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Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunmasına 
karşın ticaret kanununa uygun ofisleri 

bulunmayan sosyal medya şirketleri hakkında 
açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, “Sosyal ağlarda gerçekleşen 
yasadışı içeriklerle mücadele konusunda var olan 
iletişim kanallarının daha etkin hale getirilmesi 
açısından Türkiye’de ofis kurma suretiyle 
oluşturulacak, muhatabiyet tesisinin kaçınılmaz 
olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Turhan ülkemizde 
ciddi gelir elde eden sosyal medya şirketlerinin; 
kullanıcı menfaatlerini korumaları, sahte hesaplar 
ve başkalarının hesaplarının ele geçirilmesi, kişisel 
verilerin korunması gibi konularda daha etkin iletişim 
mekanizmaları kurmaları ve sorunlara hızlı çözümler 
getirebilmeleri için açacakları ofisler ile Türkiye’de 
bulunmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu 
kapsamda ülkemizde temsilcilik açmaları konusunda 
görüşmelerimiz sürüyor.” açıklamasında bulundu.
 
“BİLİNÇLİ KULLANIM ÖNEMLİ”
İnternet üzerinden sanal kumar ve çocuk istismarına 
yönelik konularda yapıkları çalışmalara da 
değinen Turhan, “Çocukların ve gençlerin interneti 
bilinçli, güvenli ve etkin kullanmasını amaçlayan 
bilinçlendirme faaliyetlerine önem veriyoruz. 
BTK öğrencilerimize seminerler veriyor.” şeklinde 
konuştu. Mavi Balina ve Momo gibi çocukları 
internete sürükleyen oyunlar hakkında da açıklama 
yapan Turhan, “Mavi Balina, Momo gibi tehlikeli 
akımlar, herhangi bir web sitesi, uygulaması, belirli 
bir indirme bağlantısı bulunmayan zararlı içeriklerdir 
ve engellenmesi teknik olarak mümkün değildir. 
Ebeveynler, sosyal paylaşım ağlarında çocuklarının 
arkadaşı olup, onların internet dünyasındaki video 
izleme, müzik indirme, anlık mesajlaşma ve oyun 
oynama gibi çevrimiçi alışkanlıklarını düzenli olarak 
takip etmelidirler.” ifadelerini kullandı.

BAKAN TURHAN, SOSYAL MEDYA 
KURULUŞLARININ TÜRKİYE’DE OFİS AÇMALARINA 

İLİŞKİN GÖRÜŞMELERİN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.

SOSYAL MEDYA 
ŞİRKETLERİ TÜRKİYE’DE 

OFİS AÇMALI

Turhan, 
“Sosyal ağlarda 

gerçekleşen yasadışı 
içeriklerle mücadele 

konusunda var olan iletişim 
kanallarının daha etkin hale 

getirilmesi açısından Türkiye’de ofis 
kurma suretiyle oluşturulacak, 

muhatabiyet tesisinin 
kaçınılmaz olduğunu 
düşünüyoruz.” dedi.
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BAKAN TURHAN, İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NUN 192 KİLOMETRELİK KESİMİNİN YAKINDA HİZMETE AÇILACAĞINI BİLDİRDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun 

Akhisar, Bursa ve Balıkesir kesimlerinde 
incelemelerde bulundu. Karayolu 
yetkililerinden aldığı bilgiler sonrası 
açıklama yapan Turhan, İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nun Marmara Bölgesi’ni Ege 

Bölgesi’ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu 
Bölgesi’ne bağlayan önemli ulaşım 
akslarından biri olacağını ifade etti. 
Projenin yapım çalışmalarının 2010’da 
başladığını anımsatan Turhan, “2019 yılına 
geldik, tamamlanma aşamasındayız. 
Önümüzdeki günlerde projemizin 

tamamını inşallah hizmete açacağız. 
Bugüne kadar projemizde bazı kesimler 
trafiğe açılmıştı, geçtiğimiz yıllarda 201 
kilometresi ana gövde, 33 kilometresi 
de bağlantı yolu olmak üzere hizmete 
açılmıştı. Önümüzdeki günlerde ise 183 
kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de 
bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 
kilometrelik kesimi hizmete açacağız.” 
diye konuştu. Turhan, İstanbul-İzmir 
arasındaki toplam uzunluğunun 404 
kilometre olduğunu belirterek, “Bunun 
20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, 
Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. 
İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 
kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 
kilometreye düşürecek olan bir otoyol 
projesi olacak.” şeklinde konuştu.

