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kesintisiz çalıştıklarını 

söyledi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajan-
sı’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katılarak foto muhabirleri-

nin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Bakan Turhan, 
“Haber” kategorisinde Özkan Bilgin’in “Mehmetçik’ten ilk iftar” adlı fo-
toğrafına oy verdi. “Yaşam” kategorisinde ise Semih Yüksel’in “Yeşil yol”  
isimli fotoğrafını oylayan Turhan, ormanın içinde doğaya ve çevreye 
zarar vermeden yapılan karayolunu tercih ettiğini aktararak, insanları 
tabiat güzelliklerine götüren yolun, ormanda yaşayan canlılara da za-
rar vermediğine dikkat çekerek, söz konusu yolun görüntüsünü çok be-
ğendiğini söyledi. “Spor” kategorisinde de tercihini Serhat Zafer’in “Atlı 
akrobat” isimli fotoğrafından yana kullanan Turhan, ata sporu ciritte bir 
enstantaneyi seçtiğini dile getirdi. Turhan, fotoğrafın cirit sporcusunun 
tek eliyle eyerinden tuttuğu at ile dostluğunu, at ile zor hareketlerin 
uyum içinde sergilenişini gösterdiğini anlattı. 

BAKAN TURHAN, “HABER” KATEGORİSİNDE ÖZKAN BİLGİN’İN 
“MEHMETÇİK’TEN İLK İFTAR” ADLI FOTOĞRAFINA OY VERDİ. 

Yeni yıl dolayısıyla bir açıklama 
yapan Bakan Turhan, tüm 

vatandaşların yeni yılını kutladı. 
Turhan, “2018 yılı, tüm ekonomik 
ve dış olumsuzluklara rağmen daha 
önce başlattığımız bir birinden önemli 
projelerin devam ettiği ve başarıyla 
tamamlandığı bir yıl oldu. 2019 yılı da 
hizmet dolu çok yoğun bir yıl olacak.” 
ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, 
bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet 
kalitesini daima artırarak, Türkiye’nin 
gelişimi, toplumun kalkınması ve 
Cumhuriyetimizin 100. Yılı için konulan 
hedeflere ulaşmada gerekli her türlü 
gayret ve kararlılığı göstermeye devam 
edeceklerini vurguladı. Turhan, tüm 
insanlığın yeni yılını yürekten kutladığını 
belirtti. 

Bakan Turhan,    3  Aralık   Dünya  Engelliler 
Günü kapsamında yaptığı açıklamada, 

“Her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan 
hükümetimiz, engelli vatandaşlarımızın 
yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve 
özlemlerini gerçekleştirmeye gayret 
etmektedir.” ifadelerini kullandı. Turhan, 
“Havalimanlarımızı,  garlarımızı,  limanlarımızı 
bir bir engelsiz hale getirdik. Engelli 
vatandaşlarımızın, ulaşım sistemlerine 
ulaşmasındaki engelleri kaldırdık. ‘Ben de 
Varım’ projesi ile tekerlekli sandalyedeki 
gençlerimize çağrı merkezlerinde iş olanağı 
sunduk. Gören Göz projesi ile görme engelli 
vatandaşlarımıza ışık olduk. Çünkü biz; 
hizmet politikamızın temeline ‘önce insan’ 
ilkesini aldık. Bu düşünceyle de bu yıl 
Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin 
Erişilebilirliği Projesi’ni hayata geçiriyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

BAKAN 
TURHAN, ‘YILIN 
FOTOĞRAFLARI’NI 
OYLADI

BAKAN 
TURHAN’DAN 
YENİ YIL MESAJI

BAKAN 
TURHAN’IN 
DÜNYA 
ENGELLİLER 
GÜNÜ MESAJI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, 176 ülkeden yaklaşık 

2 bin havalimanının üye olduğu Avrupa 
Havalimanları Konseyinin (ACI) 2008-2018 
dönemini kapsayan raporunu değerlendirdi. 
Rapora göre, ülke bazında Türkiye’nin son 
10 yılda doğrudan bağlantı noktaları sayısını 
yüzde 191 artırdığını dile getiren Turhan, 
Türkiye’nin dolaylı bağlantı noktalarını 
yüzde 130, havalimanı bağlantılarını 
yüzde 157 ve network bağlanabilirliğini 
yüzde 534 artırarak Avrupa’da uçuş ağını 
en fazla büyüten ülke olduğunu söyledi. 
Avrupa’nın ilk 5 havalimanı için bağlantı 

artış oranları incelendiğinde ise Atatürk 
Havalimanı’nın son 10 yılda doğrudan 
bağlantı noktalarını yüzde 104  artırdığını 
aktaran Turhan, dolaylı bağlantılarını 
yüzde 65 ve bağlanabilirlik oranını ise 
yüzde 81 geliştirdiğini bildirdi. Atatürk 
Havalimanı’nın, bu oranlarla Avrupa’nın 
ilk 5 büyük havalimanı içinde bağlantısını 
en fazla artıran havalimanı olduğunu 
vurguladı. 

İLK 10’UN 5’İ TÜRKİYE’DEN
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın doğrudan 
bağlantı noktası  sayısını  yüzde 929 

artırarak 2008-2018 yıllarında Avrupa’da 
uçuş ağını en fazla geliştiren havalimanı 
unvanını aldığını belirten Turhan, Avrupa’daki 
ilk iki grup havalimanları sıralamasında 
ilk 10 havalimanının 5’ini Türkiye’deki 
havalimanlarının oluşturduğunu dile 
getirdi. Turhan, bunların yanı sıra ülkedeki 
tüm havalimanlarının son 10 yıldaki 
doğrudan ve dolaylı bağlanabilirlik oranları 
ortalamasının yüzde 150 artış gösterdiğini 
belirterek, “Rapor, Türk sivil havacılığının 
hükümetlerimiz döneminde yazılan başarı 
öyküsünün bir yansıması ve sonucu 
niteliğindedir.” dedi. 

