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Merhaba 
Kudankulam!
Kudankulam’ın 5’inci Ünitesi’nin inşası 
resmen başladı. Bu inşaat, Rosatom’un 
Hindistan’da yürüttüğü nükleer 
projenin üçüncü aşamasını teşkil ediyor. 

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletiyle aynı adı 
taşıyan şehirde yer alan Kudankulam’ın 5’inci 
Ünitesi’nin temeli için ilk beton dökme işlemi 
29 Haziran’da düzenlenen bir törenle yapıldı. 

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu 
(Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, törende 
yaptığı konuşmada şunları ifade etti: 
“Kudankulam’daki nükleer santral inşa 
projesi, Rusya ve Hindistan arasında uzun 
yıllardır süregelen yakın işbirliğinin bir 
simgesidir. Ancak durmak yok-Rosatom 

en gelişmiş nükleer enerji teknolojilerine 
sahip. Hint meslektaşlarımızla işbirliği 
içinde Hindistan’daki diğer tesislerde son 
teknoloji 3+ Nesil reaktörlere sahip Rus 
tasarımı güç ünitelerinin seri inşaatını 
başlatmaya hazırız. Bu imkan, mevcut 
anlaşmalarımızda öngörülmüştür.”

Kudankulam profili

5’inci güç ünitesi, Rusya ile Hindistan 
arasında Kasım 1988’de imzalanan ve 
Haziran 1998’de ek yapılan anlaşma 
çerçevesinde inşa edildi. O tarihten bu yana 
Rosatom, Kudankulam Nükleer Santrali’nin 
iki güç ünitesinin inşasını tamamlayarak 
bunları devreye aldı. Güç ünitelerinden ilki, 
Ekim 2013’te Hindistan ulusal güç şebekesine 
bağlanırken onu Ağustos 2016’da ikincisi 
izledi. Söz konusu bu iki ünite, Hindistan’da 
yer alan en güçlü VVER-1000 reaktörleri ile 
donatılmış durumda.
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Rosatom, Kudankulam projesinin 3 ve 4’üncü 
Ünitelerinin (Etap 2) inşası devam ediyor. 
Aşama 2’nin çerçeve anlaşması Nisan 2014’te 
imzalandı. İnşanın başlamasına imkan veren 
belgelere aynı yıl Aralık’ta imza atıldı. Ünite 
3’ün temeli Haziran 2017’de, Ünite 4’ün 
temeli ise Ekim 2017’de atıldı.

Kudankulam projesinin Etap 3 (Ünite 5 
ve 6) çerçeve anlaşması Haziran 2017’de 
imzalandı. Temmuz 2017 itibariyle 
Rosatom’un mühendislik bölümü 
bünyesindeki şirketi AtomStroyExport ve 
Hindistan Nükleer Enerji Kurumu (Nuclear 
Power Corporation of India Limited-NPCIL) 
ilk planlama, tasarım mühendisliği ve temel 
ekipman tedarikine ilişkin sözleşmelere imza 
attı. 

Çalışma sahası

Rosatom ekibi ve yerel müteahhit firma, 
Ünite 5’in temeli atılmadan önce, sahada 
çok sayıda kazı ve hafriyat çalışması yaptı, 
alanda inşaat çukuru kazdı ve su yalıtımı, 
çelik takviye, gömülü çelik konstrüksiyon 
ve benzeri malzemelerin kurulumunu yaptı. 
Reaktör binası, yardımcı yapı, kontrol dairesi, 
türbin adası temellerinin yanı sıra normal 
çalışma güç kaynağı, acil durum güç kaynağı 
ve kontrol güvenlik sistemleri için yataklama 
hazırlandı.

Ünite 5, önümüzdeki iki yıllık çalışmaya 
inşa belgeleriyle teslim edildi. Öte yandan, 
Rusya’daki tesisler, birincil kurulumlar, 
reaktör adası ve türbin adası için ekipman 
üretmeye devam ediyor.

Rosatom’un enerji mühendislik bölümü 
AtomEnergoMash şirketinin bünyesinde 
yer alan Rusya’nın Volgodonsk şehrindeki 
Atommash üretim tesisi, Kudankulam Ünite 5 
ve 6’nın birincil soğutma sıvısı pompalarında 
kullanılacak dirsek boruları için Mayıs’ta iş 
parçalarının damgalama işlemlerine başladı 
ve toplamda sekiz dirsek borusu üretmeyi 
planlıyor. Birincil soğutucu pompalar, reaktör 
ve buhar jeneratörlerinden geçen birincil 
devredeki soğutma sirkülasyonunu sağlıyor.

Atommash, ayrıca Ünite 5 için dört buhar 
jeneratörü seti üretecek, 340 ton ağırlığındaki 
bu jeneratör setlerinin her birinin çapı 4 
metreden fazla ve uzunluğu da yaklaşık 15 
metre olacak. Elips şeklinde tabana sahip 
silindirik bir kap olan buhar jeneratörünün 
orta kısmında giriş ve çıkış soğutucu 
toplayıcıları bulunuyor. Kabın üst kısmında 
bir buhar bölmesi bulunurken, alt kısmında 
ise ısı değişim yüzeyini oluşturan, 16 mm 
çapında ve 10 ila 14 metre uzunluğunda 
11.000 paslanmaz çelik boru yer alıyor.

2021’in Temmuz başlarında, Rusya’nın 
kuzeybatısındaki Petrozavodsk şehrinde 
bulunan bir başka AtomEnergoMash tesisi 
olan PetrozavodskMash, Kudankulam 
Ünite 5 için birincil soğutma sıvısı boruları 
üretmeye başladı. 850 mm çapında ve 
toplam uzunluğu 146 metre olan boruların iç 
yüzeyi, elektro cüruf kaplama ile uygulanan 
korozyon önleyici bir tabakaya sahip olacak. 
Bu borular, reaktör, buhar jeneratörleri 
ve birincil soğutma pompaları gibi tesisin 
birincil devresine ait olan sistemleri ve 
ekipmanları birbirine bağlıyor.

ROSATOM HABERLERİ
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AtomEnergoMash (AEM), Rosatom’un 
enerji mühendisliği bölümü olup, nükleer, 
termik, petrol, gemi yapımı ve çelik yapım 
sanayilerine yönelik tasarım, üretim ve 
makine ve ekipman tedarikinde kapsamlı 
çözümler sunan, Rusya’nın en büyük güç 
makinesi üreticilerinden biridir. Üretim 
tesisleri Rusya, Çekya, Macaristan ve diğer 
ülkelerde bulunmaktadır.

AtomStroyExport (ASE), Rosatom’un 
mühendislik bölümü olup, nükleer 
santrallerin çoğunu yurtdışında inşa eden 
ve dünyanın en büyük nükleer inşaat 
sözleşmeleri portföyüne sahip olan küresel 
çapta bir liderdir. ASE, Avrupa, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Asya Pasifik’te hizmet 
vermektedir.