Proje sayesinde sürücülerin zaman ve 
akaryakıt tasarrufunda bulunacağını 
vurgulayan Turhan, şunları kaydetti: 
“Mevcut yolumuz, şu anda İstanbul-
İzmir arasındaki yol 8,5 saatte kat 
edilebiliyordu. Yani ortalama trafiğin hızı 
40-45 kilometre arasında alınabiliyordu. 
Yeni yaptığımız bu yol, 404 kilometrelik 
İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar 
altında, uygun işletim şartlarında 3,5 
saatte İstanbul’dan İzmir’e ulaşma 

imkânı olacak.” dedi. Turhan, proje için 
bugüne kadar 7 milyar dolar harcama 
yapıldığını hatırlatarak, “2,5 milyar 
lira da idare tarafından kamulaştırma 
işlemleri için harcanmıştır. Bugüne 
kadar burada çalışılan süre içinde 
şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkânı 
bulmuştur. Proje tamamlandığında, 
yapım çalışmaları bittiğinde bu projenin 
bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye 
yakın insanımız istihdam edilecektir. 

Önümüzdeki günlerde proje tamamlanıp 
hizmete açıldığında bahsettiğim fayda 
ve ekonomik tasarrufu yol kullanıcıları 
yaşayacak ve bundan faydalanmış 
olacaklardır.” Değerlendirmesinde 
bulundu. Bakan Turhan, proje için 
harcanan 7 milyar dolarlık finansmanın, 
projeyi yapıp işletecek görevli şirket 
tarafından karşılandığını, bunun için  
bir kamu kaynağı kullanılmadığını 
sözlerine ekledi.

“3,5 SAATTE İSTANBUL’DAN İZMİR’E ULAŞMA İMKÂNI OLACAK”

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NDA

SONA DOĞRU
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, TÜRKSAT’ta 

düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma 
Programı’na katıldı. Tesisin girişindeki 
TÜRKSAT Şehitleri Anıtı’nın önünde 
yapılan dua ile başlayan programda 
konuşan Turhan, Türkiye’yi parçalamak 

15 TEMMUZ 
KAHRAMANLARI 
TÜRKSAT’TA ANILDI
BAKAN TURHAN, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE TÜRSAT’IN DARBECİLERE GEÇİT VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
TÜRKSAT’A ZİYARET 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan 
M. Cahit Turhan ile birlikte 15 Temmuz 

hain darbe girişimi sırasında hedef alınan 
TÜRKSAT AŞ’yi ziyaret etti. TÜRKSAT Şehitleri 
Anıtı’nın önünde yapılan duanın ardından 
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, 15 
Temmuz gecesi TÜRKSAT’ta yaşananlar 
hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop 
ve Bakan Turhan, daha sonra 15 Temmuz sergi 
alanı ve müzesini gezdi. 

üzere gerçekleştirilen 15 Temmuz 
2016’daki darbe teşebbüsünün yayın 
yoluyla Türk halkını etkileme planının, 
TÜRKSAT mensuplarının yüksek görev 
şuuru karşısında akamete uğratıldığını 
söyledi. Darbecilerin, devletin 
silahlarını kullanarak, ülkenin en güzide 

kuruluşlardan birine ve onun fedakâr 
görevlilerine haince saldırdığını anımsatan 
Turhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın işareti ve Başbakanımız 
Binali Yıldırım’ın talimatıyla harekete 
geçen TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesindeki 
54 personel bu silahlı, alçak tecavüze 
vücutlarını siper ettiler. O gece TRT’deki hain 
mesajlarının TÜRKSAT tarafından kesilmesi 
üzerine, bir helikopter nizamiyeyi ateş altına 
aldı. Diğer bir helikopterden indirilen hainler 
de nizamiyedeki güvenlik personelini etkisiz 
hale getirdi.” şeklinde konuştu. TÜRKSAT’ın o 
gece işgal edilmeye çalışıldığına işaret eden 
Turhan, açılan yaylım ateşi sonucu Ahmet 
Özsoy ve Ali Karslı’nın şehit edildiğini, Ferhat 
Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut 
Haset ve Halil Ersoy’un ise yaralandığını 
ifade etti.

