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Akkuyu Nükleer A .: “Temmuz ay  maa lar n   öz kaynaklar m zdan yüzde 35 zaml  ödeyece iz”

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son 
günü  yay nlanan 5 A ustos 2022 Cuma 
tarih ve 2931  say l  nüshas nda ihale bedel-
leri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 771 
milyon 957 bin 834 TL olan 51 (SB S) söz-
le meye ba lanm  ihale sonucu yay n-
land . 4 A ustos 2022 Per embe günü 
Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nla-
d  (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale 
Sonuçlar ndan 13b1 LAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer i lere, idarelere 
göre s n fland r l p ve büyükten küçü e göre s ralan p, makine ekipman ve teknik personel lis-
teleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret 
sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortala-
malar n n eklenmesi ile yay na haz rlanarak  5 A ustos 2022 Cuma tarih ve 2931  say l  (TH) 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 51  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 2 (SB S) Söz-
le meye Ba lanm  hale Sonucu yer ald . Bu 2 ihale sonucunun pazarl k usulü ile gerçekle -
tirilmesi dikkat çekti. Yine ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yakla k Maliyeti) e ik de erin 
yar s n n  üstünde ise 1  SB S yay nland . hale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 1 milyar 
250 milyon liray  geçen  bu 3 önemli (SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun özet 
ba l klar n  haberin devam nda bulabilirsiniz. 

5 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YAKLA IK MAL YET   (YM) E K DE ER ÜSTÜ (EDÜ)  
PAZARLIK USULÜ LE HALE ED LD  B LD R LEN 2 SÖZLE MEYE  
BA LANMI  HALE SONUCUNUN (SB S) ÖZET BA LIKLARI ÖYLE 
- KGM 10 BÖLGE'nin ( KN. 2022/655543 - Pazarl k ) Giresun-Espiye Aras  Ke ap Giri i 

Köprülü Kav a  km:4+281,49-6+107,88 Kesimi ikmali ihalesini 153.680.001 TL ihale bedeli 

ile AH S YAPI+TÜRKDEM R N AAT kazand . Sözle mesi  26 Temmuz 2022 Sal  tarihinde 
imzalanan yat r m n in aat  için çal malara 10 A ustos 2022 Çar amba günü ba land . Kap-
sam nda Takribi 10 km. Çevre Yolu yap m i i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 272 
gün süre verilen yat r m n 09.05.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 5 A ustos 2022 Cuma tarihli ve 2931 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

- KGM GN MD'nün ( KN. 2022/638233 - Pazarl k) Bal kesir Kuzeybat  Çevre Yolu 
km:0+000 - 9+985 Yap m ihalesini 975.814.443 TL ihale bedeli ile AHMET 
DEM REL+ULUOVA N AAT kazand . Sözle mesi  26 Temmuz 2022 Sal  tarihinde imzala-
nan yat r m n in aat  için çal malara 10 A ustos 2022 Çar amba günü ba land . Kapsa-
m nda Takribi 10 km. Çevre Yolu yap m i i i i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için 272 
gün süre verilen yat r m n 9.5.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale Sonuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, kazanan müteahhit 
firman n devam eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yetkili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 5 A ustos 2022 Cuma tarihli ve 2931 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayr ca 
daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

5 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN  
YM’S  ED’N N YARISI ÜSTÜNDE OLAN 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- Gaziantep Büyük ehir Bld  2022/520952- Osmangazi Mahallesi Park  ve Çevre Düzen-

leme Yap m i – Yat r m  121.838.017,17 TL Bedelle OTTOTEK N AAT+ENAM N AAT ha-
yata geçirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 5 A ustos 2022 Cuma  tarih 
ve 2931  say l  Taahhüt Haber Sayfa  
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Taahhüt Haber’de 5 A ustos 2022 Cuma günü  
YM’si EDÜ 2 ve ED’nin yar s  üstü 1 SB S yer buldu 

KISALTMALAR 
ED = E ik De er ( darelerce Kamu hale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygu-

lanmas  gerekli olan ve Kamu hale Kurumunca her sene güncellenen de er. 2022 y l  fi-
yatlar yla  146.815.969,-TL) 

EDÜ = E ik De er Üstü 
YM = Yakla k Maliyet (Yap m – in aat – ihalelerinde yap m  planlanan yat r m n, etüt 

ve proje a amalar nda, idarece her türlü fiyat ara t rmas  yap larak katma de er vergisi 
hariç olmak üzere belirlenen tahmini in a bedeli) 

13b1 LAN: Yap m – in aat – ihalelerinde Kamu hale Kanunun 13b1 maddesinde yer 
alan ve her sene güncellenen de er. 2022 y l  fiyatlar yla 873.705,-TL. alt  yap m – in aat 
– ihaleleri 

EKAP: Elektronik Kamu Al mlar  Platformu / Kamu hale Kurumunun kamu ihalelerinin 
duyurular n  ve sonuçlar n  yay nlad  web sitesine verdi i ad.

