
ANASTAS A ZOTEEVA: “PROJE KATILIMCILARININ YEN DEN  
DÜZENLENMES , MEVCUT ÇALI MA A AMASININ D NAM KLER  VE  
ÖZELL KLER  D KKATE ALINARAK YAPILMAKTADIR.  
4’ÜNCÜ ÜN TEN N N ASINA BA LANMASIYLA AKT F A AMAYA G RD K“ 
Akkuyu Nükleer A.  Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ili kin yapt  aç kla-

mada, Akkuyu NGS Projesinin takvime uygun olarak  ilerledi ini belirterek son teslim 
tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu in aat çal malar na özgü 
yeterliliklere sahip olmas  gerekti ine dikkat çekerek, “Proje yönetimi, buna uygun ola-
rak, Akkuyu NGS Projesi’nde çal malar n  tamamlayan IC çta  n aat Sanayi ve Tica-
ret A. . ile sözle menin feshedilerek, in aat i lerinde kat l mc lar n yap land r lmas n n 
yeniden düzenlenmesine karar vermi tir” dedi. Zoteeva aç klamas na öyle devam etti: 
"Proje kat l mc lar n n yeniden düzenlenmesi, mevcut çal ma a amas n n dinamikleri 
ve özellikleri dikkate al narak yap lmaktad r. 4’üncü ünitenin in as na ba lanmas yla 
aktif a amaya girdik. Proje için geli tirilen yerelle tirme yol haritas  ba ar yla uygulan-
maktad r. Hedeflenen yerelle tirme seviyesi, 6,5 milyar ABD dolar  olarak öngörülmek-
tedir. Türk irketlerine imdiden yakla k 3,2 milyar ABD dolar  tutar nda sipari  verilmi  
durumdad r. Projede yer alan Türk irketlerinin ve sahada çal -
an Türkiye Cumhuriyeti vatanda lar n n say s  da artmaya 

devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 
80’inden fazlas n  Türk vatanda lar  olu turmaktad r ve bu say  
artmaya devam edecektir. Tüm in aatç lara s k  ve titiz çal ma-
lar  için minnettar z. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye 
devam ediyoruz ve projedeki tüm kat l mc lar n da bu ekilde ça-
l maya devam edece ine güveniyoruz” 

Öte yandan sözle mesinin feshedildi i söylenen C ÇTA  N-
AAT ayn  gün yaz l   bir aç klama yaparak projede do rudan ta-

raf  olduklar  bir sözle me bulunmad na dikkat çekti ve konuyla 
ilgili detayl  bilgi verdi.  

IC ÇTA  N AAT SANAY  VE T CARET A ’N N  
YAPTI I AÇIKLAMA AYNEN ÖYLE:  
"Akkuyu Nükleer A. . taraf ndan bugün yap lan bas n aç kla-

mas nda yer alan “Akkuyu NGS projesinde çal malar n  tamam-
layan IC çta  n aat Sanayi ve Ticaret A  ile sözle menin 
feshedildi i” ifadesi gerçeklere ayk r d r. IC çta  olarak projede 
do rudan taraf  oldu umuz bir sözle me bulunmamaktad r. Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu aras nda akdedilen 
15.07.2010 tarihli Hükümetleraras  Andla ma uyar nca yap m  devam eden Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali Projesi kapsam nda irketimiz IC çta  A. .’nin Titan-2 irketiyle 
(Rosatom ortakl ) %50-50 e it oranda hissedar oldu u T2-IC Ortak Giri im irketi proje 
i vereni Akkuyu Nükleer A. . ile Mühendislik, Tedarik ve n aat Sözle mesi’ni 
22.07.2019 tarihinde imzalam t r. 

Akkuyu Nükleer A. ., 26.07.2022 tarihinde T2-IC Ortak Giri im irketi’ne haks z ve 
hukuksuz bir fesih giri iminde bulunmu  olup Proje kapsam ndaki tüm i lerin derhal 
durdurulmas  talimat  verilmi tir. 

Projeye ortak giri im orta  olarak kat l m m zdan bugüne kadar irketimizin tüm yö-
netsel, teknik ve finansal kapasitesini bu projeye adam  ve proje ilerlemesinde tüm ta-

raflar n takdir etti i ciddi bir performans seviyesini yakalam  bulunmaktay z. Nitekim 
henüz geçen hafta gerçekle tirilen 4. Güç Ünitesi temel atma töreninde tüm üst yetkili-
ler taraf ndan bu durum kamuoyu önünde övgüyle ifade edilmi tir. Projede 25 bin Türk 
personelin istihdam  sa lanm , yönetim kadrolar n n Türk mühendislerinden olu turul-
mas  sa lanm , ilgili alt yüklenicilerin, tedarikçilerin ve Türk sanayiinin projeye kat l -
m nda büyük bir çaba sarf edilmi tir. 

