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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Elektrikli Araçlarla %30 Akaryakıt Tasarrufu Hedefleniyor 

Uygun yerlilik oranına sahip olan elektrikli ve hibrit araçların 2021’den itibaren devreye 

girmesi ile birlikte satın alımların ve kiralamaların sonucu olarak akaryakıt ve benzeri 

ürünlerde %30 oranında tasarruf öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez, yaptığı açıklamada yerlilik oranına haiz olan elektrikli ve hibrit araçların tercih 

edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjinin önemini vurgularken, 

bununla birlikte depolama ve temiz enerji teknolojilerinin Türkiye’de üretimine dair pazar 

oluşmasının önemine dikkat çekerek, bu durumun beklentilerinin arasında olduğunu da 

belirtti. 

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Açıldı 

Spot doğalgaz piyasasının kurulmasıyla birlikte Türkiye’yi bölgesinde serbest piyasada 

doğalgaz fiyatının oluştuğu ilk ülke konumuna getiren Organize Toptan Doğal Gaz Satış 

Piyasası açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açılış töreninde yaptığı 

konuşmada, “Bu adımla Türkiye’de enerji ticaretinin gelişmesi, enerji piyasalarının 

serbestleşmesi ve bölgesel enerji ticareti merkezi olma yönündeki hedeflerimize ulaşmak 

için önemli bir adımı kurguladık ve gerçekleştiriyoruz” dedi. 

Dönmez: “Kömür Üretiminde Hedef 10 Milyon Ton” 

Üretim miktarının 1 milyon ton civarında olduğunu, ithal ürünleri mümkün olduğu kadar 

yerli kaynaklardan temin etmenin önemini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez, “Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimi özel sektör ve kamu ile 7 ila 10 milyon 

tona çıkartmak, istihdamı da bugün iki katına çıkartmaktır. Bunun için hep birlikte 

çalışacağız, biz bize düşeni yapacağız siz de inşallah size düşeni yaparsanız mutlu oluruz" 

dedi. 

İlk Sondaj Önümüzdeki 1-2 Ay İçerisinde Akdeniz'de Olacak 

Karadeniz’de iki boyutlu sismik çalışmalarının tamamı yapılmış durumda ve üç boyutlu 

sismik çalışmaların da devam etmekte olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Akabinde de 

sondaj çalışmaları yapacağız ama ilk sondajımız inşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 

Akdeniz'de olacak. İlk sondaj kuyumuzu başlatmış olacağız. O da yine millileştirdiğimiz bir 

gemi” diye ekledi. 
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