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DAĞITIM YERLERİNE
 

2010 yılında Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 1200
MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik çalışmalar
başlamıştır.

Projede özellikle nükleer ada dışında kalan dikişli boruların Türkiye'den temin edilmesi
beklenmekte olup, birinci ve ikinci ünite için yakın zamanda alıma çıkılması beklenen boruların
nitelikleri ve miktarlarına ilişkin bilgiler Ek-1'de tarafınıza gönderilmektedir. Hem ilk 2 ünite hem de
üçüncü ve dördüncü ünite için boru tipleri ve miktarları belli oldukça tarafınızla paylaşılacaktır. 

Eylül 2019'da Rus devlet nükleer enerji şirketi ROSATOM'un denetimleri sonucunda TSE'nin
teknik altyapısı yeterli bulunmuş ve Ocak 2020 itibari ile TSE Akkuyu Projesi için Ana Malzeme
Kuruluşu olarak tanınmıştır. Bu yetki sayesinde Akkuyu Projesi'nde nükleer güvenliğe doğrudan etki
etmeyen malzeme ve ekipmanlara yönelik Rus standartların eşleniklerinin bulunması, eşleniği
olmayanların millileştirilmesi ve bu standartlara göre Türk imalatçıların ürünlerinin testi ve sonrasında
sertifikalandırılması TSE tarafından yürütülmektedir. TSE'nin hizmetleriyle ilgili bilgiler Ek-2'de
bulunan sunum ile tarafınıza gönderilmektedir.

Santrale yönelik ihaleler ise Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici (Titan2 IC
İçtaş İnşaat A.Ş.) tarafından Rosatom (Rus Atom Enerjisi Şirketi) kurallarına göre düzenlenmektedir.
İhalelere katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı olunması ve
bilgilendirme maksadı ile ana yüklenici tarafından İstanbul'da bir ofis (Tedarikçi İlişkileri Birimi)
kurulmuş ve bilgilendirme hattı açılmıştır. Bilgilendirme hattı ve kurumsal e-posta vasıtası ile Türk
firmalarının sorularının kesintisiz olarak yanıtlanması planlanmaktadır. Bahse konu Tedarikçi İlişkileri
Birimi'nin irtibat bilgileri, ihalelerin yayımlanacağı sayfalar, yıllık satınalma programı, tedarikçi anketi,
tedarikçi bilgilendirme videoları ve malzemelere ilişkin standart karşılaştırmalarına (GOST ve EN
karşılaştırmaları) nasıl erişim sağlanacağına ilişkin bilgi notu Ek-3'de tarafınıza sunulmaktadır. Daha
detaylı bilgi için Türk firmalarının bahse konu  ile görüşmesi tavsiyeTedarikçi İlişkileri Ofisi
edilmektedir.

Akkuyu Projesi'nde yerli boru teminini artırma çerçevesinde, işbu resmi yazımız ve ekte sunulan
bilgilerin tüm çelik boru üreticisi üyelerinizle paylaşılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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