Akkuyu Nükleer A. . Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yat r m sözle me-
sini feshetme giri imiyle Proje’deki Türk payda l n  ortadan kald rma sonucunu olu -
turmakta ve Proje genel yüklenicisi olarak tamamen Rus men eili ba ka bir irketi tayin 
etme yönünde ad mlar atmaktad r. Söz konusu fesih giri imindeki esas amac n, Pro-
je’nin yönetimindeki Türk irketlerinin varl n  azaltmak ve ta eron seviyesine indirge-
mek oldu u aç kt r. Tamamland nda ülkemizin elektrik talebinin yüzde 10’unu tek 
ba na kar layacak Akkuyu NGS Projesi yap m sözle mesinin durdurulmas  ve tahliye 
süreçlerine ba lanmas  ile Proje’nin selametinin büyük oranda etkilenece i, böyle bir 
karar n uygulanmas n n telafisi imkans z büyük zararlara yol açaca  kaç n lmazd r. 

Gelinen noktada, tüm önceli imizin Proje’ye kendisini adam  binlerce çal an m z n 
haklar n n ve i  sa l  güvenliklerinin korunmas  oldu unu, konuyla il-
gili geli melerin bizzat takipçisi oldu umuzu ve tüm yasal haklar m z n 
en üst düzeyde kullan laca n  kamuoyuna sayg yla duyururuz. 

YEN  SÖZLE ME TSM ENERJ  N AAT  
SANAY  L M TED RKET  LE MZALANDI 
Öte yandan Akkuyu Nükleer A  dün yeni bir aç klama yaparak yeni 

sözle menin TSM ENERJ  n aat San Ltd ti (TSM) ile imzaland n  
aç klad . TSM’nin TC Kanunlar na göre kurulmu  Türkiye’de tüzel ki i-
li e sahip bir irket oldu una dikkat çekilen söz konusu aç klama 
aynen öyle:  “Proje yönetimi taraf ndan Akkuyu NGS Projesi’nde ça-
l malar n  tamamlayan IC çta  n aat Sanayi ve Ticaret A. . ile yap -
lan sözle me feshedilmi , in aat sürecinde yer alan proje 
kat l mc lar n n yeniden yap land r lmas na karar verilmi tir. Akkuyu 
Nükleer taraf ndan Türkiye Cumhuriyeti kanunlar na göre kurulmu , 
Türkiye’de tüzel ki ili i olan TSM Enerji n aat Sanayi Limited irketi 
(TSM) ile sözle me imzalanm t r. 

Mevcut alt sözle meler kapsam nda devam eden tüm i ler, Ekim 
2019'dan bu yana NGS in aat projesinde yer alan ve yüksek teknoloji 
projelerini hayata geçirme deneyimine sahip olan TSM'ye devredile-
cektir. TSM ile projede yer alan mevcut alt yüklenici irketler ile ara-

s nda, eski ana yüklenici- ortak giri im TITAN2- IC ÇTA  N AAT ANON M RKET  
ile alt yükleniciler aras nda akdedilenlere benzer yeni sözle meler yap lacakt r. Bu söz-
le melerle antiyede i in devaml l n n ve kalitesinin sa lanmas n n yan  s ra Akkuyu 
NGS için taahhüt edilen in aat tarihlerine uyulmas , i çilerin çal ma ko ullar  aç s n-
dan haklar n n korunmas  ve tüm ta eronlar n çal anlar na maa lar n n zaman nda 
ödenmesi de sa lanacakt r." 

TSM ENERJ  N AAT SANAY  LTD T ’N N  
TÜM ORTAKLARI RUSYA VATANDA I 
TSM Enerji n aat San. Ltd ti’nin 3 kurucu orta  oldu u ve bu 3 kurucu orta n da 

Rusya vatanda  oldu u bildiriliyor. 3 orta n birisi de T TAN2 olarak kay tlara geçti. 
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Anastasia Zoteeva: “Akkuyu NGS projesinde çal malar n  tamamlayan IC ÇTA   
ile sözle meyi feshederek in aat i lerini yeniden yap land rmaya karar verdik”

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu ve Melikgazi Bele-
diye Ba kan  Dr. Mustafa Palanc o lu Kayseri Serbest Bölge'de  yollar, 
hangarlar, GES (Güne  Enerji Santrali) do algaz ve muhtelif altyap  ça-

l malar n n devam etti ini söyledi. Pa-
lanc o lu son olarak KAYSER’in 
prestijine katk  sa layacak ve gümrük-
leme i lemlerine h z kazand racak Güm-
rük Giri  Kap s  için ihale yapt klar n  
sözlerine ekledi 

