
Dünya Enerji Konseyi Türkiye 
 

Türkiye’den Haberler 

 
Sayı 114: 30 Kasım – 6 Aralık 2020 

 

 

Sayfa | 1  

 

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında toplam 4 bin 892 maden 

ruhsat sahasını denetlediklerini belirtti. Dönmez, madencilere ferdi kaza sigortası 

yaptırılmasını zorunlu hale getirdiklerini söyleyerek, “Yer altında çalışan işçilerin çalışma 

saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik. Fazla mesai 

gerektiren durumlarda da 37,5 saati aşan her bir saat çalışma için verilecek ücretin, 

yüzde 100'den az olmamak üzere artırılmasını sağladık.” dedi. 

Antalya Kepez-2 Hidroelektrik santralinde gerçekleştirilen Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) 

yüzde 92 yerlilik oranıyla geliştirdiği Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış töreni 

yapıldı. Enerji yönetiminde kaynak ve teknolojiyi birbirini tamamlayan iki ana süreç 

olarak gördüklerini dile getiren Dönmez, EÜAŞ'ın daha önce yüzde 100 yerli olarak 

ürettiği 160 megavatlık jeneratörün Keban Hidroelektrik Santrali'nde devreye alındığını 

söyledi. EÜAŞ'a ait 18 hidroelektrik santralde otomasyon sistemi bulunduğu, 28'inde ise 

bu sistemin henüz mevcut olmadığı belirtildi. Türkiye'de EÜAŞ'a ait hidroelektrik 

santrallerin otomasyon sistemleri için 600 milyon dolar gerektiğini belirten Dönmez, 

“Bunun yerine 60 milyon dolar maliyetle kendi mühendislerimizin geliştirdiği bu sistemle 

ihtiyacı karşılayabileceğiz. Aradaki fark sistemin diğer santrallere uygulanmasıyla daha 

da katlanacaktır.” dedi. 

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlenen Maden Sanayi İşverenleri 

Sendikası (MASİS) Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Dönmez, yaptığı 

açıklamada, 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretime yaklaşık 120 milyon lirayı 

bulduğunu belirtti. Madencilik sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının yüzde 

1,1 olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: “Madencilikte 4-5 milyar dolarlık 

ihracatımız var ama buna karşılık altın hariç 2 katına varan ithalatımız da söz konusu. 

Sektörde yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlıyoruz.” dedi. Dönmez, 

Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri 

bulunduğunu, bunların başında borun geldiğini ve bunu trona, feldspat, sodyum sülfat, 

krom, kurşun, çinko, zeolit, linyit, mermer, manyezit gibi diğer önemli madenlerin takip 

ettiğini söyledi. Aralık ayı itibarıyla Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum 

üretimine başlanacağını belirten Dönmez, “Başlangıçta yıllık 10 ton olacak pilot 

üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin 

pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak.” dedi. 


