
BİLGİLENDİRME 

JAPONYA İLE İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL ANTLAŞMASI 

Japonya ile yapılan görüşmeler sonucu Sinop’a yapılacak olan nükleer santral için 03.05. 2013 
tarihinde anlaşmaya imza attı. Sinop’ da kurulacak santral için seçilen reaktör tipi, Areva ve 
Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI) tarafından tasarımı yapılmış olan ATMEA1 basınçlı su reaktörü (PWR) 
oldu.  [1] 

Japon Itochu ve Mitsubishi  ile Fransız GDF Suez ortak girişim grubu kurarak bu projeyi üslendiler. 
Sinop'ta yapımı planlanan nükleer santral için ortak girişim grubu (OGG) kurdu. Yaklaşık 5 bin MW 
gücünde olması planlanan santral için 20-25 milyar dolar arasında yatırım öngörülüyor.  

Sinop'a nükleer santral için Türkiye; Çin, Japonya, Kanada ve Güney Kore ile görüşürken, Fransa 
daha önce Türkiye'deki nükleer santral yapımı sürecinde yer almak istediğini açıklamıştı. [2] 

 
ATMEA 1 Basınçlı Su Reaktörü [3] 

 
ATMEA1 reaktörü 1100 MWe güç üretimi yapan Areva ve MHI tasarımlarının bir sentezi olan bir 
basınçlı su reaktörü tasarımıdır. Diğer tasarımlarla karşılaştırıldığında, tasarımın öne çıkan özellikleri 
uzun işletme döngüleri, kısa yeniden yakıt yükleme süreleri (16 günden daha az üretimden çıkma 
zorunluluğu) ve güç izleme yeteneği (güç üretimini dakikada %5 değiştirebilme) gibi özellikleridir. 
Aktif ve pasif güvenlik sistemlerine sahip olan reaktör 3+ Nesil (Generation III+) bir reaktör 
tasarımıdır. Reaktörün tasarım ömrü 60 yıldır. Sinop’a yapılacak olan santralde 4 adet ATMEA1 tipi 
reaktörü bulunacak. Reaktörün teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgilere reaktör için hazırlanmış 
olan broşürden ulaşılabilir [3].  Reaktörün içerisinde kısa bir tur atmak için aşağıdaki linkden 
ulaşılabilinir. 
http://www.youtube.com/watch?v=qQb817YVwkA 

 
Şirketin İcra Kurulu Başkanı Gerard Mestrallet’in açıklamasına göre reaktörün işletimi Fransız şirketi 
GDF Suez SA (GSZ) tarafından yapılacağı ifade edilmiş ancak kesin antlaşma imzalanmamıştır.  
 
GDF Suez, halen bünyesindeki Elektrabel SA birimi aracılığıyla Belçika’da 7 adet nükleer reaktörün 
işletimini yapıyor. [4] 
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http://www.youtube.com/watch?v=qQb817YVwkA


 
Sinop’a kurulacak olan nükleer santralin ilk ünitesinin inşaatına 2017 yılında başlanması ve ilk 
ünitenin 2023 yılında devreye alınması planlanıyor. 
 
Kaynaklar: 

1. http://www.world-nuclear-

news.org/NN_First_selection_of_Atmea1_nuclear_reactor_0305132.html 
2. http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/news/Pages/060313-turkey-sinop-nuclear-power-plant-

project.aspx 
3. http://www.atmea-sas.com/ATMEA/liblocal/docs/ATMEA1%20Brochure.pdf 
4. http://www.bloomberg.com/news/2013-05-03/mitsubishi-areva-set-to-sign-turkish-nuclear-plant-

deal-today.html 
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