for water treatment plant and 23% for general
pump house.

Modules installation for HRSG-1 has been
completed in February 2013. Steel structure
torqueing has been completed for HRSG-2 and
panel installation works are ongoing.

Both gas turbines and gas turbine generators
are installed on place. Power island auxiliary
equipment installation works are ongoing.

Offshore works have been in critical path and
one of the main concerns of the project from
the beginning. Upon mobilization of a second
subcontractor for onshore section excavation
and sheet piling works, and also under quite
close controls of GAMA site team, offshore
works have progressed considerably. Offshore
works are not expected to endanger project
completion date. However, progress is
seriously dependent upon soil conditions in
onshore section and weather conditions in
offshore section.

Cooling tower installation works are ongoing.

Electrical and I&C works subcontractor will be
mobilized to site in near future which is an
important step to achieve backfeed milestone
scheduled for 15.06.2013. Other
subcontractors, which project management
team is aiming to mobilize to site are: HVAC,
fire fighting, piping erection.

Although schedule and work conditions are
quite tough for Erzin CCGT Project, site
management team is spending utmost effort to
achieve GAMA’s HSE and quality targets.
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Through regular meetings and audits,
subcontractors are being at the GAMA
corporate levels.

Riga TPP-2 Reconstruction Second
Unit Project / Latvia (page 32)

GAMA Power Systems was awarded as the
main EPC contractor of the Riga TPP-2
Reconstruction Second Unit Project. The
project is a combined heat and power plant
which consists of 1-1 multi shaft Gas
Turbine/Generator, HRSG and Steam
Turbine/Generator. The Steam Turbine has
three district heating condensers which allow
plant to run in full condensing mode, in district
heating mode and any load in between without
any limitation as per requirements of the district
heating load of Riga city. This is a unique type
of Steam Turbine and only available in few
plants in the world. When the Project is
completed, it will have a generating capacity of
350-420 MW electrical and 270 MW thermal
output. Generated thermal power will be
transferred by the district heating condensers
to the district heating system of the city. The
project is planned to be completed in July
2013.

As of March 2013; 99.70% of the engineering
works, 100.00% of procurement works, 99.43%
of site construction works and 82.12% of
commissioning works have been completed.
The progress for the overall work is 98.83%.

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

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

Erection works of systems such as elevators,

communication, security etc. are near
completion. All the piping, mechanical,
electrical and I&C erection works of the
equipment and systems except these systems
are completed. Insulation works are almost
completed. Remaining mechanical and
electrical works are mostly on punch item
closures. Al the buildings’ HVAC systems are
taken into automatic operation except Turbine
and Administration buildings. Heating of the
said buildings are currently provided in manual
mod and the automation works are ongoing.

Commissioning works of several systems are
close to completion. Fuel gas has been
delivered into Gas turbine, and First Fire
operation has been completed. Commissioning
works from now on will continue with
syncronization, steam blows, steam admission
to steam turbine, combined cycle
commissioning and testing works. Performance
tests of the water treatment plant have been
performed, steam blows of auxiliary steam lines
have been completed.

It has been focused on taking over procedure
and local approvals in the period. Action plans
have been prepared and works have been
commenced in this regard.

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

The Al-Khalij 4X350 MW Power Plant project -
suspended due to events in Libya since
February 2011- resumed by remobilization of all
Contractors. Following the resumption, the
damaged and lost project materials &
equipment deliveries are almost completed. In
the mean time, remobilization of site teams is
ongoing and workforce at site reached to 550
as of March.

As planned, the Unit 1 will be commissioned
and ready for operation earlier than other units.
Hence, the civil works related to Unit 1 will be
completed within next 3 months according to
revised schedule. As of February 2013,
construction progress is 65% where overall
progress of GAMA’s scope is 82%.
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Kaluga Electro Stell Melting Complex
Project / Russia (page 36)

“Kaluga Electro Steel Melting Complex Project”
is the construction of steel profile and steel
rebar factory near Obninsk City of Russian
Federation. The complex is designed to
produce 1.550,000 Tons rebar per year. Scrap
steel shall be used as raw material. 

Main Construction Contract, covering all civil,
equipment, electrical and instrumentation
erection works, has been signed on July 18,
2008. 

The average progress for the general works is
about 99.12 % by March 2013. Over all
planned quantities and progress in site works is
as below; 

Civil Works 99%

Steel Structure Works 99%

Cladding Works 97%

Equipment Erection Works 99%

Electrical Works 94% 

In this period, civil works, mechanical works,
equipment around piping works nearly
completed in all units. In Rolling Shop,
commissioning works have started in reheating
furnace and billet sections and it will be
completed upto end of April 2013. In Meltshop,
punch lists have been established for
completed works. Punch items were mostly

completed and pre-commissioning works are
going on.   

Testing and flushing works of infrastructure
system is completed. The preparation of
documentation is going on and the lines shall
be handed over to Client. In Water Treatment,
GAMA has completed the civil and mechanical
works, which are in its scope.  

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

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

Engineering, procurement, construction and
pipe installation works for Disi Mudawarra to
Amman Water Conveyance System Project are
currently in progress. 99.56% of the
engineering works, 99.98% of the procurement
works, 92,90% of the civil works and 56,45% of
the electro-mechanical and commissioning
works are completed.

Major engineering activities have almost been
completed. Detailed design of the project has
been performed by TMA Company, are ongoing
for calculations and drawings related to
electrical, mechanical and commissioning
issues according the site requirements.

Transportation of 186,483 tons (347,46 mt)
(99,9%) of pipe has been completed to date.



Ductile pipes and fittings, fiber optic cables,
power cables, flow control valves, block valves,
air pressure valves, pump control valves, surge
tanks, piezometer well materials, cathodic
protection material, well pumps, conveyance
pumps, instruments, transformers, overhead
cranes, HVAC equipment, dismantling joints,
flowmeters, well riser pipe, LV/MV switchgear
and control cables were handed over to site. 

Manufacturing of SCADA control systems, flow
meters, riser pipes, LV/MV switchgears,
transformers,   chlorination system, UPS
system, generators and fuel tank system,
communication system, control cables,
firefighting system and architectural materials
have also been completed. Delivery of last
party materials has been continued to site. 

