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ŞENOL KESKİN
Nuclear Suppliers Development Training & Workshop Program (10-14 Aralık)

TOBB ‐ DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
Sn. ŞENOL KESKİN,
Nükleer Güç Santrallerine Tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için düzenlenen bu 5 günlük ve son derece
değerli eğitim duyurusunu bilginize sunuyorum. Kısıtlı bir katılımla gerçekleştirilecek ve firmalarla birebir
görüşmelerinde yer aldığı bu Program ve Detaylarına aşağıdaki duyuru ve bağlantı adresinden
ulaşabilirsiniz. Saygılarımla, Hakan KIZILTOPRAK (+90 530 511 77 62)

Nuclear Suppliers Development Training & Workshop Program
Ankara Sanayi Odamız koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı
çerçevesinde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK Projesi kapsamında 10‐14 Aralık 2018
tarihleri arasında Odamızda;
‐ Nükleer Güç Santralleri (NGS) genel yapı sistem ve bileşenleri,
‐ Nükleer Güvenlik Sınıflandırmaları / Nükleer güvenlik kültürü ve yönetmelikleri,
‐ TAEK Yönetmelikleri (İmalatçı Onayı, İmalat Onayı, Satınalma izni, Satınalma onayı, İmalat
bildirimleri, diğer bildirimler ...) ,
‐ Nükleer Kalite ve Nükleer Ekipman Kalifikasyonları
konularında konsolide bir eğitim gerçekleştirilecektir. Türk ve Amerikan menşeili nükleer uzmanlar
tarafından verilecek olan eğitim ile ilgili detaylı içerik ve gündem ekte paylaşılmaktadır.
Üreticilerimiz, TAEK Nükleer Yönetmelikleri başta olmak üzere, Uluslararası Nükleer Yönetmeliklere ve
NGS Kurucularının kendi proje gereksinimlerine göre üretim yapmak durumunda olduklarından,
sorumlulukları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu nedenle bu eğitimde öncelikle katılımcı
firmaların projedeki sorumluluklarına tümüyle vakıf olmasına ve bu kapsamda gerekli faaliyetlerini
buna göre planlamalarına vesile olunması amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu eğitim paketi,
katılımcıların NGS projelerinde imalatçı olarak yer alabilmelerine temel teşkil edecek gerekli
konuların büyük çoğunluğunu içermektedir.

Asgari 20 azami 30 kişiyle gerçekleştirilmesi planlanan eğitimin son gününde talep eden firmalar ile
birebir özel çalıştaylar yapılması öngörülmektedir. Eğitimlerde genel bilgilendirmeler yapılıp,
çalıştaylarda ise firmalar ile birebir görüşmeler yapılarak firmalara özel eksik hususlar tespit edilecek
ve söz konusu eksikliklerin giderilmesine ilişkin yapılması gerekenler görüşülecektir. Bu sayede
üreticilerimiz çalışmalar sonrasında kendi eksikliklerini görebilecek, faaliyetlerini ve ilgili/gerekli
yatırımlarını buna göre planlayabilecektir. Eğitim içerisinde mevcut ticari ürünlerin nükleer alanda
kullanılmasına yönelik prosedürler de anlatılacaktır. Eğitimin sonrasında, katılımcıların iştirak
edebileceği başka eğitimler de planlanmakta olup bilahare duyurulacaktır.
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Eğitim lisani İngilizce/Türkçe olarak belirlenmiştir ve tüm program süresince “simultane tercüme”
hizmetleri sunulacaktır. Eğitime katılım ücretinin kişi başına 19.636 TL+KDV olması öngörülmektedir.
NÜKSAK Projesi üyeleri için ise ücretin 9.818TL+KDV tutarında olması beklenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu eğitime katılım sağlamak isteyen firmalarımızın taleplerini 7 Kasım
2018 tarihine kadar tarafımıza e‐posta ile bildirmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
PROGRAM DETAYLARI İÇİN İLGİLİ DOKÜMANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi
İdari Koordinatör Merve Demir (Tel: 417 12 00/ 1227 E‐posta: merve.demir@aso.org.tr )
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