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16 Ocak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı 
Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmasında 
Türkiye’nin jeotermal gücü bakımından Avrupa’da  ilk, dünyada dördüncü sıraya 
yükseldiğini belirtti.

2002’de Türkiye’nin jeotermal potansiyeli 18 megavat oluşturmuştu, günümüzde 
ise, 1613 megavata ulaşmıştır. Türkiye’nin Devlet Başkanı, bütün ülke  genelini gaza 
kavyuşturmaya çalıştıklarını ifade etti. 

R.T.Erdoğan, iktidar partisi göreve geldiğinden beri 18 yıl içinde Türkiye genelinde 
doğal gaz dağıtımına yapılan yatırımın toplamda 27 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

“Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021’de doğal 
gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi R.T.Erdoğan. 

Türkiye Cumhurbaşkanı son 18 yılın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en başarılı dönemler 
olduğunu vurguladı. 

Bundan sonra R.T.Erdoğan, iktidarın mümkün olduğu kadar yerli kaynaklara dayalı bir 
enerji sektörü kurmayı amaçladığını ifade etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın belirttiğine göre, ülkenin elektriğe kurulu gücü 18 yılda 
3’e katlanarak 96 bin megevata ulaşmıştır.

R.T.Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojisinde de bir merkez ülke 
olmayı hedeflediklerini vurguladı. Sonra “Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5’i yerli 
kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7’si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına 
aittir” diye ekledi. 

TÜRKİYE JEOTERMALDE AVRUPA 
BİRİNCİSİ
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14 Ocak Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Afganistan Devlet 
Başkanı Muhammed Eşref Gani ve iki ülkeden diğer yetkili şahıslar, Akina-Andhoy demir yolu 
hattının, çağdaş uluslararası optik iletişim hattı ve Kerki-Şibergan elektrik hattının açılış 
törenine katıldılar. 

Türkmenistan’dan Afganistan’a uzanan demir yolu hattının uzunluğu 30 km. 
Türkmendemiryolları Ajansı’nın Başkanı Azat Atamuradov, söz konusu demiryolu hattının 
aslında Uluslararası Asya Demiryolu Taşıma Koridoru’nun bir kısmı olduğunu, aynı zamanda 
Lapis Lazuli Koridoru’nun önemli halkalarından biri olacağını açıkladı.

Afganistan Demiryolları Başkanlığı Başkanı Yamma Şems söz konusu demiryolunun 
hizmete açılması, ülkenin taşıma-transit potansiyelini artıracağını belirtti. 

Kerki (Türkmenistan)-Şibergan (Afganistan) elektirk hattının uzunluğu 153 km, kapasitesi 
ise, 500 kW.

Bu, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik hattının bir kısmıdır. Bu hat üzerinden  
Türkmenistan’dan Afganistan (özellikle, Mezarı-Şerif) ve Pakistan’ın bir kısım şehirlerine 
elektrik enerjisi verilecektir. 

TÜRKMENİSTAN VE AFGANİSTAN 
DEMİRYOLU HATTINI HİZMETE AÇTI 
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ÖZBEKİSTAN’DA YENİ KUYUMCULUK 
FABRİKASI FAALİYETE BAŞLADI

15 Ocak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mizyoyev, aynı gün faaliyete geçen Gold Moon 
Tashkent kuyumculuk fabrikasının çalışmalarını yerinde inceledi. 

Ş.Mirzyoyev’in belirttiğine göre, bu sektördeki başlıca amaç, gençlere yeni teknoloji ve 
tasarımın öğretilmesi, en az 10 bin gence istihdam sağlanması, Özbekistan’ın millî brendinin 
uluslararası piyasaya çıkarılmasıdır. “Ülkemizde hem hammadde, hem de yetenekli ustalar 
var. Bu sektör, aynı zamanda millî geleneklerimizin canlandırılması ve millî bilincin pekişmesi 
için güzel bir temeldir” dedi Ş.Mirzyoyev. 

Yaklaşık 21 milyon dolar tutarındaki proje kapsamında yılda 6 ton ürün üretimi 
öngörülmekte. Fabrika, İtalya, Almanya ve Türkiye’den getirilen çağdaş teçhizatla 
donatılmıştır. Burada 200 kuyumcu çalışmakta. Onlar İtalyan tasarımcı ve teknik elemanların 
yanında deneyim kazanacak. 

Çağdaş dizayn ve kaliteli üretim sayesinde eski “Fonun” ilmi-üretim kuruluşunun bazında 
oluşturlan kuyumculuk fabrikasının ürünlerine müşteriler yoğun ilgi göstermekte ve 
ithal ürünler yerine tercih etmektedir. Burada fabrika satış mağazası da açılmış durumda. 
Ürünlerin yüzde 15’inin Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan ve diğer 
ülkelere ihracatı planlanmakta. 

18 Mayıs 2019’da Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın “Özbekistan’da Kuyumculuk Sektörünün 
Hızlı Geliştirilmesine Yönelik Tedbirler” Kararnamesi kabul edilmişti.

