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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN ASYA YAKASINA AİT 55 BİN TONLUK KULE 
KESONU, BAKAN CAHİT TURHAN’IN KATILDIĞI TÖRENLE DENİZE BATIRILDI. TURHAN, 
PROJENİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN 1,5 SAATLİK MESAFENİN 
4 DAKİKAYA İNMİŞ OLACAĞINI KAYDETTİ. 

1,5 SAATLİK MESAFE 
4 DAKİKAYA İNİYOR
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BTK DEMİRYOLU 
HATTINDA İŞBİRLİĞİ
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DÜNYANIN EN GÜZEL İLK 
4 TREN ROTASI ARASINDA 
BULUNAN DOĞU 
EKSPRESİ, ARTAN İLGİ 
DOĞRULTUSUNDA 120 
KİŞİ KAPASİTELİ TURİSTİK 
DOĞU EKSPRESİ OLARAK 
SEFERLERİNE BAŞLADI.

TURİSTİK DOĞU 
EKSPRESİ 

SEFERLERİNE 
BAŞLADI 

BAKAN TURHAN, YENİ İPEK YOLU OLARAK DA ADLANDIRILAN 
KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ`NİN DÜNYA GENELİNDE 65’TEN FAZLA 
ÜLKEYİ VE 4,5 MİLYARLIK BİR NÜFUSU KAPLADIĞINI SÖYLEDİ.

YENİ İPEKYOLU 
65 ÜLKEYİ KAPSAYACAK

S: 16



yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 
vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli 
olacak. Tamamı yataklı vagondan 
oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 
27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-
Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, 
Ankara’dan saat 20.00, Kars’tan saat 
23.00 civarında kalkacak.” dedi. 

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR 
Bakan Turhan, ilk seferine 15 Mayıs 
1949’da başlayan Doğu Ekspresi’nin, 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
tarafından Ankara-Kars hattında 
işletildiğini söyledi. Trenin, bin 300 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Turistik Doğu Ekspresi’nin 

hizmete girmesi için Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya 
geldi. Bakanlığın Doğu Ekspresi’ne olan 
ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar 
neticesinde, yolculukların sosyal medyada 
çok paylaşıldığını, yolculuğun sıra dışı 
tatil seçeneği olarak görüldüğünü ve 
tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin 
de etkisiyle talebinin her geçen gün 
arttığını vurgulayan Turhan, bu nedenle 
Turistik Doğu Ekspresi’nin gündeme 
geldiğini bildirdi. Turistik Doğu Ekspresi’nin 
Ankara-Kars hattındaki duruş yerleri ve 
zamanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının 
talepleri doğrultusunda, yolcuların tarihi 
ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde 
planladıklarına dikkat çeken Turhan, 
“Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİNE BAŞLADI
DÜNYANIN EN GÜZEL İLK 4 TREN 
ROTASI ARASINDA BULUNAN 
DOĞU EKSPRESİ, ARTAN İLGİ 
DOĞRULTUSUNDA 120 KİŞİ 
KAPASİTELİ TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 
OLARAK SEFERLERİNE BAŞLADI. 
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kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kat 
ettiğini belirten Turhan, yolculuk sırasında 
53 istasyonda durulduğunu hatırlattı. 
Turhan, Doğu Ekspresi’nin halen altyapı ve 
teknik koşullar çerçevesinde 2 jeneratör, 1 
idari vagon, 4 yataklı, 4 pulman, 2 kuşetli, 
1 yemekli vagonla seferlerine devam ettiği 
bilgisini vererek, şöyle konuştu: “Dünyanın 
en güzel ilk 4 tren rotasından birinde 
sefer yapan Doğu Ekspresi’ne yolcu talebi 
her geçen gün artıyor. Özellikle gençler, 
doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen 
gruplar başta olmak üzere her yaştan 
yolcuya ekonomik fiyatlarla yüksek 
kalitede hizmet sunuluyor.”

ŞEHİRLERİN SİLUETLERİ ZENGİNLEŞİYOR

modern mimarinin gereklerini yerine 
getirirken, diğer taraftan yerel ve tarihi 
mimari formlarını bir arada kullanmaya 
çalıştıklarını vurguladı. Turhan, Anadolu 
mimarisi örnek alınarak yapılan İstanbul 
Havalimanı’nın, bu durumun en somut 
örneği olduğunu kaydetti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Türk Dünyası 

Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) 
ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının 
(TÜRKSOY) Ankara’da düzenlediği iftar 
yemeğine katıldı. Yemeğin ardından 
konuşan Turhan, modern mühendislik ve 
mimarlık anlayışlarıyla yaşanan çağın 
ruhuna uygun eserler koymanın, milletin 
istikbal yürüyüşünü daha görkemli 
kılacağını belirterek, “Biz hükümet 
olarak meseleye ilk günden beri böyle 
yaklaşıyoruz. Bayındırlık faaliyetleriyle 
bir taraftan insanların refah seviyesini 
yükseltirken, bir taraftan da şehirlerin 
siluetlerini zenginleştiriyoruz.” dedi. Turhan, 
havalimanlarının inşasında bir taraftan 

TÜRKSOY’un kuruluşunun 25’inci yılı 
dolayısıyla Bakan Turhan’a Türk dünyası 
hizmet madalyası takdim edildi ve Turhan’a 
geleneksel çapan giydirildi.
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Bakan Turhan, Milli Mücadele yıl-
larında İstanbul’un işgal altında 

olduğu dönemde Büyük Postane’deki her 
memurun başına bir işgal kuvvetinin ko-
nulduğunu kaydederek ancak buna rağ-
men kahraman telgrafçıların bu binadan, 

Ankara’ya haber göndermenin bir yolunu 
her zaman bulduğunu söyledi. İletişim gibi 
çok önemli vazifenin bu tarihi binada bin 
bir güçlük altında gerçekleştirildiğini dile 
getiren Turhan, kahraman telgrafçıların 
zorluklar içinde gerçekleştirdiği faaliyet-

leri, hatıraları canlı tutmanın öneminden 
bahsetti. Turhan, bu nedenle, PTT’nin 
Milli Mücadele’nin 100. Yılı anısına hazır-
ladığı zarfın ve pulların tanıtımı için, için-
de bulunulan tarihi binayı seçmesinin son 
derece manidar olduğunu belirtti. 

ETKİNLİKLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, PTT AŞ tarafından 

Sirkeci’deki tarihi posta binasında 
düzenlenen Milli Mücadele’nin Yüzüncü 
Yıl Dönümü Etkinlikleri Tanıtım 
Toplantısı’na katıldı. Programda konuşan 
Turhan, Türk tarihinde 1071 Malazgirt, 
1453 İstanbul’un fethi, 1516 Mısır’ın fethi 
gibi dönüm noktaları bulunduğunu, 
19 Mayıs 1919’un da Türk milleti için 
böyle bir tarih olduğunu anlatarak, 19 

PTT’DEN MİLLİ MÜCADELE’NİN 
100. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ 
BAKAN TURHAN, MİLLİ MÜCADELE 
DESTANININ YAZILMASINDA 
PTT’NİN DE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER 
ÜSTLENDİĞİNİ VE HARBİN SONUCUNA 
DOĞRUDAN ETKİ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ. 

PTT tarafından Milli Mücadele’nin 100.yıl 
dönümüne özel hazırlanan “ilk gün zarfı” 
tanıtıldı. Zarfların çerçeveletilmiş hali 
Bakan Turhan ve PTT Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik tarafından imzalandı.

Mayıs’ın, millete, memlekete, ülkeye, 
imanlarına, hürriyetlerine, istikballerine 
kefen biçenler için sonun başladığı gün 
olduğunu söyledi. Turhan, Mustafa 

Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a 
hareket ederek Milli Mücadele’yi 
Samsun Tütün Limanı’nda başlattığını ve 
milletin hürriyet meşalesini ateşlediğini 
kaydederek, neticede, şanlı tarihine 
bir kahramanlık destanı daha ekleyen 
Türk milletinin mevcudiyetine vurulmak 
istenen esaret zincirlerini parçaladığını, 
cennet vatanda yeni bir doğuş 
gerçekleştiğini anlattı. Milli Mücadele 
destanının yazılmasında her bir fert ve 
kurum gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 
da çok önemli vazifeler ifa ettiğini belirten 
Turhan, teşkilatın vazifesinin, harbin 
sonucuna doğrudan etki ettiğini vurguladı. 
Turhan, Mustafa Kemal Atatürk’ün harbin 
telgraflarla kazanıldığını söylemesinin de 
bunun en açık delili olduğunu bildirdi.
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Türkiye, Rusya ve Azerbaycan 
Demiryolları Arasında Bakü-Tiflis-

Kars (BTK) Demiryolu Güzergâhında 
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza 
Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler 
Bakanı Ramin Guluzade, TCDD Genel 
Müdürü Ali İhsan Uygun, Azerbaycan 
Demiryolları Genel Müdürü Cavit Gurbanov, 
Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg 
Belozerov ve Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Gürsel Baran ve üç ülkeden gelen 
iş adamlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 
Törende konuşan Bakan Turhan, 30 Ekim 
2017 tarihinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı’nın resmi açılışını yaptıklarını 
hatırlatarak, bu hattın gerek ülkeler gerekse 
bölge için oldukça stratejik öneme sahip 
olduğunu vurguladı. BTK Hattının Çin’den 
başlayarak Güneydoğu Asya ülkelerini, 
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE-AZERBAYCAN VE RUSYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT 
ZAPTI İLE BTK HATTI ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALARIN HACMİNİN ARTACAĞINI KAYDETTİ. 

BTK DEMİRYOLU HATTINDA İŞBİRLİĞİ

Üç ülke arasında imzalanan  
Mutabakat Zaptının, demiryolu 
alanında mevcut iş birliğini daha da 
güçlendireceğini ve ileri seviyelere 
taşıyacağını ifade eden Bakan Turhan, 
“Bu Mutabakat Zaptı ile Bakü-
Tiflis-Kars hattı üzerinden yapılan 

taşımaların hacminin artacağına ve 
demiryolu hattına ticari olarak bir 
ivme kazandıracağına inanıyorum.” 
değerlendirmelerinde bulundu. 
Konuşmaların ardından, TCDD 
Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 
Azerbaycan Demiryolları Genel 

Müdürü Cavit Gurbanov ve Rusya 
Demiryolları Genel Müdürü Oleg 
Belozerov tarafından mutabakat 
zaptı imzalandı. Ayrıca, Pasifik 
Eurasia şirketi ile Rusya Demiryolları 
Lojistik şirketi arasında iş birliği 
anlaşması da imzalandı.

“DEMİRYOLU HATTINA TİCARİ OLARAK BİR İVME KAZANDIRACAK”

Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerini ve 
ardından Gürcistan, Rusya Federasyonu gibi 
komşu ve dost ülkeleri, Türkiye üzerinden 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya bağladığına 
dikkat çeken Turhan, bu hattın aynı zamanda 
Asya-Avrupa arasındaki kesintisiz ulaşım 
ağının temel bölümlerinden biri olduğunu 
vurguladı. Turhan, ekonomik açıdan herkes 
adına olumlu neticeler doğuracağına 
inandıkları BTK Hattının öneminin, gerek 
komşu ülkeler gerekse Asya-Avrupa 
ticaretinde pay sahibi olan bölge ülkeleri 
nezdinde gün geçtikçe arttığına işaret etti. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ile Tunus Dijital Ekonomi ve 

İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında 
Dünya Posta Birliği’nin (UPU) Ecom@
Afrika Projesi kapsamında “E-Ticaret 
İş Birliği Anlaşması” imzalandı. İmza 
töreninde konuşan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 2016’da 
Türkiye’de gerçekleştirilen 26. Dünya 
Posta Kongresinde belirlenen İstanbul 
Stratejisi kapsamında UPU tarafından 
tasarlanan Ecom@Africa projesinden 
bahsetti. Türkiye ile Afrika arasındaki 
tarihi ilişkilerin geliştirilmesine 
verdikleri önem çerçevesinde son 
yıllarda önemli adımlar attıklarını dile 
getiren Turhan, iş birliğini geliştirmek 
adına ortaya konan ortak irade 
neticesinde ticaret hacminde kayda 
değer artış gerçekleştiğini, hacmin 
yaklaşık dört katına çıkarak 20 milyar 
doları aştığını söyledi.

