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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Enerjide Bu Hafta:  

2000’li yıllarda Türkiye’nin kurulu gücü 30.000 megavat iken, şu an 3 katına yani 90.000 

megavata ulaşmış durumda. Elektrik arzın talebin üzerine çıktığı belirtildi. Elektrik 

üretiminde doğal gaz ve ithal kömüre bağımlılığı azaltmak için daha çok yerli, daha çok 

yenilenebilir kaynak amacı ikinci sıraya yerleştirildi. 

Eti Maden İşletmeleri Sülfürik Asit Üretim Tesisi'nin temel atma töreni yapıldı. Bor 

ihracatında konsantre ürünlerinin payının azaltılıp, ileri teknoloji ürünlerinin payının 

arttırılması hedefi belirlendi. Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonunun 'geleneksel bor 

ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş' olması planlandı. 2018 

itibariyle Türkiye, dünya bor pazarının %59'una sahip ve 2019 yılında ise üretim 

kapasitesinin artırılarak pazar payının %60'a çıkması bekleniyor. 

Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahasında, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye 

petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptı. Türkiye, ilk kez hidrolik 

çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasına girdi. Bu kuyu, 3 bin 700 

metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek. 

2023 yılında, Akkuyu NGS'de ilk reaktörün devreye alınması hedefleniyor. Geçen yıl 

temeli atılan ve lisansı alınan Akkuyu NGS’nin ikinci reaktörünün inşaat lisansı 

verildikten sonra çalışmalara başlanılacak. Eğitim için gönderilen öğrencilerden 30’u 

diplomalarını alarak projede çalışmaya başladı. Bu yıl yine 30 civarı öğrenci diplomasını 

almış olacak. 

Alanya’da başlayan ilk sondajın Mart ayı sonuna kadar 6 bin metre derinliğe ulaşmış 

olacağı bildirildi. Adana açıklarında, 4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefi 

olan ikinci bir kuyuya daha başlanıldı. Bu çalışma, Kuzupınarı bölgesinde bulunuyor. 

Hem sığ denizde hem derin denizde çalışmalar devam ediyor. 

E-Devlet’e doğalgaz ve elektrik hizmetleri de eklendi. Vatandaşlar, 62 ilde bulunan 16 

elektrik görevli tedarik şirketinin serbest olmayan tüketiciler ile son kaynak tedariki 

kapsamındaki tüketicilere sunduğu bilgilendirme hizmetlerinin yanı sıra abonelik ve fesih 

başvuru hizmetlerinden de faydalanabilecekler. 
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