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İlginç gerçekler:

Bir uranyum yakıt peleti, bir ton petrol 
kadar enerji üretir.

TVEL 25. Yılını 
Kutluyor
Bu Eylül, Rosatom’un nükleer yakıt 
bölümü TVEL 25. yıldönümünü 
kutluyor. Rosatom küresel nükleer 
yakıt pazarının lideri olsa da nükleer 
yakıt biriminin yaptığı iş, yakıt 
üretimi ve satışından ibaret değil. 
Rosatom, enerji depolama, yeni 
materyaller, süper iletkenler, işletimden 
çıkarma hizmetleri ve diğer faaliyet 
alanlarındaki varlığını genişletiyor. 
TVEL’in faaliyetlerine yönelik daha fazla 
bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

TVEL Yakıt Şirketi’nin tarihi 12 Eylül 
1996’ya uzanıyor. Ancak bu, daha önce 

uranyumun zenginleştirilmediği veya yakıtın 
üretilmediği anlamına gelmiyor, aksine, 
uranyum zenginleştirme ve yakıt üretimi 
Sovyet nükleer endüstrisinin ilk adımlarını 
atması kadar erken başladı. İlk santrifüj 1953 
yılında devreye alınırken, dört yıl sonra Ural 
Elektrokimya Fabrikası ilk santrifüj bazlı 
uranyum ayırma tesisini devreye aldı. 

Yakıt

Uranyum zenginleştirme, TVEL’in odak 
noktasını oluşturuyor. Nükleer yakıt bölümü, 
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TVEL’in öne çıkan küresel özellikleri

15 ülkedeki 75 güç reaktörü (her altı 
reaktörden biri) Rosatom’un yakıtıyla 
çalışıyor

Dünyada üretilen nükleer yakıtın yüzde 
17’si

Uranyum zenginleştirme pazarının üçte 
birinden fazlası

Kararlı izotop pazarının %40’ı

Üretimde kullanılan 21 kimyasal 
elementin 107 izotopu

47 yan kuruluş

22.000 yüksek nitelikli çalışan

2020 yılında 662 milyon USD kâr

Önümüzdeki 10 yılda nükleer ön-uç ürün 
ve hizmetler için ihracat sözleşmelerinde 
15,7 milyar ABD doları

Çevre korumaya yıllık 30 milyon ABD 
dolar harcama

küresel zenginleştirme kapasitesinin yaklaşık 
%40’ını oluşturan dört zenginleştirme tesisi 
işletiyor. Santrifüjlerin tasarımı sürekli olarak 
geliştiriliyor.

Zenginleştirilmiş uranyum hekzaflorür, 
kaplamalara yerleştirilen ve düzeneğe 
birleştirilen yakıt peletlerini imal etmek için 
kullanılıyor. TVEL, Rusya’daki tüm nükleer 
santrallere, 15 ülkedeki güç reaktörlerine ve 
dokuz ülkedeki araştırma reaktörlerine yakıt 
sağlıyor.

Yakıt bölümü, nükleer reaktörler için, örneğin 
soğutma sıvısı kaybı kazalarına karşı daha 
dayanıklı yakıt gibi yeni yakıtlar geliştiriyor. 
Sodyum Soğutmalı Hızlı Reaktörler için MOX 
yakıtı, kullanılmış nükleer yakıttan çıkarılan 
plütonyum içerecek. Bu, nükleer yakıt 
döngüsünü “kapatma”, doğal uranyumdan 
daha fazla yararlanma ve nükleer atıkların 
en aza indirilmesine yönelik bir başka adım. 
REMIX yakıtı da yeniden işlenmiş uranyum 
ve plütonyum karışımı olup, VVER reaktörleri 
için tasarlandı. Beşinci Nesil BREST-OD-300 
kurşun soğutmalı hızlı reaktörde karışık 
uranyum plütonyum nitrür (MUPN) yakıtı 
kullanılacak.  

Süper İletkenler

Teknik süper iletkenler, 0.1 mm ila 6 mm 
çapında ve yüzlerce metreden onlarca 
kilometre uzunluğa kadar değişen, kesin 
bir süper iletken malzeme payı içeren çok 
çekirdekli kompozit tellerdir.

TVEL, 2009 yılında, ilk niyobyum-kalay süper 
iletkenlerini üretti. Rosatom, dünyanın en 
büyük Uluslararası Termonükleer Deneysel 
Reaktör (ITER) projesi için şimdiden 220 
tonun üzerinde Nb3S süper iletken tedarik 
etti.

Rosatom ayrıca, Antiproton ve İyon Araştırma 

Tesisi (FAIR) tarafından gerçekleştirilen 
Sıkıştırılmış Baryonik Madde (CBM) 
deneyinde kullanılan mıknatıs için 5 km’lik 
bir niyobyum-titanyum süper iletken iplik 
üretirken, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi) için, toplam uzunluğu 50 km olan 
süper iletken niyobyum-kalay şeritlerinden 
oluşan bir kılavuz parti üretti. Tüm teller 
yeterlilik testlerini geçerken, yalıtılmış 
dikdörtgen teller yabancı bir CT tarayıcı 
üreticisi tarafından test edilecek.

İşletimden Çıkarma

TVEL, 2008 yılından bu yana, nükleer 
ünitelerin işletimden çıkarılması hizmeti 
veriyor ve bu alanda sağlam bir idari ve 
teknolojik uzmanlık kazanmış durumda. 
Şirket, 2019 yılında Rosatom’da işletimden 
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çıkarma hizmetleri için bir entegratör 
hüviyeti kazandı. Bölüm, 2021 yılının 
Temmuz ayında, 2041 yılına kadar olan 
dönemi kapsayan bir tehlikeli sahada 
hizmetten çıkarma programını onayladı. 
Tehlikeli işlerin robot destekli otomasyonuna 
ve proje öncesi operasyonların, tasarım 
ve veri depolamanın dijitalleştirilmesine 
yaklaşık 15 milyar RUB (202,7 milyon ABD 
Doları) yatırım yapılacak.

İşletimden çıkarma pazarı büyüyor. Rosatom, 
2050 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 
1200 nükleer tesiste işletimden çıkarma 
çalışmalarının yapılması gerekeceğini 
tahmin ediyor. TVEL’i uluslararası pazarda, 
TVEL’in nükleer üniteleri işletimden çıkarma 
konusunda kapsamlı yetkinliğe sahip yan 
kuruluşu olan, Alman mühendislik şirketi 
Nukem Technologies temsil edecek. 

