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Türkiye'nin kilovatsaat başına gelmiş geçmiş en pahalı elektriğini (12,35 dolar/cent) 

satın alma taahhüdü verdiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi 2010 yılında Rusya ile 

imzalanmıştır. Dört reaktörlü NGS'nin ilk ünitesinin 2023'de üretime geçmesi 

hedeflenmekteydi.  

Projeyi, Rusya Federasyonu Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yönettiği Ankara 

merkezli bir firma yürütmekte ve bu firma bugün (28.03.2019) olağan genel kurulunu 

yapmaktadır.  

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan genel kurul toplantısına davet kararında “Akkuyu 

A.Ş.’nin, 28 Mart tarihli olağan genel kurulda ana sözleşme değişikliğine gitmek istediği; ve 

Türkiye'nin başta dış politika olmak üzere çok alanda geleceğini yakından ilgilendireceği 

bilgisi hem medyada hem de uzmanlarca iddia edilen bilgiler arasındadır.  

Bahsi geçen değiştirilmek istenen madde, “Amaç ve Kapsam” başlığını taşıyan 5. 

Madde olup bu maddenin mevcut 6 numaralı bendi şu şekildedir:  

“6- Fabrikalar, depolar, ticari işletmeler ve idari binalar ve diğer her türlü yapıyı inşa 

etmek… 

Şimdi de nasıl değiştirilmek istendiğine dair maddeyi aktaracağım. Mevcut maddede olmayan 

ve yarın oylanacak değişiklik kısımlarını büyük harfle alıntılıyorum” 

İlgili değişikliğin yeni hali ile şu şekildedir;  

“6. – Fabrikalar, depolar, LİMANLAR, TERMİNALLER ticari işletmeler ve idari binalar ve 

diğer her türlü yapıyı inşa etmek: DENİZCİLİK, LİMANCILIK, DEPOLAMA, YÜKLEME , 

BOŞALTMA, TAŞIMACILIK, NAKLİYECİLİK faaliyetlerinde bulunmak” 

Bahsi geçen maddede yapılan değişikliğe göre Akkuyu A.Ş. yeni ve yakın hedefleri 

arasına liman ve terminal inşa etmeyi  koymaktadır. Ana sözleşme değişikliğinden sonra 

Rosatom'un kurduğu Akkuyu A.Ş. artık denizcilik, limancılık, depolama, yükleme, boşaltma 

taşımacılık, nakliyecilik gibi bugüne kadar olmayan faaliyetlerde bulunacaktır.  



Bu bağlamda;  

1. Şirket 2010 yılında projeyi imzalamasına ve nükleer tesis gibi çok önemli bir 

faaliyet alanı yürütmesine rağmen bahsi geçen taşıma, liman, nakliye ve benzeri faaliyet 

alanları için neden 9 yıl beklemiştir?  

2. Rusya’nın bu bölgede bu faaliyet alanı çerçevesinde limancılık, depoculuk ve 

nakliyecilik faaliyetinde bulunması askeri ve istihbari bir amaç taşımakta mıdır? Bahsi 

geçen faaliyetlerin ne şekilde kimler tarafından yapılacağı ve ne şekilde denetleneceği 

belirlenmiş ya da belirlenecek midir?  

3. Rusya’nın uzun yıllar boyunca “sıcak denizlere inme” hedefi düşünüldüğünde 

bu faaliyet alanının ve nükleer bölgede yapılacak ticari değişikliklere Mersin ve Akkuyu, 

Rus Askeri ve İstihbarat bölgesine mi çevrilecektir?  


