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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin salgın sürecinde 

yenilenebilir enerjide büyük aşama kaydettiğini belirterek, "Daha fazla yerli, daha fazla 

yenilenebilir" diyerek çıktıkları yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim 

merkezi yapmaya kararlı olduklarını söyledi. 

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda 

yaptığı konuşmada, Türkiye enerji sektörünün, yatırımlar ve yenilikçi uygulamalarla 

bölgede ve dünyada örnek bir konuma ilerlediğini anlattı. 

Sektörleri durağanlaştıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Türkiye'nin enerji 

alanında yüksek performans göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, 

"Toplam kurulu gücümüzü 100 bin megavata taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri 

sayıma başladık. Kurulu gücümüz 97 bin 377 megavata ulaşmış durumda." dedi. 

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sırada 

olduğunu vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü nisan sonu itibarıyla 

yaklaşık 52 bin megavata çıkardık. Böylece 19 yılda 4 kattan daha fazla artış yakaladık. 

2002'de kurulu gücümüzün yüzde 38'i yenilenebilir kaynaklıyken bugün bu oranı yüzde 

52'nin üzerine taşıdık." ifadelerini kullandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ile Türkiye 

enerji piyasasının olgunluk dönemine girdiğini belirterek, "VEP ile fiziksel teslimat 

yükümlülüğü doğuran ileri tarihli işlemlerle daha şeffaf, istikrarlı ve rekabetçi bir 

ortamda elektriğin alım ve satımına imkan sağlıyoruz. Öngörülebilirliğin artmasıyla 

yatırımcılarımız finansal belirsizlikten kurtulacak ve bu durum sürdürülebilir bir yatırım 

ortamının da gelişimine katkı sağlayacak." dedi. 

Bakan Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış 

töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji piyasalarına duyulan güvenden dolayı 

piyasa derinliğinin önceki yıllara göre arttığını dile getirdi. 

Türkiye'de artık elektrik piyasasının herkesin kendi alım-satım riskini yönettiği pazar 

yeri anlamına geldiğini kaydeden Dönmez, "Dolayısıyla bu pazar yerinde her türlü ürün 

olacak. Bugün, 3 yıllık bir süreci sonuçlandırıyoruz. VEP ile son 20 yıllık yolculuğumuzda 

bizleri bir adım öteye taşıyacak yeni bir sayfa daha açıyoruz. VEP ile fiziksel teslimat 

yükümlülüğü doğuran ileri tarihli işlemlerle daha şeffaf, istikrarlı ve rekabetçi bir 

ortamda elektriğin alım ve satımına imkan sağlıyoruz. Böylece, piyasanın şeffaflığını 

daha da artırarak katılımcıları fiyat riskinden korumuş olacağız." diye konuştu. 

Dönmez, katılımcıların geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görebileceğini ve kendilerini 

konumlandırabileceğini söyledi. 
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Dönmez, konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPİAŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı 

Mustafa Yılmaz ile EPİAŞ'ın şeffaf butonuna basarak piyasanın açılışını gerçekleştirdi. 

Dönmez, daha sonra piyasada gerçekleşen ilk işleme ilişkin, "VEP'te ilk eşleşmemiz, 1 

Haziran 2021 saat 13.00.12'de, Ekim 2021 baz kontratı için megavatsaat başı 405 

liradan 1 lot olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı. 


