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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST’E KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen 
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da hazır bulunduğu festivale Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve çok sayıda davetli katıldı. 

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN
RÜZGAR TESTLERİ TAMAMLANDI

1915 
ÇANAKKALE 

KÖPRÜSÜ’NÜN TAM 
MODEL RÜZGÂR TÜNELİ 

TESTİ, ÇİN’DE BAŞARIYLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

S: 8/9
18 MART 2022’DE 

AÇILACAK
YİD MODELİYLE 

YAPILIYOR

n 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olacak. 
n Yüksekliği, 3’üncü ayın 18’ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. 

n Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştirecek. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan yaptığı açıklamada, 

hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü 
olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk 
fazının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete 
açılacağını, söz konusu havalimanında 
çalışmaların büyük bir hızla devam 
ettiğini söyledi. Havalimanının dört fazda 
tamamlanacağını anımsatan Turhan, Faz 
1’de, yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan 
ana terminal binası, bir ana hava trafik 
kontrol kulesi, kuzey-güney doğrultusunda 
60 metre genişliğinde A380 uçaklarının 
inebileceği donanımda 3,75 kilometrelik ve 
4,1 kilometrelik 2 pist, 114’ü ana terminale 
yaklaşan uçak olmak üzere toplam 347 
uçaklık park alanı, hangar, kargo/antrepo, 
catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı 
destek tesisleriyle 18 bin araç kapasiteli 
kapalı otopark alanı bulunduğunu aktardı. 

BAKAN TURHAN, İSTANBUL YENİ 
HAVALİMANI ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ’NİN 
UÇUŞ KONTROL TESTLERİNİN 
TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.

İYH’DE UÇUŞ 
TESTLERİ TAMAM

SİSTEMLER HİZMETE HAZIR 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın 1. fazında 
açılacak bütün pistlere kurulan 4 ILS 
sisteminin, laboratuvar imkanlarına 
sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait uçuş 
kontrol uçağıyla yapılan testlerinin 
tamamlandığını vurgulayan Turhan, 
“Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün 

kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı 
havalarda uçakların güvenli yaklaşma 
ve iniş yapmasına imkan sağlayan 
Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan 
ILS, İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘CAT 
III’ kategorisinde hizmet verecek. Yatay 
ve düşey olarak uçaklara kılavuzluk 
yaparak piste otomatik olarak inmelerini 
sağlayan ILS sistemi, görüş mesafesinin 
yüksek olduğu durumlarda güvenliğin 
yanı sıra konforlu bir yaklaşma ve iniş 
yapmaya olanak sağlıyor.” dedi. Söz 
konusu sistem sayesinde İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda havada sis, bulut ve 
yağmurdan dolayı görüş mesafesinin 
kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı 
durumlarda dahi pilotlara güvenli 
bir şekilde yaklaşma ve iniş imkanı 
sağlanacağına işaret eden Turhan, 
havalimanının DHMİ sorumluluğundaki 
tüm seyrüsefer yardımcı, radar ve 
haberleşme sistemlerinin de hizmete 
hazır durumda olduğunu kaydetti.ILS sistemi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan yaptığı açıklamada, 

İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki çalışmaların 
hızla sürdüğünü, havalimanının ilk etabın 
29 Ekim’de hizmete açılacağını söyledi. 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın 42 ayda 
tamamlanacak ilk etabında 90 milyon 
yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-
kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam 
alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik 
bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 
milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 
kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını 
anlatan Turhan, buranın 73 milyar liralık 
ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam 

imkanı sağlayacağını bildirdi. Havalimanının 
dünyanın önde gelen dev şirketlerinin 
dikkatini çektiğini belirten Turhan, “Hizmete 
girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer almak 
için dev kargo şirketlerinin Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmesi 
için ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. 
UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde 
gelen kargo şirketleri yer kiralamak için 
başvuruda bulundu.” diye konuştu.

‘İstanbul kargo taşımacılığının merkezi olacak”
Bakan Turhan, hava kargo taşımacılığının her 
geçen gün geliştiğini ifade ederek, İstanbul 

BAKAN TURHAN, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NDA YER KİRALAMAK İÇİN UPS, DHL, FEDEX GİBİ ÖNDE 
GELEN KARGO ŞİRKETLERİNİN BAŞVURUDA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI.

Yeni Havalimanı’nın hizmete girmesiyle 
kentin, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra 
kargo taşımacılığının da merkezi olacağını 
söyledi. Turhan, “İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
dünyada önemli kargo merkezlerinden biri 
olma yönündeki potansiyel fırsatlarının 
iyi değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum 
ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantı ve çalıştaylar sonucu hazırlanan 
ve yürürlüğe giren yeni mevzuatla kargo ve 
posta hizmetinin A ve B grubu yer hizmeti 
kuruluşlarının yanı sıra sadece bu hizmeti 
vermek üzere gerekli şartları sağlayan 
yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi 
imkanı getirilecek.” dedi. 