Taahhüt Haber’de 5 A ustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ihale ilan  yer 
al rken ED’nin yar s  üstü hiçbir ihale duyurusu yay nlanmad

Taahhüt Haber’in haftan n be inci ve son günü  yay nlanan 5 A ustos 2022 Cuma tarih ve 
2931 say l  nüshas nda tahmini yakla k maliyetleri (YM) toplam  1 milyar 200 milyon liraya 
yakla an 84 adet ihale ilan  yay nland . 4 
A ustos 2022 Per embe günü Kamu 
hale Kurumunun EKAP kapsam nda ya-
y nlad  ihale duyurular ndan 13b1 LAN 
olanlar d ar da b rak larak, derlenip, yak-
la k maliyetlerine göre büyükten küçü e 
do ru s ralan p, benzer i lere göre s n f-
land r l p, istenen makine ekipman ve tek-
nik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 
Taahhüt Haber’de yer alan bu 84 ihale 
ilan n n içinde YM’si E ik De er Üstü (EDÜ) üst s n r  belirsiz 1 ihale duyurusu yer ald . Öte 
yandan ayn  gün Taahhüt Haber’de YM’si e ik de erin (ED) yar s  üstü ve fakat e ik de erin 

alt nda hiçbir ihale ilan  yer bulmad .  5 A ustos 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer bulan 
tek EDÜ ilan olan TOK ’nin yay nlad  ihale duyurusunun detay n  haberin devam nda bulabi-
lirsiniz. 

5 A USTOS 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN TEK EDÜ HALE LANININ ÖZET BA LI I ÖYLE: 
TOK  ihale duyurusu yapt . dare, KN. 2022/765575 - Esenler Güney Proje Alan  KDGP 

3 Cami 1 Kuran Kursu 2 Mescit, 1Kapal  otapark 1 Kültür Merkezi in aat  için 6 Eylül 2022 
Sal  günü teklifleri alacak. haleye kat labilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin 
yüzde 60 ' ndan az olmamak üzere B/III grubu i ler benzer i  deneyimi olarak aran yor. 

hale ilan  özeti, sözle me tasar s , idari artname özeti, ekleri vb. istihbarat  kapsayan ihale 
duyurusu için BKZ. 5 A ustos 2022 Cuma tarihli ve 2931 say l  Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 
26 / Ayr ca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com 

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yay nlad  “Güne Bak ” statistikleri için BKZ 5 A ustos 
2022 Cuma tarih ve 2931 say l  Taahhüt Haber - Sayfa 17 

5 A ustos 2022 Cuma günü bir aç klama yapan AK-
KUYU NÜKLEER, yeni ana yüklenici TSM’nin alt yüklenici-
ler aras nda sözle melerin imzalanmas  için aktif olarak yer 
ald n  ve Temmuz ay  maa  ödemelerini T2IC’nin yapma-
d n  ve özkaynaklar ndan AKKUYU NÜKLEER olarak ya-
pacaklar n  ve T2IC’de istihdam edilen tüm i çi, mühendis 
ve yöneticilere yeni i veren olan TSM'ye geçme teklifi ya-
p ld n  bildirdi. Akkuyu NGS in aat sahas nda çal malar 
her zamanki gibi devam etmektedir. Proje yönetimi, in aat 
i lerinde kat l mc lar n yeniden düzenlenmesi karar  ile 
özellikle TITAN2 IC ÇTA  N AAT ANON M RKET  
(T2IC) ile yap lan sözle menin feshedilmesinin ard ndan, 
Akkuyu NGS’nin nükleer güç ünitelerinin in as  için yeni 
ana yüklenici irketi olan TSM ENERJ  N AAT SANAY  L -
M TED RKET  (TSM) ile alt yükleniciler aras nda sözle -
melerin yeniden imzalanmas  sürecinde aktif olarak yer 
almaktad r. 5 A ustos 2022 tarihi itibariyle, in aat ve mon-
taj i lerini yürüten irketlerin ço u i  kapsamlar yla alakal  
TSM ile sözle melerini imzalam t r. Di erleri ile de sözle -
melerin yeniden imzalanmas n n en k sa zamanda tamam-
lanmas  beklenmektedir. 

