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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN TÜRKİYE HABERLERİ

BAKAN DÖNMEZ: KEŞFİN
KARARLIYIZ – Anadolu Ajansı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sondaj filomuzun en güçlüsü Abdülhamid
Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm personelimiz canla
başla çalışıyor. Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız." dedi.
Bakan Dönmez, sondaj filosunun marifetiyle Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal
gaz keşfine imza attıklarını belirtti.
Kıyıdan 170 kilometre açıktaki bu keşfin, tarihe rekorlarla adını yazdırdığını ifade eden
Dönmez, "Şimdi bu gazı milletimizle buluşturmak için hummalı bir çalışma içindeyiz.
Bütün hedefimiz yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanmak." dedi.
Şu an hem denizde hem de karada operasyonların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini dile
getiren Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu.
"İnşallah gelecek yıl Türkiye, Karadeniz gazıyla bulaşacak. 'Bulduk, tamam artık,
aramayı bitirelim, bu bize yeter' demedik. 'Hakkımız olan ister Karadeniz'de, ister
Akdeniz'de nerede olursa olsun gider alırız' dedik. Sondaj filomuzun en güçlüsü
Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki tüm
personelimiz canla başla çalışıyor. Tek amaçları var yeni bir keşif, yeni bir müjde.
İnşallah umutluyuz. Rabb'im nasip ederse güzel haberleri milletimizle paylaşacağız.
Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız."

ERDOĞAN: PUTIN’LE GAZDA INDIRIMI GÖRÜŞTÜM, UMARIM MÜSPET
OLUR - BloombergHT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le
doğalgazda indirim konusunu görüştüğünü belirtirken, “Konudaki yaklaşımını da bize
müspet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten ‘nurun ala nur (iyiden iyi)’ olur.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti
dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Avrupa’nın yaşadığı enerji
krizine değindi ve olası indirime işaret etti. “Çünkü bizim de derdimiz, mümkün
olduğunca elektriği veya doğal gazı vatandaşımıza daha uygun şartlarda verebilmek”
diyen Erdoğan, “Hele hele 2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız
halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğalgazı çok daha
ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.
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BAKAN DÖNMEZ: DOĞAL GAZDA
GEÇIRECEĞIZ – Anadolu Ajansı
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Bakan Dönmez "Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse yer altı
doğal gaz depolama tesislerimizle oldukça iyi durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri
sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz." dedi.
Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile
getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek
için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam
ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir
faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
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