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“TÜRKAKIM” DOĞAL GAZ 

BORU HATTI AÇILDI 
 

 
 
8 Ocak tarihinde İstanbul’da “TürkAkım” doğal gaz boru hattının açılış töreni düzenlendi. 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye Cumhuriyeti 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr 
Novak iştirak ettiler. 
Törende bir konuşma yapan Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin adım adım tüm alanlarda 
geliştiğini, dünyadaki son derece zor duruma ve birtakım uluslararası oyuncuların karşılıklı yarar 
yönünde gelişen iş birliğine mani olmaya çalışmalarına rağmen bu yöndeki çalışmaların devam etttiğini 
belirtti. 
Rusya Devlet Başkanı, Rusya’nın 2019 yılında Türkiye’ye 24 milyar metreküp gaz temin ettiğini 
hatırlattı. 
Daha sonra söz alan Türkiye Devlet Başkanı Erdoğan, Rusya ile iş birliğinin yüksek seviyede devam 
etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Türkiye Enerji Bakanı Dönmez, TürkAkım’ın Türkiye’yi Rus doğal gazının esas tüketicisine 
dönüştüreceğini ve transit risklerini gidereceğini ifade etti. 
Konuşmaların ardından Anapa’daki “Russkaya” Kompresör İstasyonu ve Türkiye’deki Kıyıköy Alım 
Terminali ile bağlantıya geçildi, söz konusu boru hattını faaliyete geçirecek sembolik vanalar açıldı. 
“TürkAkım” projesi, Rus doğalgazını bir hattan Türkiye’ye, diğer hattan Güney ve Güneydoğu 
Avrupa’ya taşımak üzere Karadeniz’in altına inşa edilen boru hattı projesidir. 
Hatların her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahiptir.  
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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ORTADOĞU’DAKİ 
DURUMLA İLGİLİ TOPLANTI YAPTI 

 

 
 

8 Ocak günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ülkenin Başbakan Yardımcısı, 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Başkanı, Dışişleri Bakanı, emniyet ve savunma makamları başkanları 
ile toplantı yaptı.  
Toplantıda Ortadoğu’daki durum ele alındı. İlgili makamların başkanları Ortadoğu bölgesi 
ülkelerindeki son durum hakkında rapor sundular. 
Durumla ilgili bilgiler edinen Kazakistan Devlet Başkanı, şiddet yöntemlerinin kullanılmasına 
kesinlikle karşı olduğunu belirterek tarafları temkinli davranmaya çağırdı. Güç durumun çözümü 
için BM güvenlik organlarının müdahalede bulunması ve diplomatik platformların kullanılması 
gerektiğinin altını çizdi. 
Cumhurbaşkanı Tokayev, kriz bölgesindeki kurumlarla görevde bulunan vatandaşların 
güvenliğini azami şekilde arttırma, Kazakistan’da bulunan diplomatik misyonların, uluslararası 
kuruluşlarla şirketlerin güvenliğini sağlama talimatı verdi. 
Devlet Başkanı ayrıca, sağlanan ve ülkeyi ilgilendiren bilgilere analitik yaklaşım sergilenmesinin 
yerinde olacağını dile getirdi. 
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AZERBAYCAN VE İRAN,  
OTOBAN İNŞAATINA BAŞLADI 

 

 
 
Azerbaycan ve İran sınırlarında her iki ülkenin de Astara adı verilen şehirleri arasında otoban inşaatına 
başlatıldı. Otoyolun toplam uzunluğu 1,3 bin metreyi bulacaktır. 
İran Şehir ve Yol İnşaatı Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi, “İran ve Azerbaycan arasındaki yük ve 
yolcu taşımacılığı, öncelikli görevlerimizden biridir. Bu bağlamda şehir dışında yeni sınır terminali inşa 
edildi” bilgilerini verdi. 
İran’daki Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru çerçevesinde bir demiryolunun daha inşaatı 
öngörülmektedir. Uzunluğu 163 kilometreyi bulacak demiryolunun inşaatı, Delhi limanından 
Finlandya’nın Helsinki limanına kadar yük taşıma olanağı sağlayacaktır.  
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BİŞKEK’TE METRO  
İNŞAATINA BAŞLATILACAK 

