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"Enerji Gelecek Dönemde Türkiye'nin Parlayan Yıldızı Olacak"- Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

Yeni teknolojilerin önemini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ, 

dünyanın geleceğinde söz sahibi olmak için yeni teknolojilerin üretiminde kendimizi 

geliştirmemiz gerektiğini vurguladı. Enerji teknolojilerinin yerli olması için önemli 

adımlar atıldığını söyleyen DÖNMEZ, yapılan her ihaleye yerli istihdam ve yerli üretim 

şartı koyduklarını, yenilenebilir enerjide firmaların en az %80 yerli mühendis ve işçi 

bulundurması gerektiğini belirtti. "Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji ekipmanlarının 

yerli imalatı şartını koyduk. Türkiye'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının 

temellerini geçtiğimiz yıl Ankara'da attık. Yakında rüzgar enerjisinde de inşallah yerli 

üretim yapan bir fabrikamız devreye girecek” diye ekledi. 

Elektrik Üretimine Yerli Destek- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Elektrik üretiminde doğal gazın payı düşerken, yenilenebilir kaynaklarla üretim artıyor. 

Türkiye, elektrik üretiminin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretti. YEKA ihalelerinin etkisi ve yerli kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla 

yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi % 51’e yükseldi. Rüzgar ve güneş 

enerjisine yapılan yatırımlar sayesinde, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 

sıralamasında, Türkiye, çoğu gelişmiş ülkeyi arkasında bıraktı.  

Akkuyu NGS İnşasında Yerli Tedarikçi Potansiyeli % 40- Enerji Günlüğü 

Tedarikçileri bilgilendirmek üzere düzenlenen seminer, 3 Ekim tarihinde Mersin’de 

başladı. Rosatom Devlet Kuruluşu ve Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin 

düzenlediği seminerde, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu NGS 

projesinin inşaat çalışmalarının konuşuldu, yerlilik oranını arttırmak amacıyla Türk 

tedarikçiler ile ilk defa bir araya gelindi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Anton Dedusenko, “Yapılan tahminlere göre, Akkuyu NGS Projesinde tüm 

çalışmaların yaklaşık %40’ı Türk tedarikçileri tarafından yapılma potansiyeline sahiptir” 

dedi. 

YEKA İhaleleri Açıklandı- AA 

Resmi Gazete'de, güneş enerjisinde toplam 1000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanları (YEKA) ihale ilanı yayınlandı. Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi 

santrallerinin kurulması amaçlanıyor. Ek olarak, güneş enerjisi santrallerinin kurulması 

amacıyla Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 

megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı 

kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle 

tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek. Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 

12.00’ye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne 

elden teslim edilecek. 
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