“REZİL BİR ŞEKİLDE KAÇTILAR”
Turhan, TÜRKSAT personeline darbe 
karşıtı yayınları silahla kestiremeyen 
darbecilerin, teknik adamlarını yerleşkeye 
sokamadığını belirterek, “Son çare olarak 
yerleşkeyi bombalayarak yayınları kesmeyi 
hedeflediler. AKA-1 vuruldu, bir jet de 
TÜRKSAT üzerinde dört dalış yaparak 
yerleşkeyi bombaladı. Hain darbeciler, 
bununla da menfur amaçlarına ulaşamadı, 
aynı gece 02.40’ta arkalarına bakmadan rezil 
bir şekilde kaçtılar.” dedi. Başta TÜRKSAT 
şehitleri ve gazileri olmak üzere, tüm şehit ve 
gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade 
eden Turhan, “Böyle kahraman evlatları 
olan bu millet elbette şan ve şerefle ilelebet 
yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları 
şad olsun.” dedi. Konuşmanın ardından, 
Bakan Turhan ve beraberindekiler nizamiye 
girişindeki 15 Temmuz 2016’da TÜRKSAT’a 
yapılan saldırının fotoğraflarının sergilendiği 
alanı gezdi. Törenin sonunda Turhan’a 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
anısına minyatür anıt takdim edildi.
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BAKAN TURHAN, DÜNYANIN YÜZDE 71’İNİ 
OLUŞTURAN DENİZLERİN İNSANLIĞIN VAZGEÇİLMEZ HAYAT 
ALANINI VE EKONOMİK MÜCADELE ZEMİNİNİ OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, KKTC Girne 

Limanı’nda düzenlenen Gemi Kurtaran 
Römorkörünün KKTC’de Görevlendirilmesi 
Töreni’ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı 
Ersin Tatar da katıldı. Bakan Turhan burada 

TURHAN: DENİZLER 
VAZGEÇİLMEZDİR

yaptığı konuşmada, dünyanın yüzde 
71’ini oluşturan denizlerin insanlığın 
vazgeçilmez hayat alanını ve ekonomik 
mücadele zeminini oluşturduğunu 
söyledi. Turhan, deniz ve okyanusların 
geniş kapasiteli ulaştırma imkânları, 
doğal otoban özellikleri, zengin besin 

kaynakları, hidrokarbon, petrol ve 
doğalgaz gibi doğal kaynaklara sahip 
olmasının tarih boyunca insanoğlunu 
cezbettiğini dile getirdi. Dünyada yılda 
sağlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
toplamının 2018 yılı verilerine göre 
80 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan 
Turhan, bunun önemli bir kısmının 
denizlerden sağladığını kaydetti.

“KKTC İLE PROJELER   
YÜRÜTMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Bakan Turhan, şöyle devam etti: “Dünya 
deniz ulaştırmasında Akdeniz havzasının 
payı yüzde 25’in üzerindedir. Bununla 
beraber Akdeniz havzasının önemli 
bir bölümüne ve uzun kıyı şeridine 
Türkiye ve KKTC egemendir. Dünyada 
üretilen ham petrolün yüzde 30’dan 
fazlası, doğalgazın yüzde 50’den 
fazlası denizlerden sağlanmakta olup, 
bu oran her geçen gün artmaktadır. 
Dünya yüzeyinin hacim olarak yaklaşık 
yüzde 85’i petrol, petrol türevlerinin 
ise yaklaşık yüzde 97’si denizyoluyla 
taşınmaktadır. Bu noktada Akdeniz’in 
incisi ve batmayan uçak gemisi olarak 
adlandırılan Kıbrıs, egemen devletlere 
önemli avantajlar sağlamaktadır. Dünya 
deniz ulaşımında, Türkiye’nin ve KKTC’nin 
daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak 
ve denizciliğimizi daha ileri noktalara 
taşımak için KKTC ile projeler yürütmeye 
büyük önem veriyoruz.” 