Enerji Depolama

Enerji depolama, bölüm için yeni ve gerekli 
olan bir iş olma özelliği taşıyor. TVEL’in yan 
kuruluşları, ulaştırma ve enerji endüstrileri 
için depolama sistemleri oluşturma 
konusunda bir hayli uzmanlık kazanmış 
durumda. Bu kuruluşlar, bölümün üretim 
tesislerinde ve nükleer enerji sektörünün 
ötesinde müşteri tesislerinde yükleyicileri 
ve diğer nakliye makinelerini yeniden 
donatıyor. 2021 yılının başlarında, TVEL’in 

enerji depolama sistemleri geliştiren yan 
kuruluşu RENERA, Güney Kore merkezli bir 
elektrot, Li-iyon hücreleri ve enerji depolama 
sistemleri üreticisi Enertech International 
şirketinin %49 hissesini satın aldı. Anlaşma, 
Rosatom’un uluslararası pazardaki varlığını 
genişletmeyi, pil bileşenlerinin tedarikini 
güvence altına almayı ve gerekli yetkinlikleri 
kazanmayı amaçlıyor. Bölüm, 2024 yılında 
Rusya’da dünya standartlarında enerji 
depolama sistemlerinin üretim tesislerini 
kurmayı ve yeni ürünleriyle dış pazarlara 
girmeyi planlıyor.

Rosatom’un yeni ürün yelpazesi, ağır yük 
kamyonları için hızlı şarjlı çekiş akülerini ve 
elektrikli araç platformu için enerji depolama 
sistemlerini içeriyor.

İzotoplar

Rosatom’un nükleer yakıt bölümünün yan 
kuruluşları da sanayi, bilim ve tıp alanına 
yönelik izotoplar üretiyor. Örneğin, TVEL, 
nötrino özelliklerinin araştırılması amacıyla 
yapılan GERDA (Ge-76’nın nötrinosuz çift-
beta bozunumunu araştıran GERmanium 
Detector Array (Germanyum Dedektör 
Dizisi) projesi) ve AMoRE (Mo-100 kullanan 
benzer bir uluslararası proje) deneyleri için 
germanyum-76 ve molibden-100 tedarik 
etti. Yeni bir kütle standardı geliştirmeyi 
amaçlayan Kilogram-3 projesi için Silikon-28 
sağlandı. TVEL, 2018’de, steril nötrinoları 
aramaya odaklanan BEST projesini koordine 
eden Rusya Bilimler Akademisi Ortak 
Nükleer Araştırma Enstitüsü için kromik 
anhidrit formunda krom-50 üretti. TVEL 
ayrıca nötrinosuz çift beta bozunumunu 
araştırmak için kullanılan başka bir izotop 
olan zirkonyum-96’nın üretimine başlamak 
için çalışıyor. Şirket ayrıca nikel-63’e 
dayanan bir nükleer pil üretmeyi planlıyor. 
Yakında piyasaya sürülecek bir diğer yeni 
ürün ise karbon-13 etiketli üre. Bu madde, 
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gastrit, mide ve peptik ülserlere neden olan 
Helicobacter pylori bakterisini tespit etmeye 
yönelik yapılan nefes testlerinde kullanılıyor.

3D yazıcılar ve lazer prototipleri

TVEL, uzun süredir 3 boyutlu baskı tozları 
üretiyor. En çok talep edilen tozlar paslanmaz 
çelik ve titanyumdan yapılıyor. Gaz 
atomizasyon tekniğini kullanan şirket, bir 
plazma atomizasyon yöntemini uygulamaya 
hazırlanıyor.

Birim ayrıca karmaşık şekilli öğelerin imalatı 
için 3D yazıcılar üretiyor. Bu noktada, 
torna tezgâhına kıyasla daha hızlı olan ve 
malzeme kayıplarını azaltan katkı teknolojisi 
kullanılıyor. Rosatom, seçici lazer eritme 
teknolojisine dayanan RusMelt 300M ve 
RusMelt 600M olmak üzere iki yazıcı modeli 
geliştirdi. Bir sonraki adım, ince toz kullanan 
bir Doğrudan Metal Biriktirme (DMD) 
yazıcısı tasarlamak.

TVEL ayrıca, seçici lazer eritme teknolojisine 
sahip 3D yazıcılar için prototip lazerler 
geliştirdi ve üretti. Aynı teknolojiye sahip bir 
de prototip yazıcı geliştirilmişti. Yeni ürünler, 
beklendiği gibi, şirketin hem Rusya hem de 
uluslararası katkı teknolojisi pazarlarında 
rekabet etmesini sağlayacak.

Geliştirilen bu teknolojiler ve ürünler, 
Rosatom’u, nükleer yakıt ve izotop işinin 
önemli bir parçası ve küresel enerji endüstrisi 
ile malzeme biliminin yeni alanlarında 
gelecek vaat eden bir oyuncu haline getiriyor.

Yüksek Kaliteli 
Kompozit 
Malzemeler
Rosatom’a bağlı kompozit bölümü 
UMATEX, havacılık alanındaki tedarik 
pazarına giriyor. Rusya’nın en son 
orta menzilli MC-21-300 uçağının 
geliştirilmesi sürecinde rol alan 
UMATEX, bir sonraki adım olarak uçak 
bileşenleri üretilmesi kapsamında Ural 
Sivil Havacılık İşleri ile ortaklık yapmayı 
planlıyor.

Dar gövdeli bir yolcu uçağı olan Rus tasarımı 
МС-21-300, uluslararası hava gösterisi 
MAKS 2021’de tanıtıldı. Uçağın toplam 
ağırlığının %30’unu oluşturan kanatlar, 
kuyruk, mekanik parçalar vb. kısımlar da 
dâhil olmak üzere çok sayıda kompozit parça 
kullanılmış olması, uçağın ayırt edici özelliği 
olarak öne çıkıyor. Kompozit malzemeler 
hafif, dayanıklı ve aşındırıcı olmayan niteliğe 
sahip. Karşılaştırmak gerekirse, karbon 
fiberin özgül ağırlığı santimetreküp başına 
sadece 1,5 gram iken, alüminyum alaşımı 
2,8 g/cu cm ve titanyum alaşımı 4,5 g/
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cm3 ağırlığında. Kompozit malzemelerin 
hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle, uçak daha 
az yakıta ihtiyaç duyuyor ve hizmet ömrü 
boyunca genellikle daha uygun maliyetli 
hizmet veriyor.

Yüksek kanat açıklığı oranına sahip МС-21-
300 kompozit kanatlarında, uçağın seyir 
yüksekliğinde aerodinamik performansını 
iyileştirmek için yeni nesil süper kritik 
kanat profilleri kullanıldı. Yabancı tedarikçi 
firmalar 2018’de projeden ayrıldıktan sonra, 
Rus hükümeti bir ithalat ikamesi programı 
başlattı. Uçağın kanat panelleri, Alabuga-
Volokno’da (UMATEX’in bir parçası) üretilen 
karbon fiberden yapılmış bir bağlayıcı bant 
kullanılarak üretiliyor. Orta kanatlar da 
Rosatom karbon fiberden yapılmış halde.