Backfilling activities have almost been
completed for all Project. Hydrotest, valve
installation, fiber optic cable activities are
ongoing. Total of 282 km (83%) hydrostatic test
have been completed. Progress in pipeline
works is 96%. The suspension of the
construction activities for 160 km section of the
conveyance line as a result of the local security
problems has been seized due to the
negotiations with ministry, local authorities and
security forces to mitigate and solve the
security problems and also signing a
subcontract agreement with local company

which has a good relationship with the locals.
The works are ongoing with minor disruptions.

The well drilling activities are ongoing with 10
rigs. 9 piezometer wells and 39 production
wells have been completed. The total progress
for well drilling activities is 84%.

Construction works for O&M buildings, pump
stations and tanks have been almost
completed. The total progress for structural civil
works is 95%. Electro mechanical works at
Madaba and Mudawarra site have been
continued. The total progress for electro
mechanical works is 93%.

Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 97%.  Both NEPCO,
responsible for overheadline transmission and
JEPCO responsible for energization of north
site Madaba Bridge has been completed the
ernergization of the sites. EDCO responsible
for energizing the wellfield system has been
continued to their scope of works. 

The execution of the commissioning activities
has been continued in parallel to material
control, supply of the equipment and
preparations of the quality documents. Water
taken from the well P7 has reached to Header
Tank and Collector Tank via ductile and steel
pipeline. In total, 9 submersible pumps have
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been installed to the wells and ready for the
commissioning.

In spite of the fact that the Final Completion
Date of the Project was 7th of January, 2013; it
couldn’t be achieved due to security problems
faced during execution of the Project. As per
the updated schedule, the Final Completion
Date is 4th of September, 2013. On the other
hand, the Project Team is working to deliver
partial water to Amman earlier.

DISI Water Company (DIWACO) 
(page 40)

Disi is a 1.1 billion USD water supply
infrastructure project, which will help to solve
the chronic water shortage problem of the
Greater Amman Area in Jordan. Signed with
the Jordan Ministry of Water and Irrigation, the
Build-Operate-Transfer Concession Agreement
covers the conveyance of 100 mcm water per
annum extracted from Disi-Mudawarra aquifer
to the Amman Area, for a period of 25 years.

Disi’s Concession Agreement was signed with
the Government of Jordan on April 7, 2008.
GAMA Power Systems has been assigned as
the EPC Contractor, and French SUEZ
Environnement, one of the leading worldwide
infrastructure operation and maintenance
companies, has been assigned as the O&M
Contractor. 

Despite the global financial turmoil of 2008-
2009, the project reached financial close in
June 2009. In addition to a grant of 300 million
USD by the Government of Jordan, a non-
recourse project financing package with a tenor
of 21 years was signed with multilateral
financial institutions such as the Overseas
Private Investment Corporation (OPIC),
European Investment Bank (EIB), and
Proparco/AFD (Agence Française de
Développement).

A joint venture of GAMA Holding and GE
Energy Financial Services, the Disi project was
deemed worthy of the awards of EMEA
Finance’s “Best Infrastructure Deal in the
Middle East: Disi-Mudawarra to Amman Water

Conveyance System” and Euromoney’s Project
Finance “Deal of the Year” as the largest water
supply project that has been financed by the
private sector in Jordan and the surrounding
area. The official opening ceremony of the
project was organized in December 2, 2009
with the participation of the President of Turkey.

Disi consists of 55 deep water wells in the well
field area, a power supply and distribution
network, 325 km pipeline with a design
capacity of 107 mcm to convey the water (the
amount and quality of water is guaranteed by
the Ministry of Water and Irrigation), pumping
stations, reservoirs and tanks, and all
associated facilities. As of March 2013, the
project has reached 94% completion, and
commissioning works have started.  

The Special Purpose Vehicle, Disi Water
Company (DIWACO), is managed by GAMA
Enerji A.Ş. Disi is expected to reach COD in
the third quarter of 2013.

GAMA Trading and Tourism Inc., has
participated to BETON 2013, 5th Concrete,
Aggregate, Construction Technologies and
Equipment Exhibition in February 21-24, 2013
in İstanbul.

GAMA Trading has exhibited Zoomlion brand,
new generation 36 and 49 meter truck mounted
concrete pumps and trailer concrete pump
having electric motor that has been first time
introduced to the sector authorites in Turkey

Fair visitors have shown great interest to
GAMA Trading’s booth and negotiations for the
sales were also significant. 

GAMA Trading and Tourism Inc. is active in the
concrete industry with full line of products
including truck mounted concrete pumps
having vertical reach from 22 meters up to 56
meters, diesel and electric trailer concrete
pumps, concrete placing booms, wheel loaders
and concrete vibrators. 

GAMA Trading will participate to KOMATEK
2013 Fair in Ankara that is the most important
construction machinery fair in Turkey to be held
on May 29th-June 2nd with all of the products
line.
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

èEêVõâ ùíÄè èêéEäíÄ

«åÄêåÄêÄâ». ëíêéàíEãúëíVé

JEãEáNéÑéêéJNéÉé íéNNEãQ à

ëíÄNñàâ èéÑ Åéëîéêëäàå

èêéãàVéå / íìêñàQ (ÒÚr. 26)

ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÛÔr‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰ÓrÓ„, ÏÓrÒÍËı ÔÓrÚÓ‚ Ë

‡˝rÓÔÓrÚÓ‚ åËÌËÒÚÂrÒÚ‚‡ Úr‡ÌÒÔÓrÚ‡

íÛrˆËË 25 Ï‡q 2004 „Ó‰‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÎÓ

‰Ó„Ó‚Ór Ò ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Ï ÔrÂ‰ÔrËqÚËÂÏ

«Taisei-GAMA-Nurol» Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

ÔÂr‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÔrÓÂÍÚ‡ «å‡rÏ‡r‡È» –
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓrÓÊÌ˚È ÚÓÌÌÂÎ¸ Ë ÒÚ‡ÌˆËË

ÔÓ‰ ÅÓÒÙÓrÒÍËÏ ÔrÓÎË‚ÓÏ. ÑÓÎq

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA» ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ

ÔrÂ‰ÔrËqÚËË ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 12,5%. 11
qÌ‚‡rq 2010 „. ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ë

‚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÒËÎÛ ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ

ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ No5, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ Ì‡

ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËq Ôr‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÚ

4 ‰ÂÍ‡·rq 2009 „., ÔÓÁ‚ÓÎË‚¯ÂÂ

ÔrËÏÂÌËÚ¸ ÙÓrÏÛÎÛ ÍÓrrÂÍÚËrÓ‚‡ÌËq

ˆÂÌ˚. à Ú‡ÍÊÂ ·˚Î‡ ÓÔrÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÌÓ‚‡q

‰‡Ú‡ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ – 30 ÒÂÌÚq·rq

2013 „.  èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ Ï‡rÚ 2013 „.
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ‚ÒÂı ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı

r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 97%.

