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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Dönmez, bu yıl sonunda bor karbür üretimine başlanılacağını söyledi. Bor
karbürün önemine vurgu yapan Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “Daha önce borun rafine
ürünlerini ihraç ediyorduk. Kamuoyunda zaman zaman sorgulanıyor, cevher olarak,
ham madde olarak satılıyor diye. Borun hiçbir ürününü cevher olarak satmıyoruz. Yıl
sonunda işletmeye geçecek, yıllık bin ton kapasiteli bir tesis olacak. Bor karbür özellikle
savunma sanayinde yine yüksek teknolojili sektörlerde aranan bir mamuldür. Aşınmaya
dayanıklı makine parçalarının üretiminde, hatta nükleer santrallerde de kullanılan bir
mamulden bahsediyoruz. Bu yatırımımız yaklaşık 70 milyon dolara mal olacak, yine bu
tesiste doğrudan 250 kişiye istihdam sağlamış olacağız”.
Ferro Bor fabrikası ile lityum karbonat ünitesinin temeli de bu yıl atılacak. Temelinin 17
Eylül'de atılacağını ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti: “Ferro bor fabrikamızı
bitirip 1 yıl içinde devreye alacağız. Yine bu yıl içinde lityum karbonat tesisimizin bir
ünitesini de buraya tahsis ettik, onu da bu yıl içinde temelini atacağız. Lityum karbonat,
özellikle son yıllarda mobil cihazlarda, elektrikli otomobillerde çok yoğun bir şekilde
kullanılan, elektriğin en ekonomik depolanabildiği pilin hammaddesidir. İlk pilot
tesisimizi Eti Maden'in Eskişehir tesislerinde devreye almıştık, Şimdi artık endüstriyel
ölçekte çok daha yüksek tonajlı 600 ton kapasiteli üretim yapabilecek bir fabrikamızı
orada devam ediyor. Benzer şekilde buradaki fabrikalarımızda işlenen ve atılan herhangi
bir ekonomik değeri olmayan atıklardan geri kazanmak suretiyle lityum karbonatı
üretecek bir fabrikayı daha bu yıl içinde temelini atmış olacağız. Buradaki kapasitemiz
de yıllık 100 tonluk bir kapasite olacak.”
Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine
sahip. Yapılan çalışmalarla buradaki kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkartılacak. Geri
üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırılmış
olacak. Çalışmalar tamamlandığında bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis
olma özelliğini kazanacak. Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırma
çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların
devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, “Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar
metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde
tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak” diye konuştu.
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