Tesis, Temmuz sonunda Ünite 5 için kaynak 
kaplaması ile buhar jeneratörlerinin bir 
bileşeni olan buhar kolektör gövdelerinin 
kaplamasına başladı. Ağırlığı 16 tonu aşan 
buhar kolektörü, değişken çap ve kalınlıkta, 
5 metreden yüksek ve 1 metreden daha kalın 
çapta duvarlı bir silindir. PetrozavodskMash, 
Kudankulam Nükleer Güç Santralinin 
5.Ünitesi için 8 adet buhar kolektör gövdesi 
göndermeyi planlıyor.

ROSATOM HABERLERİ

Kuzey Deniz Rotası
Rosatom, Kuzey Kutbu’nda, Kuzey 
Deniz Rotasının (NSR) 2030 yılına 
kadar uluslararası bir deniz yoluna 
dönüştürülmesi ve bunun sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerine uygun olarak 
yapılması şeklinde iki soruna çözüm 
üretiyor. Nükleer şirket, bu planların 
bir parçası olarak Kuzey Kutbu’ndaki 
mevcut operasyonlarına bir son verip 
Rus ve yabancı ortaklarla anlaşmalar 
yapıyor.

Rosatom, Kuzey Kutbu’ndaki operasyonları 
geliştirmek için buzkıran filosuna güveniyor. 
23 Temmuz’da Saint Petersburg’da 
düzenlenen Kuzey Kutup Dairesi Forumunda 
(Arctic Day Forum) konuşan Rosatom 
Kuzey Deniz Rota Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Vyacheslav Ruksha, nükleer 
şirketin NSR üzerindeki yük trafiğini 2024 
yılına kadar 80 milyon tona ve 2030 yılına 
kadar 110 milyon tona çıkarma planları 
olduğunu hatırlattı. Karşılaştırma yapmak 
gerekirse, 2020 yılındaki yük trafiği yaklaşık 
33 milyon ton olarak gerçekleşmişti. 
Rosatom’un bir iştiraki olan Atomflot, beş 
nükleer buzkıran ve bir LASH (Lighter 
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Aboard Ship -Güvertesinde Mavna Olan 
Gemi) taşıyıcı işletiyor. Yük trafiğini artırmak 
için yeni gemilere ihtiyaç duyulacağı aşikâr. 
Dördü Project 22220 tasarımı ve biri de Lider 
(Leader) Proje tasarımının son derece güçlü 
buzkıranı olmak üzere toplam beş nükleer 
buzkıran yapım aşamasında. Vyacheslav 
Ruksha, Project 22220 tasarımı kapsamında 
iki adet daha nükleer buzkıran inşa etme 
planları olduğunu ifade etti. Üç veya dört 
LNG ile çalışan buzkıran inşa edilmesine 
yönelik kararın bu yılın sonuna doğru 
alınması bekleniyor. Kuzey Denizi Rotasında 
gaz taşıyan şirketler, yıl boyunca navigasyona 
geçmeyi planlıyor.

Saint Petersburg’da düzenlenen Arctic Day 
Forum’da Rosatom, bölgede faaliyet gösteren 
Rus şirketlerle çeşitli anlaşmalar imzaladı. 
Bu anlaşmalardan biri, Rosatom’un köklü 
ortağı ve bir Rus madencilik devi olan 
Nornickel (temel üretim varlıkları Taimyr 
Yarımadası’nda [Sibirya’da Asya anakarasının 
en kuzeydeki noktası] bulunmaktadır) ile 
2030 yılına kadar devam edecek olan işbirliği 
anlaşması. Bu gelişmenin, buzkıranların 
yapımında bir dereceye kadar rol oynayan 
Taimyr maden yataklarının bir sonucu olduğu 
unutulmamalı. Anlaşma kapsamında ilk 
olarak, Project 22220 nükleer buzkıranlarını 
kullanarak Rosatom’un refakat hizmeti 

vermesine yönelik Rosatom ile 15 yıllık 
bir anlaşma yapılması öngörülüyor. İkinci 
husus olarak, Nornickel, Atomflot tarafından 
işletilecek olan kendi dizel-elektrikli ve LNG 
buzkıran gemisini inşa etmeyi planlıyor. 
Üçüncü olarak da, taraflar, servis dışı kalan 
Taimyr’in yerini alacak yeni bir buzkıranı 
ve Nornickel tarafından işletilen Dudinka 
buzkıran gemisinin yerine bir dizi liman 
buzkıran gemisini ortaklaşa inşa etme 
olasılığını değerlendirecek.

Nornickel’in Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve Strateji ve Stratejik Projeler Yönetimi, 
Lojistik ve Kaynak Desteği Başkanı Sergey 
Dubovitsky, “Karşılaştığımız zorluklara 
ancak bölgede çalışan ve yatırım yapan 
herkesin ortaklığı ve koordineli çabaları ile 
yanıt verilebilir” diye konuştu.

AEON’un alt şirketi Northern Star Taimyr 
Yarımadası’ndaki Syradasaiskoye yatağını 
geliştirirken, AEON, Rosatom ile Kuzey 
Kutbu’ndaki navigasyon alanında işbirliği 
yapmak için bir sözleşme imzaladı. Söz 
konusu sözleşme, Arc5 buz sınıfı gemilerin 
ve Arc6/Icebreaker6 römorkörlerinin 
inşasını öngörüyor. Arc5 ve Arc6 sınıfı 
gemiler yazın 1 metre ve sonbaharda ise 1,3 
metre kalınlığa kadar olan buzda seyrüsefer 
gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, uluslararası işletmeler de 
Rosatom ile ortaklıklar konusuna ilgi 
gösteriyor. Forumda yabancı şirketlerle iki 
anlaşma imzalanmıştı.

Bu anlaşmalardan ilki, 55 ülkede 129 şubesi 
bulunan ve dünyanın en büyük konteyner 
liman işletmecilerinden biri olan Birleşik 
Arap Emirlikleri merkezli DP World şirketi 
ile yapıldı. Bu anlaşma, Rosatom’un Kuzey 
Kutbu’ndaki ulaşım altyapısını kullanarak 
Doğu Asya’dan Kuzeybatı Avrupa’ya 
konteyner hizmetlerine kılavuzluk seyri 
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Rosatom, Kuzey Denizi Rotası’nın (NSR) 
altyapı işletmecisidir. Zorlu Kuzey Kutbu 
koşullarında NSR’de navigasyon, altyapı 
inşaatı, hidrografik destek ve güvenlik 
önlemlerinden sorumludur.

