
Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralindeki son durum 

 

 

Bugün itibariyle NHK tarafından bildirilen Fukushima Daiichi nükleer güç istasyonu 

ile ilgili en son durum aşağıda sunulmuştur. 

 

 

27 Mart güni saat 15.30 civarında 2 numaralı reaktöre giden boruların bulunduğu 

tünelde su biriktiği fark edilmiştir. Yüzey üzerindeki radyasyon seviyesi 1000 mSv/sa 

geçmiştir. 

 

Nükleer güvenlik komisyonu 2 numaralı birimin kontaminasyon tankındaki nükleer 

yakıttan içeriden dışarıya doğru su sızıntısı ile radyoaktif malzeme dışarıya ulaştığını 

açıklamıştır. Söz konusu husus türbin binasında biriken ve normal bir reaktördekinden 

100.000 kat daha fazla radyoaktif malzeme içeren sudan kaynaklanmaktadır. (28 Mart 

13:25). Nükleer güvenlik komisyonu bu durum olsa bile 2 numaralı ünitenin 

reaktörüne su pompalamaya devam edildiğini bildirmektedir. 

 

Nükleer güç istasyonunun kuzeyindeki sahilde yüksek miktarda radyoaktif madde 

tespit edilmiştir. Deniz suyu yasal standartların 1150 katı kadar iyot-131 içermektedir. 

Güç santralinin güney sahilindeki deniz suyunda da birkaç gün önce yüksek miktarda 

radyoaktif iyot tespit edilmiştir. Nükleer ve endüstriyel güvenlik ajansı muhtemelen 

dalgalar vasıtasıyla radyoaktif malzeme transferinin olduğunu ifade etmiştir. (28 Mart 

13:25) 

 

Savunma Bakanlığı 27 Mart saat 10.00 da sivil savunma helikopteri tarafından çekilen 

bir görüntü yayınlamıştır. Bu filme göre; 

 

- 1 numaralı ünitedeki hidrojen patlamasının ardından reaktör binasının çatısı 

çökmüştür. 

- 2 numaralı ünitede çatıda bazı delikler olduğu görülmüş, ve çatıdan beyaz 

dumanların yükseldiği tespit edilmiştir. 

- 3 numaralı reaktör çatısında sadece demir parçalarının bulunduğu ve reaktörden 

su buharının yükselmeye başladığı görülmüştür. 

- 4 numaralı ünitenin reaktör binasının havaya uçtuğu ve içerideki bazı 

ekipmanların görüldüğü, su buharı yükseldiği görülmektedir. 

 
Tokyo üniversitesinden Dr. Sekimura söz konusu filmde 3 numaralı ünitedeki büyük 

vincin atık yakıt havuzunun içine düştüğünün gözlemlendiği bu nedenle atık yakıt 

havuzundaki yakıtın zarar görmüş alabileceğine dikkat çekmiştir.(28 Mart 05.40) 

işaret etmiştir. 

 

Türbin binasında biriken suyun boşaltılması giderek güçleşmektedir ve buda soğutma 

kapasitesinin yeniden tesis edilmesi adına yürütülen çalışmaları güçleştirmektedir. 

Ünite 1,2 ve 3 deki türbin binalarındaki suda yüksek oranda radyoaktif madde tespit 

edilmiştir. 2 numaralı ünitedeki türbin binasındaki su, normal kullanımdaki bir 



reaktörden 100.000 kat daha radyoaktif madde içermektedir ve söz konusu su 

yüzeyindeki radyoaktivite 1000 mSv/sa’den fazladır.  Ünite 1 ve 2’deki türbinlerdeki 

sudaki radyoaktivite ise olması gerekenden 1000 misli fazladır (28 Mart 04.20)  

 

Kaynak: 

http://www.jaif.or.jp/english/ 

 