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE’ NİN, SİVİL HAVACILIKTA UÇUŞ AĞINI EN FAZLA BÜYÜTEN VE GENİŞLETEN ÜLKE OLDUĞUNU AÇIKLADI.

TURHAN, SİVİL HAVACILIK GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Bakan Turhan, 7 Aralık 
Uluslararası Sivil Havacılık 

Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
“Başta Türk Sivil Havacılığına emek 
veren, çalışma arkadaşlarımız 
olmak üzere tüm dünya havacılarının 
gününü kutluyor, başarılar diliyorum. 
Türkiye, dünya sivil havacılığında en 
hızlı gelişen ülkelerden biri oldu. Bu 
çerçevede ben Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü’nün değerli yönetici ve 
çalışanları başta olmak üzere sivil 
havacılığa hizmet eden tüm kamu-
özel sektör kurum ve kuruluşlarımızın 
Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü 
tekrar tebrik ediyorum. Sivil 
havacılığımızın daha ileri noktalara 
taşınması temennisiyle tüm havacılık 
camiasını sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

HAVACILIKTA EN HIZLI 
BÜYÜYEN ÜLKE TÜRKİYE
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Gaziantep’in Nurdağı 

ilçesinde Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep 
Yüksek Hızlı Tren tünel inşaat çalışmalarını 
yerinde inceledi. Bakan Turhan, Bahçe-Nurdağı 
Fevzipaşa Varyantı Hızlı Tren Projesi’nin 
şantiyesinde düzenlenen toplantının ardından 
yaptığı açıklamada, 294 kilometrelik 
Gaziantep-Adana demir yolu hattının 226 
kilometreye düşeceğini vurgulayarak, 
“Adana-Gaziantep arasını 68 kilometre 

kısaltarak 226 kilometreye indiriyoruz. Yolcu 
trenlerimizle yaklaşık 5,5 saat olan Adana-
Gaziantep arasındaki seyahat süresini, hızlı 
trenle 1,5 saate düşürmüş olacağız.” dedi. 
Turhan, Mersin-Adana arasındaki projenin 
devamı olan 67 kilometrelik kesimde de 
seyahat süresinin bir saatten 30 dakikaya 
düşmüş olacağını kaydetti. Turhan, 
Gaziantep’te Valilik ziyaretinin ardından, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri ile 
bir araya gelerek sohbet etti.

ADANA-GAZİANTEP ARASI 

TURHAN, YÜKSEK HIZLI TREN HATTI İLE ADANA-GAZİANTEP 
SEYAHAT SÜRESİNİN 1,5 SAATE DÜŞECEĞİNİ SÖYLEDİ. 

1,5 SAATE İNECEK

Bakan Turhan, yüksek hızlı tren hatlarının, 
gelecek yıllarda da öncelikli projeleri 
olacağını belirterek, “Ülkemizdeki yüksek 

hızlı tren hatları önümüzdeki yıllarda 
Bakanlığımızın önemli ve öncelikli 
projeleri olacaktır. Daha ekonomik, 

daha güvenli olan demir yolu hizmetini 
ülke sathına yaymak için yeni projeler 
hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DEMİRYOLU HİZMETİNİ ÜLKE SATHINA YAYACAĞIZ”

MERSiN

ADANA
OSMANiYE

GAZiANTEP
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BAKAN TURHAN, AMANOS  
TÜNELİ’NİN YAPILMASIYLA GAZİANTEP, 
ŞANLIURFA, KİLİS, KAHRAMANMARAŞ 
VE ADIYAMAN’IN LİMAN SAHİBİ 
OLACAĞINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Hatay’da 

gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından 
basın mensuplarına açıklama yaptı. Yaptığı 
açıklamada kente yapılan yatırımlara 
değinen Turhan, “Hatay’ın ulaşımı ve 
iletişimi için 16 yılda hükümetlerimiz 3,5 
milyara yakın bir yatırım gerçekleştirdi. Bu 
yatırımların her kuruşuyla Hatay’ın yollarını 
yaptık, havaalanlarını, demiryollarını 
yeniledik, limanlarımızı kurduk, iletişim 
otoyollarını döşedik. Hatay’ı geliştirdik, 
büyüttük.” dedi. Turhan, Hatay’a yapılan 
bölünmüş yolun 484 kilometreye ulaştığını 
belirterek, Hamam Kavşağı-Afrin yolunun 
standardını düzelttiklerini, 2019 yılı içinde 
de bu çalışmaları bitireceklerini söyledi. 
Turhan, Hatay’da Valiliğin yanı sıra Hatay 
esnafını da ziyaret etti.

AMANOS TÜNELİ’YLE 5 ŞEHİR
LİMANA ULAŞACAK

ULAŞIM 60 KM KISALACAK
Bakan Turhan, Amanos Dağları’nı yaklaşık 

20 kilometrelik tünelle geçerek Dörtyol’u, 
Hassa-Kırıkhan yoluna bağlayacak ve 
İskenderun Limanı’nı en kısa yoldan 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlayacak 
olan Dörtyol-Hassa yolunu da yatırım 
programına aldıklarını bildirdi. Bu projede 
19 bin 240 metre uzunluğunda 4 tünel, bir 
viyadük ve 4 köprü yapılacağını kaydeden 
Turhan, “Güzergah planları ve kavşaklar 
onaylandı, ÇED sürecini tamamlayıp yap, 
işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapıp 
çalışmalara başlayacağız.” ifadelerini kullandı. 
Bu yol vasıtasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, 
Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı da liman 
sahibi yapacaklarını kaydeden Turhan, mevcut 
hizmet veren yola göre, bu ulaşım sisteminin 
hizmete girmesiyle ulaşımın 60 kilometre 
kısalacağını ifade etti. Bakan Turhan, otoyolun 
kent sınırları içerisindeki bölümünün ücretsiz 
olacağının müjdesini de sözlerine ekledi.