Geçtiğimiz Şubat ayında, “50 Let Podedy” 
gemisi, Kuzey Buz Denizi tarihinde bir 
kargo gemisine kış ortasında Dezhnev 
Burnu’ndan tüm Kuzey Denizi Rotası 
boyunca eşlik eden ilk nükleer buzkıran 
gemi oldu. 2020 yılının bahar ayının 
başlarında da başarıyla sonuçlanan çeşitli 
seferler gerçekleştirildi. Son başarılı 
sefer, nükleer buzkıran filosunun Kuzey 
Kutbu’ndaki seyrüsefer sezonunu daha da 
genişletmeye hazır olduğunu gösteriyor.

hizmetinin verilmesini sağlıyor. Rosatom’un 
NSR’de yük taşımacılığından sorumlu alt 
kuruluşu olan Rusatom Cargo, NSR’de 
kılavuz geçiş projesini teslim edecek bir şirket 
kurmak için DP World Russia FZCO ile bir 
anlaşma imzaladı.

DP World Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem, 
“DP World, Rusya Doğrudan Yatırım 
Fonu (Russian Direct Investment Fund-
RDIF) ile 2 milyar ABD Doları değerinde 
yatırım yapmayı taahhüt etmiştir. Rus 
ortaklarımızla çalışmaya ve Kuzey Transit 
Koridorunun sürdürülebilir kalkınmasını 
sağlayacak çözümler aramaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

İkinci anlaşma, Kazakistan merkezli KAZ 
Minerals şirketinin alt kuruluşu olan 
Baimskaya Madencilik Şirketi ile imzalandı. 
Şirket, uzun bir değerlendirmenin ardından, 
Rusya’nın en büyük altın yataklarından biri 
olan Peschanka’yı geliştirecek bir madencilik 
ve işleme tesisi olan Baimsky GOK için 
nükleer enerjinin en iyi güç kaynağı seçeneği 
olduğu sonucuna vardı. AtomEnergoMash’in 
bakım veya yakıt doldurma operasyonları 
sırasında kullanılmak üzere dört yüzer 
reaktör ünitesi, üç ana reaktör ve bir yedek 
reaktör inşa etmesi planlanıyor. Şirketler 
arasında Nisan 2022’ye kadar, elektrik 
enerjisi tedariki için bir de “al ya da öde” 
sözleşmesi imzalanması bekleniyor.

Rosatom’un Kurumsal Gelişim ve Uluslararası 
Ticaret Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill 
Komarov, yaptığı açıklamada, “Rosatom, 
Kuzey Kutup bölgesinin kalkınmasıyla 
ilgilenen işletmeleri bir araya getirecek bir 
proje geliştiricisi ve bir dayanak olmayı 
kendisine vazife olarak görüyor. Bu, 
uzun yıllar sürecek olan güçlü ortaklıklar 
kurmamız için bize muazzam fırsatlar 
sunuyor” dedi.

Rosatom, Kuzey Kutbu’ndaki faaliyetlerinin 
yanı sıra çevresel faaliyetlerle de yakından 
ilgileniyor. Rosatom Genel Müdürü Aleksey 
Lihaçev, “Kuzey Kutbu’nda faaliyetlerimizi 
sürdürüp sanayi anlamında da 
adımlar atarken, çevreye karşı da tüm 
yükümlülüklerimizi yerine getirmenin 
bir zorunluluk olduğunu unutmamalıyız. 
Ekolojik ayak izi büyük olan bir proje 
bizim tercih edebileceğimiz bir seçenek 
değildir” ifadelerini kullandı.

Rosatom ve Moskova Devlet Üniversitesi 
Deniz Araştırmaları Merkezi, düzenlenen 
“Arctic Day” etkinliği kapsamında, Arktik 
bölgesindeki su alanında, su üzerindeki ve 
su altındaki çevre güvenliğinin kapsamlı bir 
şekilde araştırılması ve gözlemlenmesine 
yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. 
Uzmanlar, NSR trafiğinin çevre üzerindeki 
insan kaynaklı etkisini belirlemek ve 
önleme tedbirleri geliştirmek amacıyla 
bir dizi faaliyet gerçekleştirecek. Bununla 
birlikte, Rosatom’a bağlı bir kuruluş olan 
ve Rus nükleer buzkıran filosunun işletmesi 

ROSATOM HABERLERİ
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ve bakımından sorumlu FSUE Atomflot 
ve Rusya Bilimler Akademisi Murmansk 
Deniz Biyolojisi Enstitüsü, Arktik ve 
etrafındaki suların çevre ve hayvan ile bitki 
yaşamı üzerindeki etkisinin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi 
konusunda iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Rosatom, Kuzey Kutbu temizleme 
projelerinde de kilit bir rol oynuyor. Şirket, 
Haziran’da, hasarlı Lepse depo gemisinden 
kullanılmış nükleer yakıtın tahliyesi 
işlemlerini tamamladı. Öte yandan, hizmet 
dışı bırakılan 123 nükleer denizaltının 
şu ana kadar 120’si sökülmüş durumda. 
123 reaktör bölmesi kıyıda depolanmak 
üzere yerleştirildi. Yaklaşık 900 kadar 
kullanılmış yakıt demeti, geçmişte nükleer 
denizaltılardan gelen likit metal soğutmalı 
reaktörün de depolandığı Gremikha 
Koyu’ndan kaldırıldı. Andreev Koylarındaki 

denizaltı üslerinde radyoaktif atık ve 
kullanılmış nükleer yakıtın kontrol altında 
tutulması ve atıkların tutulduğu bölgelerin 
rehabilitasyonu için özel tesisler inşa edildi. 
Rosatom’un çabaları sayesinde, Kuzey 
Kutbu’nun Rus kıyılarının kuzeybatısında 
birikmiş olan radyoaktivite, 2020 yılının 
sonunda 5,7 MCi’den 4,94 MCi’ye düştü.

Bunların yanı sıra Rosatom, sosyal girişimleri 
de destekliyor. Şirket, Temmuz 2021’de, 
Atomflot’un nükleer buzkıranı “50 Let 
Pobedy” (Zaferin 50. Yılı) kaptanı Andrei 
Lobusov tarafından başlatılan “Temiz Arktik” 
projesini sundu. Lobusov, bölgede geniş çaplı 
bir temizlik başlatılmasını önerdi ve ileri 
sürdüğü bu fikir, çevre örgütlerinde de geniş 
yankı uyandırdı.  

Bölümün başına

ROSATOM HABERLERİ
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Rosatom Yeni 
Ufuklara Açılıyor
Rosatom, Bolivya’da Nükleer Teknoloji 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
(CNTRD) inşa ediyor. Söz konusu proje, 
Rus nükleer şirketi için bu alanda bir 
ilk olma özelliğini taşıyor. Temmuz ayı 
sonlarında, araştırma reaktörünün 
temeli atıldı. Kurulacak olan CNTRD, 
meyve ve sebze de dâhil pek çok ürünü 
iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutarak 
gıda güvenliğini sağlarken, kanser 
hastalarının tanı ve tedavisinde de 
önemli hizmetler sunacak.