YENİ HAVALİMANI İÇİN 
KARGO DEVLERİ SIRADA

n 90 milyon yolcu kapasitesi
n Günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı
n 100 bin metrekarelik yaşam alanı
n 25 bin araçlık otopark
n 42 kilometrelik bagaj sistemi
n 143 yolcu köprüsü
n 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

M. Cahit Turhan, 12. Uluslararası sivil 
Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık 
Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu’nun 
(ISTANBUL AIRSHOW 2018) açılışına  katıldı. 

Açılışta konuşma yapan Bakan Turhan, son 
16 yılda havalimanlarında yıllık hizmet 
verilen yolcu sayısının 35 milyondan 195 
milyona çıktığını, dış hatlarda 316 noktaya 
uçmaya başladıklarını dile getirdi. Uçak 
sayısını 162’den 510’a; faal havaalanı 

sayısını 26’dan 55’e ulaştırdıklarını anlatan 
Turhan, sivil havacılık anlaşması yaptıkları 
ülke sayısının ise 170’e yükseldiğini aktardı.
Bakan Turhan, Türkiye’nin havacılık altyapısı 
ve uluslararası kabiliyetlerinin her geçen 
gün arttığını, bununla birlikte kullandıkları 
teknolojinin de milli olması için büyük gayret 
sarf ettiklerini söyledi. Turhan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yerli ve milli hava 
araçları üretiminde çok büyük mesafeler 
kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni 
havalimanımızda, yerli ve milli üretim 
uçaklarımızın inip kalkması artık bir hayal 
değil, inşallah o günleri de göreceğiz. Bizim 
hayallerimiz, birilerinin kabusu olsa da 
yolumuzdan dönmeyeceğiz.” 

BAKAN TURHAN: “HAVALİMANIMIZDA, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM UÇAKLARIMIZIN İNİP KALKMASI ARTIK HAYAL DEĞİL.”

“YERLİ UÇAKLARIMIZ 
ARTIK HAYAL DEĞİL”

Bakan Turhan ve 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı 
Fuat Oktay, 
Hürjet uçağında 
incelemede 
bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) öncülüğünde Türkiye’nin 

millî teknoloji üreten bir topluma 
dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı 
hedefleyen ve ilk kez gerçekleşen 

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali gerçekleştirildi. 
Festivalin açılış programına Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

BAKAN TURHAN, TEKNOFEST’E KATILDI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli ile birlikte Tarım Kart için PTT ile 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğinde 
düzenlenen imza törenine katıldı. Tarımın, tarih 
boyunca toplumun belkemiği ve ekonominin 
çimentosu olduğunu aktaran Turhan, “Çiftçi 
sadece kendi ocağının direği değil, aynı 
zamanda Anadolu çınarının dört bir yanı saran 
dalıdır.  Onun için çiftçiye millet olarak efendi 
payesi vermişiz. Dünyada çiftçisini efendiliğe 
layık gören başka bir millet yok” diye konuştu. 
Turhan, yaptıkları diğer projelerde olduğu 
gibi Tarım Kart projesiyle de çiftçi ve ülkenin 
kazanacağını belirterek, PTT’nin, elini attığı her 
alanda güçlü bir yapıya kavuştuğuna işaret etti. 
Turhan, Tarım Kart ile çiftçinin de artık PTT’nin 
gücünden faydalanacağını belirterek, “Yaklaşık 
550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart 
dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize 
yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar 
lira ayni kredi ödemesi sağlanacak. Kooperatif 
üyelerinin PTT’ye ait işyeri ve ATM’lerde 
Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir 
komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak” 
dedi. Törenin ardından her iki bakan temsili PTT 
Tarım Kart’lara imzalarını attı.

550 BİN 
ÇİFTÇİYE PTT’DEN 
TARIM KART 
BAKAN TURHAN, PTT TARAFINDAN 
550 BİN ÇİFTÇİYE DAĞITILACAK TARIM 
KART İLE YILLIK TAHMİNİ 2,5 MİLYAR 
LİRA NAKDİ, 6 MİLYAR LİRA AYNİ KREDİ 
ÖDEMESİ SAĞLANACAĞINI BELİRTTİ. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, DSİ Ankara Bölge 
Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Türk Dünyası 

Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Genişletilmiş Danışma 
Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Turhan, 
Türkiye’nin dünyada kurulan yeni düzen içinde kendini çok daha 
güçlü ve dinamik şekilde konumlandırdığını dile getirerek, Türkiye’nin 
özellikle Orta Asya’daki ve Orta Doğu’daki komşularıyla birlik olması 
gerektiğini vurguladı. Görev yaptıkları süre boyunca sadece kalben 
değil, yolları, demiryollarını, havalimanlarını yaparak fiziken de Türk 
dünyasını birleştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Turhan, 
“Kardeşliğimizin daha da anlamlı hale gelmesi için çok iyi ulaşım ve 
iletişim ağlarıyla birbirine bağlanması gerekiyor” diye konuştu. Bakan 
Turhan, bu nedenle yapılan havalimanlarında ve istasyonlarda Türk 
dünyasının izlerini taşıyan, çağa uygun, kimlikli ve kişilikli bir mimari 
tarzın gelişmesinde öncü rol oynamak istediklerine işaret etti.  Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hattını açtıklarını ve hattın devamı olan yüksek 
hızlı tren hatlarını da tamamlamaya çalıştıklarını aktaran Turhan, 
“Güçlü bir Türkiye için son 16 yılda asırlarca yapılacak bir çalışmayı 
gerçekleştirdik” dedi. Turhan, tüm engellemelere, ekonomik darbe 
girişimlerine rağmen dev projelere devam edeceklerine dikkat çekti. 

TDMMB GENİŞLETİLMİŞ DANIŞMA KURULU’NDA KONUŞAN BAKAN 
TURHAN, TÜM ENGELLEMELERE, EKONOMİK DARBE GİRİŞİMLERİNE 
RAĞMEN DEV PROJELERE DEVAM EDECEKLERİNİ KAYDETTİ.

“DEV PROJELERE 
DEVAM EDECEĞİZ” 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu 

inşaatında incelemelerde bulundu. 
İncelemelerin ardından açıklama yapan 
Turhan, Ankara-Pozantı Otoyolu’nun en 
önemli kesimlerinden birinin Ankara-Niğde 
kesimi olduğunu, bu yolun Kapıkule’den 
başlayıp Türkiye’nin güney sınır kapılarına 
uzanan otoyol ağının da son halkasını 
oluşturduğunu belirtti. Turhan, Ankara-
Niğde Otoyolu’nun yap-işlet-devret (YİD) 
yöntemiyle inşa edildiğini dile getirdi. Kamu 
kaynağı kullanılmadan yürütülen projenin, 
üstlenici firma tarafından finansmanının 
temin edilerek, yapım ve işletme 

süresi tamamlandıktan sonra idareye 
devredileceğini anlatan Turhan, “Projemiz, 
ana yol uzunluğu 275 kilometre, bağlantı 
yollarının uzunluğu 55 kilometre olmak 
üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. 
Projenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyar 
avro. Projenin inşaat süresinin 2022 yılı 
içinde bitmesi öngörüldü ancak üstlenici 
firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp 
kapasitesini artırarak projeyi 2020 içinde 
hizmete almayı hedefliyor. Proje, ülkemizin 
Avrupa sınırındaki komşularından 
başlayıp, güneydeki sınır kapılarına otoyol 
standardında hizmet verecek olan projenin 
son kesimini oluşturuyor.” dedi.

BAKAN TURHAN, 2022’DE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLEN ANKARA-NİĞDE 
OTOYOLU’NUN 2020’DE HİZMETE AÇILMASINI PLANLADIKLARI SÖYLEDİ. 

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU 
2020’DE HİZMETE AÇILIYOR

Projenin 5 viyadük, 77 üst 
geçit, 12 köprülü kavşak, 451 

kutu menfez, 34 köprü, 2 bakım 
işletme merkezi, 5 otoyol hizmet 
tesisi park alanı, 5 servis alanından 
oluştuğunu belirten Bakan Turhan, 
proje tamamlandığında otoyol 
üzerinde 11 gişe alanı, 2 alım 
gişesiyle yolculara ve sürücülere 
daha konforlu ve güvenli ulaşım 
hizmeti sunulacağını ifade etti. 
Turhan, Ankara ile Adana arasındaki 
bu güzergah tamamlandığında 
mevcut güzergahın yaklaşık 30 
kilometre kısalacağına dikkat çekti. 

MEVCUT GÜZERGAH 
KISALACAK 
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BAKAN TURHAN, 
AĞRI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU 

Bakan Mehmet Cahit Turhan, gezi 
ve incelemelerde bulunmak üzere 

Ağrı’ya gitti. Yapımı devam eden Hamur-
Tutak karayolunda incelemelerde bulunan 
Bakan Turhan, daha sonra Hakkari’nin 
Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısında 
şehit düşen sözleşmeli er Ömer Güç’ün 
Tutak ilçesine bağlı Akyele köyündeki ailesini 
ziyaret etti. Aile ile bir süre görüşen Turhan, 

buradan Ağrı il girişinde yapımı süren 
Küpkıran Köprüsü’nde çalışmaları yerinde 
inceledi. Ağrı Valisi Süleyman Elban’ı 
makamında ziyaret eden Turhan, kentteki 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Turhan, daha 
sonra Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 
yaptığı basına kapalı toplantının ardından 
karayolu ile kentten ayrıldı. 

