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“Kazakistan ile Ticaret Hacmimizi 5 Milyar Dolara Çıkartmak 

Amacındayız”- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez, iki toplum arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileriye gitmesi 

için yeni adımlar atılacağını belirtti. Dönmez, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde ticaret 

hacmimizi 5 milyar dolara, inşallah ardından da 10 milyar dolar seviyelerine çıkartmak 

amacındayız. Bu seviyelere en fazla 7-8 yıllık bir zaman zarfında ulaşmak için mevcut iş 

birliğimizi daha ileri safhalara taşımak mecburiyetindeyiz” dedi. Ankara'da 

gerçekleştirilen Türkiye- Kazakistan Yatırım Forumu'nda, iki ülke arasında enerji 

sektörünün de içinde olduğu 1,7 milyar dolarlık, 18’i ticari olmak üzere 22 anlaşma 

imzalandı.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 13 ayda 722 

bin TL tasarruf sağladı- Hürriyet 

ESHOT, kendi ürettiği enerjiyle şarj eden tam elektrikli 20 otobüsten 13 ayda 722 bin 

TL tasarruf sağladı. Aynı sürede 1.5 milyon kWh enerji üreten ESHOT, bu projesiyle, 

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) ardından Sağlıklı Kentler Birliği 

tarafından da ödüllere layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu başarısı, 

Washington'da bulunan 'Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün dünyadaki en iyi 16 çalışmanın 

yer aldığı raporda örnek olarak dünyaya duyurulacak. 

İBB’den Pet Şişe Karşılığında İstanbulkart’ a Bakiye Yükleme- AA 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), doğaya verilen zararı azaltmak amacıyla yaptığı 

bu uygulamada, pet şişeyi otomata atan İstanbulkart’a bakiye yükleyebilecek. Bu 

atıkların otomatlar aracılığıyla geri toplanması amaçlanan bu projede aynı zamanda geri 

dönüşüm kültürünün oluşması da hedefleniyor. Buna ek olarak, İBB, yeni projesi olan 

‘Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonları' kuracak. Bu istasyonlar, cam, pet ve metal türevi 

atıkların, evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanmasını sağlayacak. Bu karara göre, Akıllı 

Mobil Atık Aktarma İstasyonlarında, atıkların doğrudan geri dönüşüm sistemine dahil 

edilmesi ve getirdikleri atık başına vatandaşa teşvik amaçlı promosyon verilmesi 

planlanıyor. 
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