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UA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Marmaray’ın hizmete 

girmesinin 5. yılı dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, Marmaray’ı her geçen yıl daha 
fazla vatandaşın tercih ettiğini belirterek, 
2017’ye göre 2018’de 3,5 milyon yolcu 
artışının olduğuna dikkat çekti. Turhan, 
TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve 29 
Ekim 2013’te hizmete alınan Marmaray ile 
bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcunun, 
Asya ile Avrupa kıtaları arasında 4 dakikada 
seyahat ettiğini belirtti. 
Tam tatil günlerinde 10 dakika olan sefer 
aralıklarının eylül başından itibaren 13.00 
ile 19.00 saatleri arasında 32 tren ilavesi 
yapılarak 7 dakikaya düşürüldüğünü 
söyleyen Turhan, Marmaray’ın işletmeye 
alınmasıyla yılda yaklaşık 27 bin araç 
sahibinin Marmaray’ı tercih ederek trafikten 
çekildiğini, böylece 270 bin ton zehirli gazın 
çevreye salınımı engellenirken, yaklaşık 6,5 
milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de 
tasarruf sağlandığını bildirdi.

BAKAN TURHAN, ASYA VE AVRUPA YAKALARINI DENİZ ALTINDAN BİRLEŞTİREN MARMARAY İLE BUGÜNE 
KADAR 295 MİLYONU AŞKIN YOLCUNUN KITALAR ARASINI 4 DAKİKADA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.

MARMARAY İLE TAŞINAN YOLCU 
SAYISI 295 MİLYONU AŞTI 

Bakan Turhan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 

yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 
ilanının 95’inci yıldönümünü büyük 
bir sevinç ve gururla kutlamanın 
heyecanını yaşıyoruz. Milletçe duygu 
birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür 
ettiği bugün, bizi tek millet, tek devlet, 
tek bayrak, tek vatan yapan yüksek 
değerlerimizi daha gür sesle tekrar 
etme günüdür. Ülkemizin birlik ve 
bütünlüğünü, vatandaşlarımızın 
ekonomik refahını hedef alanlara 
karşı tek yürek olduğumuzu gösterme 
günüdür. İlan edildiği günden beri Türk 
milletinin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkma çabasının simgesi 

olan Cumhuriyet, hem her alanda 
ilerleyişin kaynağı, hem ulusal birlik ve 
beraberliğin sağlanmasının en büyük 
güvencesi olmuştur.” dedi. Turhan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü savunmak, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke 
ve devrimleriyle aydınlanmış yolda 
emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, 
bu değerleri gelecek kuşaklara teslim 
etmek bizlere düşen en büyük görevdir. 
İnanıyorum ki; Cumhuriyetimiz 
ve demokrasimiz genç nesillerin 
omuzlarında daha da yücelecek ve 
ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkacaktır.”

BAKAN TURHAN’DAN 
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Hedef 2023: Bir 
Milyon Amatör Denizci Projesi” tanıtım törenine katıldı. Törende 

yaptığı konuşmada, denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin 
kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu belirten Turhan, 
Türkiye’nin geleceğinin denizcilikte olduğunu vurgulayarak, “Yüzümüzü 
tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz.” dedi. Turhan, tarih boyunca 
denize kıyısı olan ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna dikkat çekerek, 
“Ülke olarak dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyeline sahibiz. Bu 
potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmamızın 
yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olmalıyız. Üç 
tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye 
avantaj sağlayamayacağı da açıktır.” ifadelerini kullandı. 
Bakan Mehmet Cahit Turhan, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 
olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü 
aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi 
düzenlemek, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak istiyoruz. 
İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini 
sağlamak için amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını bugün 
başlatıyoruz.” şeklinde konuştu.

2023’E KADAR 1 MİLYON VATANDAŞIN AMATÖR DENİZCİ OLMASINI 
İSTEDİKLERİNİ BELİRTEN TURHAN, AMATÖR DENİZCİLİKLE İLGİLİ 
TEMEL EĞİTİM PROGRAMINI BAŞLATTIKLARINI BİLDİRDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 
yaptığı açıklamada, teknolojik ürünlerde 

dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan 
“milli ve yerli üretim” seferberliği doğrultusunda 
yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 
Türkiye’nin ilk milli hibrit manevra lokomotifindeki 
yerlilik oranının yüzde 60’ı bulduğunu söyledi. 
TCDD Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları 
tamamlanan, Türkiye Lokomotif ve Motor 
Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle 
üretilen Türkiye’nin yeni nesil ilk hibrit manevra 
lokomotifinde hedefin yerlilik oranını yüzde 80, 
nihayetinde de yüzde 100’e çıkarmak olduğuna 
dikkat çeken Turhan, lokomotifin prototip 
üretiminin tamamlandığını dile getirdi. Uluslararası 
Demiryolları Birliği (UIC) standartlarında üretilen 
lokomotifin, gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının 
ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacağı 
bilgisini veren Turhan, lokomotifin yüzde 40 yakıt 
tasarrufu sağladığını kaydetti.

