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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin, yerli ve 

yenilenebilir kaynakların kullanımına ve temiz enerji teknolojileri için yerli üretim 

kabiliyetlerinin geliştirilmesine önem verdiğini söyledi. Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin 

yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci sıraya 

yükseldiğini bildiren Dönmez, şöyle devam etti: "Yaklaşık 100 bin megavat olan Türkiye 

kurulu gücünün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Hedefimiz, 

önümüzdeki 10 yılda 10 gigavat güneş ve 10 gigavat rüzgar enerjisi üretim kapasitesi 

eklemek. 2016'da uygulamaya koyduğumuz mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 

(YEKA) modeli kapsamında toplam 2 gigavat rüzgar ve 2 gigavat güneş enerjisi ihalesi 

başarıyla gerçekleştirildi. EİT Temiz Enerji Merkezi'nin kurulmasının önemli bir adım 

olduğunu vurgulamak istiyorum. Bölgemiz için faydalı olmasını, ayrıca ülkelerin enerji 

geçiş politikalarına katkı sağlamasını ve temiz enerji projelerinin gerçekleştirilmesine 

yardımcı olmasını temenni ediyorum." 

Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı Törenine Dörtyol 

ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'nden 

bağlanan Dönmez, Türkiye'nin büyüyüp güçlendiğini ve her geçen gün 100 yıllık 

hedeflere emin adımlarla ilerlediğini belirterek şöyle devam etti: "Ortaya koyduğunuz 

vizyonla büyüyen Türkiye’nin enerjisini sağlamak için enerji ve tabii kaynakların her 

alanında güçlü ve güvenilir bir altyapıyı inşa ediyoruz. Artan enerji talebimize rasyonel 

ve teknolojik çözümler üreterek geleceğe uzanan bir enerji politikası geliştiriyoruz. Bu 

anlayışın eseri olan ve bugün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Ertuğrul Gazi FSRU 

gemimizle doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir halka daha ekliyoruz. 2 yıllık bir 

çalışmanın ardından bugün Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi Hatay Dörtyol'da hizmete 

almanın sevincini yaşıyoruz. 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp 

gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi, arz güvenliğimize önemli bir esneklik 

kazandıracak." Dönmez, büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım daha 

yaklaştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Günlük 359 milyon metreküpe ulaşan 

günlük gaz girişimiz ve 4,5 milyar metreküplük depolama kapasitemiz sayesinde 

geçtiğimiz kışı hiçbir sorun yaşamadan atlattık. 19 Ocak günü 272 milyon metreküpe, 

20 Ocak günü de 280 milyon metreküpe ulaşan tüm zamanların doğal gaz tüketim 

rekorunu bu sayede hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Ertuğrul Gazi 

sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden 

ayrılıyor. Gemimiz gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine, 'Glikol Water' adı 

verilen özel bir sıvıyı kullanıyor. Böylece deniz suyuyla temas etmeden bütün 

operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin yarınlarına 

bırakacağımız bu tür kalıcı eserlerle büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna her gün bir adım 

daha yaklaşacağız." dedi. 


