
Ankara’dan 
Japonya’ya 
nükleer çıkarma
AKKUYU ve Sinop’taki nükleer güc santra
li projelerinde tedarikçi olmak isteyen Anka
ralI sanayiciler, Tokyo’da düzenlenen nükleer 
enerji formuna katılarak bu alanda çalışan Ja
pon sanayicilerle bir araya geldiler. Ankara
lI sanayiciler ayrıca Mitsubishi’nin Kobe'deki 
ağır sanayi üretim tesisleri ile Mlhama Nükle
er Güc Santralini de ziyaret ettiler. ASO Başka
nı Nurettin Ozdebir, AnkaralI üreticilerin üre
tim yapabilecek potansiyele sahip olduklarına 
dikkat çekerek, "Küme üyesi firmalarımız ge
rek gecen yıl aldıkları egıtlm, gerekse Japon
ya ile birlikte gerçekleştirdikleri 4 yurt dışı zi
yaretle altyapının olusması sürecinde önemli 
b ir mesafe katettiler" dedi. #4 'TE



AnkaralI 
sanayiciler, 
Kushlmoto’da 
bulunan Ertuğrul 
Şehitleri Anıtı’nı 
da ziyaret ederek 
saygı durusunda 
bulundular.

Ankara’dan Japonya'ya
NÜKLEER ÇIKARMA

Akkuvu ve Sinop’taki nükleer güç santrali projelerinde tedarikçi 
olmak isteyen An karalı sanayiciler. Tokyo’da düzenlenen nükleer 
enerji forumuna katıldı. ASO Başkanı Özdebir. AnkaralIların bu 
alanda üretim yapabilecek potansiyele sahip olduklarını ifade etti.

ni de ziyaret ettiler. Ekonomi 
Bakanlığının Ur-Ge projele
ri kapsamında desteklediği 
ASO Nükleer Enerji Kümesi 
2016 yılında eğitim faaliyet
leriyle başladığı projeye, nük
leer güç santrallerinde dene
yimli ülke ziyaretleriyle de
vam ediyor.

Fransa, Çek Cumhuriye
ti ve Rusya’dan sonra geçen 
hafta Japonya ziyaretini ger
çekleştiren küme üyeleri Tok
yo’da düzenlenen “Türk-Ja- 
pon Nükleer Endüstri Foru
mu” rıa katılarak Japon üre
ticilere kendilerini tanıtma 
imkanı buldular. Japonya’nın

nükleer alanda üretim yapan 
sanayicilerinin üye olduğu 
“Japan Atomic İndustrial Fo
rum” ev sahipliğinde gerçek
leşen toplantıya, hem nükle
er santral kuran firma tem- 
sücüeri hem de çok sayıda 
nükleer tedarikçi firma tem 
silcisi katıldı. Forum’daTürk 
firmalar Japon temsilciler
le yüz yüze görüşme imkanı 
buldular. Çok verimli geçen 
görüşmelerin ardından 2018 
yılının başında Japon firma
larının Japan Atomic İndust- 
rial Forum liderliğinde Anka
ra’ya bir ziyaret yapması he
deflendi.
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ASO Başkanı Nurettin Üzdeblr. üretim yapabilecek potansiyele sahip olduk
larına dikkat çekerek. “Firmalarımız gerek aldıkları eğitim, gerekse Japonya 
ile birlikte gerçekleştirdikleri 4 yurt dışı ziyaretle altyapının olusması süre
cinde önemli bir mesafe katetti. Ziyaretlerde, üretim yapan firmalarla temas
ların yanı sıra, nükleer tesislerdeki incelemeleri de, uygulamayı görerek ko
nunun ne kadar hassas olduğunu anlamaları acısından önemli" dedi.

A NKARA Sanayi Odası’nın 
nükleer enerjide yerli kat
kı oranını artırmaya çalı
şan Nükleer Enerji Küme- 
si’ne üye sanayiciler Japon
ya’ya çıkarma yaptılar. Akku- 
yu ve Sinop’a yapılacak nük
leer güç santrali projelerinde 
tedarikçi olarak yer almaya 
çalışan AnkaralI sanayiciler, 
Tokyo’da düzenlenen nükleer 
enerji forumuna katılarak bu 
alanda çalışan Japon sanayi
cilerle bir araya geldiler. An
karalI sanayiciler ayrıca Mit- 
subishi’nin Kobe’deki ağır 
sanayi üretim tesisleri ile Mi- 
hama Nükleer Güç Santrali-