Rosatom, yakın zamana kadar Bolivya’da 
herhangi bir nükleer tesis yoktu. Rosatom, 

güç üretimi olmayan projeyle başlayarak 
ülkeye nükleer teknolojiyi getiriyor. 

Rusya ve Bolivya arasında Mart 2016’da 
araştırma reaktörleri ve parçacık 
hızlandırıcıların mühendisliği ve inşası da 
dâhil olmak üzere nükleer enerjinin barışçıl 
kullanımlarında işbirliği konusunda bir 
çerçeve anlaşması imzalandı.

2017 yılının Eylül ayında, IAEA (Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu) Genel Konferansı 
devam ederken, Rosatom’a bağlı Devlet 
İhtisas Tasarım Enstitüsü (SSDI) ile Bolivya 
Nükleer Enerji Ajansı (ABEN) arasında El 
Alto kentinde Nükleer Teknoloji Araştırmaları 
ve Kalkınma Merkezi’nin (CNTRD) inşasına 
yönelik bir anlaşmaya imza atıldı. İnşaat 
alanı deniz seviyesinden 4000 metre 
yükseklikte olan yeni merkez, dünyanın en 
yüksek irtifasına sahip nükleer tesisi olacak. 
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Rosatom’un Kurumsal Gelişim ve Uluslararası 
Ticaret Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill 
Komarov, “Bu her açıdan oldukça ilginç bir 
proje” ifadesini kullandı.

Dört etaptan oluşan inşaat projesinin ilk iki 
etabı, Preklinik Siklotron Kompleksi ve Çok 
Amaçlı Gama Işınlama Merkezini kapsıyor.

Siklotron, izotopların üretimini sağlayan 
bir çeşit parçacık hızlandırıcı. Kanser teşhisi 
ve tedavisi için Bolivya tıp merkezlerine 
tedarik edilecek. CNTRD ayrıca, 
radyofarmasötiklerin üretimine de katkıda 
bulunarak onkoloji alanında yılda 5 binden 
fazla tanı ve tedavinin yürütülmesine imkân 
verecek.

Işınlama merkezi, yüksek performanslı bir 
gama birimi kullanacak. İçindeki Kobalt-60, 
tıbbi ekipmanı sterilize etmek ve tarımsal 
ürünlerdeki zararlı bakterileri ve diğer 
patojenleri ortadan kaldırmak için kullanılan 
gama ışınlarını yayıyor. Işınlanmış ürünler, 
ürünlerin güvenli olduğunu gösteren 
uluslararası bir sembol olan RADURA ile 
işaretlenecek. Işınlama merkezinde ayrıca 
araştırma amaçlı laboratuvar düzeyinde bir 
gama ünitesi de bulunacak. Siklotron tesisi 
ve çok amaçlı ışınlama merkezinin birkaç ay 
içinde devreye alınması bekleniyor.

Projenin üçüncü etabı, bir radyobiyoloji ve 
radyoekoloji laboratuvarına yönelik. Ürün ve 
gıda maddelerinin ışınlanması için araştırma 
yapmaya ve yeni teknikler geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılacak. Araştırma, raf 
ömrünün uzatılmasına, tohum özelliklerinin 
iyileştirilmesine, iyonlaştırıcı radyasyonun 
patojenler üzerindeki etkilerinin 
incelenmesine ve radyoekolojinin diğer 
yönlerine odaklanacak.

Projenin dördüncü etabında nükleer reaktör 
ve yardımcı teknik tesisler inşa edilecek. 
Bir 200 kW termal enerji kapasiteli havuz 
tipi basınçlı su araştırma reaktörü olacak. 
Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce 
Catacora’nın hazır bulunduğu törende bu 
reaktörün temeli atıldı. İlk temel atma töreni 
öncesinde, yerel inanışlara göre projeye şans 
getireceği düşünülen bir ritüel uygulanarak 
lama kurban edildi.

Araştırma reaktörü, nötron aktivasyon 
analizi, radyoizotop ve kimya laboratuvarları 
ile birleştirilecek. Reaktör ünitesi, test ve 
deneyler yapmak, izotop üretmek ve nükleer 
endüstri çalışanları ve öğrencileri için ileri 
eğitim kursları sağlamak için kullanılacak. 
CNTRD projesinin üçüncü ve dördüncü 
etaplarının 2024 yılında hizmete girmesi 
planlanıyor.

Rosatom, nükleer araştırma merkezi için 
personel yetiştirmek amacıyla kapsamlı 
bir eğitim programı başlattı. ABEN Genel 
Müdürü Hortensia Jiménez Rivera, Strana 
Rosatom gazetesine verdiği röportajda, 
“CNTRD projesinde çalışacak olan 
Bolivyalı öğrenciler, Rusya’da nükleer 
bilim dalında eğitim alıyorlar. Bazı 
öğrenciler diplomalarını almak üzereler, 
bu öğrenciler ülkelerine döndüler ve 
siklotron ve çok amaçlı ışınlama merkezini 
devreye almak için gerekli hazırlıklarla 
meşguller,” ifadelerini kullandı. 2015-
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2020 yılları arasında Bolivya’dan gelen 
öğrenciler için Rus teknik üniversitelerinde 
119 kontenjan ayrıldı. Yapılan anlaşma, 
yaklaşık 500 yüksek nitelikli iş yaratılmasına 
imkân sağlıyor. Rosatom ayrıca Bolivyalı 
ve genel olarak İspanyolca konuşan tüm 
öğrenciler için web seminerleri düzenliyor, 
bu seminerler Şubat ve Mart 2021’de verildi.

Rosatom, bulunduğu diğer tüm ülkelerde 
olduğu gibi, Bolivya’da da yerel toplulukların 
yaşam koşullarını iyileştiren girişimleri 
destekliyor. Eylül 2020’de, Bolivya SSDI 
ofisi, koronavirüs pandemisinin ortasında 
vatandaşlarına çoğunlukla gıda ve kişisel 
koruyucu ekipman olmak üzere insani 
yardım sağladı.

Rosatom ve ABEN, 2021 yılının Nisan ayında 
El Alto şehrinde yaşayan çocuklar için bir 
etkinlik düzenledi, çocuklara sirk gösterisi 

sunuldu, çeşitli oyunlar oynandı, hediyeler 
takdim edildi ve tabii ki tatlı ikram edildi. 
Çocuklar arasında yapılan testi kazananlara, 
nükleer teknoloji hakkında en sık sorulan 
sorulara basit cevaplar veren “Nükleerin 
ABC’si” kitabı hediye edildi.  