“BİRÇOK YATIRIMA VE 
İSTİHDAMA DA VESİLE OLACAK”
Ecom@Africa projesinden bahseden 
Bakan Turhan, “UPU tarafından 
tasarlanan bu proje, dünya ticaretini 
değiştiren ve her geçen büyüyen 
hacmiyle farklı iş modelleri sunan 
e-ticaret alanında, son derece etkin 
ve kapsayıcı bir model sunmaktadır. 
Ecom@Africa girişimi Afrika’da ticaretin 
geliştirilmesi ve global ticaret sistemine 
erişimi az olan kesimlerin ticari sisteme 
dahil olabilmesini sağlayacaktır. 
Böylece birçok yatırıma ve istihdama 
da vesile olacaktır. İşleyişin odağında 
posta idarelerini koyan bu projenin 
mimarı olan UPU’nun yöneticileri ve 
proje çalışanlarını burada tebrik etmek 
isterim.” dedi. Turhan, projenin başarısı 
noktasında, UPU’nun köklü geçmişi 
ve uluslararası deneyiminin önemli 
avantajlar sağlayacağını bildirdi.

TUNUS’LA 
E-TİCARET’TE İŞBİRLİĞİ 
BAKAN TURHAN, ECOM@AFRİKA PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-TUNUS ARASINDA İMZALANAN 
E-TİCARET İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ BİRÇOK YATIRIM VE İSTİHDAMA VESİLE OLACAĞINI KAYDETTİ.

Bakan M. Cahit Turhan, “Tunus 
ile imzalayacağımız iş birliği 
protokolü sayesinde, Ecom@
Africa projesinin diğer Afrika 
ülkelerine yaygınlaştırılmasını 
kolaylaştıracak adımı da atmış 
oluyoruz. Global posta ağının 
önemli bir oyuncusu olan, sahip 
olduğu tecrübe ve kurmuş olduğu 
güçlü alt yapısıyla UPU’nun İdari 
Konsey Başkanlığını da başarıyla 
yürüten posta idaremiz PTT, 
dünyada yaşanan dijital dönüşüme 
ayak uydurmayı başarmıştır. Şahsen, 
PTT’nin e-ticaret sistemine Afrika’da 
daha kapsayıcı bir şekilde erişim 
sağlanabilmesi ve Afrika menşeli 
ürünlerin dünyaya sunulması 
noktasında önemli roller üstleneceği 
kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

“İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE 
AFRİKA’DA E-TİCARET 

YAYGINLAŞACAK”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, İstanbul Havalimanı’nda, Havalimanı 

muhabirleri ile bir araya geldi. Yaptığı konuşmada 
havacılık alanında yaşanan gelişmelere değinen 
Bakan Turhan, 17 yılda Türk havacılığında belirlemiş 
oldukları hedeflere ulaşmaktan çok daha öte bir 
gelişme göstererek, ulusal ve uluslararası alanda 
büyük başarılara imza attıklarını söyledi. Ekonomik 
büyümenin önünü kesmemek, tam tersine 
büyümeye destek olmak için ihtiyaç duyulan ölçekte 
altyapı yatırımını sağlamanın şart olduğunun altını 
çizen Bakan Turhan, “İstanbul Havalimanı da bizim 
bu görevimizi en iyi şekilde yerine getirdiğimiz en 
güzel kanıtıdır ve hamdolsun, ilk etabı geçtiğimiz 
ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın 
sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde 
uçak trafiğine ulaştı. 19 Mayıs’a kadar 1 milyon 
785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu 
dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bine 
yakın yolcu ağırladı.” dedi. 

İSTANBUL 
HAVALİMANI 
1,5 AYDA 49 BİN 
UÇAK AĞIRLADI
BAKAN TURHAN, İSTANBUL HAVALİMANI’NA 
EKONOMİK BÜYÜMENİN ÖNÜNÜ KESMEMEK İÇİN 
İHTİYAÇ OLDUĞUNU BELİRTEREK, “İSTANBUL 
HAVALİMANI SADECE 1,5 AYDA 49 BİNİN 
ÜZERİNDE UÇAK TRAFİĞİNE ULAŞTI.” DEDİ.

İGA, THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği iş birliğiyle 
“İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar 

Paneli” düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın, 
Türkiye’nin gelecek dönem büyüme hikâyesinin itici güçlerinden 
biri, hatta en önemli sembolü olma potansiyelini taşıdığını 
söyledi. Birçok bilimsel çalışma ve raporun bunu gözler 
önüne serdiğini dile getiren Turhan, dünyada hava ulaşımının 
öneminin, diğer ulaşım modlarına göre her geçen gün arttığını, 
yolcu ve kargo taşımacılığının hızla büyüdüğünü bildirdi. 
Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın sahip olduğu ekonomik 
potansiyellerle kendi kendisini yaptırdığını ve yatırım maliyetini 
karşılayacağını belirterek, “Her yıl 882 milyon avro devlete 
kira ödeyecek. Böyle potansiyeli olan bir havalimanımız.” diye 
konuştu. Türk havacılık sektörünün dünya ortalamasının üç katı 
büyüdüğünü, 34 milyon olan yolcu sayısının son 15 yılda 210 
milyona ulaştığını kaydederek, “Hedefimiz 450 milyon yolcuya 

ulaşmak.” ifadesini kullandı. 
Yolcu sayısında Avrupa’da 
4’üncü, dünyada 10’uncu 
sıraya yükseldiklerini dile 
getiren Turhan, taşınan yük 
miktarının 4 milyon tona 
yaklaştığını, bu rakamın 
15 yıl önce 964 bin ton 
olduğunu aktardı.

