
TANAP’ta Yüksel de var

YÜKSEL İNŞAAT VE ORTAKLARI, DEV BORU HATTI PROJESİNİN MÜTEAHHİTLERİ
ARASINDA

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Lot 2 inşaatı
Sicim-Yüksel-Akkord ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek. Projenin 36 ayda
tamamlanması planlanıyor.

Yüksel İnşaat 23 Aralık 2014 tarihinde, Türkiye’nin en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan
TANAP’ın (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) yapım
işleri için sözleşme imzaladı. Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattının ihaleye
çıkarılan ilk üç paketinden ikincisi, Yüksel’in de içinde bulunduğu Sicim (İtalya) - Yüksel
(Türkiye) - Akkord (Azerbaycan) Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek. Yaklaşık 540 milyon
ABD doları tutarındaki sözleşme kapsamında Sivas, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt il
sınırları içinde yaklaşık 450 kilometrelik 56 inç çapındaki boru hattının inşaat işleri yer alıyor.
Yapım işlerinin 36 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Gürcistan sınırından başlayıp, Türkiye’yi doğu-batı ekseninde boylu boyunca kat edecek olan
TANAP, Yunanistan sınırında TAP (Trans Adriyatik Boru Hattı) projesine bağlanacak. TANAP
projesinin Türkiye toprakları üzerindeki yapım işleri, Ardahan’dan başlayarak Edirne’ye kadar 20
ilde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1.900 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Türkiye’nin en büyük
doğalgaz boru hattı projesi olma özelliğini taşıyor. TANAP kapsamında ilk gaz akışı 2018 yılında
başlayacak. Başlangıç için yıllık 16 milyar metreküp olan taşıma kapasitesinin 2026 yılına kadar
kademeli olarak önce 23 milyar metreküpe, ardından da 31 milyar metreküpe çıkarılması
planlanıyor.

Yüksel’in 1980’li yılların başından itibaren Suudi Arabistan’da gerçekleştirmeye devam ettiği
büyük çaplı su iletim hatlarında kazandığı mühendislik ve inşaat tecrübesini, Türkiye’deki bu
önemli projede kullanabilecek olması, şirketimiz için büyük bir gurur kaynağı. Yüksel’in petrol ve
gaz endüstrisine yapacağı en büyük proje olması açısından da özel bir yere sahip olan
TANAP’ın grubumuz için hayırlı olmasını diliyoruz.

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Azerbaycan’daki Şahdeniz II sahasından
çıkarılacak doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak dev ölçekli bir boru hattı projesi.
Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgedeki gaz çeşitliliğini
artırmayı hedefleyen proje ilk kez 17 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 3. Karadeniz
Enerji ve Ekonomi Forumu’nda gündeme geldi. Azeri gazının gerek Türkiye’de satışı ve gerekse
Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden transit olarak taşınmasını öngören mutabakat zaptı 26
Aralık 2011’de Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalandı. Bu çerçevede, iki ülke tarafından
tayin edilen şirketler tarafından ortak bir konsorsiyum oluşturuldu. Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi (SOCAR) ile Türkiye’den Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), konsorsiyumun kurucu üyeleri olarak belirlendi.
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2012 baharında, projenin teknik-ekonomik fizibilitesine dair çalışmalara başlandı. Yapılan
çalışmaların ardından 26 Haziran 2012’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından boru hattının yapımına ilişkin imzalar
atıldı. Ardından, TANAP’ın Türkiye’den geçen kısmının yapımını gerçekleştirecek firmaları
belirlemek üzere ihale açıldı. İhale sonucunda Lot 1 için Fernas İnşaat, Lot 2 için
Sicim-Yüksel-Akkord ortaklığı ve Lot 3 için Tekfen İnşaat ile 23 Aralık 2014 tarihinde
sözleşmeler imzalandı.
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