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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmalarının tamamlandığını belirtti. 

Bakan Dönmez, YEKA GES-3 yarışmasına Türkiye'nin farklı şehirlerinden 700'den fazla 

başvuru olduğunu ifade ederek, bunun yenilenebilir enerjinin Türkiye'ye yayılması için 

önemli olduğunu ifade etti. YEKA GES-3 yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın 

kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu kaydeden Dönmez, konuşmasına şöyle devam 

etti: "Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata 

geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin 

elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. YEKA GES-3 yarışmalarımız birçok ilki de 

bünyesinde barındırdı. Yenilenebilir enerji sektöründe Türk lirası bazında belirlenen 

tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüyle yapılan ilk yarışma oldu. Kurulacak santrallerde 

ilk defa 'Made in Türkiye' etiketli invertör kullanılacak. Blue wafer’ın işlenmesiyle 

üretilecek yerli hücreleri ihtiva eden en az yüzde 70 yerlilik oranına sahip yerli üretim 

fotovoltaik modüller kullanılacak." Bakan Dönmez, YEKA GES-3'ün tamamlanmasının 

ardından bin megavatlık 42 YEKA RES-3 yarışmasının bu yılın son çeyreğinde 

gerçekleştirileceğini belirterek, başvuru tarihinin 12 Ekim olduğunu söyledi. YEKA RES-

3'ün yerli türbin kullanımı koşuluyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Dönmez, 

"Türkiye’de ciddi bir yenilenebilir enerji yatırım kültürü oluşmaya başladı. Zaten 

istatistikler de bize bunu gösteriyor. Güneş enerjisine başlayalı 7 yıl, rüzgara başlayalı 

21 yıl oldu ama sektörümüz öylesine dinamik ve yatırım iştahı öylesine kuvvetli ki çok 

kısa bir zaman diliminde Türkiye’yi yenilenebilir enerjide üst sıralara taşıdık." dedi. 

25.06.2021 tarihinde hizmete giren Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama 

ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli gerçekleşti. Hatay’da 

bulunan BOTAŞ Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler 

yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği LNG'yi 

Ertuğrul Gazi FSRU gemisine aktarma işlemine 28.06.2021 tarihinde başladı. Gemiden 

gemiye yapılan transfer 2 Temmuz Cuma günü tamamlandı. Berge Arzew, Ertuğrul 

Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakletti. Ertuğrul Gazi aktarılan 132 bin 

metreküp LNG’yi yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek. Nakledilen 

LNG'yi üzerindeki ünitelerde gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, talebe ve 

ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de 

aktarabilme özelliğine sahip. 110 milyon metreküp doğal gaz depolama kapasitesi ile 

dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında gelen Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve kaynak çeşitliliğine büyük katkı sağlayarak ülkemizi 

enerji merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak. 