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

ë àNíEÉêÄñàEâ ëéãNEóNéâ à

VEíêéVéâ ùãEäíêéëíÄNñàâ

(äÄêÄåÄN, íìêñàQ) (ÒÚr. 29)

ùÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq «ÑÂr‚Ë¯» ·Û‰ÂÚ ÔÂr‚ÓÈ

‚ ÏËrÂ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ, Ì‡ ÍÓÚÓrÓÈ,
ÔÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÂÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Ô‡r, „ÂÌÂrËrÛÂÏ˚È ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ,  ·Û‰ÂÚ ËÌÚÂ„rËrÓ‚‡Ì ‚

ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ô‡rÓ-‚Ó‰Ì˚È ˆËÍÎ Ô‡rÓ„‡ÁÓ‚ÓÈ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË «ÑÂr‚Ë¯» ‚˚ÔÓÎÌqÂÚÒq

ÍÓÌÒÓrˆËÛÏÓÏ «GE-GAMA» Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëqı

«ÔÓ‰ ÍÎ˛˜» ‚·ÎËÁË Ô. ïÛ˛Í·ÛrÛÌ „ÓrÓ‰‡

ä‡r‡Ï‡Ì (íÛrˆËq). N‡rq‰Û Ò

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË,
ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq ÔÓÒÚrÓËÚ¸ ‚ÂÚrÓ‚Û˛

ÒÚ‡ÌˆË˛, r‡ÁÏÂr ÍÓÚÓrÓÈ ·Û‰ÂÚ

‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ‰Îq Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËq

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ ÔÓÚrÂ·ÎÂÌËq ˝ÌÂr„ËË

Ì‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË, Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ

ËÌÚÂ„rËrÓ‚‡Ú¸ ÂÂ ‚ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÛ˛

r‡ÒÔrÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÂÚ¸

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË.

ìÔr‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ rÂ„ÛÎËrÓ‚‡ÌË˛

˝ÌÂr„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó r˚ÌÍ‡ íÛrˆËË

Û‚ÂÎË˜ËÎÓ Ó·˙ÂÏ ÎËˆÂÌÁËË Ì‡ ‚˚r‡·ÓÚÍÛ

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

ÍÓÏÔ‡ÌËq «MetCap Investments Inc.», ‰Ó

1080 åVÚ. èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÔÂrÂ„Ó‚Ór˚ Ò

VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ‚ ˜‡ÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó

ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq äÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ Ó

r‡Ò¯ËrÂÌËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó

ÒÓ„Î‡¯ÂÌËq ÔÓ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËË 1-1-1 ‰Ó 2-
2-1, Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ‚˚r‡·ÓÚÍË

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‰Ó 920 åVÚ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡

ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË. 

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔrÂ‰ÎÓÊÂÌËq

ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ «Gama - GE» ÔÓ Û˜‡ÒÚÍÛ

‚˚r‡·ÓÚÍË ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ˝ÌÂr„ËË, ÍÓÚÓrÓÂ

·Û‰ÂÚ r‡ÒÒÏ‡ÚrË‚‡Ú¸Òq ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ.

ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÍÓÌÚr‡ÍÚ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ

ÍÓrrÂÍÚËrÓ‚ÍÂ ‚ ˜‡ÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

Ó·˙ÂÏ‡ Ë ËÁÏÂÌÂÌËq „r‡ÙËÍ‡

ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ r‡·ÓÚ ÔÓ rÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï

ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ Ò VÎ‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ. 

èÓ ÔrË˜ËÌÂ ÔrÓ‚Â‰ÂÌËq ÔÂrÂ„Ó‚ÓrÓ‚ Ó·

Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÒrÓÍË ÌÂÔÓÎÌÓ„Ó

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

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì - 890
åVí ùãEäíêéëíÄNñàà«EVêéëíÄê»
NÄ èêàêéÑNéå ÉÄáE äõêäãÄêEãà,
TìêñàQ (ÒÚr. 29)

äÓÌÒÓrˆËÛÏ «GE-GAMA»  Ì‡˜‡Î

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

ÔrÓ‚ËÌˆËË ä˚rÍÎ‡rÂÎË ‚ r‡ÈÓÌÂ

ÔÓÒÂÎÂÌËq ùrËÍÎÂr˛r‰Û, ‰Îq ÍÓÏÔ‡ÌËË

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

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÊË‰‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËq ·Û‰ÂÚ ‚˚r‡·‡Ú˚‚‡Ú¸

ÓÍÓÎÓ 7 250 ÉVÚ ˜‡ÒÓ‚ ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ‚

„Ó‰.

èÓÒÎÂ ‚˚‰‡˜Ë ÌÂÔÓÎÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ 30 Ë˛Ìq 2011 „.,
Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ‡q ‚˚‰‡˜‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËq Ó

Ì‡˜‡ÎÂ r‡·ÓÚ, ÔÓ ÔrÓÒ¸·Â VÎ‡‰ÂÎ¸ˆ‡,
·˚Î‡ ÔÂrÂÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ 31  qÌ‚‡rq 2013 „. 

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÁÏÂÌÂÌÌ˚Ï „r‡ÙËÍÓÏ

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

‚ ÍÓÏÏÂr˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ (ëOD)
Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÌ‡ Ì‡ 31 Ï‡q 2015 „Ó‰‡. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ èÉì -870
åVÚ ùãEäíêéëíÄNñàà ùêáàN NÄ

èêàêéÑNéå ÉÄáE

ïÄíÄâ / íìêñàQ (ÒÚr. 30)

é·˙ÂÏ r‡·ÓÚ ÍÓÌÒÓrˆËÛÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

«GE» Ë «GAMA» ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÔrÓÂÍÚÂ «ÔÓ‰

ÍÎ˛˜» ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·q ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

èÉì-870 åVÚ(˝Î.) Ì‡ ÔrËrÓ‰ÌÓÏ „‡ÁÂ Ò

ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌÙË„Ûr‡ˆËÂÈ 2+2+1,
ÒÓ‚ÏÂ˘‡˛˘Â„Ó ‰‚Â „‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚ Ë

Ëı „ÂÌÂr‡ÚÓr˚ (2 ÚËÔÓ‚˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË GE
209FB MS + 2 ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡ Éí

GE330H), ‰‚‡ ÍÓÚÎ‡-ÛÚËÎËÁ‡ÚÓr‡, Ó‰ÌÛ

Ô‡rÓ‚Û˛ ÚÛr·ËÌÛ Ë ÂÂ „ÂÌÂr‡ÚÓr (Skoda
MTD60 ST + Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr

GE330H) Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËq,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏÓ„Ó ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ

„r‡‰ËrÌÂÈ Ì‡ ÏÓrÒÍÓÈ ‚Ó‰Â. é·˙ÂÍÚ

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ 2014 „Ó‰Û. ùÚÓÚ

ÔrÓÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÚ‚Ó ‚

˝ÌÂr„ÓÒËÒÚÂÏÛ íÛrˆËË.

V ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „r‡ÙËÍÓÏ rÂ‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔrÓÂÍÚ‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÙÂ‚r‡Îq

2013 „.:

VÒÂ r‡·ÓÚ˚: 49.40%

àÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚: 92.80%

á‡ÍÛÔÍË Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq

Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚: 88.10%

ëÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚: 26.80% 

èÓÒÎÂ Á‡‚Âr¯ÂÌËÂ r‡·ÓÚ ÔÓ ÛÍrÂÔÎÌË˛

„rÛÌÚ‡ ·˚ÎÓ ÛÒÍÓrÂÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ú‡ÍËı

r‡·ÓÚ, Í‡Í ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,
ÏÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ Ë

ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.

N‡ ÚÂrrËÚÓrËË éêì ·˚ÎË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚrÓÈÒÚ‚Û ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë ÏÓÌÚ‡Ê

ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ, Ë ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ Ì‡ ÍÓÌÂˆ ÙÂ‚r‡Îq

2013 Ì‡ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 98%.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ‡rıËÚÂÍÚÛrÌ‡q ÓÚ‰ÂÎÍ‡,
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ Ë ˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚ ‚ Á‰‡ÌËË Åôì.

N‡ ÔrÓÚqÊÂÌËË ÙÂ‚r‡Îq 2013 „Ó‰‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË

ÒÍÓÌˆÂÌÚrËrÓ‚‡Ì˚ Ì‡ r‡·ÓÚ‡ı ÔÓ

‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚‡ÌËq Ô‡rÓ‚ÓÈ

ÚÛr·ËÌ˚. í‡ÍÊÂ ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛

ÍrÓ‚ÎË, ÍËrÔË˜ÌÓÈ ÍÎ‡‰ÍË, Á‡ÎË‚ÍË

·ÂÚÓÌ‡ Ë ‰rÛ„Ëı ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ ‚

ÌÂÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Á‰‡ÌËqı.

2 082 ÚÓÌÌ˚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ËÁ

Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ‚ 2 588 ÚÓÌÌ˚ ·˚ÎÓ

ÒÏÓÌÚËrÓ‚‡ÌÓ ‚ Ï‡¯Á‡ÎÂ. í‡ÍÊÂ

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ó·ÎËˆÓ‚ÍÂ

ÍrÓ‚ÎË Ë Ì‡rÛÊÌ˚ı ÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ

Ï‡¯Á‡Î‡. V ÙÂ‚r‡ÎÂ 2013 „Ó‰‡ Ú‡ÍÊÂ

·˚ÎË Ì‡˜‡Ú˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ‚ Á‰‡ÌËËqı

‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë Ó·˘ÂÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÈ

Ì‡ÒÓÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, Ë ÔrÓˆÂÌÚ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 98% ‰Îq

ÒÚ‡ÌˆËË ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë 23% ‰Îq

Ì‡ÒÓÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓ‰ÛÎÂÈ äì-1 ·˚Î‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡

‚ ÙÂ‚r‡ÎÂ 2013 „Ó‰‡. ärÂÔÎÂÌËÂ

ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ ·˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ

‰Îq äì-2 Ë ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

r‡·ÓÚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ô‡ÌÂÎÂÈ.

ä‡Í „‡ÁÓ‚˚Â ÚÛr·ËÌ˚, Ú‡Í Ë „ÂÌÂr‡ÚÓr˚

„‡ÁÓ‚˚ı ÚÛr·ËÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÏÂÒÚÓ.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq

ÚÛr·Ó‡„rÂ„‡Ú‡.
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

èrË·rÂÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ÒÚÛÔËÎË ‚

ÍrËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÚ‡‰Ë˛ Ë ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌËÏ ËÁ

„Î‡‚Ì˚ı ÓÔ‡ÒÂÌËÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËq ‚ÒÂ„Ó

ÔrÓÂÍÚ‡ Ò Â„Ó Ì‡˜‡Î‡. èÓÒÎÂ

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ‚ÚÓrÓÈ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰ÌÓÈ

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îq˛˘Ëı r‡·ÓÚ˚

ÔÓ ‚˚ÂÏÍË „rÛÌÚ‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

·ÛrÓÒÂÍÛ˘Ëı Ò‚‡È ÔÓ‰

ÌÂÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÌÚrÓÎÂÏ

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA», ıÓ‰

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÔrË·rÂÊÌ˚ı r‡·ÓÚ

ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÍÓrËÎÒq.

èrÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒq, ˜ÚÓ ÔrË·rÂÊÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ÌÂ ·Û‰ÛÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÚ¸ Û„rÓÁÛ

ÒrÓÍ‡Ï Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡. é‰Ì‡ÍÓ, Ëı

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÒÂr¸ÁÌ˚Ï Ó·r‡ÁÓÏ Á‡‚ËÒËÚ

ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ „rÛÌÚ‡ ‚ ÔrË·rÂÊÌÓÈ ÁÓÌÂ Ë

ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ.

èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

„r‡‰ËrÌÂ.

èÓ‰rq‰Ì‡q Ór„‡ÌËÁ‡ˆËq ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı r‡·ÓÚ Ë äàèËÄ

ÔrË·Û‰ÂÚ Ì‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚

·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚rÂÏq, ˜ÚÓ q‚ÎqÂÚÒq ‚‡ÊÌ˚Ï

ÏÓÏÂÌÚÓÏ ‰Îq ‰ÓÒÚËÊÂÌËq ˝Ú‡Ô‡

Ó·r‡ÚÌÓ„Ó Ì‡ÔrqÊÂÌËq Á‡ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌÓ„Ó

Ì‡ 15.06.2013. ÑrÛ„ËÂ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚Â

Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq ÍÓÚÓr˚ı Ì‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÒÔÎ‡ÌËrÓ‚‡Ì‡

rÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÔrÓÂÍÚ‡, ·Û‰ÛÚ

ÓÒÛ˘ÂÚÒÚ‚ÎqÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ r‡·ÓÚ˚:

éVäV, ÔrÓÚË‚ÓÔÓÊ‡rÌÛ˛ Á‡˘ËÚÛ Ë

ÏÓÌÚ‡Ê ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚.