BAKAN TURHAN, MARMARAY’IN AYRILIK ÇEŞMESİ-SÖĞÜTLÜÇEŞME İSTASYONLARI ARASINDAKİ DEMİRYOLU 
HATTI DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI BELİRTEREK, SEFER SAYILARININ ARTTIĞINI KAYDETTİ. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Ca-
hit Turhan, yaptığı açıklamada, İs-

tanbul’da Gebze-Halkalı Banliyö Hattının 
İyileştirilmesi Projesi kapsamında Mar-
maray’ın Ayrılık Çeşmesi-Söğütlüçeş-
me istasyonları arasında, 2 Temmuz’da 
başlayan demiryolu hattı düzenleme 
çalışmalarının tamamlandığını belirt-
ti. Çalışmaların tamamlanmasıyla hat 
kapasitesi artırılarak, daha sık ve daha 

çok sefer yapılmasına imkan sağlan-
dığını aktaran Turhan, “Ayrılık Çeşmesi 
İstasyonu’ndaki çalışmaların tamam-
lanmasıyla 10 dakikada bir yapılan Mar-
maray seferleri, artık 5, 7 ve 10 dakika 
aralıklarla yapılmaya başladı.” diye ko-
nuştu. Turhan, Marmaray’ın 217 olan 
hafta sonu günlük sefer sayısının yolcu 
talepleri de dikkate alınarak, pazar ve 
tam tatil günleri 32 ilaveyle 249 sefere 

çıkarıldığını bildirdi. Söz konusu hatların 
düzenleme çalışmaları nedeniyle 219’a 
düşürülen Marmaray’ın hafta içi günlük 
sefer sayısının da 2 Temmuz öncesinde 
olduğu gibi yeniden 333’e çıkarıldığını 
vurgulayan Turhan, Asya ve Avrupa ya-
kalarını deniz altından birleştiren ve 29 
Ekim 2013’te hizmete giren “asrın proje-
si” Marmaray ile bugüne kadar 283 mil-
yon yolcu taşındığını kaydetti.

SEFER SAYILARI ARTTI
MARMARAY’DA
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KAPSAM
1 adet Asma Köprü, 2 adet Yaklaşım 
Viyadüğü, 4 adet Betonarme Viyadük, 
10 adet Alt Geçit Köprüsü, 33 adet Üst 
Geçit Köprüsü, 6 adet Köprü, 43 adet 
Alt Geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda 
Menfez, 12 adet Kavşak (Devlet Yolu 
üzerindeki Kavşaklar Dahil), 4 adet 
Otoyol Hizmet Tesisi, 2 adet Bakım 
İşletme Merkezi, 6 adet Ücret Toplama 
İstasyonu inşa edilecek.

açılmasının hedeflendiğini anlatan 
Bakan Turhan, Çanakkale Köprüsü’nün 
önemli aşamalardan birinin de rüzgâr 
tünel testleri olduğunu aktardı. Turhan, 

BAKAN TURHAN, 2023 YILINDA 
TAMAMLANMASI PLANLANAN 1915 
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜ, 18 
MART 2022’DE HİZMETE AÇMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Çin’in Southwest 

Jiaotong Üniversitesi’nde 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün Tam Model Rüzgâr Tüneli 
Testine katıldı. Kesit ve kule rüzgâr testleri 
öncesinde açıklama yapan Turhan, Çin’in 
en eski üniversitesi olan Southwest 
Jiaotong’un Rüzgâr Mühendisliği Araştırma 
Merkezinin dünyanın en büyük rüzgâr 
tünel laboratuvarına sahip olduğunu 
ifade etti. Dünyanın en büyük ana açıklıklı 
asma köprüsünü Çanakkale Boğazı’na 
inşa ettiklerini anımsatan Turhan, projeyi 
planlandığı süre içinde tamamlayıp hizmete 

açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

18 Mart 2022’de açılacak
Projenin, 18 Mart 2022’de hizmete 

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE HEDEF 2022
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ÖZELLİKLER
Köprü 2 x 3 trafik şeritli olacak. 
Köprü tabliyesi yaklaşık 44,80 m 
genişlikte ve 3,5 m yükseklikte 
olacak ve tabliyenin her iki 
tarafında bakım onarım amacıyla 
kullanılacak yürüme yolları teşkil 
edilecek. Her iki kule temeli yaklaşık 
40 m derinlikte deniz tabanında 
konumlandırılacak ve çelik kule 
yüksekliği yaklaşık 318 m olacak. 
Tamamlandığında ‘dünyanın en 
büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ 
unvanını alacak. 

3 aşamalı rüzgâr testinin birincisinin 
Kanada’da, ikincisinin Danimarka’da 
gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, projeyi 
yapan Güney Koreli SK E&C ve Daelim 
ile Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi 
şirketlerinin temsilcilerinin de katılımıyla 
köprünün üçüncü aşama rüzgâr testi için 
Çin’de bulunduklarını kaydetti. Yaklaşık 
4 aylık çalışma sürecinden sonra 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün, tam kesit rüzgâr 
tünel testinin yapılacağını bildiren Turhan, 
söz konusu testin sonucunun kendileri için 
önemli bir veri kaynağı olacağını vurguladı.

