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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. 

Dünya liderlerine seslenen Erdoğan, “İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma 

sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla 

küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030'a giden süreçte adil bir 

çerçeve sağlanması zaruridir” dedi. Ülkenin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, 

biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumak için önemli yatırımlar yaptıklarını 

anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla 

buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık. İklim 

değişikliğiyle mücadelede yol haritamızı teşkil eden Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve 

Eylem Planı ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri 

doğrultusunda güncelliyoruz. 2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 

2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan azalma bekliyoruz. Katkı 

beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu 

engellenecektir. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumdadır. 

Halihazırda elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 

52,3'dür. Bu oranla Avrupa'da 6, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrik santrali 

kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci, dünyada dokuzuncu sıradayız. Elektrik üretimimizi 

2030 yılına kadar güneş enerjisinden 10 gigavat, rüzgar enerjisinden 16 gigavat 

kapasitesine çıkaracağız. Enerji verimliliğine yönelik atacağımız adımlar sayesinde 2023 

yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefliyoruz. Eşimin 

öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında 

yüzde 60'a taşıyacağız.” 

Bakan Dönmez, her yıl gerçekleştirilecek YEKA yarışmalarıyla Türkiye'nin üst sıraları 

zorlamaya devam edeceğini dile getirdi. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her 

yıl en az 1000 megavat rüzgar ve 1000 megavat güneş YEKA yarışması yapmayı 

hedeflediklerini belirten Dönmez, “YEKA'lar bir Türkiye modeli olarak ortaya çıktı. Hem 

kaynak hem de teknoloji bazında Türkiye'de yenilenebilir enerjinin gelişimi adına önemli 

bir adım oldu. Pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı da 

gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaları daha önce 1000 megavat gibi tek parçalı alanlarda 

gerçekleştiriyorduk. Şimdi 10, 15 ve 20 megavat büyüklüğünde 74 yarışma 

gerçekleştireceğiz.” diye konuştu. 

Bakan Dönmez, ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin 

Türkiye'ye ulaştığını bildirdi. Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 

63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon 

metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında 

geliyor. Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. 

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine 

karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor. 


