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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları 

cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gemiler konusu çok önemli. İktidara geldiğimizde 

kiralama yöntemiyle bu işi yürütüyorduk. Diyorduk ki 'eğer bulursanız doğal gazı, yüzde 

50 yüzde 50 paylaşırız.' Tabii sondaj çalışmaları, sismik araştırmalar yapılıyor ama 

netice alamıyorlardı. Bunu BP, Shell ve Chevron ile yaptık. Tabii netice pek alınamadı. 

Netice de alınamayınca onlar da doğrusu çekip gidiyorlardı. Daha sonra biz kendimiz 

adım attık ve Berat Bey'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu döneminde 2 sismik 

araştırma gemisi ve ardından sondaj gemileri aldık. Gemilerimizin sayısı 5'e çıktı. Şimdi 

6. gemimiz sondaj gemisi olarak ona kavuştuk. Sondaj gemisi sıfır. İnşallah şöyle birkaç 

ay içerisinde teslimi yapılacak. Bununla birlikte bu 4 tane sondaj gemisine 2 de sismik 

araştırma gemisine sahip olmuş olacağız. Bunlarla Karadeniz'de, özellikle Akdeniz'de 

olsun çalışmalarımızı çok daha yoğun çok daha özgüvenle yapmış olacağız. Bu birilerini 

ciddi manada rahatsız ediyor. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi 

tamamlama operasyonlarının bitmesini planlıyoruz, hedef bu. Bir taraftan da deniz 

tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm 

hızıyla devam ediyor. Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi için tüm çalışmaları 

2022 yılının ilk yarısında başlatmayı öngörüyoruz. Tüm bu çalışmaların 

tamamlanmasıyla 2023 yılı ocak ayı itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda ilk gaz üretimine 

geçmeyi hedefliyoruz. Şu anda yol haritamız bu. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz 10 

kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz. İkinci fazın 

tamamlanmasının ardından açılacak kuyu sayısına bağlı olarak bu rakam 40 milyon 

metreküpe çıkacak. Yeni müjdeler için ekiplerimiz hem arama hem de sondaj 

faaliyetleriyle bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Olumlu bir netice aldıkça müjdeleri 

milletimizle paylaşacağız. Sadece paylaşmakla da tabii kalmayacağız. Üretimi yaptıkça 

da milletimizle doğal gazı çok daha farklı bir şekilde inşallah paylaşacağız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına şu ifadelerle son verdi: “21. 

yüzyıl, Türkiye'nin yılı olacaktır. Allah'a hamdolsun artık bunun sinyallerini görmenin 

ötesinde, artık bunu yaşadık, yaşıyoruz. Bu gemilere sahip olmak öyle kolay bir iş değil. 

Şimdi bakıyorsunuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bu gemilere sahip olması ve 

bütün sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları, bu gemilere girdiğimiz zaman onların o 

çalışmasını gördüğümüzde hakikaten mutluluğumuz çok çok farklı boyutlara ulaştı. Bir 

de şimdi doğal gazın çıktığını gördüğümüzde o zaman tabii bunun zevki, keyfi bir başka 

olacaktır.” 

Ekonomik İş birliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'da bulunan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez twitterdan yaptığı açıklamada: “Türkmenistan 

Doğal Gaz ve Petrolden Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Şahım 
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Abdrahmanov ile Aşkabat’ta heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke 

ile petrol ve doğal gaz sektöründe iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini 

kullandı. 