Bakan Turhan, Amanos Dağları’nı yaklaşık 
20 kilometrelik tünelle geçerek Dörtyol’u, 
Hassa-Kırıkhan yoluna bağlanması için 
yatırım programına aldıklarını bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Zorana 

Mihajlovic ile görüştü. Bakan Turhan, görüşmenin ardından Sırbistan 
hükümeti, Sırbistan Karayolları ve Türkiye’den Taşyapı firması arasındaki 
Belgrad-Saraybosna Otoyolunun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin 
Ticari Anlaşma’nın imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından Sırbistan 
temaslarını değerlendiren Turhan, Sırbistan hükümet yetkilileriyle, iki ülke 
arasındaki kara ve hava ulaştırması konularına dair görüş alışverişinde 
bulunduklarını söyledi. Türkiye olarak Sırbistan’ı bölgenin istikrarı açısından 
önemli gördüklerini dile getiren Turhan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki 
ikili ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma konusunda son yıllarda önemli 
anlaşmalar imzalandığını belirtti. Bu anlaşmalar kapsamında Sırbistan ve 
Bosna Hersek’te, ayrıca Sancak bölgesinde kara ulaştırma altyapılarıyla 
ilgili çalışmaların desteklenmesi, finanse edilmesi ve yapımıyla ilgili 
kararlar alındığını, Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun Sremska Raça-
Kuzmin bölümünün proje ve yapım işi ile Pozega-Kotroman bölümünün 
proje işine ilişkin sözleşmelerin imzalandığını ifade etti. Bu projeleri bir Türk 
firması olan Taşyapı’nın üstlendiğini aktaran Turhan, ayrıca Niş ve Vranje’de 
yapılacak kamu konutlarının sözleşmesinin de imzalandığını belirtti.

BAKAN TURHAN, İMZALARI ATILAN BELGRAD-SARAYBOSNA 
OTOLUYOLU ANLAŞMASI’NIN TÜRKİYE-SIRBİSTAN ARASINDA 
ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ OLDUĞUNU KAYDETTİ.

BELGRAD-SARAYBOSNA 
OTOYOLU İÇİN İMZALAR ATILDI

GÜNDEM06 T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı

UA

Türkiye’nin sağlayacağı krediyle  
finanse edilecek Belgrad-Saraybosna 
Otoyolu Projesi’nin Türkiye açısından 
önemine dikkati çeken Turhan, “Biz 
Avrupa’ya mallarımızı taşımak için 
Avrupa malını Balkanlar’a, Anadolu’ya, 
Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya 
taşımak için Sırbistan üzerinden 

geçmek zorundayız. Bu koridoru 
iyileştirmemizle, burada yapacağımız 
ticaretin temelini oluşturan nakliye işleri 
rahatlayacak.” dedi. Turhan, sadece 
Türkiye için değil, bölgedeki diğer 
ülkeler için de bu otoyol koridorlarının 
standardının yükseltilmesinin, Bosna 
Hersek başta olmak üzere diğer komşu 

ülkelerdeki ticareti de canlandıracağını 
belirtti. Turhan, Sırbistan seyahati 
kapsamında Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 
başkent Belgrad’daki temsilcilikleri ile 
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğini de 
ziyaret etti.

“BELGRAD-SARAYBOSNA OTOYOLU TİCARETİ DE CANLANDIRACAK”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü’de düzenlenen Hazar 
İnovasyon Konferansı’na katıldı. Turhan, 
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital 
Bağlantı” temalı konferansta yaptığı 
konuşmada, ilerleyen yıllarda çalışma 
gündemlerinin en önemli konularının 
başında geniş bant internetin 
yaygınlaşması, yenilikçi, farklılaşmış 
hizmetler ve uygulamalar ile 5G ve 
ötesinin yer alacağını düşündüğünü 
söyledi. Bakan Turhan, “Türkiye, 
teknolojinin sadece kullananı 
veya yararlanıcısı değil teknolojiye 
yön veren ve ürettiği teknolojiyi tüm 
dünyaya ihraç etme yolunda da 
önemli adımlar atan bir ülkedir. 

Elektronik haberleşme hizmeti sunan 
şirketlerin 2017 yılı sonunda elde 
ettikleri toplam gelirin de 51,1 milyar 
lira olduğunun altını çizen Turhan, 
“İşletmecilerimizin 2017 yılında 
yaptıkları yatırımların toplamı ise 8,2 
milyar lirayı buldu. Mobil hizmetler 
ülkemizde büyük bir ilgi görmekte olup 
bu yılın ilk yarısı sonunda mobil abone 
sayımız 80 milyona yaklaşmıştır.” 
diye konuştu. Turhan, fiber abone 
sayısını 10 milyona ve hanelerin 
tamamını en az 100 megabit/saniye 
hızda geniş bant altyapısı alabilir hale 
getirmeyi planladıklarını vurgulayarak, 
“Bu tecrübelerimizi diğer ülkelerle 
paylaşmaya, işletmeci ve yatırımcı 
kuruluşlarımızın diğer ülkelerdeki 
muhataplarıyla birlikte iş birliği 
imkânlarını desteklemeye hazırız.” 
dedi. Bakan Turhan, Bakü temasları 
kapsamında Afganistan İletişim ve 

Enformasyon Teknolojileri Bakanı 
Aryobee ile de ikili görüşmede 

bir araya geldi.