Testler başarıyla tamamlandı
Daha sonra, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 
düzgün ve türbülanslı akımda, saatte 72, 
162 ve 324 kilometre rüzgâr hızlarında 
kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki 
davranışları test edildi. Yaklaşık 10 dakika 
süren testler başarıyla tamamlandı. Bu 
testin sonuçlarına göre, modelde gerekli 

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE HEDEF 2022

AVANTAJLAR
n 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er 
metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 
680 metrelik yaklaşım viyadükleri 
ile beraber 4 bin 608 metre olacak. 

n Yüksekliği ise 3’üncü ayın 18’ini 
temsilen yaklaşık 318 metre olacak. 

n Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını 
birleştirecek. 

n Trakya ve Batı Anadolu 
Bölgesi’nde ekonomik ivmelenmeye 
sebep olacak. 

n AB’den gelen yük hareketleri hızlı 
bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı 
Akdeniz’e inecek. 

n Çanakkale Boğazı’ndan geçiş 
süresi 4 dakikaya kadar inecek. 

n Gebze-İzmir Otoyolu ile Edirne-
Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, 
İzmir-Aydın Otoyolu ile Marmara 
ve Ege’deki otoyolların birbiri ile 
entegre olmasını sağlayacak. 

değişiklikler yapılacak ve inşaat safhası 
koşullarını temsil eden testlere geçilecek.

YİD modeliyle yapılıyor
Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü 
tam model rüzgâr tüneli testinin ardından 
düzenlediği basın toplantısında, ülke 
genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 
3 bin 443 projede çalışmaların devam 
ettiğini bildirdi. Turhan, söz konusu projelerin 

önemli bir kısmını yap-işlet-devret 
(YİD) modeliyle yürüttüklerini, yaklaşık 
150 milyar lira tutarındaki ulaştırma 
projesini YİD modeliyle yaptıklarını 
söyledi. Bu projelerin finansmanı için 
yurtdışından 15 milyar avro kredi temin 
edildiğini anlatan Turhan, yurtdışından 
kredi temin edilen projelerden birinin de 
Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Yolları 
Projesi olduğunu belirtti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan ile Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin’in Yusufeli 
ilçesindeki Yusufeli Barajı inşaatı ve ilçenin 
yeni yerleşim yerini helikopterle havadan 
inceledi. Bakan Turhan, incelemenin 
ardından yaptığı açıklamada, Artvin’i 
Bayburt’a, Oltu üzerinden Erzurum’a 
bağlayan yolların bu baraj gölünün altında 
kaldığını belirtti. Turhan, “Baraj gölünün 
altında kalan yolların yeniden rölekasyon 
yolları yapılması için bu bölgede yaklaşık 
75 kilometre uzunluğunda yeniden yol 
yapım projelerimiz var. Bu yollar arazinin 
dağınık olması sebebiyle ağırlıklı olarak 

tünellerle, viyadüklerle yapılıyor. Yaklaşık 
2 milyar 800 milyon lira, 3 milyar lira 
civarında yol yatırımımız bulunuyor.” dedi. 

“Yatırımlarımız hız
 kesmeden devam ediyor”
Bakan Turhan daha sonra Artvin Valisi 
Ömer Doğanay’ı makamında ziyaret 
ederek, kentteki projelere ilişkin bilgi 
aldı. Turhan, Karadeniz Sahil Yolu inşaatı 
sırasında yapılanların haricinde Artvin’i 
gerek ilçelere, gerekse komşu illere 
bağlayan yollar üzerinde de çalışmalar 
yapıldığını, bundan sonra da iyileştirme 
çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

BAKAN TURHAN ARTVİN’DE 
YAPIMLARI DEVAM EDEN YUSUFELİ 
BARAJI’NI VE HOPA BALIKÇI 
BARINAĞI’NI İNCELEDİ.

BAKAN TURHAN ARTVİN’DE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Turhan, Artvin ve 
Rize’nin ortak kullanacağı 

havaalanı inşaatına ilişkin bilgi 
vererek, “Artvin’e sadece yollar 
değil, Artvin ve Rize ilimizle ortak 
kullanılacak bir havaalanımız da deniz 
üzerinde yapılıyor. Artvin’e en yakın 
havaalanı Trabzon’da. Bu havaalanımız 
açıldığında inşallah Artvinli uçağa daha 
rahat ulaşabilecek. Önemli bir gecikme 
olmazsa 2020 yılında hizmete açmayı 
planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

ARTVİN VE RİZE 
HAVAALANI 

2020’DE AÇILACAK

Bakan Turhan Hopa ilçesinde inşası devam eden Hopa Balıkçı Barınağı’nda 
incelemelerde bulundu. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’yi de 

makamında ziyaret eden Turhan, Hopa Tüneli ile aynı bölgedeki yol çalışmalarını 
inceledi, işçilerle sohbet etti.