Montajı IRKUT Corporation’da 
gerçekleştirilen МС-21-300 uçağının parça 
ve bileşenleri, uçak üreten firmalarla 
yapılan UMATEX ortaklıklarının tek örneği 
değil. UMATEX ve Ural Sivil Havacılık 
İşleri (UWCA), MAKS-2021 Uluslararası 
Havacılık ve Uzay Fuarı’nda ortak girişim 
anlaşması imzaladı. Ortak girişim, UWCA’nın 
uzmanlaştığı küçük uçaklar için kompozit 
parçalar üretecek. Ürün portföyünde, 
kompozit malzemelerden yapılmış tescilli 
bir eğitim uçağı UTS-800 yer alıyor. Taraflar 
ayrıca nükleer endüstri için ürünler üretmeye 
yönelik olası planları da tartışıyorlar. 
Uluslararası pazarlar ve diğer uygulamalar da 
değerlendiriliyor.

Şu anda taraflar, 2022’de devreye alınması 
planlanan yeni tesis için yer araştırması 
yapıyor. UMATEX ve UWCA, araştırma ve 
personel eğitimi için kullanılan yapay zekâ 
ile kompozit malzemeler için bir yetkinlik 
merkezi de kuracak.

Kurulması planlanan yeni üretim tesisi, 
Rosatom’un, uçaklar için malzeme, parça ve 

bileşen tedarik etmesini sağlayacak.

Rosatom’un imal ettiği kompozit 
malzemeler, havacılık endüstrisinin yanı 
sıra deniz taşımacılığı gibi diğer taşımacılık 
sektörlerinde de kendine yer buluyor. 
Örneğin Grifon yolcu katamaranlarının 
üretiminde UMATEX kompozit malzemeler 
kullanılıyor. Rus şirket, ürünlerini Pacifico 
Adventure 99 katamaranları ve yüksek 
kaliteli yatlar inşa eden İtalyan gemi inşa 
şirketleri Azimut ve San Lorenzo’ya da 
tedarik ediyor.

UMATEX ayrıca Kawasaki Puccetti Yarış 
Takımı’nın yarış motosikletleri için gövde 
kiti üzerinde üç boyutlu bir etki yaratan bir 
dokuya sahip Airforce karbon fiber kumaştan 
gövde kitleri de üretiyor. Bu yıl ilk kez, 
Kawasaki Puccetti Yarış Takımı’ndan bir 
yarışçı, Britanya Superbike Şampiyonası’na 
(BSB) kompozit gövde kitine sahip bir 
motosikletle katılacak.  

Bölümün başına

ROSATOM HABERLERİ
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Ruppur’un İnşaatı 
Son Sürat Devam 
Ediyor
Bu konunun odak noktası Bangladeş. 
Ülkenin ilk nükleer enerji santrali 
Ruppur’un zamanında devreye 
alınmasını ve güvenli çalışmasını 
sağlamak adına inşaat işleri, ekipman 
üretimi ve teslimatı ve personel eğitimi 
tüm hızıyla devam ediyor. 2021’de 
gerçekleşen önemli olaylara ilişkin 
derlememiz şöyle:

Ruppur, Bangladeş’in ilk nükleer santrali 
ve genel anlamda ilk nükleer projesi. Bu da 
projeyi, ülkenin ekonomi, eğitim, bilim ve 
yaşam kalitesi anlamında daha da önemli 
hale getiriyor.

Nükleer santrale ilişkin çerçeve anlaşma, 
Kasım 2011’de imzalanırken, Aralık 2015’te 
VVER-1200 reaktörlü iki üniteli bir nükleer 
santral için genel inşaat sözleşmesine imza 
attı. Söz konusu anlaşma, tarafların taahhüt ve 
yükümlülüklerini, son teslim tarihlerini, yapım 
sırası ve tesis inşaatı ile ilgili diğer hüküm 
ve koşulları belirliyor. Ulusal düzenleyici 
kurumu, Kasım 2017’de, nükleer santral için 
inşaat ruhsatı verdi. Aynı yıl, Ünite 1’in temeli 
için ilk beton döküldü. 2. Ünite’nin inşaatına 
ise resmi olarak Temmuz 2018’de başlandı.

ROSATOM COğRAfyASı
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Novovoronej-2 NGS, Ruppur santrali için bir 
referans model olarak hizmet etti. Referans 
birimleri, en yüksek güvenlik standartlarını 
karşılayan III+ nesil reaktörlerden oluşuyor.

Ağustos ayında, Ünite 1 reaktör binasında iç 
koruma kubbesinin montajı, toplam ağırlığı 
230 ton olan çelik yapılar yerleştirilerek 
tamamlandı. Ünite 2’de, 4. iç muhafaza 
katmanı, planlanandan önce, Haziran 
ayında 38,5 m seviyesine kadar betonlandı. 
Hâlihazırda 5. katman, 44,1 m yüksekliğe 
ulaşacak şekilde betonlanıyor.

Şantiyeye 2021 yılında teslim edilen 
ekipman öncelikle Ruppur’un 2.Ünitesi 
için tasarlanmıştı. 1. Ünite için gerekli 
tüm makine ve ekipman daha önce teslim 
edilmişti. ZiO-Podolsk (Rosatom’un Makine 
Mühendisliği Bölümü AtomEnergoMash’in 
bir parçası), geçtiğimiz Mart ayında, ara 
ısıtıcılar, nemli buharı kurutmak ve aşırı 
derecede ısıtmak için tasarlanan bir nem 
separatörü ara ısıtıcı ve bir yüksek basınçlı ön 
ısıtıcı tedarik etti. Yüksek basınçlı ön ısıtıcılar, 
buhar jeneratörüne beslenen suyu ısıtıyor. 
Ay sonunda ZiO-Podolsk, nem separatörü 
ara ısıtıcı için separatörden nemi toplamak 
amacıyla tasarlanan bir ayırma tankı üretti. 

Mart 2021’de PetrozavodskMash 

(AtomEnergoMash’in bir başka yan kuruluşu), 
Ünite 1 ve 2’nin türbin adaları için on iki yüksek 
basınçlı sürgülü vana üretti. Vanalar, tahliye 
sisteminin ve türbin yağlama sisteminin güvenli 
çalışmasını sağlamak için su beslemesinin 
kapanmasını sağladı. Şirket, Haziran ayında, 
ilk birincil soğutma sıvısı pompasını monte 
etti. Bu pompalar, birincil döngüde soğutma 
sıvısı sirkülasyonu sağlıyor ve yaklaşık 160 
MPa basınç ve 300°C sıcaklık altında çalışıyor. 
Her VVER-1200 reaktöründe dört adet birincil 
soğutma sıvısı pompası bulunuyor.