TÜRKİYE, 
MİLLİ LOKOMOTİFLE 

DÜNYADA 
DÖRDÜNCÜ OLDU 

HEDEF 2023’TE 1 MİLYON DENİZCİ
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Bakü’de düzenlenen 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(KEİ) Ulaştırma Bakanları toplantısına 
katıldı. “Ticaretin bağlantısallık yoluyla 
geliştirilmesi” başlığıyla düzenlenen 
toplantıda konuşan Turhan, KEİ üyesi 
devletler arasında fiziksel bağlantıların 
sağlanmasının, bölgenin kalkınması için 
ortak sorumluluk bilinci ile projelerin hayata 
geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti. 
Karadeniz Bölgesinin Avrupa ve Asya 

TURHAN, KEİ 
ULAŞTIRMA BAKANLARI 
TOPLANTISINDA 
KONUŞTU 

KEİ ULAŞTIRMA BAKANLARI TOPLANTISI’NA 
KATILAN BAKAN TURHAN, KARS-IĞDIR-
NAHÇIVAN DEMİRYOLU HATTI İÇİN ÖN ETÜT 
ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIKLARINI KAYDETTİ. arasındaki bağlantının sürdürülmesinin 

ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen 
Turhan, Çin tarafından başlatılan Kuşak 
ve Yol Girişimi sonrasında bölgenin 
öneminin daha da arttığını vurguladı. 
Turhan, altyapının geliştirilmesi ve 
eksik bağlantıların tamamlanmasının 
bölgedeki ticareti artırmak için hayati 
öneme haiz olduğunu ifade etti.
Bakan Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin 
altyapı yatırımları hakkında da toplantı 
katılımcılarına bilgi verdi. KEİ Ulaştırma 
Bakanları toplantısının ardından basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan 

Bakan Turhan, gazetecilerin, Kars-
Iğdır-Nahçivan Demiryolu Projesi 
konusundaki sorularını yanıtladı. 
Turhan, “Kars’tan Nahçıvan’a 
demiryolu bağlantısıyla ilgili olarak 
ön etüt çalışması başlattık. Bu 
hattın Nahçıvan, devamında da İran 
bağlantısının yapılması da önemli.” 
şeklinde konuştu. Bakan Cahit Turhan, 
bu hattın gerçekleştirilmesi halinde, 
Azerbaycan üzerinden Orta Asya 
ve Uzak Doğu ülkelerinin kesintisiz 
ulaşım imkanı elde edeceğini de 
sözlerine ekledi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Afganistan Ulaştırma 

Bakanı Muhammed Hamid Tahmasi, 
Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj ve 
Kırgızistan Ulaştırma ve Karayolları Bakanı 
Zhamshitbek Kalilov ile bir araya geldi. 
Turhan, Tahmasi ile görüşmesi öncesi 
yaptığı açıklamada, ülkeler arası siyasi, 
ekonomik ve kültürel ilişkilerin sağlam 
bir zemin üzerinde artarak sürdüğünü 
söyledi. Afganistan’ın mevcut durumunun 
iyileştirilmesi yönünde atılacak her adımı 

BAKAN TURHAN’DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER 
desteklediklerini dile getiren Turhan, 
ulaştırma alanında iş birliğinin gelişmesi 
konusunda mesai harcamaya büyük 
önem verdiğini vurguladı. 
Bakan Turhan, Kosova Altyapı Bakanı 
Pal Lekaj ile görüşmesi öncesi yaptığı 
açıklamada ise ülkeler arasındaki ortak 
tarihi geçmişten ve dostluk bağlarından 
bahsetti. İkili ticaret hacminin geçen yılın 
10 ayında 217 milyon dolara yükseldiğini 
anımsatan Turhan, bu rakamları daha 
da ileriye taşıyacaklarını ifade etti. 
Turhan, konuk bakan Lekaj ile Ulaştırma 
Alanında Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat 
Zaptı imzalayacaklarını kaydederek, 
bu mutabakat zaptı ile ortak projeler 
geliştireceklerini anlattı.
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BAKAN TURHAN İLE BRUNEİ İLETİŞİM BAKANI YUSUF ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI İMZALANDI.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan ile Brunei İletişim Bakanı 

Abdul Mutalib Yusuf arasında basına 
kapalı gerçekleşen ikili görüşme sonrası 
imza töreni düzenlendi. Törende konuşan 
Turhan, bugün, Türkiye ile Brunei’yi 
birbirine daha da yakınlaştıracak olan Hava 
Ulaştırma Anlaşması’nı imzaladıklarını 
söyledi. Turhan, “2015’te paraf edilen bu 
anlaşmanın bugün burada imzalanmasıyla 
Brunei ile olan sivil havacılık ilişkilerimiz 

BRUNEİ İLE HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI İMZALANDI

KARADAĞ ULAŞTIRMA BAKANI NURKOVİÇ 
İLE GÖRÜŞEN BAKAN TURHAN, “TÜRKİYE 
İLE KARADAĞ ARASINDAKİ TİCARET 
HACMİNİN 85 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE 
ÇIKTIĞINI VURGULADI. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Karadağ Ulaştırma 

ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç ile 
gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesi basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye 
ile Karadağ arasındaki karşılıklı ticaret 
hacminin 2017’de en yüksek seviyesine 
ulaşarak 85 milyon doların üzerine çıktığını 
söyledi. Bu yıl ikili ticaret hacminin her iki ülke 
için de arzu edilen rakamlara ulaşmasını 
beklediklerini dile getiren Turhan, “Bugün 
Sayın Nurkoviç ile başta sivil havacılık 

ve kombine taşımacılık olmak üzere 
ulaştırmanın alt sektörlerinde iş birliğimizi 
geliştirmek adına neler yapabileceğimizi 
de ele alacağız.” diye konuştu. Turhan, 
görüşmede, iş birliğini geliştirmek amacıyla 
Ulaştırma Karma Komisyonu tesis ederek 
bir çalışma grubu kurulması konusunu 
da değerlendireceklerini kaydederek, bu 
sayede ulaştırma sektörünün yetkililerinin 