 

 
 

Kırgızistan’ın Bişkek şehri belediyesi, Kanadalı “April Ekoj Company” şirketi ile metro inşaatına 
ilişkin bir sözleşme imzaladı. 
Bişkek metrosunun iki hattı Kırgızistan başkentinin tüm coğrafi noktalarını birbirine 
bağlayacaktır. 
Kanadalı “April Ekoj Company” şirketi, 2025 yılında metronun şehrin dört tarafını birbiriyle 
bağlayacak olan iki hattını tamamen bitirme yükümlülüğü edindi. Bunlardan “Kırmızı” hat, 
başkentin doğu ve batı bölgelerini; “Yeşil” hat, kuzey ve güney bölgelerini kapsayacaktır.  
Bişkek Belediyesi Şehircilik ve İnşaat Müdürlüğü Başkanı Marat Beyşenbekov, bu yıl başlayacak 
olan metro inşaatı projesinin üç aşamadan oluştuğunu, ilk aşamada yaklaşık bir milyar dolar 
tutarında 50 kilometrelik kısmının yapılmasının ve 50 istasyonun 20-25’inin kullanıma 
sunulmasının planlandığını belirtti. 
Şehir belediyesi, projenin başarıyla hayata geçirileceğini ve kullanıcı sayısının artmasıyla 
otoyollardaki yükün azalacağını ümit etmektedir. Bişkek Belediye Başkanı da ileride özel taksi 
hizmetinden vazgeçmeyi planlamaktadır. 
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ÖZBEKİSTAN, JAPONYA İLE URANYUM 
İHRACATI KONUSUNDA ANLAŞTI  

 
 

 
 
Özbekistan’da yayınlanan bilgilere göre 2023-2030 yılları arasında Özbekistan, Japonya’ya bir 
milyar dolar üzerinde uranyum tedarik edecek. İlgili anlaşmaya Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev’in 2019 yılının Aralık ayında Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 
varıldı. 
Özbekistan’ın Navoi Mining şirketi ve Metallurgical Combinesi (NMMC), uzun vadeli uranyum 
tedariği anlaşmasını 636,4 milyon dolar tutarında Itochu şirketi ile;  510,1 milyon dolar tutarında 
Marubeni şirketi ile imzaladı. 
Japonya şirketleri Asya’nın en büyük şirketlerindendir. Özbekistan’la Japonya arasındaki 
uranyum iş birliği 2006 yılında başlamıştır. 2006 yılının sonunda NMMC ile Japonya’nın Itochu 
şirketi arasında 2007-2012 yılları arasında her yıl en az 300 ton uranyum tedariği sözleşmesi 
imzalanmıştır. 2011 yılının Şubat ayında ise iki ülke arasında nadir metaller ve uranyum yataklarını 
işletmeyle ilgili iş birliğini arttırmaya ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.  
Hâli hazırda Özbekistan’da yedi maden işletilmekte olup 17 yataktaki rezervler tedariğe hazır 
beklemektedir.  
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TÜRKMENİSTAN BENZİNİN EN UCUZ OLDUĞU 
10 ÜLKE ARASINA GİRDİ 

 

 
 
2019 yılının sonuçlarına göre Türkmenistan’ın benzinin en ucuz olduğu 10 ülke arasına girdiği belli 
oldu. Ülkede А-95 marka benzinin litre fiyatı 1,5 manattır ($0,43). GlobalPetrolPrices.com tarafından 
sunulan bu verilere göre Türkmenistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında birinci, dünya 
ülkeleri arasında sekizinci sırayı edindi.  
Dokuzuncu sırada 0,46 dolar fiyatla Kazakistan, onuncu sırada 0,47 dolar fiyatla Azerbaycan 
bulunmaktadır. 
GlobalPetrolPrices.com tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan reytinge göre Rusya - $0,74, 
ABD - $0,77 Çin - $1,05 gibi devletler benzinin ucuz olduğu ülkelerin başında gelmektedir. 
Dünyada benzinin ortalama litre fiyatı $1,12 olup en ucuz benzin Venezuela’da ($0,001), en pahalı 
benzin ise Hon Kong’dadır. Hon Kong’da benzinin litre fiyatı $2,32’dir. 
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