
Japonya’ya nükleer çıkarma
Ankara Sanayi Odası Nükle
er Enerji Kümesi’ne üye sa
nayiciler, Tokyo’da düzenle
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katılarak, Japon sanayiciler
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ANKARA Sanayi Odası'nın (ASO) 
nükleer enerjide yerli katkı oranını artır
maya hedefleyen Nükleer Enerji Küme- 
si'ne üye sanayiciler Japonya’ya çıkarma 
yaptı. Akkuyu ve Sinop'a yapılacak nük
leer güç santrali projelerinde tedarikçi 
olarak yer almayı amaçlayan Anka
ralI sanayiciler, Tokyo'da düzenlenen 
nükleer enerji forumuna katılarak, bu 
alanda çalışan Japon sanayicilerle bir 
araya geldi. Ankaralı sanayiciler, Mitsu- 
bishi’nin Kobe'deki ağır sanayi üretim 
tesisleri ile Mihama Nükleer Güç Sant- 
rali'ni de ziyaret etti.

Ekonomi Bakanlığı'nın UR-GE proje
leri kapsamında desteklediği ASO Nük
leer Enerji Kümesi 2016 yılında eğitim 
faaliyetleriyle başladığı projeye, nük
leer güç santrallerinde deneyimli ülke 
ziyaretleriyle devam ediyor. Fransa, Çek 
Cumhuriyeti ve Rusya'dan sonra geçen 
hafta Japonya ziyaretini gerçekleşti
ren küme üyeleri Tokyo'da düzenlenen 
"Türk-Japon Nükleer Endüstri Foru- 
mu"na katılarak Japon üreticilere kendi
lerini tanıtma imkanı buldu.

FİRMALARINI TANITTILAR
Japonya'nın nükleer alanda üretim 

yapan sanayicilerinin üye olduğu "Japan 
Atomic Industrial Forum" ev sahipli
ğinde gerçekleşen toplantıya, hem nük
leer santral kuran firma temsilcileri hem 
de çok sayıda nükleer tedarikçi firma 
temsilcisi katıldı. Türkiye Cumhuri
yeti Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı 
Deha Erpek ve Japan Atomic İndust- 
rial Forum Başkanı Akio Takahashi'nin 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda 
9 Ankaralı sanayici, firmalarını ve üre
tim kabiliyetlerini anlatan birer sunum 
yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Enerji 
Bakanlığı, EÜAŞ ve TSE uzmanları da 
toplantıda Türkiye'nin nükleer konusun
daki hazırlıklarını anlatan birer sunum 
gerçekleştirdi.

ANKARALI sanayiciler Japonya ziyare
tinde dünyanın en önemli nükleer güç sant
rali üreticilerinden olan Mitsubishi firmasının 
Kobe’de sanayi tesislerini de ziyaret ettiler. 
Firmanın özellikle nükleer sanayi üretim kabi
liyetini yakından görme imkanı bulan Ankaralı 
sanayiciler, üretim süreçleriyle ilgili aynn- 
tılı bilgi aldı. Görüntü alınmasına izin veril
meyen yüksek güvenlikli üretim tesislerinin 
ziyareti, Ankaralı sanayiciler açısından büyük 
bir deneyim oldu. Sanayiciler, Mitsubishi’nin 
sahibi olduğu Kansai Elektrik tarafından kuru
lan Mihama Nükleer Güç Santrali’ni de ziyaret 
etti. 1970 yılında üretime başlayan ve şu anda 
üretim olmayan santralin 3 reaktöründen ikisi 
kapatılmış, birisi ise yeni güvenlik konseptine 
uygun bir şekilde revize ediliyor.

Akdaş Döküm, Alfa Kazan, Gemak 
Endüstri Makinalan, Gürgenler Mühendis
lik, Layne Bovvler, Mim Mühendislik, Sevinç 
Makine, Taşçı Makine ve Tümaş A.Ş. tem
silcilerinden oluşan heyet, Kushimoto’da 
bulunan Ertuğrul Şehitleri Anıtı’nı da ziyaret 
ederek saygı duruşunda bulundular. Heyet, 

müzeyi ve Atatürk Anıtı’nı da 
gezme fırsatı buldu.

I es

Üretim için potansiyelimiz var
NÜKLEER Küme’nin Japonya 

ziyaretini değerlendiren ASO Baş
kanı Nurettin Özdebir, Ankaralı üreti
cilerin bu alanda üretim yapabilecek 
potansiyele sahip olduklarına dik
kat çekti. Özdebir, şunları söyledi: 
“Küme üyesi firmalarımız gerek 
geçen yıl aldıkları eğitim, gerekse 

Japonya ile birlikte gerçekleştirdikleri

4 yurt dışı ziyaretle altyapının oluş
ması sürecinde önemli bir mesafe kat 
ettiler. Ülke ziyaretlerinde, bu alanda 
üretim yapan firmalarla gerçekleştir
dikleri temasların yanı sıra, nükleer 
tesislerdeki incelemeleri de, uygula
mayı görerek konunun ne kadar has
sas ve önemli olduğunu anlamaları 
açısından büyük bir değere sahip.”


