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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı. 

Bakan Dönmez, “Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz 

Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından 

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını 

aralıksız sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.  

Azerbaycan Eğitim Programı'nın açılışında değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, 

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yeni bir muhabbet halkasının eklendiğini söyledi. 

Dönmez, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik kapasitesini görmek isteyenlerin ortak 

projelere ve birbirine olan muhabbetine bakması gerektiğini vurguladı. Dönmez, söz 

konusu projelerin devamında TANAP'tan gaz akışının başladığını hatırlatarak, “TANAP 

bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken diğer 

taraftan da Avrupa’nın arz güvenliğinin anahtarı durumuna geldi. TANAP’tan, 2020'de 

4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı 

gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da 

artacak.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği doğal gazın 

yüzde 24'ünün Azerbaycan'dan geldiğini kaydeden Dönmez, Azerbaycan doğal gazının 

hem güvenle kullanıldığını hem de bu gazı uluslararası piyasalara sunacak projelerde 

ortaklıklar gerçekleştirildiğini belirtti. 

Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), 

FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) ve depolama projeleriyle sisteme 

günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Doğal gazda, 

18 Aralık’ta 272,3 milyon metreküple tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığının 

altını çizen Dönmez, “Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon 

metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Dün, İstanbul'da tüketim 51,1 milyon metreküp, 

Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm 

zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık tüm Türkiye'de 274,2 milyon 

metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi 

sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya 

da kısıntıya gitmeden karşıladık.” dedi. Dönmez, Türkiye'nin pik zamanlar dahil olmak 

üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir alt yapıya sahip olduğuna 

dikkati çekerek, “Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe 

çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızla milletimize 

kesintisiz ve sorunsuz enerji arzını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. 