TÜRKİYE’NİN HAVACILIKTA YOLCU SAYISININ SON 15 YILDA 
34 MİLYONDAN 210 MİLYONA ÇIKTIĞINI AÇIKLAYAN BAKAN 
TURHAN, “HEDEFİMİZ 450 MİLYON YOLCUYA ULAŞMAK.” DEDİ. 

HAVACILIKTA 
HEDEF: 450 
MİLYON YOLCU
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Microsoft 

Türkiye tarafından Bilkent Cyberplaza’da 
düzenlenen iftar programına katıldı. 
Turhan törende yaptığı konuşmada, bilişim 
konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni 
yaptıklarını belirterek, “Ulusal Genişbant 
Stratejimizle, yüksek hız ve kalitede 
haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz 
hizmetleri ülkemiz geneline yaydık. Bu 
amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak 
ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 
5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 
100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı da 
2021 yılında uzaya fırlatacağız.” dedi. 

YERLİ VE MİLLİ HABERLEŞME ŞEBEKESİ
Türkiye’deki fiber altyapı uzunluğunu 81 
binden 350 bin kilometreye çıkardıklarına 
işaret eden Turhan, “Genişbant abone 
yaklaşık 74 milyona, mobil abone 81 milyona, 
4,5G abonesi ise 70 milyona ulaştı. 2023’te 
her eve en az 100 megabit hızında genişbant 
internet erişimini sağlamayı, fiber abone 
sayısını da 10 milyona çıkarmayı hedefledik. 
Uçtan Uca Yerli ve Milli Haberleşme Şebekesi 
için çalışmalar başlattık.” şeklinde konuştu. 
5G için çalışmaların son sürat devam ettiğini 
belirten Turhan, “5G’de dünyanın öncü 
ülkeleri arasında yer alıp, kendi teknolojimizi 
geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

5G ÇALIŞMALARI SON SÜRAT
TURHAN, 5G ÇALIŞMALARININ SON SÜRAT DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, 
“5G’DE DÜNYANIN ÖNCÜ ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIP KENDİ 
TEKNOLOJİMİZİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ.” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

BAKAN TURHAN, KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 7 HİZMETİNİN E-DEVLET 
ÜZERİNDEN VERİLMESİ İLE 84,6 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANDIĞINI BİLDİRDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan yaptığı 

açıklamada Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğünce verilen 53 
hizmetin e-Devlet Kapısı’ndan alınmaya 
başlandığını ifade ederek, söz konusu 
hizmetler için son 1 yılda toplam 
20 milyon 297 bin 776 kez erişim 
sağlandığını söyledi. Genel Müdürlüğün 

E-DEVLET’LE BÜYÜK TASARRUF
verdiği hizmetler için 1 milyon 878 bin 
872 kez e-Devlet Kapısı’ndan işlem 
yapıldığını aktaran Turhan, doğrudan 
belge üretim imkânı sağlayan K türü 
yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi, 
SRC türü mesleki yeterlilik belgesi 
verilmesi, özmal taşıt ilavesi, özmal taşıt 
düşümü, kiralık taşıt ilavesi ve kiralık 
taşıt düşümünü kapsayan 7 hizmetten 

toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira 
tasarruf sağlandığını dile getirdi. Turhan, 
yapılan bu işlemler dolayısıyla 13 milyon 
454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 
bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf 
sağlandığına işaret ederek, “e-Devlet 
Kapısı üzerinden yapılan işlemler 
sayesinde 7 ayrı hizmetle 192 ağacı 
kurtarmış olduk.” dedi. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, 1915 Çanakkale 

Köprüsü-Lapseki Keson İndirme Töreni’ne 
katıldı. Törende konuşan Bakan Turhan, 
dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün Asya Yakası kesonunu 
batırma töreninde olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu söyledi. Tek 
hedeflerinin, “hilali yere düşürmemek 
için milleti, çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkarmak” olduğunu dile getiren 
Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
de bu yolda atılan adımların en 
önemlilerinden biri olduğunu vurguladı. 
Köprünün stratejik öneminin çok büyük 
olduğuna dikkat çeken Turhan, bu sayede 

BAKAN TURHAN, 1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NÜN ERKEN HİZMETE 
ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN 
YAPILDIĞINI BELİRTEREK, 18 
MART 2022’DE DEV PROJENİN 
TAMAMLANACAĞINI KAYDETTİ. 

ASYA YAKASINA AİT KULE 
KESONU DENİZE İNDİRİLDİ
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Tasarım harİkası 
olacak

1915 Çanakkale Köprüsü, 
tasarımındaki inceliklerle de dünyada 
bir ilk olacak. Köprünün kule 
bağlantıları ve bağlantı unsurları 
Türk bayrağının renkleri olan kırmızı 
ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 
333 metre yüksekliğindeki kulelerin 
üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın 
Çanakkale Savaşları’nda namluya 
sürdüğü top mermisini temsil 
edecek şekilde yapılacak. 2023 
metre orta açıklık, 770’er metre 
yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik 
yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale 
Boğazı’nın ilk asma köprüsünün 
toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre 
olması öngörülüyor. “2x3” şeritli 
hizmet verecek köprünün tabliyesi 
45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre 
yükseklikte olacak. Tabliyenin her 
iki tarafında bakım onarım amacıyla 
kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 
Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 
4 betonarme viyadük, 10 alt geçit 
köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 
köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 
12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 
2 bakım işletme merkezi, 6 ücret 
toplama istasyonu inşa edilecek. 
1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 
2022’de tamamlanarak hizmete 
açılması planlanıyor.

İstanbul Boğazı’nın iki katı uzunluğundaki 
Çanakkale Boğazı’nın iki yakasının 
birleştirileceğini bildirdi. Turhan, köprünün 
tamamlandığında ülkenin önemli hizmet, 
sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu 
Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi’nde 
ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi 
sağlayacağını belirterek, “Ayrıca Avrupa 
Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve 
Yunanistan’dan gelen yük hareketlerinin 
hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı 
Akdeniz’e inmesini sağlayacak. Feribotla 
30 dakikada geçilen ancak bekleme 
süresiyle 1 saat süren Çanakkale 
Boğazı’ndan seyahat süresini 4 dakikaya 
kadar da indirecek.” diye konuştu.