belirli aralıklarla karşılıklı olarak bir araya 
gelebileceğini, hızlı ve verimli sonuçlar elde 
edilebileceğini vurguladı. Bakan Turhan, 
“İnanıyorum ki, kültürel ve ekonomik 
anlamda iki ülke ilişkilerinde lokomotif 
görevi gören ulaştırma sektöründe 
ilişkilerimizi geliştirme gayretimizin 
olumlu yansımalarını birlikte göreceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

yasal bir zemine kavuşacaktır. Bu 
anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, 
uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki 
ülke arasında sivil havacılığa dair birçok 
konuyu düzeltecektir.” diye konuştu. 
Gelecek dönemde ülkeler arası ilişkileri 
daha da artıracaklarını ifade eden Turhan, 
imza töreni öncesindeki görüşmelerinde 
ikili ilişkileri geliştirmek için neler 
yapabileceklerini ele aldıklarını sözlerine 
ekledi.

TÜRKİYE-KARADAĞ TİCARET HACMİ 
85 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE



GÜNDEM06 T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı

UA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 
düzenlenen Genç Yönetici Okulu’nun 

açılışına katılan Bakan Turhan, ilim irfan sahibi 
gençler yetiştirme maksadında olduklarını 
belirterek, bir ülkenin en kıymetli kaynağının 
insan olduğunu söyledi. Turhan, insanı iyi 
yetiştiren ülkelerin, diğer kaynakları da yerinde 
kullanmasını bileceğini ve milletini, ülkesini 
geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaya muktedir 
olacağını dile getirdi. Konuşmasının ardından 
öğrencilere “Mega Projelerin Tasarım Sürecinde 
Proje Yönetimi” başlığıyla ilk dersi veren Bakan 
Turhan, planlama sürecinden başlamak üzere 
mega projelerin hayata geçirilmesinin detaylarına 
ilişkin öğrencilere bilgi verdi. 

BAKAN TURHAN, 
GENÇ YÖNETİCİ 
ADAYLARININ İLK 
DERSİNE GİRDİ
BAKAN TURHAN, İLİM İRFAN SAHİBİ 
GENÇLERİN YETİŞTİRİLMESİNİN 
ÖNEMİNİ VURGULADI.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 

yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik 
Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” ve 
sektöre yönelik değerlendirmede bulundu. İstikrarlı bir şekilde 
büyümeyi sürdüren elektronik haberleşme sektörünün 2018’e 
de iyi başladığını ifade eden Turhan, yılın ikinci çeyreğinde bu 
performansın sürdüğünü söyledi. 

4,5G HİZMETİNDEN 37 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI
Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne dikkat çeken 
Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone 
sayısının, bu yılın ilk yarısı sonunda 79,5 milyon, sabit telefon 
abone sayısının da 11,5 milyon olduğunu vurguladı. Turhan, 1 
Nisan 2016’da hizmete sunulan 4,5G abone sayısının artışını 
sürdürüp 68,1 milyona yükseldiğini belirterek, “Aktif olarak 
4,5G hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın sayısı 37 
milyona ulaştı.” diye konuştu. 

MOBİL İNTERNET KULLANIMI 731 BİN TERABAYTA ULAŞTI
Mobil veri kullanımında da artış görüldüğünü anlatan 
Turhan, aylık ortalama mobil internet kullanımının yılın ikinci 
çeyreğinde 4,2 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı 
uyumlu 4,5G abonelerinde ise bu rakamın 6,8 gigabayt 
olduğunu söyledi. Turhan, bu dönemde toplam mobil internet 
kullanım miktarının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artarak 
731 bin terabayta ulaştığını açıkladı.

MOBİL ABONE SAYISININ, BU YILIN İLK YARISINDA 
79,5 MİLYONA ULAŞTIĞINI SÖYLEYEN BAKAN 
TURHAN, “BÖYLECE MOBİL ABONE SAYISI TÜRKİYE 
NÜFUSUNA YAKLAŞMIŞ OLDU.” DEDİ. 

MOBİL ABONE 
SAYISI TÜRKİYE 
NÜFUSUNA YAKLAŞTI 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, THY’nin “TK 2124” 
sefer sayılı uçağıyla Ankara’ya gerçekleştireceği ilk tarifeli seferi 

dolayısıyla İstanbul Havalimanı’na geldi. Turhan, Türk Hava Yolları (THY) 
Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile birlikte check-in 
kontuarına gelerek temsili bilet aldı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan 
Turhan, “Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası. 
Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor ve havacılık tarihinde altın 
bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz. Hayırlı 
olsun.” dedi. Aprona geçerek Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan 
sergiyi gezen Cahit Turhan, ardından bazı yolcuların biletlerini keserek 
Hava Kontrol Kulesi’nde çalışanlarla sohbet etti.

BAKAN TURHAN, İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN İLK TARİFELİ 
SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN THY’NİN TK2124 KODLU 
UÇAĞININ YOLCULARINI UĞURLADI.  