Bölümün başına
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Nükleer Teknoloji 
Hayat Kurtarıyor
Enerji üretiminin çok ötesine geçen 
nükleer teknoloji, karmaşık kanserlerin 
teşhis ve tedavisine yardımcı olan 
nükleer tıbbı da içerir. Geçtiğimiz 
bir buçuk yılda COVID-19 hastalığını 
doğru bir şekilde teşhis etmek için 
yaygın olarak kullanılan MR ve BT 
teknikleri de nükleer teknolojinin birer 
ürünüdür. Hastanelerin inşasında yer 
alan ve sterilizasyon merkezleri inşa 
eden Rosatom, nükleer tıp alanındaki 
yetkinliklerini geliştirirken, bir yandan 
tıbbi ekipman üretmeye hazırlanıyor, bir 

yandan da izotop üretiyor.

Ağır hastalıklarla mücadele

Nükleer teknoloji, X-ışını, bilgisayarlı 
tomografi (CT) taramaları ve mamografinin 
yanı sıra Pozitron-Emisyon-Tomografisi 
(PET), Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı 
Tomografi (SPECT) benzeri radyoaktif 
işaretleyici kullanan prosedürler ile ultrason 
ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 
gibi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 
tekniklerini kapsar.

Bu teknikler, hastalığın teşhis edilmesi, 
evreleme, hastalığın tedavisi ve hastalık 
sürecinde verilen tepkisinin izlenmesi için 
radyonüklitleri (radyoaktif çekirdek) ve bu 
çekirdeklerin fiziksel özelliklerini kullanır. Bu 
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teknikler, biyoloji gibi temel bilimlerde, ilaç 
geliştirilmesi sürecinde ve klinik öncesi tıpta 
da uygulanır. Nükleer teknikler, çoğu zaman, 
ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler 
hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen 
kanseri teşhis etmek için kullanılır. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre 
sadece 2020 yılında yaklaşık 10 milyon insan 
kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ancak kanser tedavi edilebilir ve tedavi 
edilmelidir. Lancet Tıbbi Görüntüleme 
ve Nükleer Tıp Onkoloji Komisyonunun 
geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı rapor, 
bilgisayar modelleme verilerine dayanarak, 
görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi 
sayesinde 2020-2030 yılları arasında 
görülmesi olası 76 milyon kanser kaynaklı 
ölümün %3,2’sinin önlenebileceğini ortaya 
koyuyor. Raporda, “Nükleer tıp ve tıbbi 
görüntüleme hizmetlerine erişimin 
artırılması, 2030 yılına kadar dünya 
çapında yaklaşık 2,5 milyon kanser 
kaynaklı ölümü önleyecek ve 1,41 Trilyon 
ABD doları değerinde (yatırılan 1 USD 
başına 200 USD üzerinde net getiri) 
küresel ömür boyu verimlilik kazanımı 
sağlayacaktır” ifadeleri yer alıyor. Söz 
konusu çalışma, IAEA’nın 211 ülkeden 
topladığı verilere dayanıyor.

Hastalık teşhisinin yanı sıra tedavi ve hasta 
bakımındaki gelişmeler sayesinde soruna 
bütünsel olarak yaklaşılırsa, bu rakam çok 
daha yüksek miktarlara çıkabilir. Böyle bir 
durumda kanser hastalarının %12,5’ini, bir 
başka ifadeyle yaklaşık 10 milyon kanser 
hastasını kurtarmak mümkün olabilecek.

‘Erişimin artırılması’ pratikte ne anlama 
geliyor? En basit anlamıyla bu, yeni 
ekipman satın alınması ve özel nükleer tıp 
merkezlerinin inşa edilmesi demek. Raporda 
ayrıca, “Afrika’da en az beş ülkede tek bir 
BT ünitesi bile yok, gelişmiş ülkelerde 

ortalama 25000 kişiye, az gelişmiş 
ülkelerde ise 1,7 milyon kişiye bir BT 
tarayıcı düşüyor” ifadelerine yer veriliyor.

İşin aslı bu rakamlar, tıbbi cihazın 
hasta kapasitesinden ziyade cihazın 
kullanılabilirliğini göstermesi, bir başka 
ifadeyle, hasta sayısı ne kadar yüksekse, 
tanısal görüntüleme da o kadar az 
kullanılabilir.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) 
Başkanı Rafael Mariano Grossi, Onkoloji 
Komisyonu’nun raporuna ilişkin yorumunda, 
“Tıbbi görüntüleme kanser tedavisi için 
çok önemlidir, ancak bu hayat kurtaran 
teknolojilere erişimin eşit olmayan 
şartlarda olması maalesef oldukça 
şaşırtıcıdır” ifadesini kullandı.

IAEA tarafından desteklenmektedir

IAEA, tıpta nükleer teknolojinin kullanımını 
dünya genelinde teşvik etmek için bütünsel 
ve çok yönlü bir yaklaşım benimsemiştir.

2021 yılının Temmuz sonlarında “Ulaştırmayı 
Kolaylaştırma Çalışma Grubu” tarafından 
düzenlenen bir web seminerinde konuşan 
IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, 



İçeriklere geri dön

#8 (244)  Ağustos 2021 newsletter

TRENDLER

diğer hususların yanı sıra, IAEA’ya üye 
her devletin radyoaktif malzemelerin 
sevkiyatının reddedilmesine ilişkin ulusal 
bir odak noktası belirlemesi gerektiğini dile 
getirdi. Ulusal odak noktalarının dağıtım 
rotalarını koordine etme çabaları, radyoaktif 
maddelerin taşınmasını daha sorunsuz ve 
daha hızlı hale getirecek. Dünya Nükleer 
Birliği çatısı altındaki Sanayi İşbirliği Başkanı 
Serge Gorlin’e göre, bu tür malzemeler 
genellikle dolaylı ve daha karmaşık yollarla 
gönderiliyor ve bu da artan maliyetlere ve 
daha karmaşık evrak işlerine neden oluyor. 
Sonuç olarak, yılda 20 milyondan fazla 
radyoaktif madde sevkiyatı kara, deniz ve 
hava yoluyla gerçekleşiyor.

IAEA ve City Cancer Challenge Foundation 
(C/Can), aralarındaki işbirliğini genişletmek 
için Mayıs 2021 tarihinde bir anlaşma 
imzaladı. Söz konusu anlaşmayla, düşük 
ve orta gelirli şehirlerde yaşayan kanser 
hastaları için adil ve kaliteli radyasyon ilacına 
erişim şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. 
Kanser tedavisinin bir parçası olarak 
radyasyon tıbbının uygulanmasında daha 
fazla etki yaratmak için IAEA, C/Can’a uzman 
desteği sağlayacak. Taraflar, diğer hususların 
yanı sıra, ihtiyaçların değerlendirilmesi, veri 
toplanması ve kaynak seferberliği konularına 
ağırlık verecek. Ekim 2020’de IAEA ve Fransız 
Nükleer Tıp Derneği, Pratik Düzenlemeler 
hususunda anlaşmaya imza attı. 2020-2023 
dönemini kapsayan anlaşma, nükleer tıp, 
moleküler görüntüleme ve ilgili disiplinler 
alanlarında işbirliği sağlıyor.

