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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı 

devam eden, "dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olması" planlanan tesiste 2 yıl 

içerisinde 1000 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Konya'nın hem 

sanayi hem tarım hem de bir turizm kenti olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle 

konuştu: “Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle güneş paneli üretim 

fabrikasını hizmete almıştık. O günden itibaren santral sahasında güneş panelleri monte 

etmeye ve elektrik üretmeye başladık. İnşallah 2 yıl içerisinde bu 1000 megavatlık 

kurulu gücü de tamamlamış olacağız. Ayrıca 4 tane biyokütle santralimiz var ki daha 

çok hayvansal atıkların bertarafı ve değerlendirilmesi kapsamında. 90 megavatlık bir 

tesisten bahsedebiliriz. 2 hidroelektrik santralimiz, 2 rüzgar, 1 termik olmak üzere 

toplamda 1580 megavatlık bir kurulu gücümüz de söz konusu.” 

Türkiye’de ilk defa doğalgaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazlarda kullanılması 

projesi hayata geçirilecek. Enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan ‘kayıp halka’ olarak 

değerlendirilen hidrojen, doğalgazla harmanlanacak. Türkiye Doğal Daz Dağıtıcıları 

Birliği Teknik Merkezi GAZBİR-GAZMER’in Konya’da kurduğu tesis ile kayıp halka 

bulunurken, bu yolla enerji kullanım verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan, AKSA Doğalgaz ve ENERYA 

Enerji tarafından finanse edilen, yenilenebilir gaz üretimi projesi, GAZBİR-GAZMER 

tarafından yürütülüyor. GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi’nde test amaçlı sırasıyla 

oransal olarak ortalama yüzde 5-10-15-20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95-90-85-80’e 

kadar doğalgaz karıştırıldı ve elde edilen karışım, test amaçlı yakıldı ve başarılı sonuçlar 

alındı. Türkiye’de yürütülen doğalgaz sistemlerine hidrojen enjekte projesinin ilk 

sonuçlarına göre, şu anki doğalgaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir 

değişikliğe gerek kalmaksızın hidrojenin, dağıtım ağlarında doğalgazla birlikte en fazla 

yüzde 20 oranında karıştırılabileceği test edilmiş olundu. 

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, bu ay 

içinde Türkiye kara sularına giriş yapacak. Bakan Dönmez, “Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul 

Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint 

Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. 

Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun” sözlerini kullandı. 


