
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) in a saha-
s nda havaland rma sistemlerinin montaj nda kullan lan 
metal borular olan hava kanallar n n üretimi için atölyede 
çal malara ba land  bildiriliyor. Tedarik, montaj ve kay-
nak, haz r ürünlerin piyasaya sürülmesi için çe itli bölge-
lere ayr lm  olan atölye ayr ca hava kanallar n n kaynak 
ba lant lar n n karbon çeli inden ar nd r lmas na yönelik 
bir bölüm de bar nd r yor. Atölye, Akkuyu NGS'nin reak-
tör bölümleri ve türbin binalar  olmak üzere ana tesisleri-
nin yan  s ra santralin genel bina ve yap lar nda 
kullan lacak yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli hava ka-
nallar  üretiyor. 

ÜRET M YAKLA IK  
40 B N METREKARE OLACAK 
Hava kanallar n n üretiminin tam kapasiteye eri mesi-

nin ard ndan Türkiye’de üretilen çeli i kullanan nükleer 
santralin güvenilir ekilde i letilmesi için önemli olan üre-
tim hacmi y lda yakla k 40 bin m2 olacak. Çok yüksek 
kalitede üretilmesi hedeflenen ürünlerin kontrolü birkaç 
a amada gerçekle tiriliyor. Hava kanallar , AKKUYU 
NÜKLEER A. . uzmanlar n n kat l m yla s k  giri  kontro-
lünden geçtikten sonra kurulum için gönderiliyor. 

MEVCUT A AMADA ATÖLYEDE  
TAM TE EKKÜLLÜ ÜRET M BA LADI 
Akkuyu Nükleer A. . Genel Müdür Birinci Yard mc s  

ve NGS Yap  leri Direktörü Sergey Butckikh, konuya 
ili kin olarak unlar  söyledi: “Akkuyu NGS in aat saha-
s nda hava kanallar n n üretimi için bir atölye in a etme 
karar , imalat zamanlamas n  optimize etme ve mekanik 
montaj i leri bölümlerine haz r ürün tedarik etme ihtiya-
c ndan kaynakland . Hava kanal  atölyesinin kurulmas  
projesinin haz rlanmas  ve hayata geçirilmesi s ras nda, 
di er nükleer santrallerin in a deneyiminden yararlan ld . 
Mevcut a amada atölyede tam te ekküllü üretim ba la-
t ld .” 

BE  BETON SANTRALI AYNI ANDA 
DÖRT GÜÇ ÜN TES N N N ASI Ç N  
BETON SA LIYOR 
n aat çal malar n n h z kazand  göz önüne al nd -

nda, çal malar n zaman nda tamamlanmas  için ge-
rekli olan çe itli malzemelerin üretim hacmi sürekli 
art yor. n aat sahas n n bat  bölgesinde faaliyet göste-
ren be  beton fabrikas  ayn  anda dört güç ünitesinin in-
as  için beton sa l yor. Buna ek olarak saha, betonarme 

bloklar n ön montaj  ve a r ekipmanlar n depolanmas  
için alanlar ve ayr ca inert malzemeler için so utulmu  
depolar ile donat ld . Sahada 2019 y l ndan bu yana, 
nükleer santral binalar n n duvar ve tavanlar n n in as  
için gerekli tüm z rhl  ve çelik yap lar n üretildi i bir güç-
lendirme atölyesi faaliyet gösteriyor. 

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS'nin in-
aat projesi, planlanan takvime uygun olarak devam edi-

yor. n aat ve montaj çal malar  dört güç ünitesinin yan  
s ra, k y  hidroteknik yap lar , güç da t m sistemleri, idari 
binalar, e itim-uygulama merkezi ve nükleer güç santrali-

nin fiziksel koruma tesisleri gibi ana ve yard mc  tesisle-
rin tüm bölümlerinde kesintisiz sürüyor. 

AKKUYU NGS 1’ NC  GÜÇ ÜN TES NE 
 ‘KUTUP V NC ’ KURULUMU TAMAMLANDI 
Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 

1’inci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumunun ta-
mamland  bildiriliyor.. Kurulum i lemi Liebherr LR 
13000 vinci kullan larak yakla k 4 saatlik bir sürede ger-
çekle tirildi. Kutup vincinin montaj n n tamamlanmas  sa-
yesinde, reaktör bölmesinin iç koruma kabu unun 
montaj , teknik ekipman n montaj  ve aç k reaktör üzerin-
deki boru hatlar n kontrol amaçl  haz rl  gibi di er a a-
malar da gerçekle tirilebilecek. 

KUTUP V NC  SANTRALIN LET M  
SÜRES  BOYUNCA KULLANILACAK 
Reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalar ndan biri 

olan kutup vinci, nükleer santraller için en yüksek güven-
lik s n f  olan birinci s n f ekipmanlardan biri olarak öne 
ç k yor. Santralin i letim süresi boyunca tüm a amalarda 
kullan lacak olan ekipman, i letme a amas nda nükleer 
yak t n yüklenmesi ve bo alt lmas  gibi i lemlerin yan  
s ra teknolojik i lemleri de gerçekle tirecek. Vinç, dev-
reye alma testlerinin tamamlanmas n n ard ndan reaktör 
binas n n merkezi salonunun herhangi bir noktas nda ta-

ma ve teknolojik i lemleri gerçekle tirmek için dairesel 
bir ray hatt  boyunca 360° dönecek. 