“İSTANBUL BOĞAZ GEÇİŞİNE 
ÖNEMLİ ALTERNATİF OLACAK”
Turhan, projenin, ihalesi tamamlanan 
ve planlanan diğer otoyollarla 
değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç 
Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve 
Batı Akdeniz bölgeleri ile Trakya/Avrupa 
arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, 
İstanbul Boğaz Geçişine en önemli 

alternatif olacağını kaydetti. Otoyolun 
Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu’na 
bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi 
turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle 
arasındaki mesafenin kısalacağını ve 
turizm sektöründe gelişmeye önayak 
olacağını belirten Turhan, bunun özellikle 
dış ticaret ve turizm bakımından 2023 
hedeflerine ulaşmadaki önemine değindi. 

“ASYA KULE KESON TEMELİ 
54 BİN 800 TON AĞIRLIĞINDA”
Bakan Turhan, köprünün kule kesonlarının 
oturacağı konumlarda zemin iyileştirmesi 
için 203 adedi kuzey kulede, 165 adedi 
güney kulede olmak üzere 2,5 metre 
çapında toplam 368 çelik kazık çakıldığını 
anlatarak, Avrupa Kule Keson temelinin 
51 bin 186 ton, Asya Kule Keson temelinin 
ise 54 bin 800 ton ağırlığında olduğunu 
bildirdi. Projenin ihalesinin yapıldığında 
hedefin 2023 yılının mart ayında köprüyü 
hizmete vermek olduğunu anımsatan 
Turhan projenin daha erken bir zamanda 
bitmesi için yüklenici firmanın hızla 
çalıştığını aktardı. 

1915 Çanakkale Köprüsü’nü 
de üç aşamalı olan rüzgar tüneli 
testleri de tamamlandı. Testin 
ilk aşamasında tabliyelerin 
rüzgar tüneli testleri 1/225 
ölçekle Kanada’da yapıldı. İkinci 
aşama olan kulelerin rüzgar 
tünel testleri ise Danimarka’da 
gerçekleştirildi. Çanakkale 
Boğazı’nda oluşabilecek 
maksimum rüzgar hızı saatte 
100 ila 120 kilometre arasında 
olmasına karşın Danimarka’da 
yapılan rüzgar testinde gerçekte 
hiçbir zaman oluşamayacak olan 
saatte 288 kilometreyi bulan 
rüzgar hızı testi yapıldı ve köprü 
bu testten başarıyla geçti. 

Rüzgar testlerİ 
tamamlandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Türk Müteahhitler Birliği 

(TMB) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası (İNTES) tarafından 
Ankara’da düzenlenen iftar yemeğine 
katıldı. Programda konuşan Bakan Turhan, 
her geçen gün büyüyen inşaat sektörünün 
geniş istihdam ağı ve zengin ihracat 
yönüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Son 
yıllarda hem yapı malzemelerinin hem 
de müteahhitlik hizmetleri ihracatının 
artmasıyla, sektörün öneminin daha da 
arttığına dikkat çeken Turhan, “Hükümet 
olarak inşaat sektörüne yönelik 
desteklerimizi sürdürdük. Bu kapsamda, 
parolamız belli: Sınırsız ticaret.” dedi. 
Sektördeki kayıt dışılığı azaltacak adımları 
sektör temsilcileri ile birlikte attıklarını 
belirten Turhan, “Birçok ülkeyle vizeleri 
karşılıklı olarak kaldırdık. Teminat mektubu 
ve bankacılık sistemi konularındaki 
sıkıntıları gidermek için de önemli adımlar 
atıyoruz. Sektörün sorunlarını çok iyi 
biliyoruz çünkü masada da, sahada da hep 
diyalog halindeyiz.” ifadelerini kullandı. 

“YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK İŞ VAR”
Bakan Turhan, yakın tarihin önemli ulaşım 
ve altyapı projelerini inşaat sektörüyle 
birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, 
İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya 
Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi 
köprüleri gibi dev projelerin başarıyla 
bitirilerek hizmete açıldığını hatırlattı. 
Dev projelerin birçoğunu yap-işlet-
devret modeli ve kamu-özel ortaklığıyla 
hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, 
“Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. 

Bir ülkenin ekonomik gelişiminde, o ülkenin 
altyapı yatırımlarının payı son derece 
büyüktür. Sağlıklı bir ulaşım altyapısına 
sahip değilseniz sanayiniz de, tarımınız ve 
turizminiz de tökezler, maksimum fayda 
sağlayamazsınız.” şeklinde konuştu. 
Turhan, müteahhitlik sektöründe kamu-
özel sektör iş birliğinden doğan enerjinin 
özellikle zorlu dönemlerde kendilerine 
güç verdiğini ve yüksek maliyetli projeleri, 
yap-işlet-devret veya dış kredi yöntemiyle 
yapmaya devam edeceklerini aktardı.

BAKAN TURHAN, BİRÇOK ÜLKEYLE VİZELERİ KARŞILIKLI OLARAK KALDIRDIKLARINI 
BELİRTEREK, “BU KAPSAMDA, PAROLAMIZ BELLİ, SINIRSIZ TİCARET.” DEDİ. 