ïÓÚq „r‡ÙËÍ r‡·ÓÚ Ë ÛÒÎÓ‚Ëq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ q‚Îq˛ÚÒq ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ

ÊÂÒÚÍËÏË ‰Îq ÔrÓÂÍÚ‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ùrÁËÌ, ÌÓ rÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚ ‚ÒÂ

‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÛÒËÎËq ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌË˛

ˆÂÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë éíéëÅ

ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA». èÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ

rÂ„ÛÎqrÌ˚ı ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ Ë ÔrÓ‚ÂrÓÍ,

‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒq ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ÒÓ

ÒÚÓrÓÌ˚ ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚ı Ór„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡

ÛrÓ‚ÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË «GAMA».

èêéEäí êEäéNëíêìäñàà VíéêéÉé

ÅãéäÄ êàJëäéâ íùñ-2 /ãÄíVàQ

(ÒÚr. 32)

äÓÏÔ‡ÌËq «Gama Power Systems» ·˚Î‡

‚˚·r‡Ì‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â „ÂÌÂr‡Î¸ÌÓ„Ó Eêë-
ÔÓ‰rq‰˜ËÍ‡ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ rÂÍÓÌÒÚrÛÍˆËË

‚ÚÓrÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ êËÊÒÍÓÈ íùñ-2. ùÚÓÚ

ÔrÓÂÍÚ ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË Ò

ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ë ÚÂÔÎ‡, ÍÓÚÓr‡q

ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 1-1 ÏÌÓ„Ó‚‡Î¸ÌÓ„Ó

„‡ÁÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡, äì Ë

Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡. ì „ÂÌÂr‡ÚÓr‡

Ô‡rÓ‚ÓÈ ÚÛr·ËÌ˚ ËÏÂ˛ÚÒq ÚrË

ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq, ÍÓÚÓr˚Â ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú

„Ë·ÍÓÒÚ¸ ‚ rÂÊËÏÂ ‚˚r‡·ÓÚÍË

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ë ‚ rÂÊËÏÂ

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq

˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ

Ì‡„rÛÁÓÍ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq

„ÓrÓ‰‡ êË„Ë. ùÚÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÚËÔ

Ô‡rÓÚÛr·Ó„ÂÌÂr‡ÚÓr‡, Ë ÓÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒq

‚ ÏËrÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. èÓ Á‡‚Âr¯ÂÌËË

ÔrÓÂÍÚ‡, ÒÚ‡ÌˆËq ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

‚˚r‡·ÓÚÍË ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË, r‡‚ÌÛ˛ 350-
420 MVÚ, Ë ÚÂÔÎÓ‚Û˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ - 270
MVÚ. V˚r‡·ÓÚ‡ÌÌ‡q ÚÂÔÎÓ‚‡q ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

·Û‰ÂÚ Ì‡Ôr‡‚ÎqÚ¸Òq ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓr‡ÏË

ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq ‚

„ÓrÓ‰ÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ˆÂÌÚr‡Î¸ÌÓ„Ó

ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËq. èrÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq

Á‡‚Âr¯ËÚ¸ ‚ Ë˛ÎÂ 2013 „Ó‰‡.

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ Ï‡rÚ 2013 „Ó‰‡:
ËÌÊÂÌÂrÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚

Ó·˙ÂÏÂ 99.70 %, Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ - 100%,
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ - 99.43% Ë ÔÛÒÍÓ-
Ì‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ - 82.12%. èrÓˆÂÌÚ

Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔÓ ‚ÒÂÏ r‡·ÓÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ

98,83%. 

èÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ‰Ó„Ó‚Ór˚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ

ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚; ÔÓÒÚ‡‚Í‡

Á‡‚Âr¯ÂÌ‡.  íÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˛˘ÂÈ ÔrÓ‰ÛÍˆËÂÈ
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ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq ÔÓ ÏÂrÂ r‡Ár‡·ÓÚÍË

ÔrÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.

á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‚ÒÂ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â

r‡·ÓÚ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ r‡ÁÎË˜Ì˚ı

ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËq, Á‡‚Âr¯ÂÌ˚

‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚Â Ë ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓÏ Á‰‡ÌËË;  ÛÒÚr‡ÌÂÌ

ÒÔËÒÓÍ ÌÂ‰Ór‡·ÓÚÓÍ.  ìÒÚrÓÈÒÚ‚Ó

‚ÂrıÌÂ„Ó ÒÎÓq ‡ÒÙ‡Î¸Ú‡ Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌËÂ

ÔÎ‡ÌËrÛÂÚÒq Ì‡ ‚ÂÒÂÌÌÂÂ ‚rÂÏq. 

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ, Í‡Í

ÎËÙÚ˚, ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚qÁË Ë Óır‡ÌÌ‡q

ÒËÒÚÂÏ‡ Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ë

ÔÂrÂ‰‡Ì˚ ‰Îq ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.
á‡‚Âr¯ÂÌ˚ r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ‚ÒÂı

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚, ÚÂÔÎÓÏÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó,
˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë

ÒËÒÚÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ äàèËÄ. àÁÓÎqˆËÓÌÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. ëËÒÚÂÏ˚

éVäV Á‰‡ÌËÈ ‚‚Â‰ÂÌ˚ ‚ rÂÊËÏ

‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Á‡

ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ï‡¯Á‡Î‡ Ë

‡‰ÏËÌËÒÚr‡ÚË‚ÌÓ„Ó Á‰‡ÌËq. é·Ó„rÂ‚

ÛÔÓÏqÌÛÚ˚ı Á‰‡ÌËÈ ‚ Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq

ÓÒÛ˘ÂÚÒÚ‚ÎqÂÚÒq ‚ rÛ˜ÌÓÏ rÂÊËÏÂ, ‡
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq.

èÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı

ÁËÒÚÂÏ ·ÎËÁÍË Í Á‡‚Âr¯ÂÌË˛.
íÓÔÎË‚Ì˚È „‡Á ·˚Î ÔÓ‰‡Ì ‚ „‡ÁÓ‚Û˛

ÚÛr·ËÌÛ Ë ·˚Î ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ ÔÂr‚˚È

rÓÁÊË„. èÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ·Û‰ÛÚ

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òq Ì‡˜ËÌ‡q Ò ÚÂÍÛ˘Â„Ó

‚rÂÏÂÌË ‚ÍÎ˛˜‡q ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔrÓˆÂÒÒ˚:
ÒËÌırÓÌËÁ‡ˆË˛, ÔrÓ‰Û‚ÍÛ Ô‡rÓÏ, ÔÓ‰‡˜Û

Ô‡r‡ ‚ Ô‡rÓ‚Û˛ ÚÛr·ËÌÛ, ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÛ

ÍÓÏ·ËÌËrÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ Ë ÔrÓ‚Â‰ÂÌËÂ

ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ.

V ˝ÚÓÚ ÔÂrËÓ‰ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÎËÒ¸

ÔrÓˆÂ‰Ûr˚ ÔÓ Ò‰‡˜Â Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë

ÔÓÎÛ˜ÂÌËq ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÈ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı

Ór„‡Ì‡ı. Å˚Î r‡Ár‡·ÓÚ‡Ì ÔÎ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

Ë r‡·ÓÚ, ÍÓÚÓr˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡˜‡Ú¸Òq Ë

Ò‚qÁ‡Ì˚ Ò ˝ÚËÏË r‡·ÓÚ‡ÏË.

ùãEäíêéëíÄNñàà 4x350 MVÚ V ùãú-
ïÄãàÑJE (ãàVàQ) (ÒÚr. 34)

èrÓÂÍÚ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚrÓÒÚ‡ÌˆËË

4ı350 åVÚ ‚ ùÎ¸-ï‡ÎË‰ÊÂ, ÍÓÚÓr˚È ·˚Î

ÔrËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Ò‚qÁË Ò ÒÓ·˚ÚËqÏË ‚

ãË‚ËË, Ì‡˜ËÌ‡q Ò ÙÂ‚r‡Îq 2011 „Ó‰‡,
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÓ‚ÚÓrÌÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÂÈ

‚ÒÂı ÔÓ‰rq‰˜ËÍÓ‚. èÓÒÎÂ

‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËq r‡·ÓÚ,  ÔÓ˜ÚË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‚rÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ËÎË

ÔÓÚÂrÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚ Ë Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq.
íÂÏ ‚rÂÏÂÌÂÏ, ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÓ‚ÚÓrÌ‡q

ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËq ÔÂrÒÓÌ‡Î‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË

Ë r‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚, Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÔÂrÒÓÌ‡Î‡

Ì‡ Ï‡rÚ ÏÂÒqˆ ‰ÓÒÚË„ÎÓ 550 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ä‡Í ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÎÓÒ¸, ÅÎÓÍ-1 ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸

Ò‰‡Ì Ë ‚‚Â‰ÂÌ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ r‡Ì¸¯Â

‰rÛ„Ëı ·ÎÓÍÓ‚. V Ò‚qÁË Ò ˝ÚËÏ,
ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚, ÓÚÌÓÒq˘ËÂÒq Í

ÅÎÓÍÛ-1 ·Û‰ÛÚ Ì‡˜‡Ú˚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 3-ı
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÌÂ‰ÂÎ¸ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ÓÚrÂ‰‡ÍÚËrÓ‚‡ÌÌÓÏÛ „r‡ÙËÍÛ. N‡

ÙÂ‚r‡Î¸ 2013 „Ó‰‡, ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 65%, ‡
ÔrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ‚ÒÂı r‡·ÓÚ,
‚ıÓ‰q˘Ëı ‚ Ó·˙ÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË GAMA»
ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 82%.

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

äÄãìJëäéÉé NÄìóNé-
èêéàáVéÑëíVENNéÉé

ùãEäíêéåEíÄããìêÉàóEëäéÉé

áÄVéÑÄ /êéëëàQ (ÒÚr. 36)

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

˝ÎÂÍÚrÓÏÂÚ‡ÎÎÛr„Ë˜ÂÒÍËÈ Á‡‚Ó‰»
ÔrÂ‰ÒÚ‡‚ÎqÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

Á‡‚Ó‰‡ ÔÓ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÒÚ‡Î¸Ì˚ı

ÔrÓÍ‡ÚÌ˚ı ÔrÓÙËÎÂÈ Ë ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ

‡rÏ‡ÚÛr˚, r‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ

ÓÚ „ÓrÓ‰‡ é·ÌËÌÒÍ‡ (êÓÒÒËq). äÓÏÔÎÂÍÒ

r‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ÔrÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó 1.550.000 Ú
ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔrÓÙËÎÂÈ Ë ‡rÏ‡ÚÛr˚ ‚ „Ó‰. V
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒıÓ‰ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂrË‡Î‡ ·Û‰ÂÚ

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òq ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ. 

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‰Ó„Ó‚Ór Ì‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
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séÅáéê èêéEäíéV NÄ êìëëäéå QáõäE

‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ ‚ÒÂ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,
r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌËÍË Ë äàèËÄ,
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì 18 Ë˛Îq 2008 „. 

èÓ ÒÓÒÚÓqÌË˛ Ì‡ Ï‡rÚ 2013 „Ó‰‡

ÓÒÌÓ‚Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 99.12%.
NËÊÂ ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ó·˙ÂÏ˚ Ë ÔrÓˆÂÌÚÌ˚Â

ÓÚÌÓ¯ÂÌËq ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı r‡·ÓÚ: 

é·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ :     99%

åÓÌÚ‡Ê ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚrÛÍˆËÈ :     99%

é·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ :     97%

åÓÌÚ‡Ê Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq :     99%

ùÎÂÍÚrÓÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ :     94% 

V ‰‡ÌÌ˚È ÔÂrËÓ‰ Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ Ó·˘ÂÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚,
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚,  ÏÓÌÚ‡Ê

Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë Ó·‚qÁÍ‡ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚

‚Ó ‚ÒÂı ·ÎÓÍ‡ı. V ÔrÓÍ‡ÚÌÓÏ ˆÂıÂ Ì‡˜‡Ú˚

ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı

ÔÂ˜Ë ÔÓ‚ÚÓrÌÓ„Ó ÓÚÊË„‡ Ë ÒÚ‡Î¸Ì˚ı

Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ, ÍÓÚÓr˚Â ·Û‰ÛÚ Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‰Ó

ÍÓÌˆ‡ ‡ÔrÂÎq 2013 „Ó‰‡. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒq

ÔÎ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂı‡, ÚÓ ·˚Î‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡

‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ÌÂ‰Ó‰ÂÎÓÍ, ÍÓÚÓr˚Â

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚr‡ÌËÚ¸. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÛÒÚr‡ÌÂÌË˛ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÌÂ‰Ó‰ÂÎÓÍ ÔÓ˜ÚË

˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ë ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔrÂ‰ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı

r‡·ÓÚ.