Turhan, 
Gazimağusa ve 

Girne’de gemilerle 
yürüttükleri arama-

kurtarma hizmetlerine 
yakın zamanda Karpaz’da 

da başlayacaklarının 
müjdesini verdi.

Bakan Turhan Kıbrıs programı kapsamında Ercan 
Havalimanı’nda da incelemelerde bulundu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, İstanbul 

Sanayi Odası (İSO) Temmuz ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’na katıldı. Toplantıda 
yaptığı konuşmada ekonominin en temel 
unsurlarından haberleşme, ulaştırma, 
altyapı projelerinin küresel rekabet 
ve sanayi açısından önemine değinen 
Turhan, bir sanayici için üretim birinci 
adımsa, onu pazara en güvenli ve ucuz 
yolla ulaştırmanın ikinci adım olduğuna 
işaret ederek, tüm bunlardan hareketle, 
bu ülkede tarihi bir karara imza atarak, 
kalkınma temelli ulaşım seferberliği 
başlattıklarını söyledi. 

“HAVAYOLUNU HERKESİN 
TERCİHİ HALİNE GETİRDİK”
Turhan, 16 yıl gibi kısa bir zaman 
diliminde havayolunu sadece çok 
parası olanların değil, herkesin tercihi 
haline getirdiklerini aktararak, havayolu 
taşımacılığını serbestleştirerek rekabete 
açmanın ötesinde hava ulaşım ağını yurt 

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE’NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN 
YENİ DEV PROJELER EKLEMEYE KARARLI OLDUKLARINI VURGULADI.

rekabet edebilen bir gemi sanayine ve 
etkin bir denizcilik sektörüne kavuşmuş 
bulunuyoruz. Bilişim ve teknoloji 
alanındaki ilerlemelerin, dünyada en 
çok ve en hızlı haberleşme sektörünü 
etkilediği gerçeğinden hareketle, bu 
alanda da önemli yatırımlara imza attık. 
Ülkemizi bir uçtan diğer uca, gündelik 
yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme 
imkânlarıyla donattık.” diye konuştu.  

“DEMİRYOLLARINA 
133 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK”
Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde demiryollarını 
yeni bir anlayışla ele aldıklarını 
belirterek, “Sektörün serbestleştirilmesi 
uygulamalarının hayata geçirilmesi, 
Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren ağının 
yaygınlaştırılması, mevcut hatların 
yenilenme sürecinin tamamlanması, 
hatların tamamının elektrikli ve sinyalli 
hale getirilmesi, lojistik merkezlerin 
yaygınlaştırılması, yerli ve milli 
demiryolu sanayinin geliştirilmesi gibi 
öncelikli politikalarımızı belirledik. Bu 
kapsamda da demiryollarına 133 milyar 
TL yatırım yaptık.” dedi.

YENİ DEV PROJELER GELİYOR

BAKAN TURHAN, YATIRIM PROGRAMINDA İRİLİ UFAKLI 2 BİN 943 PROJENİN 
BULUNDUĞUNU, BUNLARIN TUTARININ İSE YAKLAŞIK 500 MİLYAR TL OLDUĞUNU BELİRTTİ.

geneline yaydıklarını söyledi. Denizlerin 
anlam ve öneminin siyasi sınırların 
içinde kalmasından ibaret olmadığını 
dile getiren Turhan, “Bugün, dünya ile 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, yaptığı 

açıklamada tüm şehirlerde geçerli 
olacak Türkiye Kart uygulaması için 
yılsonuna kadar yedi ilde pilot uygulama 
başlatılmasını hedeflediklerini aktardı. 
Proje için PTT’yi görevlendirdiklerini 
ifade eden Turhan, “Bu kapsamda PTT 
gerekli çalışmaları sürdürüyor. Projenin 
2019 yılı sonuna kadar Konya başta 
olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, 

Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce 
illerinde uygulamaya alınmasını planlamış 
bulunuyoruz ve bu doğrultuda da hızla 
ilerliyoruz.” dedi.  