KUTUP V NC N N TOPLAM A IRLI I  
500 TON OLACAK 
Akkuyu Nükleer A. . Genel Müdür Birinci Yard mc s  

ve NGS Yap  leri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla il-
gili yapt  aç klamada unlar  söyledi: “Kutup vincinin 
montaj , 1’inci ünitenin yap m ndaki en önemli a amalar-
dan biri. Vincin kurulumunun zaman nda tamamlanmas  
büyük bir önem ta yor çünkü bu i lem reaktör binas nda 
daha sonraki kurulum i lemleri için program  takip etme-
mizi sa layacak. Vinç yap lar n n montaj  birkaç a a-
mada gerçekle tiriliyor ve iyi koordine edilmi  bir çal ma 

gerektiriyor. Bu i  için Türk ve Rus uzmanlar birlikte ça-
l t . Vinç 38,5 metrelik bir yüksekli e kuruluyor. imdi 
282 ton a rl ndaki kutup vincin köprüsünün demir ya-
p lar  kuruldu. leri a amas nda ek bile enlerin kurulumu 
da var. Vinç yap lar n n toplam a rl  ise yakla k 500 
ton olacak.” 

 Vincin parçalar , Akkuyu NGS sahas na Haziran 
2022'de ula m t . Parçalar, gemiden indirildikten sonra 
1’inci güç ünitesinin sahas na ta nm t . Kutup vinci, 
Rusya’n n Syzran kentinde bulunan TYAZHMASH fabri-
kas nda üretilerek Türkiye’ye getirildi.
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Akkuyu NGS in aat sahas nda ‘Hava kanallar ’ üretimine ba land

Taahhüt Haber’de 23 A ustos 2022 Sal  günü YM’si EDÜ ve 
 ED’nin yar s  üstü 1’er adet SB S yer ald

Taahhüt Haber’in haftan n ikinci günü  yay nlanan 23 A ustos 2022 Sal  tarih  ve 
2943 say l  nüshas nda ihale bedelleri toplam  bu y l n fiyatlar yla 793 milyon 701 bin  
TL olan 74 (SB S) sözle meye ba lanm  ihale sonucu yay nland . 22 A ustos 2022 
Pazartesi  günü Kamu hale Kurumunun EKAP’ta yay nlad  (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, ma-
kine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan 
müteahhit firman n ileti im bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bi-
tirdi i i lerin kümülatif toplamlar n n ve indirim ortalamalar n n eklenmesi ile yay na 
haz rlanarak 23 A ustos 2022 Sal  tarih ve 2943 say l  (TH) Taahhüt Haber’de yer 
alan bu 74  sonuç içinde YM’si (EDÜ) E ik De er Üstü 1 adet ve YM’si ED’nin yar s  
ve fakat ED’nin alt nda olan yine 1 adet SB S Taahhüt Haber’de yer ald . hale bedel-
leri toplam  bu y l n fiyatlar yla takribi 250 milyon liray  geçen bu 2 adet önemli  
(SB S) Sözle meye Ba lanm  hale Sonucunun detay n   haberin devam nda bulabi-
lirsiniz. 

23 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER BULAN YM’S  EDÜ 1 SB S’ N BA LI I ÖYLE: 
- TOK 'nin ( KN. 2022/556183 ) Konya Kad nhan  6 Etap 206 Konut 16 Dükkan 

ihalesini 169.375.000 TL ihale bedeli ile AKIN N AAT+KAM N AAT kazand . Söz-
le mesi 11 A ustos 2022 Per embe tarihinde imzalanan yat r m n in aat  için çal -
malara 18 A ustos 2022 Per embe günü ba land . Kapsam nda Tünel Kal p 
Sistemiyle 206 Adet Konut ve 16 Adet Dükkan n aatlar  le Altyap  ve Çevre Düzen-

lemesi i olan ve ihale duyurusunda yap m i i için  500 gün süre verilen yat r m n 
30.12.2023 tarihinde tamamlanmas  hedefleniyor. 

Kesinle mi  sonuç ilan  ( hale So-
nuçlar ) istihbarat n  kapsayan haberi, 
kazanan müteahhit firman n devam 
eden i leri, bitirdi i i ler dökümü, yet-
kili isimleri vb. ayr nt l  istihbarat  için 
BKZ. 23 A ustos 2022 Sal  tarihli ve 
2943 say l  Günlük Taahhüt Haber 
Sayfa: 54 Öte yandan ihaleye verilen 
tekliflerin tam listesi için BKZ 6.7.2022 
tarihli ve 2912 say l  Günlük Taahhüt 
Haber Sayfa: 75 / Ayr ca sözle meye 

ba lanm  ihale sonucunun detay  için BKZ. https://taahhuthaber.com 
23 A USTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE  
YER ALAN YM’S  E K DE ER N YARISININ ÜSTÜNDE OLAN  
1 ADET SB S’ N ÖZET BA LI I ÖYLE 
- stanbul Üsküdar Bld lt Md  2022/539043  - Üsküdar lçesi, Yavuztürk Mahallesi, 

1652 Ada, 1 Parselde Konut n aat  Yap m i  – Yat r m  89.500.000,00 TL  bedelle 
YÜKSEL  N AAT SANAY  ve T CARET LTD  gerçekle tirecek. 

Sözle meye ba lanm  ihale sonuçlar n n tam listesi için BKZ 23 A ustos 2022 
Sal  tarih ve 2943 say l  Taahhüt Haber Sayfa 48-63 
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