
Dünya Enerji Konseyi Türkiye 

 

Türkiye’den Haberler 

 
Sayı 41: 1-7 Temmuz 2019 

 

 

Sayfa | 1  
 

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

“Enerji Güvenliği, Fırsatlar ve Tehditler” konulu panel düzenlendi. Panelin ana 

sunumunu ise Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol yaptı. Konuşmasında, 

Birol, hiçbir ülkenin izole olmadığını, bir ülkede olan gelişmenin diğer ülkeleri de 

etkilediğini belirtti. Özellikle yenilenebilir enerjinin tüm dünyada çok hızlı büyüdüğüne 

dikkat çekti. 3 büyük devrimin yaşandığından bahsetti. Bunların ilki, dünyadaki en 

büyük tüketicilerin rolleri değişiyor ve Asya, tüketim ve yatırım merkezi haline geliyor. 

İkincisi, ABD’de kaya gazı devrimi yaşanıyor ve ABD, dünyanın bir numaralı petrol ve 

gaz üretici haline geliyor. Üçüncüsü, yenilenebilir enerjinin (özellikle rüzgar ve güneşte) 

maliyetlerinde düşüşler yaşanıyor. Ayrıca, Birol, “Yenilenebilirde biz Türkiye’de önemli 

adımlar attık. Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç artırımında Avrupa’da 

Türkiye üçüncü sırada. Bu muazzam bir şey. Almanya ve İngiltere’nin hemen 

arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve 

diğerlerinin de önünde. Bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimiz son derece yüksek." 

dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, “Önceliğimiz ve temel 

amacımız enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu şekilde 

tüketicilere sunulmasıdır. Bu anlamda geliştirdiğimiz politikalar uzun vadeli, bütüncül ve 

kapsamlı bir bakış açısının ürünüdür. Yerli ve yenilenebilir kaynakların azami seviyede 

ekonomimize kazandırılması, enerji verimliliği konusunda adeta seferberlik ilan 

edilmesi, kara ve denizlerimizde petrol ve gaz aramaları, enerji sektöründe yerli imalatın 

geliştirilmesi ve AR-GE destekleri ile yatırımlar devam ediyor. Bunun yanında Türkiye, 

enerjinin bölgesel kalkınma ve refaha katkı sağlayan ve yaşanan çatışmalara çözüm 

üreten yönüyle ele alınması gerektiğine de samimiyetle inanmaktadır” dedi. 

Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Toplantısı gerçekleşti. Türkiye için nükleer 

enerjinin hem ileri teknoloji hem de çevresel politikalar açısından kritik olduğu belirtilen 

toplantıda, nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi olarak değil, sağlık, endüstri, 

ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarda söz sahibi olmak 

için Türkiye'ye getirmek zorunda olunduğu belirtildi. 