AYRI KART DÖNEMİ BİTECEK
Uygulamanın, vatandaşların ulaşım 
hizmetlerini daha uygun şartlarda tek 
kart üzerinden satın almasını sağlayan 
önemli bir proje olduğunu belirten Turhan, 
“Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava 

ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart 
ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde 
vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak.” 
dedi. Türkiye Kart uygulaması hayata 
geçirildiğinde metrodan otobüse, vapurdan 
metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek 
bir kartla binilmesi bekleniyor. Böylece 
şehir değiştirildiğinde ayrı bir kat almak 
gerekmeyecek. Talep eden belediyeler, 
karta kendi şehirlerine özel şehircilik 
uygulamalarını yükleyebilecek. 

TURHAN, PTT VE ETİ MADEN İŞLETMELERİNİN BİRÇOK İŞ KALEMİNDE BİRLİKTE HAREKET EDECEKLERİNİ 
BELİRTEREK, ÜLKEYE VE MİLLETE DAHA FAZLA KATMA DEĞER ÜRETECEKLERİNİ KAYDETTİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla 
PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen PTT ile 
ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü 
imza törenine katıldı. Tören konuşmasında 
Turhan, her kamu çalışanının, özellikle de 
yöneticilerin sahada olması gerektiğini ifade 
ederek imzalanacak iş birliği protokolünün 

PTT VE ETİ MADEN 
İŞLETMELERİ 

ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
sahaya verilen önemin bir yansıması 
olarak değerlendirdiğini anlattı. Turhan, iş 
birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 
14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte 
hareket edeceklerini aktararak, “Bunların 
içinde lojistikten kargo taşımacılığına, 
sigortacılık çözümlerinden bankacılık 
hizmetlerine kadar çok önemli hizmet 
kalemleri yer almaktadır.” dedi. Bakan 

Turhan, anlaşmanın ülke ve millet için 
hayırlı ve bereketli olacağına yürekten 
inandığını ifade ederek, iş birliğinin hayırlı 
olmasını diledi. Konuşmaların ardından 
Turhan ve Dönmez’in şahitliğinde PTT 
AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer iş 
birliği protokolünü imzaladı.

ULAŞIMDA TEK KARTA GEÇİLİYOR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Türk 

Telekom’un düzenlediği Tam O ‘An’ 2. 
Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması 
Ödül Töreni’ne katıldı. Turhan, burada 
yaptığı konuşmada, her insanın nasıl 
bir hikayesi varsa her yolun ve her 
fotoğrafın da bir hikayesinin bulunduğunu 
söyledi. Turhan, Türkiye’deki fotoğraf 
tutkunlarının şanslı olduğuna işaret 
ederek, “Şanslısınız çünkü Anadolu gibi 
dünyanın doğa ve tarih kokan cennet 
diyarında, trenle yani Doğu Ekspresi ile 
seyahat edebiliyorsunuz. Tabii durum 
böyle olunca da ortaya ‘düşler aleminden 
kesitler’ diyebileceğimiz muhteşem 
güzellikteki bu fotoğraflar çıkıyor. Elinize, 

emeğinize, gözünüze, yüreğinize sağlık.” 
diye konuştu. “Ruhunuz yoksa atınız 
koşmaz” sözünü anımsatan Turhan, 
trenlerin, milletin kadim geçmişinden 
aldığı ruhla 163 yıldır yollarda koştuğunu, 
yolcu, yük, umut ve İstiklal Harbi 
günlerinde olduğu gibi askere mühimmat 
taşıdığını anlattı.

“YILDA ORTALAMA 135 KİLOMETRE 
DEMİRYOLU YAPTIK”
Trenlerin, Anadolu’nun güzelliklerini 
dünyayla buluşturduğunu ifade eden 
Bakan Turhan, “Millet olarak çok ulvi 
ve güçlü bir ruha sahibiz. Tüm dünya 
demiryollarını uzattıkça uzatırken, 
biz 1950’den sonra yılda ortalama 

18 kilometre demiryolu yapmışız. 
Hükümetlerimiz döneminde, yılda 
ortalama 135 kilometre demiryolu 
yapmaya başladık. Sonunda insanımız 
yeniden demiryolu ile tanıştı, treni 
hatırladı, konforlu, güvenli, rahat ulaşıma 
kavuştu.” dedi. Turhan, Doğu Ekspresi’nin 
de bunlardan payına düşeni aldığına 
dikkat çekerek, ekspresin büyük gururla 
ülkenin muhteşem güzelliklerini, saklı 
zenginliklerini aşikâr etmek için yola 
çıktığını bildirdi.

