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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı gerçekleştirildi. Enerji 

verimliliğinin toplumsal algıda enerji kaynağı gibi görünmediğini fakat verimliliğin 

dünyanın birçok yerinde bir kaynak olarak kabul edildiği belirtildi. Modern ekonomilerin 

alışılagelmiş üretim ve tüketim anlayışını geride bıraktığını dile getiren Dönmez, 

“Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevreci teknolojiler gibi 

kavramlar yeni bir enerji düzenine doğru geçişi zorluyor. Artık günümüz dünyasında atık 

veya kullan-at diye bir kavram neredeyse kalmadı. Yeniden değerlendirme süreçlerini 

yaşıyoruz. Döngüsel bir mantıkla kaynakları daha sorumlu kullandığımız, sürdürülebilir 

ve ürün ömrünün uzadığı bir sistemle daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer 

üretmenin yollarını arıyoruz.” dedi. Dönmez, enerji verimliliğinin tüm bu süreçlerin 

merkezinde yer aldığını ve Türkiye'de 2017-2019 yıllarında enerji verimliliğinden elde 

edilen tasarruf miktarının 1 milyar dolara yaklaştığı bilgisini paylaştı. Dönmez, 

belediyelerin serbest tüketici haklarını kullanarak istedikleri tedarik şirketinden Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı düzenlemeye tabii tarifelerin de 

altında fiyatla elektrik temin edebilecekleri bilgisini paylaştı.  

Manisa'daki 4 enerji tesisiyle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçilecek. Bakan 

Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağını ziyaret ederek 

madencilerle bir araya geldi. Manisa'nın %80'ine yakınının doğal gaza kavuştuğunu 

aktaran Dönmez, “Kömür halen bugün dünyada elektrik üretiminde ciddi bir pay alan 

enerji hammaddemiz. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık %38'i kömürden üretiliyor. 

İlk yıllardaki gibi kömür yakmak, kazan sistemleri, santral sistemleri, eski teknolojilerde 

olduğu gibi havayı kirletmiyor. Şimdi çok daha çevreci.” ifadelerini kullandı. Yatırımlar 

hakkında bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti: “Bugün toplam 1,37 milyar dolarlık 

yatırımla 1’i yerli kömür, 3’ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, 

Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz. Soma, Salihli ve 

Alaşehir'de hayata geçireceğimiz toplam 594,5 megavatlık 4 enerji tesisimizle 180 

milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Üretilecek 4 bin 428 GWh 

elektrikle yaklaşık 2,5 milyon hanemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız. İçinde 

bulunduğumuz Soma Termik Santral Tesisimiz, Manisa'mızın elektrik ihtiyacının dörtte 

üçünden fazlasını yani %77'sini karşılayacak. Türkiye genelinde yerli kaynaklardan 

ürettiğimiz elektriğin %2,1'ini bu santralimizden sağlayacağız. Projeyle yıllık 4,7 milyon 

ton linyiti ekonomimize kazandıracağız.” 