Şimdi 4,5G teknolojisi ve çok yakın 
gelecekteki 5G ve ötesi teknolojilerle 
bu konudaki hızımızın artmasını 
beklemekteyiz. Ülkemizde bilişim 
sektörü büyüklüğü 117 milyar TL’dir. 

Geniş bant internet abone 
sayımız 59,1 milyonu 

mobil olmak 
üzere toplamda 
72 milyona 
yaklaşmışt ı r. 
Bu abonelerin 
2,6 milyonu 
fiber internet 
kullanmaktadır. 

Fiber altyapı 
uzunluğumuz 338 

bin kilometreyi 
aşmıştır.” dedi. 

HABERLEŞMEYE YILDA
8,2 MILYAR TL YATIRIM
BAKAN TURHAN, TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERİN 2017 

YILINDA YAPTIKLARI YATIRIMLARIN TOPLAMININ 8,2 MİLYAR LİRAYI BULDUĞUNU AÇIKLADI. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Bakanlık olarak 

hükümetin desteğiyle 16 yıldır ülke ve 
millet için kesintisiz çalıştıklarını söyledi. 
Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 
bugüne kadar 537 milyar lira yatırım 
yapıldığını ifade eden Turhan, bunun 100 
milyar liradan fazlasını kamu-özel sektör 

BAKAN TURHAN, “TÜRKİYE’Yİ 
BÜYÜTMENİN ÇABASIYLA, 2019 
YILI BİZİ 2023 YILI HEDEFLERİMİZE 
TAŞIYACAK ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK. 
ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE 
GETİRECEĞİZ.” DEDİ. 

TURHAN: 2019 YILI BİZİ 2023 YILI 
HEDEFLERİNE YAKLAŞTIRACAK

Rize-Artvin Havalimanı

Çamlıca Kulesi

Ulaştırma 
ve Altyapı 

Bakanı M. Cahit 
Turhan, Bakanlık olarak 
hükümetin desteğiyle 16 
yıldır ülke ve millet için 
kesintisiz çalıştıklarını 

söyledi.

Niğde Otoyolu
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YHT ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI DEVAM 

Turhan, ülkenin dört bir yanında 
başlatılan hızlı tren ve yüksek hızlı 
tren inşa çalışmalarına gelecek 
yıl da devam edeceklerini ifade 
ederek, "Ankara-Sivas Yüksek 
Hızlı Demiryolu Hattı inşasını 2019 
yılı sonunda tamamlamak ve test 
sürüşlerine başlamak için çalışmaları 
yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu 
Hattı'nın Polatlı-Afyonkarahisar-
Uşak kesimini 2020, Uşak-Manisa-
İzmir kesimini 2021 ve Ankara-Bursa 
hattını 2020 yılında tamamlayarak 
işletmeyi açmayı planlıyoruz." dedi. 

iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi. 
Turhan, bu yıl da geçmişte olduğu gibi 
birbirinden önemli dev projeleri hizmete 
sunduklarını vurgulayarak, 3 bin 510 
projeye de devam ettiklerini aktardı. 

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI HIZLA İLERLİYOR
Bu yıl dünyanın en büyük projelerinden 
biri olan İstanbul Havalimanı’nın ilk 
fazını 29 Ekim’de hizmete açtıklarını 
anımsatan Turhan, “Ülkemizin deniz 
üzerinde ikinci havalimanı olacak Rize-
Artvin Havalimanı’nda şu ana kadar 
16 milyon tona yakın dolgu yaptık. 
Mendirek imalatında 2 bin 600 metreye 
ulaştık, Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 
hızla ilerliyor.” dedi. 

26 BİN 637 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL
Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 637 
kilometreye çıkardıklarını ifade eden 
Turhan, “Yol ağımızın yüzde 39’u, ana 
akslarımızın tamamına yakını bölünmüş 
yol haline geldi. Buna bağlı olarak seyir 
hızımız iki katına çıktı. Seyahat süreleri 
yarı yarıya kısaldı.” dedi. Bakan Turhan, 

otoyol seferberliği çerçevesinde otoyol 
uzunluğunu 2 bin 842 kilometreye 
çıkardıklarının altını çizdi. 

2019’DA YOĞUN PERFORMANS
Bakanlığın bu yıl, projelerle, yatırımla ve 
hizmetle dolu bir yıl geçirdiğine dikkat 
çeken Turhan, gelecek yılın da daha 
yoğun bir performansla devam edeceğini 
söyledi. Turhan, gelecek yıl İstanbul, 
Bursa ve İzmir’i birbirine bağlayacak 
426 kilometre uzunluğundaki otoyol 
projesini tamamlayarak, hizmete 
almayı planladıklarını ifade etti. Turhan, 
“Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol 
bağlantısı olacak.” şeklinde konuştu. 

n Çandarlı Limanı ihalesi 2019’da 
yapılacak. 
n 1.500 yerleşim yerine daha 
haberleşme alt yapısı gelecek. 
n Kamu tamamen elektronik alt 
yapıya kavuşacak. 
n AKN uygulamasının 
kaldırılmasıyla veri indirme hızı 
iyileştirilecek.