Kayseri Serbest Bölge'de yat r mlar n h zla 
devam etti ini söyleyen Ba kan Dr. Palanc o lu; 
“Kayseri Serbest Bölgenin geli mesi, büyümesi 
ve daha çok yat r m n buraya gelmesi Kayseri 
aç s ndan son derece önemli. Kayseri Serbest 
Bölge Kayseri ihracat n n yüzde 25'ini kar la-
yan her geçen gün daha da iyile en bir bölge-

miz. Türkiye'de 18 tane serbest bölge var, bunlar n içinde en büyük alana sahip olan 
Kayseri Serbest Bölge. Serbest Bölge Müdürümüze, Gümrük Müdürümüze ve yöne-
tim kurulu üyelerimize te ekkür ediyorum. Burada el ele verdik yeni yat r mlar, ihra-
catlar ve istihdamlar için çal yoruz. Bölgede, yeni yollar, kiralanabilir hangarlar, 
GES, do algaz ve alt yap  çal malar  uan devam ediyor.” eklinde konu tu. 

KAYSER GÜMRÜK G R  KAPISI  
HALES N  H DAYET ÇEL K KAZANDI 
Konu mas n n devam nda KAYSER’in gümrük giri  kap s  için bir ihale yapt klar n  

bildiren Palanc o lu: “Gerçekle tirdi imiz ihale sonucunda Serbest Bölge'nin güm-
rük giri  kap s n n ve çevresinin tamamen yenilenmesi için 10 firma ile ihale yapt k. 
Serbest Bölge giri  kap s n n yap m  ile araç, kamyon ve TIR giri leri çok rahatlaya-
cak. Günlük yüzlerce TIR, kamyon ve araç giri i var; dolay s yla buran n nitelikli bir 
hale gelmesi araç giri lerinin ve gümrük i lemlerinin daha rahat yap lmas  için bu ka-
p y  yapaca z. Aç k ihale usulüyle gerçekle tirilen ihalemizde Hidayet Çelik firmas  
bu ihaleyi ald . En k sa zamanda ba lay p k sa sürede Kayseri'ye yak r bir Gümrük 
giri  kap s n  yaparak hizmete açaca z. hracat  artt rmak ve ekonomimizi büyüt-
mek için çal malar m z  h z kesmeden sürdürmeye devam edece iz. ehrimize, 
Serbest Bölge'mize ve tüm sanayicilerimize hay rl  olsun” diye konu tu. 

KAYSER’de yeni yollar, kiralanabilir hangarlar, GES, do algaz ve alt yap  çal malar  devam ediyor

Çorum l Koordinasyon Kurulu 2022 Y l  3. Toplant s  
Vali Mustafa Çiftçi Ba kanl nda Yap ld . Çorum’da 
devam eden  kamu yat r mlar n n de erlendirildi i l Ko-
ordinasyon Kurulu 2022 y l  3. toplant s  27 Temmuz 
2022 Çar amba günü saat 14:00’da Çorum Ticaret ve 
Sanayi Odas  Toplant  Salonunda gerçekle tirildi. Top-
lant ya; Vali Yard mc s  Murat Ça r  Erdinç, ilçe kayma-

kamlar , belediye ba kanlar , kamu kurum ve kurulu la-
r n n bölge ve il müdürleri kat ld . 

TÜM YATIRIMLARDA  
YÜZDE 34,74 NAKD  GERÇEKLE ME VAR 
2022 y l  2. dönem itibariyle ilimiz yat r mlar n n de-

erlendirildi i toplant n n aç l  konu mas n  gerçekle -
tiren Valimiz Say n Mustafa Çiftçi; limizde 2022 y l nda 

Kamu Kurum ve Kurulu lar na ait toplam 405 adet yat -
r m projesi mevcut olup toplam proje tutar n n 
12.315.482.177,00 TL., projelerin toplam nakdi gerçek-
le me oran n n % 34,74 oldu unu belirtti. 

Toplant da yat r mc  kamu kurum ve kurulu lar n n 
yetkililerince uygulad klar  projelere ili kin sunumlar ya-
p ld .

Çorum’da devam eden yat r mlar n yat r m hacimleri 12 milyar 315 milyon liray  buldu

Akkuyu Nükleer A ’den yap lan bir aç klama ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi’nde çal malar n  tamamlayan 
IC çta  n aat Sanayi ve Ticaret A. . ile sözle menin feshedilerek, in aat i lerinde kat l mc lar n yap land r lmas n n yeniden 
düzenlenmesine karar verildi i bildirildi. Aç klaman n ard ndan C ÇTA  N AAT’tan yaz l  bir aç klama geldi. Pe i s ra 
Akkuyu Nükleer A ’de yeni bir yaz l  aç klama yaparak yeni sözle menin TSM ENERJ  N AAT ile imzaland n  bildirdi. 
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