BALIKÇI BARINAĞINA ZİYARET
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Ankara Sanayi 
Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda 

konuşan Bakan Turhan, bu ülkede üreten herkesin kıymetli olduğunu 
vurgulayarak, daha fazla üretip sürümden kazanmak yerine, yüksek 
kalitede, daha yüksek katma değerli ürünler üretmenin hedeflenmesi 
gerektiğini bildirdi. Ürünlerin pazarlaması için ulaşım ve iletişim 
altyapısına 500 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını aktaran 
Turhan, “Bu nedenle ülkemizi havaalanları, yüksek hızlı tren hatları, 
lojistik merkezler, bölünmüş yollar, limanlar, bilişim otobanlarıyla 
donatıp, dünyanın gıptayla izlediği dev projelere imza attık.” diye konuştu.

AR-GE girişimleri artmalı 
Yatırımlarla ülkenin köklü konumunun kuvvetleneceğini, sanayicinin, 
ticaret erbabının önünün daha fazla açılacağını vurgulayan Turhan, 
yatırımlardaki nihai amacın ise milletin refahı ve “Made in Turkey” 
damgalı, tasarımından projesine, parçasından boyasına her şeyiyle milli 
ürünleri üretebilmek ve pazarlamak olduğunu söyledi. Bakan Turhan, 
devlet olarak Ar-Ge ve girişim desteklerini artırdıklarını ancak bunun 
yeterince ilgi görmediğini belirterek, milletin istikbali açısından özel 
sektörün bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini anlattı. 

ASO MECLİS TOPLANTISINDA KONUŞAN BAKAN TURHAN, 
ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 500 MİLYAR LİRANIN 
ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIKLARINI SÖYLEDİ. 

Bakan Mehmet Cahit Turan, Deniz Ticaret 
Odası (DTO) Yönetim Kurulu Toplantısı’na 

katıldı. Toplantının ardından Yenikapı Etkinlik 
Alanı’ndaki 10. Trabzon Günleri’ne katılan Turhan, 
Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği 
etkinlikte bir konuşma yaptı. Yolların kalitesini 
ve güvenliğini arttırdıklarını kaydeden Turhan, 
“Yollarımız artık eskisi gibi insanlarımızı yormuyor. 
Bizim işimiz yol yapmak. Sadece tekerlerin döneceği 
yolları değil, gönüllere giden yolları yapmak. Allah 
birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daim etsin. 
Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye’nin altyapısını 
inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

ULAŞTIRMAYA 500 MİLYAR TL YATIRIM 

“YOLLARIMIZ 
ARTIK ESKİSİ GİBİ 
İNSANLARIMIZI 

YORMUYOR” 
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GEBZE-HALKALI ARASI MESAFEYİ 115 DAKİKAYA İNDİRECEK OLAN GEBZE-HALKALI 
BANLİYÖ HATTI’NIN TEST SÜRÜŞLERİ BAKAN TURHAN TARAFINDAN BAŞLATILDI. 

Gebze-Halkalı banliyö hattında 
deneme sürüşleri, Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan’ın 
katılımıyla başladı. Yetkililerden bilgi 
aldıktan sonra hattın deneme sürüşüne 
katılan Bakan Turhan, makinist koltuğuna 
oturdu. Maltepe istasyonunda yer alan 
Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi’nde 
de incelemelerde bulunan Turhan, 
burada vatmanlara yönelik düzenlenen 
simülasyon eğitimine katıldı. Gebze-Pendik-
Sirkeci-Halkalı Demiryolu Projesi’nin 
şantiyesinde çalışmaları incelediklerini 
ifade eden Turhan, bu güzergahta 
iyileştirmelerin tüm hızıyla devam ettiğini 
yeni hat, istasyon ve sanat yapıları işlerinin 
tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 
Projedeki gerçekleşme oranının yüzde 92 
mertebesinde olduğu belirtti. 

“YHT Haydarpaşa’ya uzanacak”
Bakan Turhan, projenin bütün olarak hizmete 
girmesiyle 96 bin aracın taşıyacağı yolcunun 
bu sistemle taşınabileceğini aktardı. Turhan, 
“Bugün burada deneme sürüşlerine 
başladık. Bu yılın sonuna kadar deneme 
sürüşleri de bitecek. Kalan imalatlarımızı da 
tamamlayıp yılsonunda bu projeyi, hizmeti, 

demiryolunu İstanbulluların hizmetine 
sunacağız. Ayrıca, yüksek hızlı tren hattı 
şu anda İstanbul-Ankara arasında Pendik’e 
kadar çalışıyor. Burada da İstanbul’da önce 
Ayrılıkçeşme’ye, sonra Haydarpaşa’ya 
kadar yüksek hızlı tren hizmeti verilecek.” 
şeklinde konuştu.