İSTANBUL 
HAVALİMANI’NDAN 
İLK TARİFELİ 
SEFER YAPILDI

Bakan Cahit Turhan, İstanbul 
Havalimanı (İH) Sertifika Takdim 

Töreni’ne katıldı. Törende konuşan 
Turhan, sivil havacılıkta emniyet ve 
güvenliğin çok önemli iki ana unsur olarak 
öne çıktığını kaydederek, havalimanlarının 
uluslararası standartları olan yerler 
olduğunu, bunların emniyet, güvenlik ve 
seyrüsefer gerekliliklerinin Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konvansiyonu 
Ek-14 dokümanında belirlendiğini anlattı. 
Ayrıca 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunu ve ilgili yönetmelikte sertifikasyon 
standartlarının açıkça ortaya konduğunu 
aktaran Turhan, “SHGM Sertifikasyon 
Komisyonu havalimanının uluslararası 
gereklilikler ile milli gereklilikleri 
karşıladığını belgeleyen raporunu 
hazırlayarak sertifikayı imzaya hazır hale 
getirmiştir.” dedi. Turhan, konuşmasının 
ardından SHGM tarafından hazırlanan 
sertifikaları İGA Havalimanı İşletmesi 
İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kadri Samsunlu’ya takdim etti. 

İH’NIN İŞLETME 
SERTİFİKASI 
İGA’YA TESLİM 
EDİLDİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL HAVALİMANI’NIN TÜM ETAPLARININ 2028’E KADAR TAMAMLANMASINI 
ÖNGÖRDÜKLERİNİ BELİRTEREK, HAVALİMANININ 200 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE ULAŞACAĞINI KAYDETTİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, bakanlar, yabancı devlet 
başkanları, iş, spor ve sanat dünyasından 
isimler ve çok sayıda davetlinin katılımı 
ile gerçekleştirilen, tamamlandığında 
dünyanın en büyük havalimanı olacak, 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı törenle 
açıldı. Birçok ülkeden canlı takip edilen 
açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan, 
“Bugün burada iki büyük mutluluğu bir 
arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri 
arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın 
açılışını, yurt dışından gelen kıymetli 
dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul 
Havalimanı’nın tüm dünyaya, bölgemize, 

TAMAMLANACAK
TÜM ETAPLAR 2028’DE 

İSTANBUL HAVALİMANI “DÜNYAYI” UÇURACAK
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ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan temenni 
ediyorum. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl 
dönümünün gururunu da bugün hep birlikte 
yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl 
dönümü kutlu olsun.” dedi. 
Finansmanından inşaatına kadar, her 
boyutuyla dünyada eşine arz rastlanır bu 
dev projeyi tamamladıklarını ve ilk etabının 
resmi açılış töreninin gerçekleştirildiğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 
4 etaptan oluşan projenin açılan ilk etabının 
yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu 
vurguladı. Erdoğan, bu kapasitenin tüm 
etaplar bittiğinde 150 milyon yolcuya 
yükseleceğini dile getirerek, “Hatta gerekirse 
200 milyona kadar çıkartılabilecektir. 
Yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik bir 
alana inşa edilen ve ilk etapta 3 pistle 
açılan havalimanımız toplamda 6 pisti, 
paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi 
bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon metrekare 
apron büyüklüğü, terminalleri arasındaki 
ulaşımı sağlayacak raylı sistemi, kargo 
ve genel havacılık terminalleri, kapasiteyi 
karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık 
otoparkları, destek birimleri, sosyal 
tesisleri, diğer tüm üniteleri ile gerçekten 
dev bir eserdir.” ifadelerini kullandı. 

“DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN  
KONFORLU HAVALİMANINI İNŞA ETTİK”
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise 
cumhuriyetin 95. yılını kutladıkları bu günde 
yeni havalimanını açmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Dünyanın en büyük ve 
en konforlu havalimanını İstanbul’da inşa 
ettiklerini dile getiren Turhan, projenin ilk 

gününden bugüne kadarki her aşamasında 
desteğini ve iradesini ortaya koyan, projenin 
esas mimarı ve öncüsü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım ve ilgili 
bakanlara teşekkür etti. Turhan, kıtaları 
ve ülkeleri birbirine bağlayan ve dünyanın 
en büyüğü olan havalimanının birinci 
etabını tamamlayarak bugün hizmete 
açtıklarını kaydederek, havalimanının 
bulunduğu alanın daha önce atıl ve eski 
maden ocakları çukurlarıyla dolu olduğunu 
hatırlattı. Burayı rehabilite ederek, güzel bir 
alana çevirmenin bile başlı başına büyük 
bir iş olduğunu vurgulayan Turhan, ancak 
bununla yetinmeyen, hayal edilemeyenleri 
gerçeğe dönüştüren Erdoğan ve tüm emeği 
geçenlerin sayesinde bu muhteşem zafer 
anıtının inşa edildiğini aktardı. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın yaptırdığı açılış duasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki 
liderler, kürsüdeki dümeni hareket ettirip 
dev ekrana simülasyonla yansıtılan uçağı 
havalandırarak, İstanbul Havalimanı’nın ilk 
fazının açılışını gerçekleştirdi. 

AÇILIŞA ÜST DÜZEY 
İSİMLER KATILDI

İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının 
açılışı, Avrupa ve Rus basınında geniş 
yer buldu. İngiliz The Independent 
gazetesi, haberi, “Erdoğan, 
dünyanın en büyük havalimanının 
açılışını yaptı” başlığıyla verdi. 
BBC’de ise “İstanbul, dünyanın en 
yoğun havalimanı olacak mega 
havalimanının açılışını yaptı” 
başlığıyla yer aldı. Almanya’daki Süd 
Deutsche Zeitung gazetesi, açılışı, 
“Havalimanı ve sembol” başlığıyla 
haberleştirdi. Rusya’daki TASS ajansı, 
“İstanbul’da yeni havalimanının açılış 
töreni gerçekleşti” başlığını atarken 
Belçika devlet yayın organı RTBF, 
“Erdoğan, İstanbul’da gelecekte 
dünyanın en büyük havalimanının 
açılışını yapıyor.” ifadesini kullandı. 