BAKAN TURHAN’IN 
AÇIKLAMALARINDAN 

DİĞER BAŞLIKLAR: 

İstanbul Havalimanı

Çanakkale Köprüsü

OVİT Tüneli

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı
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TURHAN, YÜZDE 70’İ TAMAMLANAN GAZİRAY PROJESİ’NİN 
2020 YILINDA TAMAMLANMASINI HEDEFLEDİKLERİNİ KAYDETTİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, GAZİRAY 

Banliyö Projesi’nin Başpınar Bölgesi’ndeki 
şantiye alanında incelemelerde bulundu. 
İnceleme sonrası şehir içinde yürütülen 
ulaşım ve altyapı yatırımlarından 
bahseden Turhan, sürekli büyüyüp 
gelişen Gaziantep’te yaşanan ulaşım 
sorunlarını çözebilmek için GAZİRAY 
Projesi’ni hayata geçirdiklerini anımsattı. 
Çalışmaların büyük hızla devam ettiği 
projenin şehir içerisinde kullanılacak 
ulaşıma kolaylık sağlayacağını aktaran 
Turhan, “25 kilometre uzunluğundaki 
projenin Başpınar ile Mustafa Yavuz 

YÜZDE 70’İ TAMAM
kavşakları arasındaki kesiminde 
çalışmalar yürütülüyor. Bu hatta 16 
istasyon bulunacak. Bu proje Gaziantep’in 
yerleşim yerleriyle çalışma alanları 
arasındaki ulaşımı sağlayacak.” dedi. 
Projenin günde 360 bin vatandaşa 
hizmet vereceğini vurgulayan Turhan, 
“Bir anlamda toplu taşıma olarak da 
Gaziantep’e hizmet verecek bir altyapı 
projesini hayata geçiriyoruz. Projeyi 
etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. 
Genel olarak projede ilerleme yüzde 70 
mertebesinde.” ifadelerini kullandı. Turhan, 
projenin tam anlamıyla 2020 yılında 
bitirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

“DEMİRYOLU 
HATLARIMIZIN TAMAMINI 

İYİLEŞTİRDİK”

Mevcut demiryolu hatlarının 
rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, 
güvenli ve konforlu bir hizmet 
sağlanması adına demiryolu 
hatlarının tamamını iyileştirdiklerini 
belirten Turhan, “ Şimdi bu 
hatlarımızın daha güvenli hale 
getirilmesi için otomasyona 
geçme adına elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon sistemlerimizi 
geliştiriyoruz. Yüzde 45’ini ülke 
genelinde tamamladık. Bu bölgede 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. 

GAZİRAY PROJESİ’NİN

Bakan Turhan, yaptığı açıklamada 
Gaziantep Havalimanı terminallerinin 
büyütüleceğini, 6 körüklü sistemi 
içeren terminallerin yapım 
çalışmalarına başladıklarını anlattı. 
Turhan, “Gaziantep Havaalanı’nda 
kategori 2 seviyesinde ILS (Aletli İniş 

Sistemi) cihazı bulunuyor ve çalışıyor.” 
dedi. Turhan, havalimanındaki 
terminallerin büyütülmesiyle 
ilgili işin durmasının söz konusu 
olmadığına dikkati çekerek, 2020 
yılı içinde yeni terminalleri yapıp 
hizmete açacaklarını, eskilerini de 

dış hatlar olarak kullanacaklarını 
söyledi. Turhan, sanayinin büyük 
ihtiyacı olan lojistik merkeziyle ilgili 
yer belirleme ve ulaşım sistemleriyle 
entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili 
proje çalışmalarının da devam ettiğini 
sözlerine ekledi.

“GAZİANTEP HAVALİMANINDA TERMİNALLERİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı 
açıklamada, 4 binden fazla elektronik hizmetin kullanıcılara 

sunulduğu e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının yılsonu hedefi 
olan 40 milyonun 1 Aralık itibarıyla aşıldığını söyledi. Turhan, bu 
yıl toplam hizmet kullanım sayısının 2 milyar 527 milyon 133 bin 
163’e ulaştığına dikkat çekerek, 2018 yılı içerisinde İmar Barışı Kayıt, 
Askerlik Yoklaması, Bedelli Askerlik, Halk Kütüphaneleri Üyelik ve 
Üniversite Kayıt Başvurularının e-Devlet’ten yapıldığını vurguladı. Bin 
884 hizmetin e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından verildiğini ifade 
eden Turhan, e-Devlet Kapısı ile 69 ildeki 293 belediyenin sunduğu 
hizmetlerin yanı sıra 14 yerel hizmet kurumunun sunduğu bilgi ve 
hizmetlerin de kullanıcılara verildiğini anlattı.

“2019’DA HİZMETLER KONSEPT BAZLI OLACAK”
2019 da e-Devlet’e hizmet entegrasyonlarının hızla devam edeceğine 
belirten Turhan, “E-dönüşümde yaşadığımız hızlı gelişmeler neticesinde 
artık hizmetlerimizi konsept, konum ve süreç bazlı olarak geliştirmeyi 
hedefliyoruz.” diye konuştu. Bakan Turhan, kullanıcıların araçlarına 
ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden 
erişebilmesinin hedeflendiğini dile getirdi

TURHAN, E-DEVLET KAPISI KULLANICI SAYISININ 40 MİLYONU, 
İŞLEM SAYISININ İSE 2,5 MİLYARI GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada 

en gelliler, gaziler, şehit yakınları 
gibi sosyal açıdan desteklenmesi 
gereken vatandaşların elektronik 
haberleşme hizmetlerinden azami 
ölçüde yararlanabilmelerine yönelik 
BTK tarafından usul ve esasların 
yayımlandığını söyledi. Bu düzenlemeyle 
engelliler, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleriyle gazilerin elektronik 
haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 
ek indirimle faydalanabileceğini belirten 
Turhan, uygulamanın Ocak 2019 itibari ile 
başladığını ifade etti. 

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ DE VERİLECEK
Turhan,  işitme  ve  konuşma  engelli       abonelerin 
elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili 
işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 
operatörlerin çağrı merkezlerinden 
görüntülü ve yazılı hizmet sunulacağını 
da belirterek, işitme ve konuşma engelli 
bireyler için işaret dili bilen bir tercüman 
aracılığıyla çağrı merkezlerinde hizmet 
verilebileceğini aktardı. Görüntülü çağrı 
merkezi uygulamasının Mart 2019’da 
başlayacağını dile getiren Turhan, ayrıca 
yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti 
alınabileceğine işaret etti. 

