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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

 

Zonguldak'ta yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları inceleyen 

Bakan Dönmez, boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaşıldığını, Haziran ayı gibi boru 

teslimatının tamamlanmış olacağını söyledi. “Belki haziran veya temmuzda da derin 

deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız" diye konuştu. Bakan Dönmez, 

bugüne kadar yaklaşık 8 sondajın tamamlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Şu 

anda Yavuz Sondaj Gemimiz limanda. Nisanın 4'ü itibarıyla çok kritik göreve çıkacak. 

Bugün sabah dev kargo uçağıyla ilk kuyumuzun başına yerleştireceğimiz bu alanda 

'christmas tree' diye adlandırılan, su altındaki debi ve basıncı yönetecek su tabanı 

ekipmanı Türkiye'ye geldi. En kısa süre içinde Filyos'a nakledeceğiz. Yavuz Sondaj 

Gemimize yerleştireceğiz ve kuyumuzun başına götürerek kuyu başında da montajı su 

altı robotlarıyla yapacağız. Bu projede teknolojik olarak da dünyanın en gelişmiş 

teknolojilerini kullanıyoruz." 

“Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar” ödüllerini aldı. Bu yıl dördüncüsünü düzenlenen 

Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde bir konuşma yapan Dönmez, enerji 

sektörünün maddi yatırımlarla değil insan kaynağı yatırımlarıyla da Türkiye'de enerji 

çalışanı profilinin değişimine ön ayak olduğunu dile getirdi. Dönmez, son 20 yılda 

kadınların emekleriyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjide örnek gösterilen ülkeler arasına 

girdiğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Yeri geldi engin denizleri hep birlikte aştık. 

Türkiye’nin kaderini değiştiren Karadeniz'deki yerli gaz keşfimize hep birlikte imza attık. 

Mavi Vatan'daki her yolculuğumuza kadınlarımızın bilgi ve tecrübesiyle çıktık. Yerin 

metrelerce altında ya da yüzlerce metre üstünde, aydınlığı yeryüzüne taşımak için 

kadınlarımız Türkiye’nin dört bir yanındaydı. Yerli lityumdan güneş panellerine, rüzgar 

türbinlerinden nükleere kadar yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında, kadınlarımızın 

çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji 

teknolojilerine Made In Türkiye damgası vurduk. Bugün, Türkiye’nin en büyük 

projelerine bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu 

göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda 

bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek.” 