AÇILIŞ DÜNYA 
BASININDA

Açılış törenine, Arnavutluk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir 
Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh 
Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Jeenbekov, Kosova 
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, 
Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Igor Dodon, Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 
Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal 
Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 
Bosna Hersek Bakanlar Kurulu 
Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, 
Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, Slovenya Başbakan 
Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka 
Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı 
David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı 
Muhammed Cevad Zarif, Moldova 
Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri 
Başkanı Irina Vlah da katıldı. 
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BAKAN TURHAN, TRABZON’DA 
YAPIMI DEVAM EDEN 
YATIRIMLARI İNCELEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, memleketi Trabzon’da 

beraberindeki Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Karayolları 
10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş 
ile birlikte Maçka Tünelleri ve Maçka-Zigana 
karayolunda incelemelerde bulundu. 
Yapılan yatırımları inceleyen Bakan 
Turhan’ın bir sonraki adresi ise temeli 2011 
yılının Mayıs ayında atılan ve yapımı 7 yıldır 
süren toplam 24 kilometre uzunluğunda 

2x3 şeritli bölünmüş yol olan Kanunu 
Bulvarı Projesi oldu. 12 köprülü kavşak, 
toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift 
tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp 
olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam 
uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü 

TURHAN, TRABZON’DA PROJELERİ İNCELEDİ

bulunacağı projede hakkında bilgiler alan 
Bakan Turhan, kente çok önemli yatımların 
olduğunu söyledi. Öte yandan, Bakan 
Turhan Kaşüstü Kavşağı, Kaşüstü Kur’an 
Kursu ve Çağlayan-Yalıncak-Çimenli-
Kaşüstü Yolu inşaatlarını da denetledi.

DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIN İSTİHDAM EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK SOSYAL KOOPERATİF EĞİTİM VE TANITIM  
TRENİ, BAKAN MEHMET CAHİT TURHAN’IN KATILDIĞI TÖRENLE ANKARA GARI’NDAN UĞURLANDI. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Ankara Gar’da düzenlenen 

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım 
Treni’nin Uğurlanması Töreni’ne katıldı. 
Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk da katıldı. Törende konuşan 
Turhan, sosyal kooperatiflerin özellikle 
imkanı, fırsatı az olan grupların çalışma 
hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi 

SOSYAL KOOPERATİF EĞİTİM 
VE TANITIM TRENİ YOLA ÇIKTI 

toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi 
hedeflendiğine dikkat çekerek, konu bu 
gruplar olunca hassasiyetin bir yerine 
bin arttığını kaydetti. Turhan, kendileri için 
asıl olanın insan olduğuna işaret ederek, 
“Dili, inancı, cinsi, yaşı, sosyal statüsü, 
engel durumu ne olursa olsun, asıl olan 
insanımızdır, milletimizdir. Bu bilinç, bizi biz 
yapan değerlerin başında gelmektedir.” 
diye konuştu. Millet olarak her bir ferde 

her daim bu bilinçle bakmak ve daha 
fazla sahiplenmek durumunda olduklarını 
belirten Turhan, şunları kaydetti: “Bugün 
buradan hareket edecek treni de işte bu 
bilincin bir nişanesi olarak görmemiz gerekir. 
İki hafta boyunca şehirlerimize uğrayacak 
bu tren, dezavantajlı insanlarımızla o 
şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini, STK 
temsilcilerini bir araya getirerek umut 
tohumlarını toprakla buluşturacaktır.”
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ULUSAL ACİL MÜDAHALE
SİSTEMİ GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Körfez Tütünçiftlik 

bölgesinde gerçekleştirilen Kocaeli Körfezi 
Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel 
Tatbikatı’na katıldı. Tatbikat öncesi konuşan 
Bakan Turhan, dünya nüfusunun sürekli 
arttığına, bunun yanında dur durak bilmeden 
hızla ilerleyen sanayileşmenin bazı küresel 
sorunları da beraberinde getirdiğine işaret 

ederek, iklim değişikliğinden kaynaklı 
birtakım felaketlere neredeyse her gün 
tanık olunduğunu ifade etti. “Bugün burada 
toplanma vesilemiz olan deniz kirliliği 
de bu sorunlardan birini oluşturuyor.” 
diyen Bakan Turhan, Deniz kirliliğine 
müdahale konusunda Antalya Bölgesel 
Acil Müdahale Merkezi’nin inşaatını 2015 
yılında, Tekirdağ Ulusal Deniz Emniyeti ve 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Türkiye’nin ulaşım altyapısının 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha güvenli, 
kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin 
sunulması amacıyla birçok projeyi 
hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam 
edeceklerini söyledi. Ülke genelinde toplam 
385 milyar lira tutarındaki 3 bin 443 projede 
çalışmaların devam ettiğini belirten Turhan, 
söz konusu projelerin önemli bir kısmını 

YİD modeliyle yürüttüklerini bildirdi. Bakan 
Turhan, Türkiye genelinde yaklaşık 150 
milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini 
YİD modeliyle yaptıklarına dikkat çekerek, 
“Bu projelerin finansmanı için yurtdışından 15 
milyar avroluk kredi temin edildi.” ifadelerini 
kullandı.  Bakan Turhan, yeni YİD projelerini 
gelecek dönemde ihale edeceklerini ve önemli 
projeleri bu yöntemle yapacaklarını söyledi. 
Turhan, kamu finansmanını kullanmadan, 

ödenekleri diğer alanlarda değerlendirip 
yatırımları sürdüreceklerini belirterek, 
“Kanal İstanbul Projesi’nin kanal kısmını YİD 
ya da yap-kirala-devret modelleriyle hayata 
geçireceğiz. Kanal üzerine Karayolları Genel 
Müdürlüğünce yapılacak köprüler ise kamu 
kaynağıyla yapılacak. 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli de aynı şekilde YİD modeliyle hayata 
geçirilecek mega projeler arasında yer 
alıyor.” dedi.