YARIŞMA ULUSLARARASI
 DÜZEYE TAŞINACAK
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de 
demiryolu fotoğrafçılığının gelişmesini 

“Ruhunuz 
yoksa atınız 

koşmaz” sözünü 
anımsatan Turhan, 

trenlerin, milletin kadim 
geçmişinden aldığı ruhla 

163 yıldır yollarda 
koştuğunu 

anlattı.

BAKAN TURHAN, DEMİRYOLU FOTOĞRAFÇILIĞININ GELİŞMESİNİ 
İSTEDİKLERİNİ KAYDEDEREK, TAM O ‘AN’ ULUSAL DOĞU EKSPRESİ FOTOĞRAF 
YARIŞMASININ BU MİSYONU BAŞARIYLA SÜRDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

“DEMİRYOLU 
FOTOĞRAFÇILIĞINI 
GELİŞTİRECEĞİZ” 
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istediklerini vurgulayan Turhan, “Sizleri 
demiryollarımızın ve ülkemizin gönüllü 
reklam elçileri olarak görüyoruz. 
Yaşadığımız anı geleceğe taşıyan, onu 
ölümsüzleştiren bir kare fotoğraf, bazen 
binlerce sayfa yazının anlatamadığını 
dillendirir. Tam O ‘An’ Fotoğraf Yarışması 
ve Sergisi de işte bu misyonunu 
başarıyla sürdürüyor.” ifadelerini 
kullandı. Turhan, yarışmayı gelecek 
yıl uluslararası düzeye taşıyacaklarını 
ve kapsamını da genişleteceklerini 
belirterek, organizasyona Van Gölü 
ve Güney Kurtalan Ekspreslerini de 
dahil edeceklerini ifade etti. Gelecek yıl 
Türkiye’ye gelip bu hatlarda fotoğrafları 
çekerek yarışmaya katılacak kişilerin, 

dünyada bu güzergahların tanınmasına 
katkı sağlayacaklarını vurgulayan Turhan, 
“Ülkemizin güzellikleri ortada. Bizler de bu 
güzelliklere güzellik katmak için garlarımızı 
yaparken tarihimizi ve bugünümüzü 
yansıtmasına özen gösteriyoruz. Ankara 
Garı bunun en güzel örneği. Bir tarafta 
tarih, bir tarafta günümüz mimarisi. 
Ayrıca garlarımızın yanında hatlarımızın 
geçtiği alanların ağaçlandırılmasına 
da özel önem veriyoruz. Ülkemiz, bir 
deklanşöre basmakla sanat harikaları 
verecek güzellikte. Ödül alan tüm 
fotoğrafçılarımızı kutluyorum. Kuşkusuz 
bu yarışma, tren yolculuğuna, turistik 
tren seferlerimize rağbete pozitif etki 
edecek.” dedi.

Doğu Ekspresi’nin geçen yıl 
436 bin 755 kişiyi ağırladığını 
aktaran Turhan, geçmiş yıllarda 
neredeyse kullanılmayan Van 
Gölü Ekspresi’nin de geçen yıl 
269 bin yolcu taşıdığını belirterek, 
artık insanların memleketin 
güzelliklerinin tadına vararak 
yapabilecekleri tren yolculuklarının 
Doğu Ekspresi ile sınırlı olmadığını 
gördüğünü dile getirdi. Yoğun talep 
üzerine 29 Mayıs’ta Turistik Doğu 
Ekspresi seferini de başlattıklarını 
hatırlatan Turhan, bu trene yoğun 
ilgiden memnun olduklarını 
söyledi. Turhan, “Efsane 
Ekspres” olarak bilinen “Ankara 
Ekspresi”nin de seferlerine 
yeniden başladığına işaret ederek, 
Ankara Ekspresi’nin Ankara’dan ve 
Halkalı’dan her gün saat 22.00’de 
hareket ettiğini bildirdi.