Pandemi sırasında sahada güvenlik, sadece 
kurallara riayet etmek değil, aynı zamanda 
aşıyı da ifade ediyor. Ruppur santralinin 
şantiyesinde çalışan 1.000 işçi için aşı 
yapıldı. İlk gün 800 işçi aşı için kayıt yaptırdı. 
ASE Başkan Yardımcısı ve Ruppur inşaat 
projesinin Direktörü Alexey Deriy, yaptığı 
açıklamada, “ASE, çalışanlarının sağlığına 
karşı sorumlu davranır. Bu, güvenlik 
kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
proje, Rosatom’un, çalışanlarına Covid-19 
aşısı yaptırmayı teklif ettiği ilk uluslararası 
proje olma niteliğindedir” diye konuştu.

Rosatom’un Bangladeş’te üstlendiği bir 
diğer önemli görev, nükleer santralin 
geleceği için hem inşaat işçilerini hem de 
işletme personelini eğitmektir. Önceden 
mesleki eğitim kursları mobil bir merkezde 
yapılırken, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda, 
tesiste, inşaat ve montaj işçileri için sabit bir 
eğitim merkezi açıldı.

Açılan yeni merkezde Bangladeşli işçiler, 
yeni bir meslek edinerek veya niteliklerini 
geliştirerek kariyer yollarını değiştirme 
fırsatı da yakalayacak. Açılan merkez, genel 
inşaat, elektrik ve ark kaynağı işlemleri, 
ekipman montajı, borular, hava kanalları 
ve havalandırma sistemleri hakkında 
uygulamalı eğitim sınıfları açmak için uygun 
donanıma sahip. Bir takvim yılı içinde eğitim 

ROSATOM COğRAfyASı
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AtomStroyExport (ASE) Rosatom’un 
yurtdışında en çok nükleer enerji santrali 
inşa eden, dünyanın en büyük nükleer yapı 
sözleşmelerine sahip ve küresel anlamda 
bir lider olan mühendislik departmanına 
bağlı olarak çalışıyor. Departman 
Avrupa’da, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da 
ve Asya-Pasifik bölgesinde faaliyet 
gösteriyor.

AtomEnergoMash (AEM) Rosatom’un 
nükleer, termal, petrol, gemi yapımı 
ve çelik üretim tesisleri için makine 
ve ekipmanların tasarım, üretim ve 
tedarikinde kapsamlı çözümler sunan, 
Rusya’nın en büyük enerji makineleri 
üreticilerinden biri konumundaki 
elektrik mühendisliği departmanı olarak 
çalışmalarını yürütüyor. Departmanın 
üretim tesisleri Rusya, Çekya, Macaristan 
ve diğer bazı ülkelerde yer alıyor.

merkezinden 7 000’den fazla kişinin mezun 
olması bekleniyor.

Temmuz ayında, Bangladeş Ordusundan, 
Tuğgeneral Abdullah Al Yusuf liderliğindeki 
bir grup subay, Rosatom Kurumsal ve 
Teknik Akademileri bünyesindeki Küresel 
Nükleer Güvenlik ve Emniyet Enstitüsü’nde 
iki haftalık bir eğitim programını 
tamamladı. İlgili programda, nükleer 
tesislerin korunması ve emniyet altına 
alınması konularına ağırlık verilmiştir. 
Kursiyer subaylar, nükleer tesislerin nasıl 
korunacağını öğrenirken, ilgili uluslararası 
düzenlemeleri de inceledi. Subaylara teorik 
derslerin yanı sıra özel bir eğitim alanı ve 
laboratuvarlarda fiziksel koruma araçlarını 
kullanma konusunda da eğitim verildi.

Abdullah Al Yusuf, şunları ifade etti: 
“Ruppur NGS şu anda yapım aşamasında 
ve nükleer santraller için fiziksel 
koruma araçlarının tasarımından 
hizmete alınmasına kadar tüm bilgileri 
öğrenmemiz gerekiyor. Rosatom 
Teknik Akademisi tarafından sunulan 
program, önümüzdeki yıl ne yapmamız 
gerektiğine odaklanıyor. Pratik becerilerin 
geliştirilmesi çok önemli. Mümkün 
olduğunca çok şey öğrenmeye ve bilgimizi 
sonraki faaliyetlerimizde uygulamaya 
kararlıyız.”

Yine temmuz ayında, Bangladeş’ten 15 
öğrenci Ulusal Nükleer Araştırmalar 
Üniversitesi’nden (MEPhI) lisans derecesi ile 
mezun oldu. Bangladeş Bilim ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Moinul Islam Titas, 
Bangladeş’in güçlü ve gelişmiş bir ülke 
olmasını isteyen ülkenin kurucu babası 
Şeyh Mujibur Rahman’ın hayalini gençlerin 
gerçekleştireceğini belirtti.  

Bölümün başına

ROSATOM COğRAfyASı
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Karbon-nötr için 
Nükleer
Küresel toplum, enerji karışımı için 
nükleer enerjinin uygunluğunu 
tartışmaya devam ediyor. Yenilenebilir 
enerji kaynakları dışında karbonsuz tek 
enerji kaynağının barışçıl atom olması, 
nükleer endüstri için son zamanlarda 
yeniden ortaya çıkan bariz bir argüman. 
Emisyonları azaltmak ve iklim zararsız 
enerji kaynaklarına ulaşmak istiyorsak 
nükleer üretime ihtiyacımız var.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Birleşik Krallık’ta nükleer enerjiyle ilgili 

