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BAKAN DÖNMEZ: TANAP'IN KAPASİTESİNİ İKİ KATINA KADAR 

ARTIRMA KARARI ÇIKTI - Habertürk 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın 

(TANAP) kapasitesinin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki görüşmeler neticesinde iki 

katına çıkarılmasına karar verildiğini belirterek "Şu anda TANAP yılda 16 milyar 

metreküp gaz taşıyor. İnşallah bu kapasiteyi kısa süre içinde iki katına, yani 32 milyar 

metreküpe çıkarmış olacağız." dedi. 

Dönmez, Türkiye-Azerbaycan II. Enerji Forumu sonrasında yaptığı basın açıklamasında, 

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki projelerin enerji güvenliğine katkı yaptığını dile 

getirdi. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının görüşmelerinde özellikle enerji güvenliğinin 

önemli gündem maddelerinden biri olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle konuştu: 

"Sayın Bakan (Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov) ile de görüştük. TANAP boru 

hattı kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. Şu anda TANAP yılda 16 milyar 

metreküp gaz taşıyor. Bunun 10 milyar metreküplük kısmı Avrupa'ya, 6 milyar 

metreküpü Türkiye'ye geliyor. İnşallah bu kapasiteyi kısa süre içinde iki katına, yani 32 

milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Şüphesiz bu kapasite artışından Türkiye de istifade 

edecek, aynı zamanda Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak Türkiye'de 

enerji dönüşümünün sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir bir yol 

haritasıyla gerçekleşmesini hedeflediklerini dile getiren Dönmez, konuşmasını şöyle 

sürdürdü: 

"Önemli hidrokarbon kaynaklarına sahip bir ülke olan Azerbaycan'ın da enerji dönüşümü 

için benzer hedefleri olduğunu biliyoruz. Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde 

gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi 

planlanan 'Yeşil Enerji' konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz 

olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkelerimiz arasında 

hayata geçirilen ve hayata geçirilmesi beklenen projeler, her seferinde bizleri daha ileri 

taşıyacak yeni fırsatlar yaratıyor. Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha 

da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın 

bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlamasıyla 

ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız." 
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