
08.07.2021-13.07.2021 Akkuyu Nükleer İhaleleri 

İhale Adı Duyuru 
Bağlantısı 

İhale Son 
Başvuru Tarihi 

İrtibat İhale Özet Bilgileri 

supply of tanks of 
LCP, LDP systems 
under the lot AKU-
20-282m for 
construction of 
power units No. 1, 
2, 3, 4 of Akkuyu  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210708951
92119  

20.07.2021 / 
26.08.2021  

evgeniya.lutc
henkova@t2i
c.com 

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS'nin 1, 2, 3, 4 numaralı güç 
ünitelerinin inşası için LCP ve LDP 
sistemleri için tank temini, lot AKU-20-
282m (3-4. Güvenlik sınıfı kimyasal 
olarak demineralize su depolama 
tankı). 

transport services 
in the Russian 
Federation the 
Turkish citizens 
enrolled at Russian 
colleges within the 
AKKUYU NPP 
personnel training 
program  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210708290
7088  

30.07.2021  info@akkuyu.
com  

Küçük ölçekli alım. 
 
Akkuyu NGS için personel eğitim 
programı kapsamında Rus 
üniversitelerinde eğitim gören Türk 
vatandaşlarına Rusya Federasyonu 
topraklarında ulaşım hizmetlerinin 
sağlanması. 

Start-up panels for 
DC electric motors 
for AKKUYU NPP, 
UNITS 1, 2, 3, 4.  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210709059
9038  

26.07.2021 / 
26.08.2021  

t.a.shinkarenk
o@aaemturbi
nes.com  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS'nin 1, 2, 3, 4 numaralı güç 
üniteleri için DC motorlar için başlatma 
(Start-up) panellerinin temini. 

Provision of 
educational 
services for 
instruction of the 
Customer's 
employees of the 
labor safety, basic 
fire safety and 
methods and 
techniques of first 
aid to injured  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210708290
7089  

30.07.2021  e.sharonova
@akkuyu.co
m  

Küçük ölçekli alım. 
 
Moskova’daki Akkuyu Nükleer A.Ş. 
çalışanlarına iş güvenliği, temel yangın 
güvenliği ve yaralılara ilk yardım 
yöntem ve teknikleri konularında 
eğitim hizmetleri verilmesi. 

provision of the 
services of the 
preparation of the 
interim (quarterly) 
and annual 
financial 
statements of 
AKKUYU NÜKLEER 
ANONİM ŞİRKETİ, 
as well 
assupporting the 

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210709290
7090  

29.07.2021 / 
16.08.2021  

n.sharipova@
akkuyu.com  
 
 
 

 

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları ve 
Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları'na uygunşekilde ara (üç 
aylık) ve yıllık mali tablolarının 
hazırlanması, 2021 yarıyıl denetim 
incelemesinin ve 2021 mali tablo 



 

audit review for 
the half year of 
2021 and 
supporting the 
audit of the 
financial 
statements for 
2021 in 
accordance with 
International 
Financial Reporting 
Standards and 
Turkish Financial 
Reporting 
Standards  

denetiminin desteklenmesi hizmetlerin 
sağlanması. 
 
. 

the 
implementation of 
a list of services for 
the preparation of 
proposals for a 
communication 
strategy in the 
Republic of Turkey 
for AKKUYU 
NÜKLEER ANONIM 
ŞIRKETI  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210712290
7091  

30.07.2021  info@akkuyu.
com 

Doğrudan satın alma yöntemi ile 
gerçekleşecektir. 
 
Türkiye’deki Akkuyu Nükleer A.Ş. 
iletişim stratejisi tekliflerinin 
hazırlanmasına yönelik hizmetler 
listesinin uygulanması. 

supply of smart 
cards for the needs 
of AKKUYU 
NÜKLEER ANONİM 
ŞİRKETİ in the 
Republic of Turkey  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210712290
7092  

29.07.2021 / 
18.08.2021  

info@akkuyu.
com  

Elektronik ortamda teklifler için açık 
talep toplanmaktadır. 
 
Türkiye’deki Akkuyu Nükleer A.Ş. 
ihtiyaçlarına yönelik  Mifare akıllı kart 
temini. 

supply of check 
valves by lot AKU-
21-032 for the 
construction of 
power units No. 1, 
2, 3, 4 of the 
Akkuyu NPP.  

http://www.zak
upki.rosatom.ru
/en/210712951
92120  

22.07.2021 / 
26.08.2021  

evgeniya.lutc
henkova@t2i
c.com  

Elektronik ortamda teklifler için tek 
aşamalı açık talep toplanmaktadır. 
 
Akkuyu NGS'nin 1, 2, 3, 4 numaralı güç 
ünitelerinin yapımı için AKU-21-032 
lotu ile çek valf temini (3, 4. Güvenlik 
sınıfı). 