tartışmalar sürüyor. Tartışmaların her geçen 
gün daha da büyüdüğü aşikâr. Yapılan 
tartışmalar, mevcut enerji teknolojileri 
arasındaki rekabetten ziyade, bir iklim 
felaketinden nasıl kaçınılacağıyla ilgili. 
Meslek toplulukları, “Gezegenimizi aşırı 
ısınmadan kurtarabilecek teknolojilerden 
neden geri çekiliyoruz?” diyerek artan 
tepkilerini dile getiriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT, 
ABD) iklim bilimcisi Kerry Emanuel. “Bunun 
[iklim değişikliğinin] kıyamet olduğunu 
veya kabul edilemez bir risk olduğunu 
söylerlerse ve sonra dönüp bundan 
kaçınmanın en bariz yollarından birini 
[nükleer enerji] ekarte ederlerse, sadece 
tutarsız değil, aynı zamanda samimiyetsiz 
olduklarını da gösterirler” dedi. Bu alıntı 
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Alman gazetesi Tichys Einblick tarafından 
yayınlandı, ancak Almanya nükleer enerjiyi 
mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak 
kaldırma gayretini devam ettiriyor. Makaleye 
imza atan Rainer Zitelmann, “Gerçekten de, 
bize her gün yaklaşan iklim değişikliğini 
anlatan aynı insanların nükleer enerji 
konusunda her zaman sessiz kalması çok 
saçma,” diyerek şikâyetini dile getiriyor. 
Yazar, nükleere son verilmesinin arkasındaki 
gerçek nedenin Fukuşima felaketinden 
ziyade, felaketten sadece iki hafta sonra 
Baden-Württemberg’deki seçimlerde gelen 
Yeşillerin (nükleer karşıtı eylemcilerin) zaferi 
olduğunu ekledi. Yazar, Angela Merkel’in 
bu durumda daha fazla oy kazanma 
girişimi olduğuna inanıyor. Almanya “tüm 
çabalarına rağmen o zamandan beri iklim 
değişikliğiyle mücadelede pek başarılı 
olamadığı” için, bunun yanlış bir hamle 
olduğunu ifade ediyor. Yazarın da belirttiği 
gibi, Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan 
2021 Çevresel Performans Endeksi, bazı 
analistlerin nükleerin aşamalı olarak 
kaldırılmasının Almanya’nın iklim koruma 
hedefinden geri kalmasına neden olacağına 
inandığını söylüyor.

Aynı görüş Fransız politikacılar ve kamuya 
mal olmuş kişiler tarafından da paylaşılıyor. 
Nükleer Mirasın ve İklimin Savunması 
Derneği (PNC-Fransa) Başkanı ve Fransa 

Ulusal Meclisi eski Başkanı Bernard Accoyer 
ile WeCARE’in kurucusu Marc Deffrennes, 
kaleme aldıkları makalede, “Şu anda 
AB’de neler oluyor? AB, 2050 yılına 
kadar karbon nötrlüğüne ulaşma ve 2030 
yılına kadar CO2 emisyonlarını 1990 
düzeyine kıyasla %55 azaltma hedefini 
belirlemiştir. Yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği önlemlerini teşvik ederek 
ilerlemektedir. Tüm bu çabalar, AB’nin 
küresel ısınmayla mücadelede oynamayı 
planladığı rolle örtüşüyor. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kademeli yaygın 
kullanımının sürdürülebilir olması gibi 
efsanelere kapılmayı bırakmamızın zamanı 
geldi” diye vurguladılar. İkili, sorumlu 
politikacıların nükleer enerjinin çok düşük 
karbonlu enerji karışımında oynayacağı rolü 
kendilerine sormaları ve mevcut nükleer 
santrallerin ömrünü uzatmak için ellerinden 
gelenin en iyisini yapmaları gerektiğine 
inanıyor. Bu, aksi takdirde uzun vadede 
karbon yakıtlarıyla birlikte devam edecek olan 
gaza yapılacak başka büyük yatırımlardan 
kaçınmaya yardımcı olacak. Yazar, 
düşüncelerini, “Sadece siyasi kaygılarla 
nükleeri aşamalı olarak bırakan Belçika, 
asla yapılmaması gerekenlere bir örnektir. 
Belçika, nükleerin yerine, gazla çalışan 
enerji santralleri inşa etti ve yalnızca (...) 
son tüketiciler için elektrik maliyetlerini 
artıran bir finansman mekanizması 
kullandı. Mevcut reaktörleri korumanın 
yanı sıra, tamamen karbonsuz, esnek ve 
modern bir sisteme daha iyi entegrasyon 
için daha küçük olanlar da dahil olmak 
üzere geleceğin reaktörlerini geliştirmeyi 
asla bırakmamalıyız” şeklinde ifade etti.

Nükleer enerji yanlısı aktivist Zion Lights 
(İngiltere), Isabelle Boemeke ve Les Voix 
du Nucléaire Başkanı (Fransız STK) Myrto 
Tripathi, şunları dile getirdi: “Mevcut 
iklim krizi yakın ve kaçınılmaz. Bunun 
yanında, her yıl, 8 milyondan fazla insan 
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fosil yakıtların kirlettiği havayı soluyarak 
ölüyor. Bu ölümler önlenebilir ve nükleer 
enerji bu açıdan açık avantajlar sunuyor. 
Sürdürülebilir enerji geçişini kolaylaştırır, 
hava kalitesini iyileştirir, yeni istihdam 
yaratır ve 80 yıla kadar hizmet ömrü 
olan ve güvenli olan enerji santrallerinde 
sürekli ucuz yeşil elektrik üretimine 
olanak tanır.”

Temmuz ayında, Amerikan teknoloji sitesi 
CNET, emisyonları azaltmak için nükleer 
endüstriyi geliştirme ihtiyacı hakkında 
çok sayıda yorum ve veri içeren bir 
makale yayınladı. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Küresel Sürdürülebilirlik Merkezi 
Araştırma Direktörü Leon Clarke, “Tüm 
bunların anahtarı, %100 yenilenebilir 
kaynaklarla iklim hedeflerine gerçekten 
ulaşabileceğimizi düşündüğünüz 
derecedir. Yapabileceğimize 
inanmıyorsanız ve iklimi önemsiyorsanız, 
nükleer gibi bir şey düşünmek zorunda 
kalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Makalenin yazarı, Fukuşima felaketinden 
sonra Japonya’nın nükleer santrallerini 
yenilenebilir enerji yerine kömürle çalışan 
tesislerle değiştirdiğini hatırlatıyor. Japonya, 
önümüzdeki beş yıl içinde 22 kömürlü 
termik santral daha inşa edecek. Öte yandan, 
New York da aynı yolu izliyor. Clarke, 
yaptığı açıklamada, “Ancak Indian Point 
tarafından şimdiye kadar üretilen gücün 
sağlanmasına yardımcı olmak için kurulan 
üç doğal gaz santrali sonrasında, tesisin 
kapanmasının ardından emisyonların 
artması muhtemeldir. Bu sadece 
bir tahmin değil, Indian Point’in ilk 
reaktörünün geçen yıl kapatılmasından 
sonra doğal gazın enerji tüketimindeki 
payı %36’dan %40’a yükseldi,” ifadelerini 
kullandı. Nükleer santralleri yenilenebilir 
kaynaklarla değiştirme fikri aslında zihinsel 
bir tuzak, çünkü nihai hedef, teknolojilerle 

oynamak yerine karbondan arındırma olmalı. 
New York’ta yaşayan bir Alman girişimci olan 
Dietmar Detering’e atıfta bulunan makale, 
“İnsanlar şöyle diyor, ‘Pekâlâ, nükleeri 
rüzgâr ve güneşle değiştiriyoruz... Ama 
bence bu geriye doğru bakmaktır. Biz 
aslında fosil yakıtların yerini almak 
istiyoruz” ifadelerine yer veriyor.