E-DEVLET’TE İŞLEM 
SAYISI 2,5 MİLYARI GEÇTİ

BAKAN TURHAN, ENGELLİLER, ŞEHİT 
YAKINLARI VE GAZİLERİN ELEKTRONİK 
HABERLEŞME HİZMETLERİNDEN 
YÜZDE 25 EK İNDİRİMLE 
FAYDALANACAĞINI BİLDİRDİ.

ENGELLİ VE ŞEHİT 
YAKINLARINA 
İNDİRİM MÜJDESİ
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Bakanlığının bütçesi üzerinde söz 
alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Mehmet Cahit Turhan, irili ufaklı 3 bin 
510 projeyi tamamlamanın gayreti 
içinde olduklarını söyledi. Bakan Turhan, 
karayolları altyapısını çok daha güçlü 
hale getirerek ulusal ve uluslararası 
koridorları tahkim ettiklerini belirtti. 
Son 15 yılda taşıt sayısının yüzde 156, 
karayollarındaki trafiğin ise yüzde 
151 arttığına dikkati çeken Turhan, 
“Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 
637 kilometreye çıkardık, yol ağımızın 

Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, çevreci 
bir ulaştırma türü olma özelliğini daha da pekiştirmek 
için elektrikli ve sinyalli hat hamlesinin devam ettiğini 
vurgulayan Turhan, “Elektrikli hat uzunluğumuzu 5 bin 467 
kilometreye, sinyalli hat uzunluğunu 5 bin 746 kilometreye 
ulaştırdık. 12 bin kilometrenin üzerindeki demir yollarımızdaki 

sinyalli hat uzunluğunu özellikle son 9 yılda 5 bin 746 
kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda 

sinyalizasyon sistemiyle günde 746, 
tren teşkil memuruyla 493 adet tren 

taşımacılık hizmeti veriyor.” dedi. 
Yerli ve milli üretim seferberliğini 

demiryollarında da hayata 
geçirdiklerini belirten Turhan, 

“İlk defa milli tasarımla 
demiryolu araçları 

üretmeye başladık.” 
dedi. 

yüzde 39’u, ana akslarımızın tamamına 
yakını bölünmüş yol haline geldi.” dedi. 
Turhan, 2016’da hizmete sunulan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün de içinde 
bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
tamamını 2020’de hizmete açacaklarını 
aktardı. Şırnak-Cizre arasında bu yıl 
açılan tünellerle de ulaşım süresinin 
20 dakikaya düştüğünü ifade eden 
Turhan, Avrasya Tüneli sayesinde de bir 
senelik zaman diliminde 23 milyon saat 
iş gücü, 30 bin ton akaryakıt tasarrufu 
sağladıklarını anlattı. 

ULAŞTIRMA BÜTÇESİ TBMM’DE 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BÜTÇESİ, TBMM GENEL KURULUNDA 
GÖRÜŞÜLDÜ. BAKAN TURHAN, 3 BİN 510 PROJENİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI.“HAVAYOLU YOLCU 

SAYISI BAKIMINDAN İLK 
10 ÜLKE ARASINDAYIZ”

Türkiye’nin havayolu yolcu 
sayısı bakımından dünyada ilk 10, 
Avrupa’da ise ilk 4 ülke arasında 
olduğuna dikkati çeken Turhan, 
“Dünya ortalamasının 3 katına 
yakın büyüyen havacılık 
sektörümüzde sivil trafiğe açık 
aktif havalimanı sayısı 56’ya, 
büyük gövdeli uçak sayımız 519’a, 
hava ulaştırma anlaşması bulunan 
ülke sayısı ise 170’e ulaştı. Toplam 
taşınan yolcu sayımız da bu sene 
200 milyonu aştı. Dış hatlarda 
6 hava yolu işletmesiyle 122 
ülkede 317 noktaya, iç hatlarda 7 
merkezden 56 noktaya seyahat 
edilebiliyor.” dedi. Turhan, 
Rize, Artvin, Yozgat, Bayburt, 
Gümüşhane gibi havalimanları 
için gün saydıklarını, Muş ve 
Kahramanmaraş’ta yeni terminal 
binalarını tamamladıklarını, 
Balıkesir ve Gaziantep’te 
inşaatların devam 
ettiğini bildirdi. 

DEMİRYOLLARINDA MİLLİ TASARIM

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit 

Turhan
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Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan’ın teşrifleriyle 

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin 
500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül 

TURHAN, TÜRKİYE’NİN 500 
BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI 
ÖDÜL TÖRENİ’NE KATILDI

BAKAN TURHAN, ASELSAN TARAFINDAN 
GELİŞTİRİLEN UYDU VE UZAY 
TEKNOLOJİLERİNDE KULLANILACAK 
MİKRODALGA MODÜLLERİNİN 
UZAY TESTLERİNİN BAŞARIYLA 
TAMAMLANDIĞINI BİLDİRDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Japonya 
Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Uzay Politikası Bakanlığı 
arasında 2010’da “Uzay ve Havacılık 
Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”nın 
imzalandığını anımsatarak çalışmalar 
kapsamında Türkiye’de geliştirilen uydu 
ve uzay teknolojilerinde kullanılacak 
malzemelerin uzay radyasyon 
dayanım testlerinin, Uluslararası 

Uzay İstasyonu’ndaki Japonya’ya ait KIBO 
modülünün dışındaki test düzeneğinde 
yapılmasının planlandığını belirtti. Bu 
kapsamda, 2016 için ASELSAN’a ait uydu 
alt sistemlerinde kullanılacak mikrodalga 
modüllerinin, test malzemesi olarak 
seçildiğini anlatan Turhan, söz konusu testin 
gerçekleştirilmesi amacıyla Havacılık ve Uzay 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN 

Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan’ın konuşmasının ardından 
ödüller takdim edildi. Bakan Turhan, ödül 
almaya layık görülen 8 hizmet ihracatçısı 
firmaya ödüllerini takdim etti. 