BANLİYÖSÜNÜN TEST 
SÜRÜŞLERİ BAŞLADI 

n Asya yakasında Ayrılıkçeşme’den 
Gebze’ye 43,8 km
n Avrupa yakasında Kazlıçeşme’den 
Halkalı’ya 19,2 km
n Mevcut 2 hatlı demiryolu sistemi 
yerine 3 hatlı demiryolu sistemi,
n 38 adet yeni yüzey istasyonu,
n 182 adet Sanat yapısı (korunacak 
yapılar dahil),
n Elektrifikasyon ve sinyalizasyon 
(Boğaz Geçiş kesimi dâhil tüm 
güzergâh)

PPROJE BİLGİSİ

GEBZE-HALKALI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan Bakanlıkta, Bosna 

Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı 
İsmir Jusko ve beraberindeki heyetle bir 
araya geldi. Türkiye ve Bosna Hersek 
arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 
yaklaşık 618 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini aktaran Turhan, bu rakamı 
kısa vadede 1 milyar dolara çıkarmayı 
hedeflediklerini bildirdi. Turhan, gelecek 
yıllarda da Türkiye ve Bosna Hersek 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 
gelişeceğine ve güçleneceğine inandığını 
dile getirerek, “Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği 
‘Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi’ne 

büyük önem vermekteyiz. Projenin hayata 
geçirilebilmesi için elimizden gelen gayreti 
de göstermekteyiz.” diye konuştu.

“Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız”
Türkiye’nin son yıllarda telekomünikasyon 
ve iletişim sistemleri, elektronik 
haberleşme alanlarında ve kamu 
hizmetlerinde e-dönüşümün sağlanması 
kapsamında önemli adımlar attığını 
anımsatan Turhan, “Tecrübelerimizi, bilgi 
birikimimizi Bosna-Hersek ile paylaşmaya 
hazırız. Görüşmemizde, bilişim projeleri, 
e-ticaret de dahil olmak üzere haberleşme 
alanındaki işbirliği imkanlarımızı da ele 
alacağız.” dedi. 

“Belgrad-Saraybosna otoyolu   
projesi stratejik öneme sahip”
Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı 
İsmir Jusko da 5C Uluslararası Koridoru’nun 
Macaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan 
için çok önemli ve stratejik olduğunun altını 
çizerek, “Belgrad-Saraybosna Otoyolu 
Projesi de aynı şekilde ülkemiz için son 
derece stratejik öneme sahiptir. Bölge 
için Koridor 5C ve Koridor 11C ne kadar 
önemliyse, bu proje de o derece önemlidir. 
Bu hızlı yol, Bosna Hersek’in en büyük iki 
sanayi bölgesini Koridor 5C ve Koridor 11C 
ile de birleştirecek. Bu vesileyle destekleri 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

BOSNA HERSEK’LE TİCARET HACMİ

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE VE BOSNA HERSEK ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ KISA VADEDE 
1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ KAYDETTİ.

1 MİLYAR DOLAR OLACAK 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen E-Ticaret Forumu-2018 

etkinliğine katıldı. Azerbaycan Ulaştırma, Altyapı ve Yüksek Teknolojiler 
Bakanı Ramin Guluzade’nin de ev sahibi olarak katıldığı etkinliğe Azerbaycan 
hükümetinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra AB Azerbaycan Delegasyonu, 
UNCTAD, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Posta 
Birliğinden temsilciler katıldı. “E-ticaretin gelişmesinde BİT altyapısı ve 
hizmetleri” başlıklı oturumda bir konuşma yapan Fatih Sayan, elektronik ticaretin 
gelişmesindeki en önemli faktörler arasında BİT altyapısı ve hizmetlerinin yer 
aldığını, çünkü e-ticaretin tamamen BİT’e dayalı olduğunu vurguladı. Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin hızlı bir gelişme kaydettiğini dile getiren 

Sayan, “2017 yılında Türkiye’deki e-ticaret 
pazar hacmi 42.2 milyar Türk Lirasına ulaştı. 
Türkiye’nin son 15 yılda kaydettiği büyüme 
ivmesi BİT alanında da yaşandı. Türkiye’nin en 
ücra köşelerine BİT altyapısını götürmek üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Sayan programda, Türkiye’nin BİT ve 
e-ticaret alanındaki çalışmaları hakkında da 
bilgiler verdi. 

BAKAN YARDIMCISI SAYAN: “TÜRKİYE’NİN EN ÜCRA KÖŞELERİNE BİT 
ALTYAPISINI GÖTÜRMEK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ.”