TEMMUZ 2022 AYI MAA  ÖDEMELER N   
AKKUYU NÜKLEER YAPACAK 
T2IC’nin taraflar n mutabakat  ile sözle meyi feshetmeyi 

reddetmesi ve mali konularda çal anlar n maa lar n n öden-
mesi dahil yükümlülüklerinin gere ini yerine getirmemesi ne-
deniyle AKKUYU NÜKLEER, T2IC’nin çal anlar na 

Temmuz 2022 ay n n maa  ödemelerini kendi özkaynakla-
r ndan yapmaya karar vermi tir. Türk liras  olarak maa lar  
alan çal an n ücretleri ise %35 oran nda art r lacakt r. 

TÜM Ç , M ÜHEND S ve YÖNET C LERE  
TSM’YE GEÇME TEKL F  YAPILIYOR 
Daha önce T2IC’de istihdam edilen tüm i çi, mühendis 

ve yöneticilere yeni i veren olan TSM'ye geçme teklifi ya-
p lmaktad r. Devir s ras nda, çal anlar n Türkiye Cumhuri-
yeti çal ma mevzuat  uyar nca sahip oldu u tüm haklar 
korunacakt r ve önceki i yerinde çal ma süresine ba l  
olarak k dem tazminat , kullanmad  izin tazminat  ve ihbar 
tazminat  dahil tüm hakk  olan ödemeler yap lacakt r. Bu 
önlemler, in aat sahas nda i in süreklili ini ve kalitesini, Ak-
kuyu NGS’nin in aat çal malar n  takvime uyulmas n , i çi-
lerin çal ma ko ullar  aç s ndan haklar n n korunmas n  ve 
çal anlara ücretlerin zaman nda ödenmesini sa lamak için 
al nm t r. 

ROSATOM: AKKUYU NGS'DE  
TÜRK F RMA SAYISI ARTACAK 
Öte yandan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSA-

TOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev, Cumhurba kan  
Recep Tayyip Erdo an' n Rusya Devlet Ba kan  Vladimir 
Putin ile görü mesi öncesi yapt  yaz l  aç klamada, Akkuyu 
NGS'de Türk irketleriyle çal maktan memnuniyet duyduk-
lar n  ifade etti. Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
(NGS) sahas nda çal anlar n yüzde 80'den fazlas n n Türk 
vatanda  oldu unu belirterek, bu say n n ve projedeki top-

lam Türk firmas  say s n n zamanla artaca n  bildirdi. 
AKKUYU NGS SAHASINDA ÇALI AN  
25 B N K DEN YÜZDE 80’  TÜRK VATANDA I 

irketlerin, ülkenin en büyük projesine gösterdikleri ilgi-
den memnun olduklar n  kaydeden Likhachev, "Azimlerini, 
gayretlerini, deneyim kazanma isteklerini ve nükleer endüs-
tri tedarikçileri statüsünde yeni yetkinliklerini takdir ediyo-
ruz. u anda Akkuyu NGS sahas nda yakla k 25 bin ki i 
çal yor. Bunun yüzde 80'den fazlas n  Türk in aat irket-
lerinde çal an Türk vatanda lar olu turuyor ve zamanla bu 
say  artacakt r. Projedeki toplam Türk firmas  say s  da ar-
tacakt r." de erlendirmesinde bulundu. 

Likhachev, böylesine büyük ölçekli ve teknik bak mdan 
karma k bir projenin yönetiminin tüm kat l mc lara büyük 
sorumluluklar getirdi inin fark nda olduklar n  belirterek, 
unlar  kaydetti: "Burada çal maya aday olan her irketten 

öncelikle belirlenen görevleri uygulama yetene inin onay-
lanmas n  bekliyoruz. ROSATOM'un effaf sat n alma sis-
temi Türkiye sahas nda da ba ar l  bir ekilde 
uygulanmaktad r. Sahada en nitelikli ve deneyimli yükleni-
ciler görev yapmaktad r. kinci art m z ise üstlenilen yü-
kümlülüklerin son derece effaf, dürüst ve titiz bir ekilde 
yerine getirilmesidir. Son olarak da irketin, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurba kan  Recep Tayyip Erdo an' n belirle-
di i, 2023'te ilk ünitenin in as n n tamamlanmas  hedefine 
ula lmas na katk da bulunmak için mümkün olan her eyi 
yapt n  görmek istiyoruz."