“PAROLAMIZ SINIRSIZ TİCARET”

Turhan, 
müteahhitlik 

sektöründe kamu-
özel sektör iş birliğinden 
doğan enerjinin özellikle 

zorlu dönemlerde 
kendilerine güç 

verdiğini 
söyledi.
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BÖLÜNMÜŞ 
YOL AĞI 26 BİN 642 
KİLOMETREYE ULAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Karayolları 

Genel Müdürlüğünün (KGM) düzenlediği 
iftar yemeğine katıldı. Genel Müdürlük 
binasında gerçekleşen yemeğin ardından 
konuşan Turhan, ulaşım alanında 
özellikle de karayolu ulaşımında 
bir devrim yaşandığının altını çizdi. 
Turhan, bölünmüş yol ağını 26 bin 642 
kilometreye ulaştırdıklarını, 77 ilin birbiri 
ile bağlantısını sağladıklarını söyledi. 
Turhan, trafiğin yüzde 81’inin artık 

KARAYOLLARI’NIN İFTAR YEMEĞİNE KATILAN BAKAN TURHAN, BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINI 26 BİN 642 
KİLOMETREYE ULAŞTIRDIKLARINI, 77 İLİN BİRBİRİ İLE BAĞLANTISINI SAĞLADIKLARINI SÖYLEDİ.

bölünmüş yollarda seyrettiğini ifade 
ederek, “Bu sayede 17 milyar 771 milyon 
lira yıllık yakıt-zaman tasarrufunun 
yanında, emisyon salımında da 
yıllık 3 milyon 294 bin ton azalma 
sağlamış olduk. Sınır kapıları, limanlar, 
demiryolları ve havalimanları ile 
bağlantıları sağlayacak olan, Doğu-Batı 
koridorlarının yüzde 90’ını, Kuzey-Güney 
koridorlarının da yüzde 85’lik bölümünü 
tamamladık. Başlatmış olduğumuz 
otoyol seferberliği çerçevesinde, otoyol 

uzunluğunu 2 bin 842 km’ye çıkardık. 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını 
2020 yılında hizmete açmış olacağız.” 
dedi. Yapımı devam eden Ankara-Niğde 
Otoyolu projesiyle Ankara’yı, Akdeniz ve 
Güneydoğu Bölgesi’ne bağlayacaklarını, 
böylece Avrupa-Orta Doğu otoyol 
bağlantısının da kesintisiz hale 
geleceğini dile getiren Turhan, 2020’de 
tamamlayacakları bu projeyle turizm 
merkezi Kapadokya’ya ulaşımı daha 
konforlu hale getireceklerini kaydetti.

Turhan: 
“Başlattığımız 

otoyol seferberliği 
çerçevesinde, otoyol 

uzunluğunu 2 bin 
842 km’ye 
çıkarttık.”
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ELEKTRİFİKASYONA 
2,4 MİLYAR LİRA YATIRIM 

BAKAN TURHAN, DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ELEKTRİFİKASYON YATIRIMLARI 
İÇİN SON 15 YILDA 2,4 MİLYAR LİRALIK HARCAMA YAPTIKLARINI KAYDETTİ. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Almanya’da “Küresel 

Bağlantıyı Geliştirmek: Ulaştırma, Enerji 
ve Telekomünikasyon Ağları” temalı 
Bakanlar Açık Oturumuna katıldı. Burada 
yaptığı konuşmada Turhan, Türkiye’nin 
ulaşım alanında yaptığı yatırımların 
temel hedefinin sadece ülke içinde çok 
modlu bağlantıyı sağlamak değil, koridor 
nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve 
kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek 
olduğunu anlattı. Bakan Turhan, ulaştırma 
bağlantılarının sadece modlar arası 
uyumu ve bağlantıyı değil, ulaştırmanın 
enerji, telekomünikasyon gibi bağlantılı 
sektörlerle ilişkisini de kapsadığını dile 
getirerek, “Dijitalleşmeyle beraber, akıllı 
ulaşım ve haberleşme altyapı projelerine 
büyük önem veriyoruz. Birbiri ile uyumlu, 
ihtiyaçlara hitap eden, mümkün olan 
en son yenilikleri kapsayan ve diğer 
ulaştırma modları ile olan ara yüzleri 
dikkate alan Akıllı Ulaşım Sistemlerinin 
yaygınlaştırılmasını temel ulaştırma 

politikalarından biri olarak belirledik ve 
gerekli hukuki altyapıyı tesis ettik.” dedi.  

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ELEKTRİKLİ 
HAT UZUNLUĞU %166 ARTTI
Ulaşım bağlantılarını sağlayan altyapıları 
geliştirirken sadece ekonomik faktörlerin 
değil aynı zamanda yatırımların 
sürdürülebilir nitelikte olmasını 
önemsediklerini kaydeden Bakan Turhan, 

“Bu bağlamda, taşımacılığın özellikle 
petrole bağımlı karayolu taşımacılığından 
diğer modlara kaydırılması, enerji arz 
güvenliğinin sağlanması, çevreye olan 
etkilerin asgariye indirilmesi hususlarına 
büyük önem atfediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Turhan, enerji verimliliği 
için önem arz eden ve son yıllarda 
önemli iyileşmeler yaşanan demiryolu 
sektöründe, elektrifikasyon yatırımları 
için son 15 yılda toplam 2,4 milyar liralık 
harcama yaptıklarını ve elektrikli hat 
uzunluğunu yüzde 166 arttırdıklarını 
açıkladı. Turhan,  demiryolu hatlarını 
elektrikli hale getirdiklerini belirterek, 
“Yeni yapacağımız YHT ve hatlarındaki 
sistemlerin bir kısmını, Almanlarla 
beraber yapmayı planlıyoruz. Finans 
temin çalışmaları görüşmeleri şu an 
devam ediyor. Gebze-Halkalı demiryolu 
sistemi ile Ankara-İstanbul hatlarındaki 
hızlı tren sisteminde çalışacak 10 set 
demiryolu aracını Almanya’dan tedarik 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan 
Turhan, ulaştırma 

bağlantılarının sadece modlar 
arası uyumu ve bağlantıyı değil, 

ulaştırmanın enerji, telekomünikasyon 
gibi bağlantılı sektörlerle ilişkisini 

de kapsadığını dile getirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Bakanlığın engellilerin 

yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 
yürüttükleri çalışmaları anlattı. Gar ve 
istasyon binalarının engellilere uygun 
hale getirilmesi için platform, rampa, 
özel gişeler ve engelli yardım noktaları 
yapıldığını ifade eden Turhan, Marmaray 
ve YHT’lerde engellilere uygun 
tasarımların hayata geçirildiğini söyledi. 
Turhan, akıllı telefon veya kameralı 
bilgisayarı olan işitme engellilerin, TCDD 
Taşımacılık A.Ş.’nin internet sitesinde 

