
EMLAK KONUT Gayrimenkul A  Kamuyu Ayd nlatma Platformuna (KAP) bir aç k-
lama yaparak stanbul Ümraniye nk lap Arsa Sat  Kar l  Gelir Payla m  i ihale-
sinin 2. Oturumunin 21.07.2022 tarihinde saat 14:30'da yap ld n  bildirdi. 2’nci 
oturum sonunda en yüksek teklif K LER GYO + B SKON YAPI’dan geldi.  ortakl n n 
teklifi öyle: 

Arsa Sat  Kar l  Sat  Toplam Geliri (ASKSTG): 3.562.000.000 TL 
Arsa Sat  Kar l  irket Pay  Toplam Geliri (ASK PTG): 1.781.000.000 TL 
Arsa Sat  Kar l  irket Pay  Gelir Oran : %50 
Yat r mc  Müteahhit: K LER GYO A. . & B SKON YAPI A. .  ORTAKLI I  
haleye verilen tüm teklifler öyle: 

 
ÇEKMEKÖY  
2 ETAP 2 KISIM  
Ç N YER  
TESL M  YAPILDI 

Öte yandan 
EMLAK KONUT ayn  
gün yapt  di er bir 
aç klamada Çekme-
köy 3 Etap 2 K s m 
in aat  için PEKER-
LER N AAT’a yer 
tesliminin yap ld n  
bildirdi. EMLAK KO-
NUT’un KAP’a yap-
t  aç klama aynen 
öyle: “ irketimiz pro-

jelerinden  stanbul 
Çekmeköy 3. Etap 2. 
K s m Konut n aat-
lar  le Altyap  Ve 
Çevre Düzenleme n-
aat  inin Yer Tes-

limi, Yüklenici 
Pekerler n . Enerji 
Ta . Tur. San. ve Tic. 
Ltd. ti'ne 
21.07.2022          
Per embe günü      
yap lm t r. 

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santra-
li’nin (NGS) 4’üncü ünitesinin in as , sahada düzenlenen tö-
renle resmen ba lad . 4’üncü güç ünitesinin in aat na 
ba lanmas yla, Akkuyu NGS Projesi’nde çal malar n n en 
yo un olaca  a amaya girilmi  oldu.  Törene, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan  Fatih Dönmez, TBMM Enerji Komisyon Ba -
kan  Ziya Altunyald z, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Ro-
satom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, AKKUYU NÜKLEER 
A. . Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin Valisi Ali Hamza 
Pehlivan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  Bakan Yard mc s  
Alparslan Bayraktar, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu Ba -
kan  Zafer Demircan ve Nükleer Enerji ve Uluslararas  Projeler 
Genel Müdürü Af n Burak Bostanc  kat ld .  

NGS SAHASINDA NÜKLEER ALTYAPI TES SLER N N  
N AATI ARTIK AYNI ANDA 4 ÜN TEDE B RDEN  
GERÇEKLE T R LECEK 
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, törende yapt  

konu mada unlar  söyledi: “Akkuyu NGS, Rusya Devlet Atom 
Enerjisi Kurumu Rosatom’un Rusya d nda yürüttü ü projeler 
içinde amiral gemisi konumundad r. Bizim en büyük in aat pro-
jemiz olan Akkuyu NGS sahas nda nükleer altyap  tesislerinin 
in aat  art k ayn  anda 4 ünitede birden gerçekle tirilecek.  Si-
zinle birlikte, nükleer santralin in aat çal malar  için ne kadar 
muazzam bir i  yap ld n  görebiliyoruz. Rus ve Türk irketleri 
aras ndaki verimli i  birli i, Türk sanayisinin projeye ilgisi ve ve-
rimli bir tedarik zincirinin olu turulmas  sayesinde projemizin iki 
ülke aras ndaki etkile imin önemli bir örne i oldu unu güvenle 
söyleyebilirim.  Modern ve güvenilir Rus nükleer teknolojileri le-
hine bir seçim yapan Türkiye Cumhuriyeti, Akkuyu NGS ile on 
y llar boyunca enerji istikrar  sa lama hedefini güvence alt na 
alacakt r.” 

