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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan
Enerji Santralleri Açılış Töreni'nde konuşan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden
nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda büyük bir başarı
hikayesi yazdığını söyledi.
Dönmez, Türkiye'nin kurulu gücünün birkaç ay içinde 100 bin megavata ulaşacağına
dikkat çekerek, "Türkiye’nin 81 il merkezinde bugün doğal gaz kullanılıyor.
Karadeniz’deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün
sayıyoruz." dedi.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle teknoloji geliştirme odaklı
yenilenebilir enerji politikası izlendiğini vurgulayan Dönmez, 2021 içinde bugüne kadar
devreye alınan 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün yüzde 97,5'ini yenilenebilir
kaynakların oluşturduğunun altını çizdi.
Dönmez, bugün EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3 yeni
yenilenebilir enerji tesisinin devreye alındığını belirterek, "Adıyaman, Bingöl ve
Balıkesir’de biri güneş enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak 3 yeni tesisle daha
yenilenebilir enerjide her zaman ifade ettiğimiz 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla
Yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha ekliyoruz. Bir yandan Türkiye’nin enerjisini her
geçen gün yükseltirken, diğer yandan da vatandaşlarımızı artan küresel enerji
fiyatlarından korumak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.
Bugüne kadar vatandaşa 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü bir
nebze azalttıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki dönemde faturalardaki TRT ve
Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş
olacağız." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı
Muhammed Arkab ile görüştü. Bakan Dönmez, görüşme öncesinde değerlendirmelerde
bulundu. İki ülke arasında yatırım yapılabilecek birçok alan olduğunu vurgulayan
Dönmez, bu potansiyelin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Dönmez, ülkenin milli
enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde, 1,7
milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kurulacağını hatırlatarak, "Böylece
Türkiye'de de bir Cezayir firmasının yatırımını birlikte hayata geçirmiş olacağız. Karşılıklı
yatırımların teşvik edilmesi her iki ülkenin yararına olacaktır." dedi. Adana'da kurulacak
tesisin 2024'te tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretimin,
Türkiye'nin polipropilen ithalatının yüzde 20'sini ikame ederek, cari açığın önlenmesi için
250 milyon dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.
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Bakan Dönmez, "Türkiye-Cezayir Enerji ve Madencilik Alanlarında Yuvarlak Masa Açılış
Oturumu"nda, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün 100 bin megavata yaklaştığını
söyledi. Temiz enerji üretimini geliştirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Modeli'ni
(YEKA) oluşturduklarını kaydeden Dönmez, "Yerlileştirme politikamız çerçevesinde,
geçen sene Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş panel fabrikasını
Ankara'da devreye aldık. Doğal gaz arzının yüzde 50'sini LNG ile karşılayabilecek
duruma geldik. Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU tesisi bulunmaktadır.
Üçüncü FSRU tesisini de inşallah 2022'de devreye alacağız. 2021 itibarıyla yer altı doğal
gaz depolama kapasitemiz 4,5 milyar metreküp düzeyine ulaşmıştır. Söz konusu
kapasiteyi 2023'e kadar 11 milyar metreküpe çıkarma hedefimize ilişkin çalışmalarımız
tüm hızıyla devam etmektedir." dedi.
Bakan Dönmez, Cezayir'deki entegre demir çelik tesisini ziyaret etti. Tesiste temiz enerji
konusunda altyapı ve Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dönmez, "Buraya,
demir çelik anlamında Afrika'nın entegre en büyük tesisi diyebiliriz. Stratejik bir yer.
Gerek Afrika pazarı, gerek iç pazar ve Avrupa'ya yakınlığıyla isabetli bir yatırım olmuş.
Konu sadece alın teriyle kalmıyor, alın terine akıl terini yani stratejiyi katarak katma
değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Burası da katma değerin yükseltildiği tesislerden
biri." İfadelerini kullandı. Dönmez, Türk özel sektörünün Cezayir'de yaptığı yatırımların,
5 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "Görüşmelerimiz ve yaklaşımlar bize gösteriyor
ki bu bölge bizlerle çalışmak, iş yapmak istiyor. Biz bunu karşılıklı yapalım dedik.
Sonatrach'ın Ceyhan'daki petrokimya tesisi gibi yatırımlar inşallah karşılıklı artarak
devam eder." değerlendirmesinde bulundu.
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