BAKAN TURHAN, BAKANLIK 
OLARAK ENGELLİLER İÇİN 
BİRÇOK PROJE ÜRETTİKLERİNİ 
BELİRTEREK, GÜNLÜK 
YAŞAMDA DAHA FAZLA YER 
ALMALARI İÇİN ÇALIŞMALARIN 
SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ. 

bulunan çağrı merkezi aracılığı ile 
hizmet alabildiklerini bildirdi. Engellilik 
oranı %40 ve üzeri olan yolcunun 
sadece kendisi, engellilik oranı %50 
ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun 
kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz 
olarak seyahat edebildiğine dikkat 
çeken Turhan, geçen yıl YHT ve ana hat 
bölgesel trenlerde 1,1 milyon engelli 
yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Bakan 
Turhan, havacılıkta “Engelsiz Havalimanı 
Projesi” ve denizcilikte “Engelsiz Denizler 
Projesi”nin yürütüldüğü bilgisini verdi. 

“PTTMATİKLER GÖRME 
ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN”
PTT A.Ş. tarafından müşterilerin hizmetine 
sunulan PttMatiklerin klavyelerinde 
görme engellilerin kullanımına uygun tuş 
takımı bulunduğuna işaret eden Turhan, 
PttMatiklerin bir kısmında para yatırma, para 
çekme ve makbuz alma üniteleri üzerinde 
görme engellilerin kullanımı için Braille 
alfabesiyle ünite adı yazıldığını anlattı. Ayrıca 
2016’da alımı yapılan 900 PttMatikten 
bazılarının ortopedik engellilerin kullanımına 
uygun olarak kurulduğunu ifade etti. 

ULAŞIMDA 
ENGELLER 
KALDIRILIYOR 

Bakan Turhan, PTT A.Ş. tarafından 
müşterilerin hizmetine sunulan PttMatiklerin 
klavyelerinde görme engellilerin kullanımına 
uygun tuş takımı bulunduğunu söyledi.

Gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, 
rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yapıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih 
Sayan, Kamu Bilişimcileri Derneği’nin düzenlediği 

iftar programına katıldı. Programda konuşan Sayan, 
Türkiye’de kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe 
paylaşımının sağlanması, yeni teknolojiler ve uygulamalar 
hakkında ortak akıl oluşturulması amacıyla önemli 
çalışmalara imza attığını söyledi. Ekonomik büyümede 
yerli ve milli üretimin rolüne dikkat çeken Sayan, Bakanlık, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ve paydaşlarla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 
yerli ve milli teknolojiye ağırlık verdiklerini anlattı. Böylece 
dışa bağımlığın negatif etkilerine, değişimlere karşı çok 
daha sağlam adımlar attıklarını aktaran Sayan, “Bizim 
tek amacımız ülkemizi büyütmek, gelişmesine katkıda 
bulunmak ve bunu yaparken de tamamen yerli ve milli 
üretime ağırlık vermek.” değerlendirmesinde bulundu.

SAYAN, KAMU 
BİLİŞİMCİLERİ 
DERNEĞİ’NİN 
İFTARINA KATILDI

Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı’nda yapılan 
törenle ilk seferine uğurlandı. Törene Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Selim Dursun katıldı. Bakan Yardımcısı 
Dursun, törende yaptığı konuşmada Doğu Ekspresi’nin, 
dünyanın en güzel ilk dört tren rotasından birinde seyahat 
ettiğini belirterek, sürekli artan seyahat talebine cevap 
vererek iç turizm faaliyetlerini artırmak amacıyla, mevcut 
Doğu Ekspresinden yataklı vagonları çıkararak yeni bir 
tren oluşturduklarını açıkladı. Dursun, 2 hizmet vagonu, 
1 yemekli vagon, 6 yataklı vagon olmak üzere toplam 9 
vagondan oluşan Turistik Doğu Ekspresinin, yolculuğa hazır 
olduğunu belirterek, “Turistik Doğu Ekspresimiz Ankara-Kars 
parkurunu 32 saatte tamamlayacak ve 120 kişilik kapasiteye 
sahip olacak. Yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret 
edeceği şekilde Erzincan’da 160, İliç’te 180, Erzurum’da 
180, Divriği’de 162 ve Bostankaya’da da 210 dakika mola 
verecek. Böylece Ankara-Kars arasında yolculara; eşsiz 
güzellikte, unutulmayacak anlar yaşayacakları seyahat 
imkânı sunulmuş olacak.” dedi.

TURİSTİK DOĞU 
EKSPRESİ İLK 
SEFERİNE UĞURLANDI
BAKAN YARDIMCISI SELİM DURSUN, TURİSTİK 
DOĞU EKSPRESİ’NİN ANKARA GAR’DAN 
UĞURLANMASI TÖRENİNE KATILDI.

BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN, 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN 
YAYGINLAŞTIRILMASINI TEMEL BİR POLİTİKA 
OLARAK GÖRDÜKLERİNİ KAYDETTİ. 
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Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile 

Millî Savunma Bakanlığı 
Harita Genel Müdürlüğü 
arasında “Karayollarının 
Sayısallaştırılması Projesi 
Kapsamında Coğrafi Veri 
Üretimi Ve Paylaşımına 
İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol, Karayolları Genel 
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Harita Genel Genel Müdürü 
Tuğgeneral Osman Alp imzaladı. Her iki kurum arasında 
yapılan işbirliği kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğünce 
veri üretimine başlanılan Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi 
Projesi’nde bulunan karayolu ağı ve üzerindeki tünel, köprü 
gibi yapıların sayısal verileri ile menfezlerin veri ve görüntüleri 
Harita Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak. 

