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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Karadeniz'de keşfedilen gaz Filyos'ta karaya çıkarılacak. Bakan Fatih Dönmez, “Filyos, 

Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz 

rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak” dedi. 

Filyos'un Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacağına dikkat çeken Dönmez, şöyle 

konuştu: “Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir 

endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı 

Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı 

kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesi'yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji 

endüstri Filyos'ta kümelenecek.” 

Bakan Dönmez, 2020'de enerji piyasasında yaşananları değerlendirdi. Bu yıl yaşanan 

en önemli gelişmelerden birinin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 405 milyar 

metreküplük doğal gaz keşfi olduğunu ve yenilenebilir enerji alanında da önemli adımlar 

atıldığını hatırlatarak, “Sadece 2020'de devreye aldığımız yenilenebilir kurulu 

gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık.” 

dedi. 2020'de sadece enerji dünyasının değil ülke gündeminin de önemli haberlerinden 

birinin Fatih’in 405 milyar metreküplük keşfi oldu. Sadece denizlerde değil karada da 

yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin bu yıl 

tarihinin en yüksek yurt içi ve yurt dışı üretimine ulaştığını söyledi. Bakan Dönmez, 

2020'nin ilk haftasına uluslararası doğal gaz iş birliği açısından önemli olan TürkAkım'ın 

devreye alınmasıyla başlandığını söyledi. Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 megavatlık ilave 

kurulu güçle toplam kurulu gücün 95 bin 500 megavata yükseldi. Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali'nde ilk reaktörün 2023’e yetiştirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü 

vurgulayan Dönmez, bu sene birinci ünitenin reaktör kabı ve 4 buhar üreticinin sahaya 

getirildiğini söyledi. Dönmez, ikinci ünitenin reaktör binasının temelinin atılmasının 

ardından en önemli parçalardan biri olan kor tutucu montajının yapıldığını ifade ederek, 

üçüncü ünitenin inşaat lisansının alındığını ve dördüncü ünitenin inşaat lisansı için 

başvuru yapıldığını kaydetti. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına son yıllarda 

sürdürülen Ar-Ge faaliyetlerinin ilk somut çıktılarının bu yıl alındığına dikkat çekilerek, 

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretimi yapan fabrikasının 

açıldığı hatırlatıldı. Bakan Dönmez, salgının ilk dönemlerinde dezenfektanlara talep 

arttığını anımsatarak, Eti Maden bünyesinde Ar-Ge'si yürütülen bordan hijyen ürünleri 

serisinin çalışmalarının tamamlandığını belirtti. BOREL ve BORTAM ürünleriyle el, ortam 

hijyeninin sağlandığını söyleyen Dönmez, yıl sonuna doğru da BORON bulaşık temizlik 

ürünlerinin piyasadaki yerini aldığını aktardı. 