YERLİ MODÜLLERİN UZAY 
TESTLERİNDE TAM BAŞARI

ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif 
Ajansı (JAXA) arasında 2016’da iş birliği 
protokolü imzalandığını bildirdi.

MİLLİ ÜRETİME DESTEK
Bakan Turhan, ASELSAN tarafından 
geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde 
kullanılacak mikrodalga modüllerinin 
uzay testlerinin başarıyla 
tamamlandığına dikkati çekerek söz 
konusu çalışmanın gerek Türkiye gerek 
ASELSAN açısından bu alanda yapılacak 
yeni projelere önemli katkı sağlayacağını 
vurguladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca aşırı 
soğuk, radyasyon ve yer çekimsiz 
ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan 
modülün inceleneceğini dile getiren 
Turhan, çalışma sonucunda elde edilecek 
bilgilerin, yerli ve milli olarak üretilecek 
olan uzayda kullanılacak malzemelerin 
yapımında fikir vereceğini söyledi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih 
Sayan, Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu’na 

katıldı. Sayan, internetin çocukların geleceğini sağlayabilecek 
bir imkân haline getirilebileceğini belirterek, “Türkiye’nin oyun 
ihracatından geçen yıl elde etmiş olduğu rakam yaklaşık 1 
milyar doları bulmuş durumda. Biz diyoruz ki sadece tüketen 
olmamalıyız. Burada üretip, ürettiğini de ihraç eden bir ülke 
olmalıyız. Gençlerimize de bu noktada interneti sadece tüketim 
amaçlı değil, oyunu sadece oyun oynama amaçlı değil, bu 
oyunu nasıl geliştirebileceğini göstermemiz lazım.” dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt 
Tülomsaş Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 

yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Hayri Avcı’dan 
bilgi aldı. İskurt, Tülomsaş, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Aselsan 
işbirliğinin bir ürünü olan, ilk kez milli olarak üretilen Hibrit 
Manevra Lokomotifini ve prototip imalatı tamamlanan 
Araba Taşıma Vagonunu yakından inceledi. 2020 yılında 
raylara inmesi planlanan E 5000 Milli Elektrikli Lokomotif 
Projesi hakkında da bilgi alan İskurt, çeşitli üretim tesislerini 
gezerek işçilerle sohbet etti.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN, HABERLEŞME 
TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİMDE KULLANILDIĞI YENİ BİR 
SİSTEME DOĞRU GİDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ. 

BAKAN YARDIMCISI İSKURT, MİLLİ OLARAK ÜRETİLEN 
HİBRİT MANEVRA LOKOMOTİFİNİ VE PROTOTİP İMALATI 
TAMAMLANAN ARABA TAŞIMA VAGONUNU İNCELEDİ.

SAYAN, GELECEK 
İÇİN EĞİTİM TASARIMI 
SEMPOZYUMU’NDA 
KONUŞTU

İSKURT’TAN 
TÜLOMSAŞ’A ZİYARET

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 

yürüttüğü Türkiye’nin 500 Büyük 
İhracatçısı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
yapıldı. Telekomünikasyon kategorisinde 
TÜRKSAT AŞ, Türkiye’nin ihracat birincisi 

olurken, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk 
Şen ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın elinden aldı. Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ise 
en başarılı ihracatçılar arasında yer alarak, 
‘Liman ve Yer Hizmetleri’ dalında üçüncü 
olma başarısı gösterdi. 

DHMİ VE TÜRKSAT’A ANLAMLI ÖDÜL
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Üniversitelerle işbirliği yaparak ürün ve hizmetlerinde 
hem öğrencilere hem de akademik ve idari personele 

çeşitli kolaylık ve avantajlar sağlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bu çerçevede yeni bir anlaşmayı 
hayata geçirdi. PTT A.Ş. ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
arasında kargo, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kişisel Pul, Birleşik 
Posta, e-Fatura, Ar-Ge faaliyetleri, Kampüs Pttkart gibi çeşitli 
alanlarda işbirliği anlaşması yapıldı. Üniversite yerleşkesinde 
PTT işyeri ve Posta Kahvesi açılması ile Pttmatik ve Kargomat 
7/24 kurulmasını da içeren anlaşmaya PTT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin imza attı. 

TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
İsa Apaydın, dünya çapındaki demiryolu kuruluşları 

arasında işbirliğini geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının 
gelişimi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek üzere kurulan 
UIC’nin Paris’te gerçekleştirdiği 93. Genel Kurulunda iki 
yıllık süreyle (2019-2020) ikinci kez “oy birliğiyle” Başkan 
Yardımcılığı görevine seçildi. 

Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer 
Abdullah Karagözoğlu Uluslararası Büyük Veri, 

Derin Öğrenme Siber Terörle Mücadele Kongresi’ne katıldı. 
Karagözoğlu, yapay zekâ ve derin öğrenmenin siber tehditlerle 
mücadele noktasında da önemli bir güce sahip olduğunu 
dile getiren Karagözoğlu, “Makine öğrenmesi ve yapay zekâ 
imkânlarını siber tehditlerle mücadele kapsamında yürüttüğümüz 
projelerde kullanıyoruz. Özellikle AVCI, AZAD ve KASIRGA olarak 
adlandırılan uygulamalarımız, zararlı yazılım komuta sunucularının, 
ele geçirilmiş sistemlerin ve zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin 
tespitinde aktif olarak kullanılmakta ve daha sofistike analizler 
yapabilmesi için de geliştirilmeye devam edilmektedir.” dedi. 