á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËq Ë ÔrÓÏ˚‚Í‡

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. V˚ÔÓÎÌqÂÚÒq

r‡Ár‡·ÓÚÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË. VÒÂ ÒËÒÚÂÏ˚

‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÂrÂ‰‡Ì˚ á‡Í‡Á˜ËÍÛ. óÚÓ

Í‡Ò‡ÂÚÒq ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË,  ÚÓ «Gama»
Á‡‚Âr¯ËÎ‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚, Ì‡ıÓ‰q˘ËÂÒq ‚ ÂÂ

Ó·˙ÂÏÂ r‡·ÓÚ.

ërÓÍ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ ÔrÓ‰ÎÂÌ ‰Ó 30
Ë˛Îq 2013 „Ó‰‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı

r‡·ÓÚ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÈ. 

èêéEäí ëíêéàíEãúëíVÄ

ëíêéàíEãúëíVé ëàëíEåõ

VéÑéèêéVéÑÄ «Ñàëà» åEJÑì

åìÑÄVÄêêÄ à ÄååÄNéå /
àéêÑÄNàQ (ÒÚr. 38)

VV Ì‡ÒÚÓq˘ÂÂ ‚rÂÏq ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎqÂÚÒq

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ, ÚÓ‚‡rÌÓ-Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ

ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ, ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë r‡·ÓÚ˚ ÔÓ

ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ‰Îq èrÓÂÍÚ‡

ÒÚrÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡

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

r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ 99,56%, ÚÓ‚‡rÌÓ-
Ï‡ÚÂrË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

99,98%, ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

92,90% Ë ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â r‡·ÓÚ˚ Ë

˝ÎÂÍÚrÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ

56,45%.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ËÌÊÂÌÂrÌÓ-ÍÓÌÒÚrÛÍÚÓrÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚ ÔÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. ê‡·Ó˜ÂÂ

ÔrÓÂÍÚËrÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÔrÓÂÍÚÛ,
‚˚ÔÓÎÌqÂÏÓÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «íåÄ»,
ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq: ÔrÓ‚Ó‰qÚÒq r‡Ò˜ÂÚ˚ Ë

ÓÙÓrÏÎq˛ÚÒq ˜ÂrÚÂÊË ‰Îq

˝ÎÂÍÚrÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ, ÚÂÔÎÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ

Ë ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰Ó˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ

ÚrÂ·Ó‚‡ÌËqÏ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍË.

ä Ì‡ÒÚÓq˘ÂÏÛ ‚rÂÏÂÌË Á‡‚Âr¯ÂÌ‡

ÔÂrÂ‚ÓÁÍ‡ 186 483 ÚÓÌÌ (347.46 Ï) (99,9%)
ÚrÛ·. N‡ ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚

˜Û„ÛÌÌ˚Â ÚrÛ·˚ Ë ÙËÚËÌ„Ë, ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-
ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ Í‡·ÂÎË, ÒËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË,
ÍÎ‡Ô‡Ì˚ rÂ„ÛÎËrÓ‚‡ÌËq r‡ÒıÓ‰‡,
Á‡ÔÓrÌ‡q ‡rÏ‡ÚÛr‡, ÔÌÂ‚ÏÓÍÎ‡Ô‡Ì˚,
ÍÎ‡Ô‡Ì˚ ÛÔr‡‚ÎÂÌËq Ì‡ÒÓÒ‡ÏË,
Ûr‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ·‡ÍË, Ï‡ÚÂrË‡Î˚

Ô¸ÂÁÓÏÂÚrË˜ÂÒÍÓÈ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, Ï‡ÚÂrË‡Î˚

Í‡ÚÓ‰ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÒÍ‚‡ÊËÌÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚,
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚, ËÁÏÂrËÚÂÎ¸Ì˚Â

ÔrË·Ór˚, Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓr˚, ÏÓÒÚÓ‚˚Â

Ír‡Ì˚, Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËÂ éVäV, ÒÚÓqÍË

ÒÍ‚‡ÊËÌ, r‡ÒıÓ‰ÓÏÂr˚, ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ÒÚÓqÍ,
r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚‡ NN Ë ëN, ‡ Ú‡ÍÊÂ

ÍÓÌÚrÓÎ¸Ì˚Â Í‡·ÂÎË. 

èÓ˜ÚË Á‡‚Âr¯ÂÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚

ÛÔr‡‚ÎÂÌËq SCADA, r‡ÒıÓ‰ÓÏÂrÓ‚,
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ÔÓ‰‡˛˘Ëı ÒÚÓqÍÓ‚, r‡ÒÔrÂ‰ÛÒÚrÓÈÒÚ‚

NN Ë ëN, Úr‡ÌÒÙÓrÏ‡ÚÓrÓ‚, ÒËÒÚÂÏ˚

ıÎÓrËrÓ‚‡ÌËq, ÒËÒÚÂÏ˚ àÅè,
„ÂÌÂr‡ÚÓrÓ‚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ·‡Í‡,
ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚qÁË, ÍÓÌÚrÓÎ¸Ì˚ı Í‡·ÂÎÂÈ,
ÒËÒÚÂÏ˚ ÔrÓÚË‚ÓÔÓÊ‡rÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë

‡rıËÚÂÍÚÛrÌ˚ı Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚. N‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ

‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ìqq Ô‡rÚËq

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚. 