YİD İLE ŞAHLANACAK
ULAŞIMDA MEGA PROJELER 

BAKAN TURHAN, TÜM KIYILARA 
HAKİM OLACAK ACİL MÜDAHALE 
İSTASYONLARININ KURULARAK, 
ULUSAL ACİL MÜDAHALE 
SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ 
PLANLADIKLARINI BİLDİRDİ. 

Acil Müdahale Merkezi’nin inşaatını 2017’de 
tamamlayarak hizmete aldıklarını belirtti. 
Turhan, “Tüm kıyılarımıza hakim olacak 
şekilde istasyonlar kurarak ‘Ulusal Acil 
Müdahale Sistemi’ni de hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Bu faaliyetler sayesinde deniz 
kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli 
sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE KONUŞAN TURHAN, İKİ KITAYI 
BİRBİRİNE BAĞLAYACAK BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİNİ YAKIN ZAMANDA BAŞLATACAKLARINI KAYDETTİ. 

İKİ KITAYI BİRBİRİNE 
BAĞLAYACAK PROJE YOLDA 

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metrosu’nun açılış töreni 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Bakan Turhan, Londra 
metrosundan 12 yıl sonra 1875’te Karaköy 
ile Beyoğlu’nu birbirine bağlayan tünelin 
Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci metro 
çalışması olduğunu söyledi. Türk milletinin 
626 metrelik tünelin ardından yeni bir 
metro hattının hizmete girmesi için 143 yıl 
beklediğini kaydeden Turhan, “İstanbullular, 
1989’da hizmete açılan 7 kilometrelik 
Aksaray Metrosu ile rahmetli Turgut Özal 
döneminde tanıştı. Oysa geride bırakılan 
150 yılda dünyanın birçok metropolünde 
ulaşım, yer altında metrolarla sağlanmaya 
başlanmıştı. Açıkçası elin oğlu şehirlerin 
altını, üstünü demir ağlarla örerken 
ülkemizde havanda su dövülüyordu. Bu 
duruma en esaslı itirazı, 1994’te, İstanbul’a 
Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla 
Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır. 
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı 
döneminde özellikle ulaşım konusunda 
ortaya koyduğu vizyon, daha sonraki 
süreçlerde de meyvesini vermeye devam 
etti. Böylece, metro konusunda 150 yılda, 
bir arpa boyu yol alınmazken, 15 yıl gibi kısa 
sürede sadece İstanbul’da 160 kilometre 

uzunluğunda metro yapıldı. Bu yılsonunda 
233 kilometreye ulaşacak. Bugün açılışını 
yaptığımız Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
metrosu da bu vizyonun bir ürünüdür.” 
ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”
Bakan Turhan, “İstanbul’a ne kadar hizmet 
etsek azdır. Metrolarıyla, karayolu ulaşım 
sistemiyle, İstanbul’un her köşesinde, 

çalışmalarımız sürmektedir. Yakında 
İstanbul Boğazı’nın altından geçecek dev 
bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle 
dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 
6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 
farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki 
kıta birbirine bağlanacak. Bugün hizmete 
girecek Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
metro hattı, sadece 3 ilçeyi birbirine 
bağlamayacak, Üsküdar’dan Marmaray, 
oradan da Hacıosman metrosuna entegre 
olacak. Kısacası İstanbul’un tüm ilçelerini 
birbirine bağlama hedefimize daha da 
yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir 
Belediyemiz ile koordineli olarak diğer 
projelerimizi de bir bir hayata geçireceğiz.” 
dedi. Turhan, metronun hizmete girmesinde 
emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, İstanbul’da düzenlenen 

Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi’ne 
katıldı. Turhan, Zirvedeki konuşmasında, 
“Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü 
yılında ulaşımdan alt yapıya, enerjiden 
savunmaya, kültürden sanata, sanayiye 
kalkınmış, gelişmiş ve büyümüş bir 
Türkiye.” ifadelerini kullandı. Ulaşım ve 
iletişim sektörünün, ekonomik kalkınmada 
en temel itici güçlerden biri olduğuna 
dikkat çeken Turhan, ulaşım ve iletişimin, 
bir toplumun hayat damarları olduğunu 
söyledi. 2023 hedefini tayin ederken, bu 
hususu odak noktasına aldıklarını dile 
getiren Turhan, “Yılda ortalama bin 500 
kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak 
Türkiye’nin bölünmüş yol ağını 26 bin 
200 kilometreye taşıdık. Havacılıkta yeni 
bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla 
havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri olduk. Düne kadar 
birkaç milyon kişinin kullandığı 
havayollarımızı bir 
yılda 195 milyon kişi 
kullanıyor.” dedi. 

“HEDEFİMİZ GELİŞMİŞ VE 
KALKINMIŞ BİR TÜRKİYE” 

BAKAN TURHAN: “HEDEFİMİZ, CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ULAŞIMDAN ALTYAPIYA, ENERJİDEN 
SAVUNMAYA, KÜLTÜRDEN SANATA, SANAYİYE KALKINMIŞ, GELİŞMİŞ VE BÜYÜMÜŞ BİR TÜRKİYE.” 