VAN GÖLÜ 
EKSPRESİ GEÇEN YIL 
269 BİN YOLCU TAŞIDI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, çeşitli ziyaret-
lerde bulunmak üzere geldiği Malatya’da, yapımı devam eden 

Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.  Daha sonra Malatya 
Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Turhan, Başkan Selahattin 
Gürkan’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Turhan, burada yaptığı ko-
nuşmada, kentin bir kavşak noktası olduğunu ve her açıdan geliştiğini 
söyledi. Bakan Turhan, bölgede planlanan hızlı tren hattıyla ilgili proje 
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapım aşamasına geçilece-
ğini vurguladı. Türkiye’de ulaşımla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade 
eden Turhan, “Ülkemiz artık karayolu ulaşım altyapısıyla ilgili sorun-
larını önemli ölçüde çözmüştür. İyileştirme çalışmalarımız, bazı bölge-
lerde altyapıyı geliştirme, standardı yükseltme çalışmalarımız devam 
ediyor. Bundan sonra, ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin 
artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik 
bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı 
trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz.” dedi.

ÜLKE EKONOMİSİ ÜÇE KATLANDI
Bazı illerde hızlı tren hizmeti verildiğini hatırlatan Turhan, bazı illerde de 
yapım ve proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Bakan Turhan, Ga-
ziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Habur arasında hızlı tren proje çalışması 
olduğunu anımsatarak, bunların ileriye dönük ulaşım altyapı projeleri 
olduğunu bildirdi. Son 16 yılda ülke ekonomisinin üçe katlandığına dik-
kat çeken Bakan Turhan, “Üstyapısıyla sanayisi, tarımı ve turizmiyle her 
sektördeki gelişimiyle ekonomiyi ayakta tutabilecek gerekli yatırımları 
ülkemizde yaparak, 2023 hedefine ulaşmak, yani dünyanın ilk 10 eko-
nomisi içerisinde olmak için azim ve gayretle hükümet olarak çalışmak-
tayız. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız.” değerlendirmesinde bulundu. 

MALATYA’DA İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN TURHAN, 
HIZLI TRENLE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI AMACIYLA 
PROJELER GELİŞTİRDİKLERİNİ KAYDETTİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan Ankara-Niğde Otoyo-

lu Projesi’ni incelemek üzere Niğde’ye gitti. 
Turhan, kendisini havalimanında karşılayan 
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile gö-
rüşerek, Nevşehir’deki projelere ait bilgiler 
aldı. Ardından Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu 
inşaatını inceledi. Türkiye’nin kuzey ve güney 
bölgelerini birbirine bağlayan Ankara-Niğde 
Otoyolu, Kapıkule’den başlayıp Türkiye’nin 
güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının 
da son halkasını oluşturuyor. Proje Yap-İş-
let-Devret (YİD) yöntemiyle inşa ediliyor. 
Projenin ana yol uzunluğu 275 kilometre, 
bağlantı yollarının uzunluğu 55 kilometre ol-
mak üzere toplam 330 kilometreden oluşu-
yor. Otoyolun tamamlanması ile Edirne’den 
başlayıp İstanbul, Bolu, Ankara ve Pozantı 
üzerinden Adana’ya ve oradan Şanlıurfa’ya 
erişim sağlanabilecek.

BAKAN TURHAN 
MALATYA’DA 

ANKARA-NİĞDE 
OTOYOLU’NDA 
İNCELEME  
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Toplam fiber abone sayısının 
da bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yaklaşık yüzde 17,6 artışla 2,9 
milyona ulaştığını belirten Turhan, 
kablo internet abone sayısının yıllık 
yüzde 12,8 artarak 958 bine 
ve xDSL abone sayısının yıllık 
yüzde 7,7 artarak 9,6 milyona 
ulaştığını ifade etti. Bakan Turhan, 
gelişen altyapılar ve teknolojinin 
getirdiği yüksek hızların abonelerin 
ortalama veri kullanımlarına pozitif 
etki ettiğine dikkati çekerek, bu 

kapsamda yılın ilk çeyreğinde mobil 
veri kullanımının aylık ortalama 
4,9 gigabayt olurken, sabit internet 
kullanımının ise aylık ortalama 107,5 
gigabayt olduğunu dile getirdi. Hem 
mobil hem de sabit genişbant için 
olmazsa olmaz konumundaki fiber 
altyapı yatırımları konusunda başarılı 
geçen 2018’in ardından bu yıl da 
yatırımların sürdüğünü vurgulayan 
Turhan, toplam fiber altyapı 
uzunluğunun birinci çeyrek sonunda 
360 bin kilometreyi aştığını kaydetti.

