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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 

Zirvesi özel oturumunda moderatörlerin sorularını cevapladı. Türkiye'nin Karadeniz'de 

bir yıl içinde üç önemli keşif gerçekleştirdiğini söyleyen Dönmez, böylece keşfedilen 

toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını belirtti. Dönmez, bu keşiflerle 

Türkiye'nin doğal gazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna 

ilerlediğine dikkati çekerek, "Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama 

ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız. Amasra-1 kuyusunda Sakarya Gaz Sahası'nın 

kuzeydoğusunda çalışıldı. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir 

sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım 

tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız. Oradaki kaynak yapısına 

hakimiz, sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi bir 

öngörülebilirlikle ilerleyebiliyor arkadaşlar. Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler 

bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun 

olarak ilerliyor. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı 

kullanıyor olacağız." dedi.  

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini giderek büyüttüğünü ifade ederek, 

2030'a kadar 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgar kapasitesi devreye almak 

amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları gerçekleştirdiğini 

belirtti. Son olarak yapılan güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarında kilovatsaat başı 

ortalama fiyatın 22-23 kuruş olduğunu belirten Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı rüzgar 

ve bin megavatı güneş olmak üzere YEKA yarışmalarının süreceğini sözlerine ekledi. 

Dönmez, Türkiye'de madencilik sektörünün de gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu 

ve bu yıl 5-5,5 milyar dolarlık ihracat beklediklerini ifade etti. 

Bakan Dönmez, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyündeki Koza Altın-Gümüş 

Madeni Tesisi Temel Atma Töreni'nde, Koza Altın İşletmelerinin Ağrı'da hayata 

geçireceği tesisin temel atmasında Ağrılılarla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet 

duyduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 20 yılda 

toplamda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi 

geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji 

politikalarının önemine değinerek, "Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji 

hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak." dedi. Karapınar 

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası'na teknik inceleme ziyaretinde bulunan Dönmez, 

burada SCADA merkezinin temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, yenilenebilir 

enerjinin teşviki ve yaygınlaştırılması için Yeşil Tarife, YEK-G ve Vadeli Elektrik 

Piyasası'nın açılması gibi önemli adımların atıldığını belirterek, "Elektrik ihtiyacımızın 

önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamanın yanı sıra, elektriğin 

fiyatlandırılmasının yapıldığı bir enerji merkezi olmak için önemli bir adım attık. Son 

yıllarda Türkiye'de yenilenebilir enerjinin geldiği noktaya dikkati çeken Dönmez, "3-4 
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yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji 

kaynaklarından geliyor. Özellikle rüzgar ve güneş özelinde baktığımızda rüzgarın 20, 

güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgar enerjisinde 9 bin 660 megavat 

ile dünyada 12'nci, Avrupa’da 7'nci sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7 bin 154 megavat 

ile dünyada 13'üncü, Avrupa’da 7'nci sıradayız." diye konuştu.  

Bakan Dönmez, Karapınar GES'in kurulumunun yüzde 20 tamamlanarak elektrik 

üretmeye başladığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar Faz-1 

olarak adlandırılan 271 megavatlık kurulu gücün panel kurulumu tamamlandı. Bunun 

için de sahada 700 bin panelin montajı yapıldı. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş 

santrallerinden olan Karapınar GES’i inşallah 2022 sonunda tam kapasiteyle devreye 

alacağız. Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Karapınar GES’in panel 

ihtiyacını yerli imkanlarla karşılıyor. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 

500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Gerçekleştireceği üretimle her yıl 

yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek tesiste üretilen panellerin yerlilik 

oranı ise yüzde 70'in üzerinde. Enerji teknolojilerinde merkez ülke Türkiye diyerek 

attığımız adımların en güzel örneklerinden birisi olan Karapınar GES, Entegre Güneş 

Paneli Fabrikası ve ARGE Tesisiyle, yenilenebilir enerjiye yerli teknoloji ve "Made In 

Türkiye" damgası vuruyoruz." 