Ayrıca, IAEA web sitesinde nükleer tıp için 
ayrılmış, tıbbi prosedürler hakkında genel 
ve ayrıntılı tavsiyeler içeren geniş bir bölüm 
bulunuyor.

Ülkeler arasında nükleer tıp

Her büyük ekonomi, nükleer tıbbın 

gelişimine önem verir. Örneğin Çin, Haziran 
2021’de, 2021-2035 arası dönemi kapsayan 
tıbbi izotopların üretimi için orta ve uzun 
vadeli planını yayınladı. Çin Atom Enerjisi 
Kurumu (CAEA) Başkan Yardımcısı Jianhua 
Zhang, planın arkasındaki mantığı şu sözlerle 
ifade etti: “Ekonomi gelişip refah seviyesi 
arttıkça, insanların sağlık hizmetlerinden 
beklentileri ve tıbbi izotoplara olan 
talep de artıyor. En sık kullanılan tıbbi 
izotoplara olan talebin yılda %5 ila %30 
arasında artacağı ve toplam talebin 
2030 yılına kadar 10 kattan fazla artış 
göstereceği tahmin ediliyor” (atominfo.
com sitesinden alınmıştır).

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan ve 
kanser tedavisine yönelik radyoterapi alan 
1,5 milyon kanser hastası da dahil olmak 
üzere 9 milyondan fazla hasta nükleer 
tıbbın sunduğu hizmetlerden faydalanıyor. 
Nuclear Medicine Europe ve Foratom, 
nükleer tıptaki sorunları çözmek için 
gayret gösteriyor. Nuclear Medicine Europe 
Başkanı ve Siemens Healthineers şirketinde 
moleküler görüntüleme iş yöneticisi Antonis 
Kalemis, AB’ye üye devletlerde nükleer tıp ve 
radyoaktif maddelerin taşınması konusunda 
tek tip bir yaklaşımın olmaması, yetersiz 
tazminat ve nükleer teknolojiye yönelik 
genel olarak olumsuz bir tutum gibi Avrupa 
Birliği’nin karşılaştığı temel sorunlara dikkat 
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çekerek bu sorunlara yönelik muhtemel 
çözümlere değindi. Bahse konu bu çözümler 
kapsamında, nükleer tıbbın Yeni Nesil 
İyileştirme Planı ve Endüstriyel Stratejiye 
dâhil edilmesi, Tıbbi Endüstri ve Araştırma 
Uygulamaları Stratejik Gündemi’nin 
(SAMIRA) onaylanması, özellikle uzak 
bölgeler için tıbbi cihaz tedarikinin 
arttırılması, sağlık hizmetleri fiyatlarının 
izlenmesi ve nükleer tıpta farklı ürün ve 
hizmetler için tazminatların bölüştürülmesi 
gibi başlıklar öne çıktı.

Nükleer tıp sektörü küresel çapta 24 
milyar ABD doları gibi bir büyüklüğe 
ulaştı. Rosatom’un tıbbi proje entegratörü 
Rusatom Healthcare, bu rakamın 2030 yılına 
kadar 43 milyar ABD Dolarına ulaşacağını 
tahmin ediyor. İzotop pazarı şu anda 6 
milyar ABD Doları seviyesinde, ancak 
Rusatom Healthcare analistleri bu rakamın 
iki kattan fazla büyüyerek 12,6 milyar 
ABD Dolarına ulaşabileceğine inanırken, 
büyümenin çoğunu nükleer tıp segmentinin 
yönlendireceğini belirtiyorlar.

Bu segmentte yer alan radyasyon kaynaklı 
teşhisin büyüklüğü, teknetyum-99m için 
öngörülen 1,7 milyar ABD doları da dâhil 
olmak üzere yaklaşık 3.6 milyar ABD dolarına 
ulaşacak. Rusatom Healthcare, terapötik 
dozun tanısal bir dozdan iki ila üç kat daha 
pahalıya mal olmasından dolayı radyasyon 
tedavisi segmentinin daha hızlı büyüyeceğini 
öngörüyor. Bu da, radyasyon tedavisine 
yönelik her seansın, teşhis prosedürüne 
nazaran hasta başına 100 ila 1000 kat daha 
fazla gelir üreteceği anlamına geliyor.

ABD, küresel pazardaki %40’lık payı ile 
nükleer tıp dünyasında tartışmasız lider, 
onu Japonya ve Almanya izliyor. Rusya ise, 
küresel nükleer tıp pazarının %5’inden daha 
azına sahip.

Rosatom’un çalışmaları

Rusya’nın tek ve dünyanın en büyük tıbbi 
izotop üreticilerinden biri olan Rosatom, 
nükleer tıp konusuna ağırlık vererek 
bu alandaki yetkinliklerini geliştirmeyi 
sürdürüyor.

Rusatom Healthcare, Rosatom’un nükleer 
tıp alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu. 
2017 yılında kurulan şirket, nükleer tıp, 
radyoaktif izotop üretimi ve dağıtımı, 
ışınlama ve sterilizasyon cihazı üretimi ve 
kapsamlı “anahtar teslim” tıbbi çözümler 
sunan 15 işletmenin ana ortaklığı. Rusatom 
Healthcare, hayat kurtaran tıbbi cihaz ve 
ilaçları Rusya’da ve yurtdışında daha geniş 
bir kitleye ulaştırmayı kendisine misyon 
edindi.

Örneğin, Rusatom Healthcare’in yan 
kuruluşlarından biri olan İzotop, 50 ülkeye 
tıbbi izotop tedarik ediyor.

Öte yandan Rusatom Healthcare, Karpov 
Fiziksel Kimya Enstitüsü’nde (Obninsk, 
Rusya) GMP (Good Manufacturing Practice 
– İyi Üretim Uygulamaları) uyumlu bir 
radyofarmasötik fabrikasının inşaatını 
başlattı. Söz konusu fabrika, Rusya’da 
lutesyum-177, aktinyum-225 ve radyum-
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223’ten hedefe özel radyofarmasötik üreten 
ilk fabrika olacak. Lutesyum-177, kötü 
huylu tümörlerin büyümesini durdurabilir 
ve hatta diğer tedavilerin sonuç vermediği 
durumlarda metastazları azaltabilir. 
Radyum-223 içeren radyofarmasötikler de, 
kimyasal özelliklerinin kalsiyuma benzemesi 
nedeniyle kemik metastazlarını tedavi etmek 
için kullanılır. Yeni fabrikanın 2024 yılında 
faaliyete geçmesi planlanıyor.