UNECE’nin Pathways Projesi’nden 
(“UNECE Üye Devletlerinin Enerjiyle İlgili 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşma 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi - Sürdürülebilir 
Enerjiye Giden Yollar”)  alınan verilere 
dayanan Nükleer Teknoloji İncelemesinde, 
karbonsuzlaştırma (dekarbonizasyon) için 
nükleerin önemi gözler önüne serilmiştir. Söz 
konusu projede, “Taahhüt edilen ile ihtiyaç 
duyulan arasındaki boşluğu doldurmak 
için mevcut tüm düşük karbonlu 
teknolojilerin kullanılması gerekecektir” 
ifadeleri bulunuyor.

Ancak, nükleer enerji halen eleştirilerle karşı 
karşıya. Yapılacak olan hızlı bir internet 
araştırmasıyla, Forbes, Heinrich Böll Vakfı 
(Alman Yeşiller Partisi’ne bağlı), The New 
York Times ve benzeri mecralarca yayınlanan 
kritik makalelere ulaşmak mümkün. Yapılan 
eleştiriler, ‘nükleer pahalıdır’, ‘çok zaman 
alır’, ‘nükleer tehlikelidir’ ve ‘müşteriler 
bir teknoloji satıcısına bağımlı hale gelir’ 
başlıkları altında toplanabilir.

TRENDLER
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Bu hususların her birine yapılacak geçerli 
itirazlar bulunuyor. Önce maliyetlere 
bakalım. UNECE’nin Karbon Nötr Görev 
Gücü ve bir grup üst düzey uluslararası 
uzman tarafından hazırlanan Nükleer 
Teknoloji İncelemesi, farklı kaynaklardan 
gelen Seviyelendirilmiş Enerji Maliyetinin 
(LCOE) genel olarak değil, ülke bazında 
karşılaştırılması gerektiğini söyleyen önemli 
bir not içermektedir. Hâl böyle iken, Japonya, 
Rusya ve Güney Kore’deki bir nükleer santral 
için LCOE, diğer yenilenebilir kaynaklara 
kıyasla en düşük seviyededir. Aynı şey 
Fransa ve ABD’deki nükleer üretim için de 
geçerlidir. Yapılan araştırmaya imza atanlar, 
“Dünyanın birçok yerinde nükleer enerji, 
elektrik üretmek için maliyet açısından 
en rekabetçi seçeneklerden biridir. Tıpkı 
diğer üretim teknolojilerinde olduğu 
gibi, nükleere dayalı elektriğin maliyeti, 
varsayılan varlık ömrü, kapasite faktörleri, 
sermaye maliyetleri, yakıt maliyetleri ve 
işletme maliyetleri dâhil olmak üzere bir 
dizi faktöre bağlıdır” hususlarına dikkat 
çekiyor.

Yazarlar ayrıca, tasarım olgunluğunu ve 
işletme verimliliğini geliştirerek, güvenilir 
ve öngörülebilir kontrol sağlayarak ve seri 
üretime başlayarak maliyetlerin daha da 
düşürülebileceğine inanıyorlar. Bu, FOAK 
sonrası bir istasyon inşa etme maliyetini %40, 

seri reaktörleri ise %60 oranında azaltacak. 
Azaltma, tasarım optimizasyonu, teknoloji 
yeniliği, düzenleyici prosedürlerin revizyonu 
ve lisanslama, kodlar ve standartların 
uyumlaştırılması yoluyla sağlanabilir. Bu, 
türünün ilk örneği (FOAK) aşaması sonrası 
bir istasyon inşa etme maliyetini %40, seri 
reaktörlerin maliyetini ise %60 oranında 
düşürecek. Maliyetlerin düşürülmesi, tasarım 
optimizasyonu, teknoloji yeniliği, düzenleyici 
prosedürlerin revizyonu ve lisanslama, kodlar 
ve standartların uyumlu hale getirilmesiyle 
sağlanabilir.

Bir nükleer santralin inşası için gereken 
süreye gelince, evet, bir yılda inşa 
edilemeyeceği doğru, ancak beş ila yedi 
yıl içinde oldukça mümkün. Örneğin, 
Belarus NGS’nin temeli Kasım 2013’te atıldı 
ve santral, Kasım 2020’de ulusal elektrik 
şebekesine bağlandı. İnsanların çoğu, nükleer 
santral inşa etmenin, bir rüzgâr veya güneş 
enerjisi tarlasına kıyasla çok daha uzun 
olduğunu söylüyor. Doğru, ancak daha 
eski nükleer reaktörlerin tasarım ömrünün 
40 yıl olduğunu, bugün ise 80 yıla kadar 
uzatıldığını da unutulmamalı. Rosatom’un 
nükleer santrallerinin tasarım ömrü 60 yıl 
ve bu süre 80 ve hatta muhtemelen 100 yıla 
kadar da uzatılabilir. Bir başka ifadeyle, tek 
bir nükleer enerji santrali, birbirini izleyen üç 
ila beş rüzgâr veya güneş enerjisi santralinin 
çalıştığı süreye denk bir zaman diliminde 
hizmet veriyor.

Bir diğer endişe kaynağı da nükleer atıklar. 
Fransa ve Çin gibi ülkeler bu sorunu çözmeye 
çalışıyor. Ancak Rusya, ‘kapalı nükleer 
yakıt çevrimi’ alanında da en aktif oyuncu. 
Günümüzde bu kavram, sodyum soğutmalı 
hızlı reaktörler (örneğin, Beloyarsk NGS’de 
BN-800), kurşun soğutmalı hızlı reaktörler 
(örneğin, pilot BREST-300 reaktörü) ve VVER 
reaktörleri için REMIX yakıt olmak üzere 
çeşitli şekillerde uygulamaya koyuluyor. 

TRENDLER
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Nükleer yakıt döngüsünün kapatılması, 
uranyum enerji kapasitesinin tam olarak 
kullanılmasını ve ayrıca atık ve depolama 
süresinin azaltılmasını sağlıyor. Nükleer 
Teknoloji İncelemesi, nükleer endüstri 
tarafından üretilen radyoaktif atıkların 
yaklaşık %97’sinin radyokimyasal özellikleri 
açısından çok düşük seviyeli veya düşük 
seviyeli atıklara ait olduğunu söylüyor. 
Yüksek seviyeli radyoaktif atıklar, toplam 
miktarın %0,1’ine denk gelen az bir kısmını 
oluşturuyor. Finlandiya, yüksek seviyeli 
atıkları bertaraf etmek için birden fazla 
güvenlik bariyeri ile yapılandırılmış derin 
bir jeolojik depo inşa ediyor. Nihayetinde, 
yüksek seviyeli radyoaktif atıklar bile doğası 
gereği zamanla daha güvenli hale geliyor.