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen 
Satellite 2019 fuarında Türksat Genel Müdürü Cenk 

Şen SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell bir araya 
geldi. Şen, Türksat 5A ve Türksat 5B uydularına ilişkin 
bilgi alışverişinde bulunulan toplantının ardından yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme 
uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A’nın yapım 
çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Dünyanın en 
büyük uydu fuarı olan Satellite 2019’da Türksat olarak yer 
aldıklarını ifade eden Şen, “Türksat olarak fuar kapsamında 
uydu üreticileri ve işletmecileriyle çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz ülkemiz adına çok olumlu 
ve verimli geçti.” dedi.

PTT A.Ş. ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 

(MYK) arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. 
Protokol kapsamında, 
Postacı ve Kargo Dağıtım 
Elemanının ulusal 
meslek standardı ve 
yeterliliği asgari olarak belirlenecek. Ölçme ve değerlendirme 
süreçlerinin ardından, mesleki personele MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri verilecek. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, MYK ile yapılan işbirliği protokolü 
ile vatandaşlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını 
kaydetti. Bozgeyik açılım ve büyüme sürecinde bir holding 
yapısında ilerleyen PTT A.Ş.’nin, ilerleyen dönemde birçok farklı 
meslek kolunda da MYK ile işbirliği yapacağını söyledi. 

KARAYOLLARI DİJİTAL HALE GELİYOR 

TÜRKSAT 5A 2020’DE UZAYDA

POSTACILARA YENİ MESLEK 
STANDARTLARI GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, 
CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları San. ve Ticaret Ltd. 

Şirketinin Sincan Organize Sanayi’nde kurulu olan üretim 
tesislerinde incelemelerde bulundu. İskurt ve beraberindeki 
heyet önce proje yerlileştirme çalışmalarına odaklanarak 
üretim tesislerinde, daha sonra ise test sürüşü için fabrika 
sahasında hazır bulunan bir metro tren setinde teknik inceleme 
gerçekleştirdi. İskurt, burada yaptığı konuşmada yeni kurulan 
Çin ve Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Teknoloji Ortak Ar-
Ge Merkezi’ne atıfta bulunarak, yerlileştirme alanında ortak 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ileri teknolojinin ihtiyaç 
duyulduğu ilgili diğer sektörlere de kaydırılması gerektiğini ifade 
etti. İskurt, CRRC-MNG’nin yerlileştirme geliştirme çalışmaları 
karşısında duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.

İSKURT, CRRC-
MNG TESİSLERİNİ 
İNCELEDİ
BAKAN YARDIMCISI ENVER İSKURT, 
CRRC-MNG’NİN YERLİLEŞTİRME GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARI KARŞISINDA MEMNUNİYET 
DUYDUĞUNU SÖYLEDİ. 



YENİ İPEKYOLU

Türkiye’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan’ın temsil ettiği 

Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), Al-
manya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirildi. 
Turhan, forumda Uluslararası Yol Federas-
yonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(KEİ) tarafından düzenlenen “Kuşak ve Yol: 
Avrasya’da Sürdürülebilir Ulaştırma ve Bü-
yüme için Bağlantı Kurulması” etkinliğine ana 
konuşmacı olarak katıldı. Kıtalar arası ticaret 
hacminin devasa boyutlara ulaştığını belirten 
Turhan, ulaştırma politikalarının geliştirilme-
sinde “koridor” perspektifli yaklaşımların 
göz önüne alınmasının bir gereklilik haline 
dönüştüğünü anlattı. Turhan, Yeni İpek Yolu 
olarak da adlandırılan Kuşak ve Yol Girişimi`-
ni, Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve hatta Gü-
ney Amerika’yı birbirine bağlama hedefiyle, 
çok önemli bir açılım olarak değerlendiklerini 
belirterek, dünya genelinde 65’ten fazla ül-
keyi kapsayan bir girişim, yaklaşık 40 milyon 
kilometrekarelik bir alanı ve dünya nüfusu-
nun 4,5 milyarını kapsayan devasa bir proje 
olduğunu söyledi. Bakan Turhan, Kuşak ve 

Yol Girişimi’nin, Türkiye’nin Hazar geçişli ‘Orta 
Koridor’ projesiyle bütünleşiyor olmasından 
büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

“ENGELLER, MALİYETLERİ VE 
TAŞIMACILIK SÜRELERİNİ YÜKSELTİYOR”
Bakan Turhan, Türkiye’nin Hazar Geçişli 
Orta Koridor kapsamındaki çalışmalarının 
sadece altyapı ile sınırlı olmadığının altını 
çizerek, “Ulaştırmanın önündeki fiziki ol-
mayan engellerin kaldırılması da ulaştırma 
koridorlarının gelişiminde anahtar bir rol 
oynamaktadır. Bürokratik engeller, kotalar, 
sınır geçişlerindeki tıkanıklıklar ve yüksek 
geçiş ücretleri gibi engeller, maliyetleri ve 
taşımacılık sürelerini yükseltmektedir. Tür-
kiye, sınır kapılarının modernizasyonu ve 

BAKAN TURHAN, YENİ İPEK YOLU 
OLARAK DA ADLANDIRILAN KUŞAK VE 
YOL GİRİŞİMİ’NİN DÜNYA GENELİNDE 
65’TEN FAZLA ÜLKEYİ VE 4,5 MİLYARLIK 
BİR NÜFUSU KAPLADIĞINI SÖYLEDİ. 

65 ULKEYI KAPSAYACAK

sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasının yanı 
sıra temel taşımacılık anlaşmalarına da ta-
raf olarak, uluslararası transit taşımacılık 
için en çok tercih edilen ülkelerden biri ko-
numuma yükselmiştir.” şeklinde konuştu. 

HATLARIN İNŞASI İÇİN 
FİNANSMAN ANLAŞMASI PLANLIYOR
Uluslararası Yol Federasyonu Başkanı Ki-
ran Kumar Kapila ile baş başa gerçekleştir-
diği görüşmenin ardından Turhan, Çinli ga-
zetecinin Çin ile Türkiye arasında demiryolu 
hatları inşasına yönelik sorusunu cevap-
landırdı. Bakan Turhan, “Türkiye ile Çin ara-
sında demiryolu hatlarının inşası amacıyla 
bir finansal anlaşma imzalamayı planlıyo-
ruz.” ifadesini kullandı.