Rusatom Healthcare’in bir diğer faaliyet 
alanı da iyonize sterilizasyondur. Rusatom 
Healthcare, 2016 yılında, Moskova 
Bölgesi’nde Sterion sterilizasyon merkezini 
açtı. Bu merkez, koronavirüs pandemisinde 
kullanılan yüz maskelerinin sterilize 
edilmesini sağladı. Gama radyasyon merkezi 
Mayak’ın, 2021’in sonlarında Çelyabinsk’te 
hizmete girmesi planlanırken, Obninsk’te 
de benzer bir tesis 2022 yılında faaliyete 
geçecek. Bir başka sterilizasyon merkezinin 
de Kazan’da kurulması planlanıyor. 
Rusatom Healthcare, çok amaçlı ışınlama 
merkezlerinin inşası ve elektron hızlandırıcı 
ve gama ışını ünitesinden oluşan sterilizasyon 
istasyonlarının temini için anahtar teslim 
çözümler sunuyor.

Rusatom Healthcare, tıbbi cihaz segmentinde 

önde gelen şirketlerle ortaklaşa yerel cihaz 
üretimini teşvik ederken, Rus modelleri 
sıfırdan geliştiriyor.

Rusatom Healthcare, Elekta tarafından 
geliştirilen teknoloji ile yüksek enerjili lineer 
hızlandırıcılar üretmek için Rusya’da bir tesis 
kuruyor. Yılda 15 lineer hızlandırıcı üretecek 
olan tesis, talebin artması durumunda da 
üretimini artırma kapasitesine sahip.

Rusatom Healthcare ve GE, en popüler üç 
MRI tarayıcı modeli olan Signa Creator, 
Signa Explorer ve Signa Voyager cihazlarını 
ortaklaşa üretecek, üretilen cihazların 2022 
ortalarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Rusatom Healthcare 2022 yılında, tüm 
radyofarmasötikleri kullanarak radyonüklid 
teşhisi ve radyoterapi prosedürlerinin 
kontrolünde en iyi şekilde kullanılan kendi 
gama kameralarını üretmeyi planlıyor.

Yine 2022 yılında, 6 MeV düşük enerjili 
elektron hızlandırıcılara dayalı ONIKS 
radyoterapi komplekslerinin seri üretimine 
başlanması da planlanıyor. Bu cihazlar 
hem bağımsız şekilde, hem de cerrahi ve 
kemoterapötik tedavi yöntemleriyle bir bütün 
halinde, harici ışın radyasyon tedavisini 
kullanarak çeşitli nozolojilerin ve yapıların 
neoplazmalarını tedavi etmek için tasarlandı.

2022 yılında üretilmesi planlanan bir 
başka cihaz, yüksek doz brakiterapi için 
yepyeni Brakiterapi cihazları. Yüksek 
teknoloji brakiterapi kompleksleri, tümör 
dokuları üzerinde yüksek hassasiyetli 
tedavi prosedürlerinin gerçekleştirilmesine 
ve hastanın sağlıklı dokularının zarar 
görmesinin azaltılmasına ve ayrıca genel 
radyasyonun zararlı etkilerinin azaltılmasına 
olanak tanıyor.

Son olarak, Rusatom Healthcare, teşhis 
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ve tedavi hizmetleri sağlayacak radyasyon 
tıp merkezleri zincirini inşa ediyor. Şirket, 
2022 yılına kadar Ufa, Lipetsk, Irkutsk ve 
Obninsk’teki tıp merkezlerinin inşaatını 
bitirmeyi ve Rus ve yabancı hastalara 
tıbbi hizmet vermeye başlamayı planlıyor. 
Rusya’nın bazı bölgelerinde birkaç mobil 
tıp istasyonu kurulması da gündemde. 
Şirket, uzak bölgelerdeki tıbbi hizmetlerin 
kullanılabilirliğini iyileştirebileceğine 
inanıyor.

Bununla birlikte Rosatom, bir dizi başka ışın 
tedavisi projesinde de yer alıyor. Örneğin, 
Rus nükleer şirketi, Bolivya’da bir nükleer 

araştırma ve teknoloji merkezi inşa ediyor. 
Faaliyet alanlarından birisinin de nükleer 
tıp olması planlanan Rosatom, Tayland’da, 
Tayland Nükleer Teknoloji Enstitüsü’nde bir 
siklotron ve radyokimyasal tesisin inşaatı 
projesinde de yer alıyor. MSS-30/15 tesisi, 
onkolojik ve kardiyovasküler hastalıkların 
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ve 
Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi 
(SPECT) teşhisinde kullanılan galyum-67, 
talyum-201, bakır-64 ve zirkonyum-89’u 
üretmek üzere tasarlandı.  

Bölümün başına
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Nükleer Proje, 
Hayatları 
Değiştiriyor
Rosatom’un Türkiye’deki faaliyetleri, 
ülkenin ilk nükleer santrali olacak 
Akkuyu’nun inşasıyla sınırlı değil. Rus 
nükleer şirketi yerel sosyal olaylarda 
kendisini gösterirken, orman yangınları 
gibi acil durumlarda da gerekli 
yardımları sağlıyor.

Akkuyu şantiyesinde çalışan firmalar, 
Temmuz’da Mersin’in Pembecik köyü 
yakınlarında çıkan orman yangınının 
söndürülmesine katkıda bulundu. Söz 
konusu yangında yaklaşık 1500 hektarlık 

bir alan etkilendi. Yangının söndürülmesi 
faaliyetlerine, Akkuyu NGS şantiyesinde 
nöbet tutan itfaiye ekibi de dâhil olmak 
üzere AKKUYU NÜKLEER’den 11 kişi katıldı. 
Nükleer santralin yapımında görev alan 
müteahhit firmalar yangın bölgesine 7 tanker 
ve bir buldozer gönderdi.

Yangın söndürme çalışmalarına toplamda 
3 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter, 
165 itfaiye aracı, 25 tanker ve toplam 850 
personel katıldı. İtfaiye ekiplerinin yangının 
yayılmasını kontrol altına alması yaklaşık 50 
saat sürdü. Alevler yerleşim yerlerini tehdit 
etmezken, 81 evin sakinleri tedbir amaçlı 
tahliye edildi.

AKKUYU NÜKLEER itfaiye ekibi, Akkuyu 
şantiyesinde 7/24 görev yapıyor. Bu 
ekip, şantiyeyi günlük olarak denetliyor 
ve inşaat halindeki tesislerin yangın 
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güvenliği standartlarına uygunluğunu 
takip ediyor. AKKUYU NÜKLEER itfaiye 
ekipleri, gerektiğinde Mersin ilinde yerel 
acil servislerden gelen çağrılara yanıt 
vererek, inşa halindeki nükleer santral 
sahası yakınlarındaki orman yangınlarının 
söndürülmesinde de görev alıyor.