FAT H DÖNMEZ: “AKKUYU NGS CUMHUR YET  
TAR H M Z N TEK KALEMDEK  EN BÜYÜK YATIRIMI” 
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan  Fatih 

Dönmez ise konu mas nda u ifadeleri kulland : “Akkuyu Nük-
leer Güç Santrali, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en 
büyük yat r m . Tamamland nda 4 reaktör elektrik talebimizin 
yüzde 10’unu tek ba na kar layacak. Akkuyu sadece ürete-
ce i elektrikle de il ayn  zamanda ye il enerji hedefimize yapa-
ca  katk yla da önemli bir rol üstlenecek. Akkuyu y lda 35 
milyon ton, i letmede kalaca  60 y l zarf nda ise toplam 2.1 
milyar ton karbon emisyonunun engelleyecek. Akkuyu’da da en 
yüksek güvenlik standartlar na sahip en son teknoloji ürünü 
üçüncü nesil VVER-1200 tipi reaktörler kullan lacak. Böylece 

enerji arz güvenli imizi çevreci, rekabetçi ve güvenilir bir enerji 
kayna yla desteklemi  olaca z.”  

N AAT ZN  2021 EK M AYINDA TÜRK YE NÜKLEER  
DÜZENLEME KURUMU (NDK) TARAFINDAN VER LD  
Akkuyu NGS'nin 4’üncü güç ünitesinin in as na ili kin lisans, 

Ekim 2021'de Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tara-
f ndan verildi.  Beton dökme çal malar ndan önce drenaj çal -
malar , çukur kaz ma çal malar , beton yast n n montaj  ve 
su yal t m , temelin güçlendirilmesi ve gömülü parçalar n mon-
taj  gibi bir dizi haz rl k yap ld . n a edilecek ünite-
nin temeline takviye ile güçlendirilmi  beton 
dökülüyor. Temel ise “döküm” olarak adlan-
d r lan 16 blo a ayr lm  durumda. Te-
mele toplamda 17 bin metreküp beton 
kar m  dökülecek. Betonlama yük-
sekli i 2,6 metre, her blo un orta-
lama hacmi ise bin 100 
metreküp olacak.  

Beton dökme 
i lemi, beton 
fabrikas n n 
laboratuvar 
uzmanlar , 
AKKUYU 
NÜKLEER 
A. . temsilci-
leri, ana in-
aat 

yüklenicisi 
TITAN 2 IC 
çta  n aat 
A. . ortak giri imi ve ba ms z in aat kontrol kurulu lar n n de-
netiminde gerçekle tirilecek.  

N AAT SAHANIN TAMAMINDA SÜRÜYOR 
n aat çal malar  sahan n tamam nda devam ediyor. 1’inci 

ünitede reaktör binas  ve türbin binas n n temel plakalar n n be-
tonlanmas  tamamland . Ayn  zamanda kor tutucu, reaktör ba-
s nç kab , buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompa üniteleri 
de tak ld  ve ana sirkülasyon boru hatt n n kayna  bitirildi. Üni-
tede ayr ca iç koruma kabu unun ( KK) be inci katman  da 
monte edildi. u anda ise kubbenin alt k sm  olan iç koruma ka-
bu unun 6’nc  katman  monte ediliyor ve kutup vincinin ön 
montaj  yap l yor. 2’nci ünitede ise kor tutucu kuruldu, reaktör 
binas n n temel plakalar n n betonlanmas  ve türbin binas  ta-

mamland . Ayr ca iç koruma kabu unun üçüncü katman  da 
monte edildi. 3’üncü ünitede de reaktör binas  ve türbin binas -
n n temel dö emelerinin güçlendirilmesi tamamlan rken, türbin 
binas n n ve reaktör binas n n temeline beton döküldü ve kor 
tutucu kuruldu. 

TÜRK TEDAR KÇ LERE VER LEN  
S PAR  HACM  3 M LYAR DOLARI A TI 
Akkuyu NGS Projesi’nin hayata geçirilmesinde Türk irketleri 

aktif olarak yer al yor. Projeye, malzeme, ekipman ve hizmet 
sa layan ve çe itli çal malar yürüten yüzlerce Türk irketi bu-
lunuyor. Türk tedarikçilere verilen sipari  hacmi imdiden 3 mil-
yar dolar  a m  durumda. Proje, bölgenin altyap s n n 
geli mesine ve istihdam art na önemli katk  sa l yor. 