E-DEVLETTE KULLANICI SAYISI 40 MİLYONA ULAŞTI
En çok önem verdikleri 

konulardan birisinin de bilgi ve 
iletişim sektörü olduğunu belirten 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 

Cahit Turhan, “Yakında 5G geliyor. 
Altyapı çalışmalarına hız verdik. Şu 
anda genişbant abone sayımız 71 
milyon 800 bine ulaşmış durumda. 

E-devlette kullanıcı sayımız 40 
milyon, kurum sayımız 473, hizmet 
sayımız 3 bin 864’e ulaşmış 
durumdadır.” şeklinde konuştu. 

getirecek adımları atmaya başladıklarını, 
demiryollarında ve lojistikte Türkiye’yi 
dünyanın merkezi yapacak projelere 
imza attıklarını ve atmaya da devam 
ettiklerini bildirdi. Türkiye’yi yüksek 
hızlı trene sahip dünyanın 8’inci ülkesi 
yaptıklarını belirten Turhan, yapılan 
çalışmalarda ulaşıma olan talebin 
2023 yılına kadar en az bir kat daha 
artacağının, 2050 yılına kadar ise 4 kat 
büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi. 

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU   
36 BİN 500 KİLOMETREYE ÇIKACAK
Demiryolu çalışmalarına değinen Turhan, 
12 bin 710 kilometre olan demiryolu 
uzunluğunu 25 bin kilometreye 
çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan 
Turhan, 2023 yılına kadar tüm illerimizi 
birbirine bölünmüş yollarla bağlamayı 
ve bölünmüş yol uzunluğunu 36 bin 

500 kilometreye çıkarmayı 
hedeflediklerini dile 

getirdi.

ULAŞIMA OLAN TALEP   
2023’E KADAR ARTACAK
Denizcilikte, gemi sanayinde, bilişim 
ve haberleşme sektöründe yapılan 
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi 
veren Bakan Turhan, her eve fiber altyapı 



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Havelsan 

iş birliğiyle Deep Learning Türkiye (DLTR) tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen Yapay Zeka Konferansı’na (DeepCon’18)  katıldı. 
Konferansta konuşan Sayan, veri toplama, işleme, hesaplama 
gücünde yapılan ilerlemelerin, yapay zekanın yeteneklerini 
önemli ölçüde artırdığını söyledi. Toplumsal ihtiyaçların 
çözümünde, yapay zeka kullanan sektörlerin sağlık, tarım, 
eğitim ve akıllı şehirler olduğunu belirten Sayan, bakanlık olarak 
yüksek düzeyde iş birliğine dayalı bir teknolojinin benimsenmesi 
için destek sağlayacaklarını bildirdi.  Sayan, yapay zeka 
teknolojileri ve ürünleri geliştirilirken standartlara uygun olması 
için düzenleyici ve denetleyici rollerde aktif olacaklarına dikkat 
çekerek, “Yapay zeka çözümlerinin ana kaynağını oluşturan 
verilerin uygun şekilde ele alınması, güvenliğinin sağlanması 
büyük önem taşıyor. Sahibinin rızası olmadan veriye ulaşım, veri 
yoluyla bireylerin tanımlanması ciddi risk olarak gündemimizde 
yer alıyor” diye konuştu. Yapay zekada, küresel düzeydeki 
inovasyon dalgasıyla eş zamanlı hareket edilmesi için sağlam bir 
fikirle ortaya çıkılması gerektiğini vurgulayan Sayan, bu konuda 
BTK’nin üzerine düşen çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türk 
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği, 

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA 
İstanbul Zirvesi’ne katıldı. İskurt, “Taşımacılık-Lojistik” başlıklı 
panelde yaptığı konuşmada, teknolojinin süratle ilerlemesine 
ve ticaretin her geçen gün yeni boyutlar kazanmasına karşın 
ulaşımın, öneminden hiçbir şey kaybetmediğini söyledi. 
Dünyada ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki 
değerinin son dönemde yüzde 20 seviyelerine ulaştığını belirten 
İskurt, “Tablo bu olunca, her dönemde olduğu gibi, içinde 
bulunduğumuz çağda da devletlerin ulaşım konularında yeni 
atılımlar, yeni projeler için yoğun mesai harcadıklarına tanık 
oluyoruz. Ülkemizin de dahil olduğu Kuşak ve Yol Girişimi projesi, 
bu durumun çok net bir göstergesidir. Asya’dan Avrupa’ya uzanan 
ticaret yolunun kara yolu ve deniz yoluyla canlandırılmasını 
amaçlayan proje ile özellikle lojistik maliyetleri önemli ölçüde 
azalacaktır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasına, 4,4 milyar insana 
hizmet edecek bu proje, sadece ekonomik anlamda değil, kültürel 
açıdan da 60’ın üzerindeki ülkeye önemli kazanımlar sağlayacaktır. 
Projenin bir an önce tüm boyutlarıyla hayata geçmesini Türkiye 
olarak çok önemsediğimizin bilinmesini isterim.” dedi.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN, YAPAY ZEKADA, KÜRESEL 
DÜZEYDEKİ İNOVASYON DALGASIYLA EŞ ZAMANLI 
HAREKET EDİLMESİ İÇİN SAĞLAM BİR FİKİRLE ORTAYA 
ÇIKILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. 