AKKUYU NÜKLEER, Temmuz sonlarına denk 
gelen Kurban Bayramı arifesinde, Mersin’in 
Gülnar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 
toplamda 1000 adet gıda kolisi bağışladı, 
bu yardım kolileri, ilçede yaşayan dar gelirli 
ailelere ulaştırıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanı Asım Örük, yaptığı açıklamada, 
“AKKUYU NÜKLEER’e halkımıza 
yönelik kesintisiz desteğinden dolayı 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yılın 
başlarında ilçemizin dar gelirli ailelerine 
Kurban Bayramı hediyeleri verildi ve 
umarım destek almaya devam ederler. 
Vakfımız, şirket ile vatandaşlarımız 
arasında bir aracı olarak hareket etmeye 
hazırdır” dedi.

Şirket yönetimi, Mersin halkının Kurban 
Bayramı’nı tebrik etti. AKKUYU NÜKLEER 
Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise, 

“Türkiye’ye temiz ve sürdürülebilir 
elektrik sağlayacak Akkuyu NGS projesi 
hâlihazırda Gülnar’ın en büyük işvereni 
konumunda. Bu, yerel halkın yaşamının bir 
şekilde nükleer santralle bağlantılı olacağı 
anlamına geliyor. AKKUYU NÜKLEER 
işte bu nedenle sosyal sorumluluğa 
fazlasıyla önem vermektedir. Yerel halkla 
yakın temas halindeyiz ve elimizden 
geldiğince onlara yardım ediyoruz. En 
yakınlarımıza ve sevdiklerimize sahip 
çıkmayı öğreten bir bayram olan Kurban 
Bayramı’nı kutlamak için bu kez Gülnar’ın 
yardıma muhtaç ailelerine gıda kolileri 
dağıtıyoruz” ifadesini kullandı.

Nükleer inşaat projesi halkın dikkatini 
çekmeye devam ederken, Rosatom, yerel 
halkı nükleer santral ve nükleer teknolojiler 
hakkında bilinçlendirmek için elinden 
gelenin en iyisini yapıyor. Rosatom, 
Temmuz’da Türk medyası için Leningrad 
Nükleer Santrali’ne ilk sanal basın turunu 
düzenledi. Rusya’nın en büyük santrali, 
COVID-19 salgınından önce yılda 4000’den 
fazla kişi tarafından ziyaret ediliyordu. 
COVID-19 tedbirleri kapsamında ziyaretler 
kısıtlandığı için, halkla ilişkiler yöneticilerinin 
yabancı misafirlere yönelik yeni iletişim 
biçimleri geliştirmesi gerekti. Leningrad 
Nükleer Santrali’ne yapılan 360 Derece Sanal 
Tur, nükleer endüstride türünün ilk örneği.

Ziyaretçilere tesisin çalışma prensipleri 
anlatılırken, bir kontrol odası, bir türbin adası 
ve hatta genellikle basına gösterilmeyen 
bir reaktör adasından oluşan temel tesisler 
gezdirildi. Sanal tur sırasında gazeteciler, 
yabancı öğrencilere de hizmet veren bir 
personel eğitim merkezini de ziyaret etti. 
Ayrıca Leningrad NGS’ye ev sahipliği yapan 
Sosnovy Bor şehrini de görme şansı buldu. 
Sanal tur soru-cevap bölümü ile sona ererken 
gazeteciler sordukları sorulara ayrıntılı cevap 
ve faydalı yorumlar aldı.
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AKKUYU NÜKLEER, Akkuyu NGS 
projesini Türkiye’de uygulamak üzere 
kurulmuş bir Rosatom firmasıdır. Akkuyu 
NGS, “yap-sahiplen-işlet” modeli ile 
uygulanan dünyanın ve Türkiye’nin ilk 
nükleer santralidir.

AtomEnergoMash (AEM), Rosatom’un 
enerji mühendisliği bölümüdür ve nükleer, 
termik, petrol, gemi yapımı ve çelik üretim 
endüstrileri için tasarım, üretim ve makine 
ve ekipman tedarikinde kapsamlı çözümler 
sunan Rusya’nın en büyük elektrikli 
makine üreticilerinden biridir. Rusya, 
Çekya, Macaristan ve diğer ülkelerde 
üretim tesisleri bulunmaktadır.

TÜRKİyE

Sahadaki inşaat çalışmaları an itibariyle tüm 
hızıyla devam ederken Rus şirketleri tesis için 
temel cihaz ve makineleri üretiyor.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu 
ROSATOM’un Mühendislik Bölümü 
Atommash, Temmuz’da, inşaat süreci devam 
eden Akkuyu NGS projesinin, 1 No’lu ünitesi 
için Korda akışın sağlanmasına yönelik 
kullanılan pasif sistem tankının (Passive 
Core Flooding System Tanks) montajını 
tamamladı. PCFS, bir nükleer santralin 
ikinci etabında kullanılan pasif güvenlik 
sistemlerine ait. Sistemde, her biri 120 
metreküp hacminde sekiz hidrolik tank yer 

alıyor. Pasif güvenlik sisteminin bileşeni 
olan tankların içinde 60 derece sıcaklıktaki 
sıvı borik asit çözeltisi bulunuyor. Santralin 
faaliyeti sırasında, Birincil çevrimde yer alan 
basıncın belirli bir seviyenin altına düşmesi 
durumunda, sistem otomatik olarak devreye 
giriyor ve reaktörü besliyor. Böylece korun 
soğuması sağlanıyor.

77 tondan fazla ağırlığa sahip her bir PCFS 
tankı 10,5 metre yüksekliğinde ve 4,24 metre 
çapında. Atommash, Akkuyu NGS’nin 1. ve 3. 
Üniteleri için PCFS tankları üretecek.

Atommash’da şimdiye kadar üretilen 
diğer ekipmanlar arasında Akkuyu’nun 
2’nci Ünitesi için ilk buhar jeneratörü de 
bulunuyor. Buhar jeneratörü, gövdesi 
ve çerçevesi arasındaki kaynak yerleri 
dayanıklılık ve yoğunluk testlerinden geçti.

Buhar jeneratörü, nükleer adaya ait bir ısı 
eşanjörü olup, birinci güvenlik sınıfı ürünü. 
Jeneratör, 4 metreden fazla çapa, 15 metre 
uzunluğa ve 340 ton ağırlığında sahip.  Her 
reaktör ünitesinde dört adet buhar jeneratörü 
bulunur.  

Bölümün başına