  Kuyumculuk ürünleri, bütün dünya genelinde rağbet gören ürünlerdir. Yıllık cirosu 250 
milyar doları aşan sektör, dünya pazarında her yıl yüzde 5-6 oranında büyümektedir.   
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AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI 
ISESCO GENEL MÜRÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

15 Ocak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İslam İşbirliği Örgütü’nün Eğitim, 
Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ile 
görüştü. 

C.Bayramov Azerbaycan ve ISESCO arasındaki işbirliği düzeyinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Özellikle, 44 gün süren Vatan Muharebesinde Azerbaycan’ın uluslararası hukuk 
ilkelerine dayalı tutumunu destekleyen ISESCO’nun yaptığı açıklamasına vurgu yapılarak, 
takdir edildi.

ISESCO Genel Müdürü de Azerbaycan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. O, bu 
ziyaretin sadece üst düzey resmi yetkililerle yapılan görüşmeler açısından değil, aynı zamanda 
işgalden kurtarılan topraklardaki durumu yerinde incelemesi açısından da verimli olduğunu 
vurguladı. 

İşgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret sırasında görüp, tanık olduğu tahribin  düzeyi, 
özellikle, yıkılan dini anıtlar, mezarlar, müzeler, konutlar ve diğer yapıların, onlarca yıl bu 
topraklarda amaçlı olarak yürütülen kasıtlı politikayı gözler önüne serdiği ayrıca belirtildi. 

Görüşme esnasında taraflar, aynı zamanda Azerbaycan ve ISESCO’nun ileriye yönelik 
işbirliği perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulundular. 
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TÜRKİSTAN BÖLGESİ GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN 
EN İYİ BÖLGE SEÇİLDİ

World Bank’ın analiz uzmanları, Türkistan Bölgesini girişimcilik açısından Kazakistan’ın 
en iyi bölgesi olarak gösterdi. Söz konusu kurumun analiz uzmanları, her yıl dünyanın 190 
ülkesinde girişimcilik açısından elverişli koşulları araştırırlar. Kazakistan 25. sırada yer 
almakta. Bununla birlikte ülkelerin büyük şehirleri ve bölgelerinin girişimcilik açısından 
reyting sonuçları belirlenir. 

Kazakistan genel olarak 10 kritere göre değerlendirildi. Bölgeler ise, iş iklimi, altyapı, 
mali kolaylık, insan kaynakları ve alınan kararların açıklık düzeyi olmak üzere 5 faktöre göre 
değerlendirildi.

Dünya Bankası’nın “Doing Business” projesi, ülkelerde ve şehirlerde milli ve bölgesel 
düzeyde işletme ve girişimciliği düzenlemeyle ilgili mevzuatı objektif olarak değerlendirmeye 
imkan sağlar.

Söz konusu kurum, çok çeşit mali ürün ve teknik yardım sunar, bununla birlikte yenilikçi 
bilgileri paylaşma, kullanma ve ilgili sorunları çözme konusunda  ülkelere yardım eder. 

Türkistan Bölgesinde kayıtlı 150 bin girişimci mevcuttur. “Sade Konuların Ekonomisi” 
programına göre bölgede 246 projeye 24,4 milyar tenge tutarında finansman sağlanmıştır. 5 
milyar tenge tutarında 29 proje onaylanmış, 27 projeye 6,1 milyar tenge tutarında finansman 
sağlanmış.  

İşletmelerden %77,4’ü tarım, gıda sanayi ve servis sektöründe faaliyet gerçekleştirmekte. 
Şu an tarım sektöründe 17 proje, turizm sektöründe 2 ve gıda sanayi sektöründe 3 proje 
gerçekleştirilmekte. 
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TİKA KOORDİNATÖRÜ KIRGIZİSTAN’DA 
MİLLİ KÜTÜPHANEYİ ZİYARET ETTİ 

14 Ocak TİKA Bişkek Ofisi Program Koordinatörü Osman Usta Alıkul Osmonov Kırgızistan 
Millî Kütüphanesi’ni ziyaret ederek Kütüphane Müdürü Jıldız Bakaşova ile görüştü. 

Görüşmede taraflar, Millî Kütüphane okurları tarafından çok ziyaret edilen Cengiz 
Aytmatov Kırgız-Türk Kültür ve Edebiyat Merkezi’nin daha da geliştirilmesi ve 
modernizayonu konusunu müzakere etti ve 2021 yılında düzenlenecek ortak etkinlikler 
planını belirlediler. 

Cengiz Aytmatov Kırgız-Türk Kültür ve Edebiyat Merkezi, dünyaca ünlü yazar ve fikir 
adamı Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90.yıldönümü münasebetiyle 2018’de açılmıştı. 
Merkez, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği’nin destekleriyle TİKA tarafından Millî 
Kütüphane’de kurulmuştu. 

 