BAKAN YARDIMCISI İSKURT, KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ 
PROJESİNİN, SADECE EKONOMİK ANLAMDA DEĞİL, 
KÜLTÜREL AÇIDAN DA 60’IN ÜZERİNDEKİ ÜLKEYE ÖNEMLİ 
KAZANIMLAR SAĞLAYACAĞINI KAYDETTİ.  

SAYAN, YAPAY ZEKA 
KONFERANSINA KATILDI 

İSKURT, 2018 BRICA 
İSTANBUL ZİRVESİ’NDE 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Selim Dursun, Kahramankazan’daki 
Ankara Lojistik Üssü’nde gerçekleştirilen 
Ankara Lojistik Zirvesi’ne katıldı. Zirve 

açılışında konuşma yapan Dursun, 
Türkiye’nin son dönemde yaptığı 

güzel atılımlarla, bölgesel güç olmaktan 
küresel güç olmaya doğru gittiği bir 
süreç yaşadığını belirtti. Bakan Yardımcısı 

Dursun, “Devletimiz son yıllarda yaptığı 
güzel atılımlarla küresel güç olma 
yolunda hızla ilerliyor.” şeklinde konuştu. 
Dışarıdan, içeriden farklı şekillerde 
ülkemizin de bu manada gelişmesini 
engellemeye çalışanların olduğuna dikkat 
çeken Dursun, “Tarih boyunca olduğu gibi 
bugün yine hem içeriden hem dışarıdan 
ülkemizin gelişmesini istemeyenler var.” 

dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin atalarından 
aldığı güçle, geçmişten bugüne engellileri 
aşa aşa bugüne geldiğine işaret eden 
Bakan Yardımcısı Selim Dursun, bu 
zorlukların üstesinden hep birlikte 
gelineceğine vurgu yaptı. Selim Dursun 
şu ifadeleri kullandı: “Köksüz, hiçbir 
iddiası olmayan bir devlet olmayı asla 
düşünmedik, asla da düşünmeyeceğiz.” 

BAKAN YARDIMCISI SELİM DURSUN, TÜRKİYE’NİN SON YILLARDA YAPTIĞI GÜZEL ATILIMLARLA 
KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEDİĞİNİ SÖYLEDİ. 

DURSUN, ANKARA LOJİSTİK ZİRVESİ’NE KATILDI 

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) 
tarafından “Köprüler” temasıyla düzenlenen “En 

İyi Avrupa Pulu” yarışmasına katılan PTT A.Ş, “İnternet 
Oylaması” kategorisinde en fazla oyu alarak “Avrupa’nın En 
İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride ikinciliği 
Polonya, üçüncülüğü ise Gürcistan’ı temsil eden pullar 
kazandı. “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünü PTT A.Ş. adına 
Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat aldı. 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonu 

teknik desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Karayolları, 
Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışını Karayolları 
Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu yaptı. Tamamlanan 
ve devam eden tüm mega projelerin, kara yolu ulaşım 
sektörünün geldiği noktayı gösterdiğini söyleyen Uraloğlu, 
fuar ve benzeri tanıtım organizasyonların, büyük proje ve 
yatırımlarla uluslararası arenada kazanılan haklı prestiji 
sergilemesi bakımından önem taşıdığını kaydetti. 

PTT, ALTIN PUL 
ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU 

URALOĞLU, ULUSLARARASI KARAYOLLARI, 
KÖPRÜLER VE TÜNELLER İHTİSAS FUARINI AÇTI 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle Isparta’daki 15 

Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı’nda 
toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, hayat anlayışlarının 
temelinde her zaman vatan ve millet sevdası 
yattığına işaret etti. Turhan, “Bu nedenle 
milletimizin refahı, memleketimizin bekası 
için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu 
kutlu yolculukta sizlerle hep birlikte Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok mesafe 
kat ettik, önemli başarılara imza attık, 
büyük projeleri milletimize kazandırdık.” 
diye konuştu. Turhan, Isparta’ya ulaştırma 
hizmetleriyle ilgili bugüne kadar birçok 
hizmeti hayat geçirdiklerini, bugün de 
bölünmüş yollardan çift yönlü yollara kadar 
birçok hizmeti açacaklarını bildirdi.

“YENİ PROJELER GELİYOR”
Birçok alanda çalışmalara devam 
ettiklerine değinen Bakan Turhan, “Ispartalı 
kardeşlerimizin özlemle beklediği yeni 
projeler geliyor. Projelerin tamamlanıp, 
hizmete geçmesiyle Isparta’nın marka 
değeri daha da artacak. Sadece Isparta’da 
çalışmıyoruz, Türkiye’nin her köşesini 
ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirmek 
için ülkemizin her yerinde projelerimiz 
devam ediyor. Ülkemizin ulaşım ve iletişim 

5G YAKINDA GELİYOR 

altyapısını geliştirmek, güçlendirmek, daha 
konforlu, güvenli, rahat ulaşım ve iletişim 
hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.” dedi. Turhan, 4,5 G’yi iletişimde 
hizmete sunduklarını vurgulayarak, 
“Yakında 5G geliyor. Onun da altyapı 
çalışmalarını hazırlıyoruz. Sağlıkta, tarımda, 
sanayide hayatımızın her alanında artık çok 
fazla yorulmadan teknolojiyi 5G sayesinde 
insanımızın hizmetine sunmuş olacağız.” 
ifadelerini kullandı.

BAKAN TURHAN, 5G’NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIKLARINI BELİRTEREK, “YAKINDA 5G GELİYOR.” DEDİ. 