SAYAN, BAKÜ E-TİCARET 
FORUMU’NA KATILDI 

İLK MİLLİ HİBRİT 
LOKOMOTİF BERLİN’DE 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI 

TÜLOMSAŞ’ta üretilen ilk hibrit 
lokomotif, Berlin’de düzenlenen 

dünyanın en büyük demiryolu fuarı 
niteliğindeki INNOTRANS 2018 (Uluslararası 
Demiryolu Teknolojileri Sistemleri ve Araçları) 
Fuarı’nda sergilendi. TCDD Genel Müdürü İsa 
Apaydın ve beraberindekiler, sergi alanındaki 
hibrit lokomotifinin makinist kabinine 
geçerek, lokomotifin demiryolu sektörüne 
ve ülkemize hayırlı olması dileğinde bulundu. 
Hibrit lokomotifinin düşük bakım ve işletme 
maliyetlerinin yanı sıra yüzde 40 yakıt 
tasarrufu sağladığını kaydeden Genel Müdür 
Apaydın, “Türkiye, bu teknolojiye sahip 
dünyada 4. ülke oldu. TCDD’nin bağlı ortaklığı 
TCDD Taşımacılık tarafından kullanılacak 
hibrit lokomotifinin başlangıçtaki yüzde 60 
olan yerlilik oranının seri üretimde yüzde 
80’e çıkarılması hedeflenmektedir.” dedi. 

Ankara’da düzenlenen Türkiye-
Kazakistan Yatırım Forumu’nda 

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt 
ile Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi 
(KTZ) Genel Müdürü Kanat Alpıspayev 
arasında stratejik işbirliği anlaşması 
imzalandı. Anlaşma ile, Kafkasya ve Avrupa 
bölgelerinde transit taşıma potansiyelinin 
artırılmasına ve demiryolu taşımacılığının 
geliştirilmesine yönelik ortak bir çalışmanın 
sürdürülmesi amaçlanıyor. Anlaşma 

kapsamında belirlenecek yeni tarifelerle; 
demiryolu taşımacılığı alanında gelişim 
ve yenilikçi yaklaşım konularında sıkı bir 
etkileşim temeline dayanan ortak bir çıkar 
işbirliğinin oluşturulması ve Asya-Avrupa 
kıtalararası taşımacılık güzergâhları ile 
ilgili çok yönlü taşımaların artırılması; 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Trans-
Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı’ndaki 
sorunların ortadan kaldırılması ve taşıma 
oranın artırılması hedefleniyor.

DEMİRYOLLARI-KAZAKİSTAN İŞBİRLİĞİ 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de 

temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi. Köprü inşaatındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan 
Enver İskurt’a, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı 
Eyüp Yılmaz ve beraberindeki heyet eşlik etti. 18 Mart 2022’de açılması 
hedeflenen 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmaların memnuniyet verici 
olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çanakkale Köprüsü’ne, 
Çin’de Tam Model Rüzgar Testinin yapıldığını ve testlerin başarıyla 
sonuçlandığını anımsattı. İskurt inceleme gezisinin ardından ilçeden ayrıldı. 

BAKAN YARDIMCISI ENVER İSKURT, YAPIMI SÜREN 1915 
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.  

İSKURT, ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NÜ İNCELEDİ 

BOZGEYİK, UPU 
OLAĞANÜSTÜ 
KONGRESİ’NE KATILDI 

Dünya Posta Birliği (UPU) 2. 
Olağanüstü Kongresi Addis Ababa’da 

gerçekleştirildi. Kongrede konuşan PTT 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Posta 
sektörünün içinde bulunduğu durumu 
sürekli analiz ederek hem olası risklere karşı 
önlemler alan hem de değişimin getirdiği 
zorlukları yeni fırsatlara dönüştüren Dünya 
Posta Birliği, stratejilerini de bu doğrultuda 
belirli aralıklarla güncellemektedir.” 
dedi. Bozgeyik, hızla dijitalleşen dünyanın 
posta sektörüne etkilerine değinerek, 
“Yeni stratejimizin temelini oluşturan 
posta ağlarının entegrasyonu, iş birliğinin 
güçlendirilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi 
konuları, Birliğimizin gelecek vizyonunun 
en net fotoğrafıdır.” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri 
Kesici ve Tacikistan Sivil Havacılık 

Ajansı Direktörü İkrom Subhon Subhonzoda 
arasında iki ülke arasındaki sivil havacılık 
ilişkilerini düzenleyen yeni bir Mutabakat 
Zaptı imzalandı. İmzalanan yeni anlaşma 
uyarınca, Tacikistan ile haftalık uçuş sayısı, 
5 tanesi İstanbul-Duşanbe hattında olmak 

üzere, 3’ten 9’a çıkarıldı. Tacikistan’daki 
Khojend ve Kolyab noktaları da Türk havayolu 
taşıyıcılarının uçuş ağına eklendi. Kargo 
uçuşlarına imkân veren yeni düzenlemeler 
de anlaşmayla imza altına alındı. Ayrıca 
İstanbul-Duşanbe hattında haftalık 2 
frekanslık kargo uçuşu gerçekleştirilmesi 
konusunda mutabık kalındı. 

TÜRKİYE-TACİKİSTAN 
SEFERLERİ ARTIRILDI 