ANT YEDE 25 B NDEN FAZLA ÇALI AN VAR 
Akkuyu NGS sahas nda u anda yakla k % 80'i Türkiye 

Cumhuriyeti vatanda  olan 25 binden fazla ki i çal yor. Sa-
dece geçen y l içinde Gülnar ilçesinden 600'den fazla ki i sa-
hada istihdam edildi. Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na göre Mersin’in en büyük i vereni olma 
özeli ini ta yor.  Projedeki tüm çal malar, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanl , Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Türkiye 
Enerji, Atom Enerjisi ve Madencilik Ara t rmalar  Kurumu (TEN-
MAK), Türkiye Cumhuriyeti'nin di er ilgili birimleri ve Uluslar-
aras  Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) onay  ile yak n i  birli i 
içinde yürütülüyor. 

DÖRDÜNCÜ GÜÇ ÜN TES  Ç N  
REAKTÖR BASINÇ KABI ÜRET LD  
Öte yandan Akkuyu Nükleer A ’den yap lan yeni bir aç k-

lama ile  santralin ekipman üretim çal malar n n sürdü ü ifade 
edildi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun makine yap m 
bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-Technology 
A ’nin Volgodonsk’taki ubesi Atommash’ta dördüncü güç üni-
tesi için reaktör bas nç kab n n taban n n üretildi i belirtilen 
aç klamada, unlar kaydedildi: “Reaktör bas nç kab  taban  iki 
a amal  olarak gerçekle tirildi. Öncelikle boru eklindeki dövme 
demir Atommash’ n s  ve presleme alan nda aç ld . kinci a a-
mada tabana ekil verildi. 64 ton a rl nda ve 300 milimetre 
kal nl ndaki yuvarlak ham parça, üç a amal  olarak 6 saat bo-
yunca 1020 derece s ya tabi tutuldu. Ard ndan levha bir vinç 
yard m yla pres makinesine gönderildi. Reaktör bas nç kab n n 
taban , gücü 10 bin ton olan pres makinesinde yap lan i lemle 
olu turuldu. Birinci s n f güvenlik ekipman  olma özelli i ta yan 
reaktör, içine çekirdek ve iç k s mlar n yerle tirildi i eliptik bir ta-
bana sahip dikey silindirik bir gövdeden olu uyor.” 

K sa K sa
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EMLAK KONUT Ümraniye Ink lap ASKGP halesinde  
en yüksek teklif K LER GYO + B SKON YAPI’dan geldi

Akkuyu NGS’de 4’üncü Ünite n aat  Ba lad

Ardahan’da Vali Hüseyin Öner Ba kanl nda, 2022 Y l n n 3. Dönem l Koordinasyon Ku-
rulu Toplant s  gerçekle tirildi. Vali Hüseyin Öner, yat r mc  kurulu lar n bir önceki dönemde 
yapt klar  yat r mlar  de erlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususlar  tespit ederek 
gere ini yapmak amac yla 2022 y l n n üçüncü toplant s n  gerçekle tirdiklerini söyledi. 2022 
y l  3. Dönem l Koordinasyon Kurulu Toplant s nda geçen y l yap lan çal malar n de erlen-
dirilece ini belirterek, ilimizdeki son verileri payla an Vali, yat r mc  kurulu lar m z n yat r m 
izleme raporlar na göre ilimizde 25 kurulu a ait 196 proje bulundu unu, bu projelerin toplam 
proje tutar  3 milyar 226 milyon 653 bin TL’ oldu unu söyledi. 

151 M LYON 462 B N L RA HARCANDI 
Bu projeler için önceki y llarda 741 milyon 279 bin 476 TL harcama yap lm t r. 2022 y -

l nda ayr lan ödenek tutar  ise 293 milyon 427 bin 940 TL’dir. Dönem sonuna kadar 151 mil-
yon 462 bin 530 TL harcama yap ld n  kaydetti. 

25 YATIRIM HALE A AMASINDA 
Vali ayr ca, 25 kurum ve kurulu a ait toplam 196 projeden ise devam eden projelerin 116, 

ba lanamayan projelerin 34, biten projelerin 17, ihale a amas nda ki projelerin 25 ve tasfiye 
edilen projelerin say s n n ise 4 adet oldu unu, bu projelerin 38’inin enerji, 33’ünün tar m, 
40’ n n ula t rma, 14’ünün e itim, 6’s n n sa l k, 2’sinin turizm ve 63’ünün de di er kamu hiz-
metlerine ait oldu unu dile getirdi.

Ardahan’da 2022 y l  ilk yar s nda  
151 milyon lira harcand
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