Güvenlik konusuna değinecek olursak, hiç 
kendimizi kandırmayalım, nükleer tarihinde 
(1954’te Obninsk/SSCB’de ilk nükleer 
santralin açılışından bu yana) sadece üç 
büyük ölçekli nükleer kaza hafızalarda yer 
alıyor. Her kaza, güvenlik gereksinimlerinin 
kapsamlı şekilde yeniden ele alınmasını 
mecbur kıldı. Bilindiği gibi, Fukuşima 
felaketinde radyasyon zehirlenmesinden 
kimse ölmedi. Yapılan kök neden analizi, 
nükleer santrallerin tasarımında ve 
işletiminde sayısız iyileştirme yapılmasını 
sağladı. Nükleer Teknoloji İncelemesinde 

şu ifadelere yer verildi: “Nükleer tesisler, 
insanları ve çevreyi radyoaktif madde 
salınımından korumak için çoklu koruyucu 
bariyerlerle donatılmıştır. Önerilen bir 
İngiliz nükleer santrali için düzenleyici 
gerekçede, İngiltere halkının herhangi 
bir vatandaşının bir yılda maruz kalacağı 
radyasyon miktarının, İngiltere’den 
New York’a yapacağı uçuşta maruz 
kalacağı miktarla aynı olduğu tahmin 
ediliyor. Nükleer enerji endüstrisi, çoğu 
insanın günlük yaşamında maruz kaldığı 
radyasyonun %0,1’inden bile daha azından 
sorumludur.”

Yapılan bazı tahminlerde, özellikle 
kömür, petrol ve hatta doğal gaz ile 
karşılaştırıldığında, nükleerin neredeyse 
yenilenebilir enerji kaynakları kadar güvenli 
olduğunu öne sürülüyor.

İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşu 
olan New Nuclear Watch Institute (NNWI) 
tarafından yayımlanan “Net-Sıfır Emisyon 
Çağında Enerji Güvenliği ve Nükleer 
Enerjinin Sistem Değeri (Energy Security 
in the Age of Net-Zero Ambitions and the 
System Value of Nuclear Power)” başlıklı 
raporda da gösterildiği gibi, bir teknoloji 
satıcısına (öncelikle siyaset açısından) 
bağımlılık konusu da abartılıyor. Bu 
bağımlılık azaltılabileceği gibi, satıcının 
kendisi için dezavantajlı. Satıcı, inşaat 
başlamadan önce projeden ayrılırsa, müşteri 
idari masraflara (örneğin müzakereler) 
harcanan parayı kaybedecek. Ancak aynı 
masraflar satıcının hanesine de zarar olarak 
yazılacak. Dolayısıyla, projeden ayrılma 
riski oldukça düşük ancak bu konuda Buşehr 
projesi tek istisna olma özelliğini taşıyor. 
Bilindiği üzere, Buşehr NGS’nin inşaatı bir 
Siemens bölümü tarafından 1975 yılında 
başlatıldı ve 5 yıl sonra siyasi nedenlerle 
durduruldu. Aradan geçen 12 yılın ardından, 
1992 yılında Rosatom devreye girdi ve 

TRENDLER
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Eylül 2011’de Buşehr Ünite 1 ulusal elektrik 
şebekesine bağlandı. Buşehr, bir nükleer 
inşaat projesinin başka bir satıcı tarafından 
tamamlanabileceğini de kanıtlıyor. Son 
olarak, nükleer yakıt tedarik kesintileri riski, 
rezervler oluşturularak azaltılabilir. Bunun 
dışında rekabet artık o kadar yoğun ki, 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi söz konusu bile değil.

Özetleyecek olursak, nükleer üretim karbon 
içermez, güvenilirdir ve hava koşullarından 
veya yakıt fiyatlarından etkilenmez, sera gazı, 
kül ve toz emisyonlarını da önler. Olumlu bir 
siyasi ortam ve kamuoyu algısı ile nükleer, 
gezegenin temiz geleceğine önemli bir katkı 
sağlayabilir.  

Bölümün başına
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Bilgi ve Beceri 
Geliştirme
Eğitim ve öğretim, ulusal nükleer 
altyapının ayrılmaz bir bileşeni. 
Türk öğrenciler önde gelen Rus 
üniversitelerinden dereceler alırken, 
Rus uzmanlar “nükleer” konularını 
öğretmedeki deneyimlerini Türk 
meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Ağustos ayı sonlarında, Akkuyu NGS 
personeli için eğitim programı kapsamında 
eğitimlerini tamamlayan ve St. Petersburg 
Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nden 
(Peter The Great Saint Petersburg Polytechnic 
University; SPbPU, Rusya) mezun olan 
Türk öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerini 

tamamladı. İçlerinden 12’sinin “yüksek 
şeref derecesi” aldığı programı toplamda 
22 öğrenci başarıyla bitirdi. İki yıllık eğitim 
süresince öğrenciler, Isı Enerjisi ve Isı 
Mühendisliği ile Elektrik Enerjisi ve Elektrik 
Mühendisliği alanlarında eğitim aldı. Nükleer 
ile ilgili konularda İngilizce eğitim verilirken, 
geleceğin AKKUYU NÜKLEER A.Ş çalışanları 
Rusça dil dersleri de aldı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Eylül 2021’de 
SPbPU’nun yüksek lisans programından 
mezun olan Türk öğrencileri bünyesinde 
istihdam edecek.

SPbPU mezunu Tuğçe Kurt, yaptığı 
açıklamada şunları belirtti: “Türkiye’nin 
ilk nükleer santralinin inşası ülkemiz 
için büyük bir adım. Dolayısıyla ben, 
ailem ve arkadaşlarım bu projenin bir 
parçası olacağımız için çok gururluyuz. 
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Akkuyu NGS’nin, doğup büyüdüğüm 
Mersin şehrinde yapılmasından da ayrıca 
memnunum. Bu projenin hem Türkiye’nin 
hem de Mersin’in kalkınmasına büyük bir 
ivme kazandıracağına eminim.”

1899’da kurulan SPbPU, Rusya’daki en iyi 
teknik üniversitelerden biri olarak kabul 
ediliyor.