PTT İLE HACI BAYRAM VELİ 
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

APAYDIN, YENİDEN UIC 
BAŞKAN YARDIMCISI

SİBER GÜVENLİKTE 
YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, 
Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı’nda 

konuştu. Dursun, gerek ülke gerekse taşımacılık sektörü olarak 
yaşanılan sorun ve sıkıntıların çözümlerinin hayata geçirilmesi 
noktasında herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü ve fedakârlık 
zamanı olduğunu söyledi. Taşımacılık sektöründe 2023 yılı 
hedefinin 50 milyar dolar olduğunu anımsatan Dursun, bu hedefin 
gerçekleştirilmesi noktasındaki çabanın büyük önem taşıdığını 
ifade etti. Bakanlık olarak lojistik merkezi yapımına hız verdiklerini 
anımsatan Dursun, “İhracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma 
potansiyelimize lojistiğin katkısının arttırılması ve ülkemizin 
bölgesinde lojistik bir üs haline getirilmesi için çalışmalar çok 
yönlü olarak sürdürülmektedir.” diye konuştu. 

BAKAN YARDIMCISI DURSUN, TAŞIMACILIK 
SEKTÖRÜNDE 2023 YILI HEDEFİNİN 50 MİLYAR 
DOLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

TAŞIMACILIKTA HEDEF 
50 MİLYAR DOLAR

Nurgül Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliği’ne atandı. 
1965’te doğan Uraloğlu, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989’da 
TEK Genel Müdürlüğü Elektrik Üretim İletim 
Müessesesinde çalışma hayatına başlayan 

Uraloğlu, TEK Genel Müdürlüğünün yeniden 
yapılanmasına paralel olarak sırasıyla, TEAŞ 
Genel Müdürlüğünde Avukat, EÜAŞ Genel 
Müdürlüğünde II. Hukuk Müşaviri olarak 
görev yaptı. Uraloğlu, 2007-2018 yılları 
arasında Karayolları Genel Müdürlüğünde I. 
Hukuk Müşaviri olarak görev almıştır.

URALOĞLU, I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NE ATANDI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Azerbaycan’ın başkenti 

Bakü’de, 24. Uluslararası Telekomünikasyon, 
İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı’nın 
(BAKUTEL 2018) açılışına katıldı. Azerbaycan 
Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Ba-
kanı Ramin Guluzade ile fuarı gezen Turhan, 
daha sonra, BAKUTEL 2018 kapsamında 
düzenlenen Azerbaycan-Rusya-Türkiye-İran 
Dörtlü Bakanlar Toplantısı’na katıldı. İlk kez 
düzenlenen dörtlü toplantıda yeni şirketler, 
uydu hizmetleri, siber güvenlik, posta ve fi-
beroptik ağlar konusunda iş birliği olanakları 
müzakere edildi. Turhan, “Fiberoptik hatlar, 
uydu haberleşme sistemleri konusunda bazı 
sorunlar gündeme geliyor. Bununla ilgili si-

ber güvenlik alanında da iş birliği içerisinde 
olmamız gerekiyor. Bu sahada hizmet veren 
firmalarımız, şirketlerimiz yaptıkları ürünleri, 
geliştirdikleri hizmet alanlarını Bakü’de sun-
ma fırsatı yakaladı.” ifadelerini kullandı.

“İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ DERİN KÖKLERE SAHİP”
Bakan Turhan, Azerbaycan’daki temasları 
kapsamında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 
görüştü. Aliyev, burada yaptığı konuşmada, 

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE, 
AZERBAYCAN, RUSYA VE İRAN’IN BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ ALANINDA FAALİYET 
GÖSTEREN KURUMLARININ ORTAK 
ÇALIŞABİLECEĞİ BİR GİRİŞİM KURMA 
KARARI ALDIKLARINI AÇIKLADI.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkile-
rin ulaşım ve altyapı dâhil her alanda başa-
rılı şekilde geliştiğini söyleyerek, iki ülkenin 
iletişim alanında da iş birliği yaptığını, Türk 
şirketlerinin Azerbaycan’da bu alanda uzun 
yıllar çalıştıklarını ifade etti. Turhan, Azer-
baycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derin 
köklere sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin 
bundan sonra da başarılı projeler gerçekleş-
tireceğini vurguladı. 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE VAGONLARI BERABER ÜRETECEK
Bakan Turhan, Bakü temasları 
kapsamında Azerbaycan Devlet 

Demiryolları Başkanı Cavid Gurbanov’la 
görüştü. Görüşme sonrasında basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan 
Turhan, Gurbanov’la Bakü-Tiflis-
Kars demir yolunun daha iyi hizmet 
verebilmesi için yapılması gereken 
çalışmaları, işletmecilerle ilgili 
kolaylaştırıcı konuları görüştüklerini 

belirtti. Bakan Turhan, “Daha önce teknik 
ekiplerimiz gelerek yerinde incelemeler 
yaptılar. Şimdi Azerbaycan ve Türkiye 
olarak Azerbaycan’da bir imalathane 
kurup bu hatta işletilecek olan yük 
vagonlarını ortak üreteceğiz. Proje 
çalışmaları tamamlanmak üzere. İmalat 
yapılacak fabrika sahalarının tespiti 
yapıldı. İmalathaneleri kurarak hemen 
üretime başlayacağız.” ifadelerini kullandı. 

4’LÜ İŞ BİRLİĞİ