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÂÏÍÂ „rÛÌÚ‡ ÔÓ˜ÚË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚ ‰Îq ‚ÒÂ„Ó ÔrÓÂÍÚ‡.
èrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq „Ë‰rÓÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ

ËÒÔ˚Ú‡ÌËq, r‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ

ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚, ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍËı

Í‡·ÂÎÂÈ. VÒÂ„Ó 282 ÍÏ (83%)
„Ë‰rÓËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ·˚ÎÓ

Á‡‚Âr¯ÂÌÓ.èrÓˆÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËq

ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ

96%. èrËÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÚrÓËÚÂÎ¸Ì˚ı r‡·ÓÚ

Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ‚Ó‰ÓÔrÓ‚Ó‰‡,
ÔrÓÚqÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ 160 ÍÏ, ËÁ-Á‡ ÔrÓ·ÎÂÏ,
Ò‚qÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÏÂÒÚÌÓÈ Óır‡ÌÓÈ,
Ó·ÒÛÊ‰‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔÂrÂ„Ó‚Ór‡ı Ò

ÏËÌËÒÚÂrÒÚ‚ÓÏ, ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ór„‡Ì‡ÏË

‚Î‡ÒÚË Ë Óır‡ÌÌ˚ÏË Ór„‡ÌËÁ‡ˆËqÏË Ò

ˆÂÎ¸˛ rÂ¯ÂÌËq ÔrÓ·ÎÂÏ Ò Óır‡ÌÓÈ.
í‡ÍÊÂ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÒÛ·ÔÓ‰rq‰Ì˚È

‰Ó„Ó‚Ór Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, Û ÍÓÚÓrÓÈ

Ì‡Î‡ÊÂÌ˚ ıÓrÓ¯ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËq Ò

ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ór„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË. ê‡·ÓÚ˚

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq Ò ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï

ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ ÓÚ „r‡ÙËÍ‡.

ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq 10 ·ÛrËÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡ÌÍ‡ÏË.
Å˚ÎÓ Á‡‚Âr¯ÂÌÓ ·ÛrÂÌËÂ 9
Ô¸ÂÁÓÏÂÚrË˜ÂÒÍËı ÒÍ‚‡ÊËÌ Ë 39
ÔrÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ.  é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq r‡·ÓÚ ÔÓ ·ÛrÂÌË˛ ÒÍ‚‡ÊËÌ

ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 84%.

ëÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â r‡·ÓÚ˚ ‚

Á‰‡ÌËqı ‰Îq ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë

ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËq, Ì‡ÒÓÒÌ˚ı

ÒÚ‡ÌˆËqı Ë rÂÁÂr‚Û‡r‡ı Ôr‡ÍÚË˜ÂÒÍË

Á‡‚Âr¯ÂÌ˚. ëÚrÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â

r‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 95%. N‡

ÒÚrÓÈÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‚ å‡‰‡·‡ Ë åÛ‰‡‚‡rr‡

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒq ˝ÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ

r‡·ÓÚ˚. ùÎÂÍÚrÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ r‡·ÓÚ˚

‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 93%.

V˚ÔÓÎÌÂÌËÂ r‡·ÓÚ ËÓr‰‡ÌÒÍËÏË

˝ÎÂÍÚrË˜ÂÒÍËÏË ÍÓÏÔ‡ÌËqÏË EDCO,

NEPCO Ë JEPCO ÔÓ ÔÓ‰‡˜Â

˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË ÒÓÒÚ‡‚ÎqÂÚ 97%.  ä‡Í

ÍÓÏÔ‡ÌËq «NEPCO», ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q Á‡

‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÎËÌËË ˝ÎÂÍÚrÓÔÂrÂ‰‡˜Ë, Ú‡Í

Ë ÍÓÏÔ‡ÌËq «JEPCO», ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q Á‡

ÔÓ‰‡˜Û ˝ÎÂÍÚrÓ˝ÌÂr„ËË Ì‡ ÒÂ‚ÂrÌÓÈ

ÒÚÓrÓÌÂ ÏÓÒÚ‡ å‡‰‡·‡, Á‡‚Âr¯ËÎË

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË Í ˝ÌÂr„ÓÒÂÚqÏ.

äÓÏÔ‡ÌËq «EDCO»,  ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡q Á‡

˝ÎÂÍÚrÓÔËÚ‡ÌËÂ ÒÍ‚‡ÊËÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ,

ÔrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ò‚ÓÈ Ó·˙ÂÏ r‡·ÓÚ. 

èrÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒq ÔÎ‡ÌËrÓ‚‡ÌËÂ Ë

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı r‡·ÓÚ.

è‡r‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ˝ÚËÏ ‚Â‰ÂÚÒq ÍÓÌÚrÓÎ¸

Ï‡ÚÂrË‡ÎÓ‚, ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·ÓrÛ‰Ó‚‡ÌËq Ë

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÒÂrÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. VÓ‰‡

ËÁ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ ê7 ÔÓ‰‡ÂÚÒq ‚ „Î‡‚Ì˚È

rÂÁÂr‚Û‡r Ë Ò·ÓrÌ˚È ·‡Í ÔÓÒrÂ‰ÒÚ‚ÓÏ

˜Û„ÛÌÌÓ„Ó Ë ÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚrÛ·ÓÔrÓ‚Ó‰Ó‚. V

Ó·˘ÂÏ, ÔrÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 9

ÔÓ„rÛÊÌ˚ı Ì‡ÒÓÒÓ‚ ‚ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, ÍÓÚÓr˚Â

„ÓÚÓ‚˚ Í ÔÛÒÍÓ-Ì‡Î‡‰ÍÂ.

NÂ ÒÏÓÚrq Ì‡ ÚÓ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡q

‰‡Ú‡ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ ·˚Î‡ 7 qÌ‚‡rq

2013 „Ó‰‡, ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓ„Î‡ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡

ËÁ-Á‡ ÔrÓ·ÎÂÏ Ò Óır‡ÌÌÓÈ Ó·˙ÂÍÚ‡, Ò

ÍÓÚÓrÓÈ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ ‚Ó ‚rÂÏq

‚˚ÔÓÎÌÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡.  ëÓ„Î‡ÒÌÓ

Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ „r‡ÙËÍÛ, ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡q

‰‡Ú‡ Á‡‚Âr¯ÂÌËq ÔrÓÂÍÚ‡ - 4 ÒÂÌÚq·rq

2013 „Ó‰‡. ë ‰rÛ„ÓÈ ÒÚÓrÓÌ˚,

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔrÓÂÍÚ‡ r‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡‰ ÚÂÏ,

˜ÚÓ·˚ ˜‡ÒÚË˜Ì‡q ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚ ‚ ÄÏÏ‡Ì

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ‡Ò¸ r‡Ì¸¯Â.



sNOSTALJ‹

GAMA Bülten Sayı:12    Ekim-Kasım-Aralık  1996

56 GAMA BÜLTEN • 72





www.gama.com.tr

GAMA Binası

Nergis Sokak No: 9  06520 Söğütözü - ANKARA Tel: (0312) 248 42 00    Faks: (0312) 248 42 01