Bu akademik yıl, hedeflenen eğitim 
programına Türk üniversitelerinden 25 lisans 
öğrencisi daha katıldı. Öğrenciler, Rusya’ya 
gitmeden önce, Türkiye Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nda bir toplantıya davet 
edildi.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel 
Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi 
Başkanı Salih Sarı, öğrencilere hitaben yaptığı 
konuşmasında, “Bakanlığımızın ve diğer 
yetkili devlet kurumlarının temel amacı, 
nükleer santrali, onun güvenli ve emniyetli 
işleyişini sağlayacak santral işletmecileri 
olacak sizlere teslim etmektir. Rusya’da 
eğitim almanızın tüm proje için son derece 
önemli olmasının altında yatan neden 
budur; gerekli bilgi ve becerileri edinecek 
ve nükleer güvenlik kültürüne adapte 
olacaksınız” ifadelerini kullandı.

2011 yılında AKKUYU NÜKLEER A.Ş 
tarafından başlatılan eğitim programının 
masrafları Rusya tarafından karşılanıyor. 
Öğrenciler Ulusal Nükleer Araştırmalar 
Üniversitesi’nde (MEPhI) ve St. Petersburg 
Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde 
(SPbPU) eğitim görüyor. Toplamda 186 
genç, eğitim programını tamamladı ve 
tamamı AKKUYU NÜKLEER A.Ş bünyesinde 
istihdam edildi. Mezun olan bu öğrenciler şu 
anda Türkiye’nin ilk nükleer santral inşaat 
projesinde çalışıyor. Program kapsamında 85 
Türk öğrenci daha eğitimlerine devam ediyor.

Yeni bilgiler edinecek olanlar sadece Türk 
öğrenciler değil. Akkuyu NGS iletme 
personeli eğitim programından mezun olan 
AKKUYU NÜKLEER A.Ş çalışanları, ağustos 
ayında, Mersin’de yer alan meslek lisesi 
öğretmenlerine yönelik bir eğitim programı 
düzenledi. “Nükleer Enerjiye Giriş” dersi, 
2021/2022 eğitim-öğretim yılında Mersin’de 
bulunan yedi meslek lisesinin müfredatına 
eklenecek. Düzenlenen bir haftalık eğitimde 
öğretmenler, inşaatı devam eden Akkuyu 
NGS’nin eğitim merkezinde düzenlenen ders 
ve seminerlere katıldı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ve Türk üniversitelerinin 
ilgili bölümlerinden öğretim görevlilerinin 
desteğiyle, “Nükleer Enerjiye Giriş” dersi 
için bir de ders kitabı hazırladı. Söz konusu 
kitap, 2021/2022 eğitim-öğretim yılından 
itibaren Mersin’de bulunan yedi meslek 
lisesinin müfredatına dâhil edildi. Bu 
sayede öğrenciler gerekli tüm öğrenme 
materyallerine sahip olacak. Ayrıca Akkuyu 
NGS şantiyesine teknik geziler, nükleer 
santral eğitim merkezinde ek dersler ve 
Mersin’deki Akkuyu Halk Bilgilendirme 
Merkezi’ne geziler yapılması da planlanıyor.

Mersin’in Toroslar ilçesindeki Atatürk 
Anadolu Meslek Lisesi’nde görev yapan 
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AtomEnergoMash (AEM) Rosatom’un 
nükleer, termal, petrol, gemi yapımı 
ve çelik üretim tesisleri için makine 
ve ekipmanların tasarım, üretim ve 
tedarikinde kapsamlı çözümler sunan, 
Rusya’nın en büyük enerji makineleri 
üreticilerinden biri konumundaki 
elektrik mühendisliği departmanı olarak 
çalışmalarını yürütüyor. Departmanın 
üretim tesisleri Rusya, Çekya, Macaristan 
ve diğer bazı ülkelerde yer alıyor.

TÜRKİyE

Fizik öğretmeni Latif Uzun, “Eğitim biz 
öğretmenler için çok etkili ve inanılmaz 
faydalı oldu. Nihayetinde bizler de 
öğrencilerimize atom enerjisini anlatmak 
zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Akkuyu projesi, tüm çalışanlara eşit kariyer 
fırsatları sunuyor. Hâlihazırda projede 
yaklaşık bin kadın yer alıyor ve bunların 
birçoğu da üst düzey görevlerde bulunuyor. 
Bunlardan biri olan İK Departmanı kıdemli 
uzmanı Burul Bugubaeva, “Akkuyu, 
kadınlara geniş istihdam olanakları 
ve istikrarlı bir gelir kaynağı sunan bir 
projedir. AKKUYU NÜKLEER A.Ş ulus ötesi 
bir şirket olduğu için rakipsiz bir deneyim 
kazanma şansımız var” dedi 

AKKUYU NÜKLEER’de avukatlık yapan Naila 
Atmaca da projenin hem kadınlar hem de 
erkekler için istihdam olanakları açısından 
çok önemli olduğunu düşünüyor. Atmaca, 
“AKKUYU NÜKLEER, evlerimizdeki 
elektrik ve aydınlatmanın yanı sıra, 
gençlerimize, geleceğimize ve genel olarak 
toplumumuza ışık tutacak bir projedir aynı 
zamanda” diye konuştu.

Bu arada, nükleer santral sahasında 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Dördüncü ünitenin inşası için hazırlıklar 

başladı. 655 metrekarelik alanda kilit 
yapılar için temel kazıları sürüyor. Temelin 
maksimum derinliği yaklaşık 12,5 metre 
olacak. Bu kazı çalışmalarında işçilerin 
yaklaşık 600 bin metreküp toprağı taşıması 
gerekecek.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci 
Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey 
Butskikh, konuşmasında, “Dördüncü güç 
ünitesi için bu yıl içinde inşaat ruhsatı 
almayı ve gelecek yılın başında tam ölçekli 
inşaat çalışmalarına başlamayı umuyoruz. 
Nükleer ve türbin adalarının temel 
döşemeleri için beton yatak yapmaya 
başlayacağız ve ardından gelecek yılın 
sonuna kadar temel güçlendirmesine 
geçeceğiz. Böylece Akkuyu NGS, aynı anda 
yapım aşamasında olan dört güç ünitesiyle 
dünyanın en büyük nükleer tesisi olacak” 
ifadelerini kullandı.

Bu arada, Rosatom’un Mühendislik Bölümü 
olan ve büyük bir Rus nükleer şirket olan 
Atommash, Akkuyu’nun ikinci güç ünitesi 
için buhar jeneratörlerinin sevkiyatına 
başladı. 355 ton ağırlığındaki dört adet buhar 
jeneratörü (reaktörün birincil döngüsünün 
önemli bileşenleri) deniz yoluyla yaklaşık 
3.000 kilometre yol kat edecek.

AEM-Technology CEO’su İgor Kotov, 
“Dört buhar jeneratöründen ilki, üretim 
programından sekiz ay önce üretildi. 
Temel üretim operasyonlarının süresi 
neredeyse iki katına çıkarıldı” ifadelerini 
kullandı.  

Bölümün başına