FİBER ALTYAPI 360 BİN KİLOMETREYİ GEÇTİ

gelir elde ettiği bilgisini verirken, “Mobil 
operatörlerin gelir toplamı 11,7 milyar 
lira oldu. Bunların dışında kalan diğer 
işletmecilerin gelirlerinin toplamı ise 
3,7 milyar liraya ulaştı.” diye konuştu. 
5G ve ötesi mobil hizmetlerin yakın 
zamanda Türkiye’de de verilebilmesi 
için çalışmaların sürdüğünü anımsatan 
Turhan, şöyle devam etti: “5G ve 
ötesi mobil hizmetlerin yaygınlığının 
ve kalitesinin artması için elektronik 
haberleşme sektöründeki yatırımların 
belli bir seviyenin üzerinde olması 
gerekiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 
işletmeciler tarafından yapılan 
yatırımların toplam tutarı 2,1 milyar 

liranın üzerinde gerçekleşti. Türk Telekom 
ve mobil operatörlerin yatırımları ise 
yaklaşık 1,7 milyar liraya yaklaştı.”

“MOBİL ABONE SAYISI 81 MİLYON OLDU”
Türkiye’de mobil hizmetler abone sayısı 
ve kullanım miktarlarında düzenli artış 
olduğunu ifade eden Turhan, mobil 
hizmetlerde yılın ilk çeyreği itibarıyla 
abone sayısının 81 milyona ulaştığını, 
nüfusa göre mobil abone yaygınlığının 
(penetrasyonunun) yüzde 98,7 olduğunu 
bildirdi. Turhan, bu abonelerin 72,4 
milyonunun 4,5G hizmeti aldığını, 
bununla birlikte cihazı ve SIM kartı 
4,5G ile uyumlu olan, aktif olarak 
4,5G hizmetini kullanabilen abonelerin 
sayısının 41,8 milyona çıktığını, 4,5G’nin 
yaygınlaşmasıyla 3G abone sayısının 
6,4 milyona gerilediğini aktardı. Mobil 
teknolojilerin bireylerin haberleşmesinin 
yanı sıra makinelerin birbiriyle 
haberleşmesi için de kullanıldığını anlatan 
Turhan, makineler arası iletişim (M2M) 
olarak ifade edilen bu hizmetin Türkiye’de 
de giderek büyüyen bir yapıda olduğunu 
dile getirdi. Turhan, 2011’de sadece 1,1 
milyon olan M2M abone sayısının bu yılın 
ilk çeyreği sonu itibarıyla 6,7 milyona 
ulaştığını belirterek, sadece bu çeyrekte 
1,5 milyon abonelik artışı gerçekleştiğini 
söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
yılın ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan 
“Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 
3 Aylık Pazar Verileri Raporu” ışığında 
sektöre yönelik değerlendirmede 
bulundu. Yılın ilk çeyreğinde, sektörün 
geçmiş dönemlerdeki büyüme eğilimini 
sürdürdüğünü belirten Turhan, 
bu büyümenin elde edilen gelirler, 
yapılan yatırımlar ve abone sayılarına 
bakıldığında daha detaylı görüldüğünü 
söyledi. Turhan, elektronik haberleşme 
sektöründeki işletmecilerin yılın ilk 
çeyreğinde 15,4 milyar liranın üzerinde 

HABERLEŞMEYE 3 AYDA 
2,1 MİLYAR TL YATIRIM 
BAKAN TURHAN, BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE İŞLETMECİLER TARAFINDAN HABERLEŞME 
ALTYAPISINA YAPILAN TOPLAM YATIRIMIN 2,1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ. 
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YARIMCA LİMANI’NIN DEMİRYOLU 
BAĞLANTISININ AÇILIŞINI YAPAN 
BAKAN TURHAN, “YARIMCA, ÇİN’DEN 
LONDRA’YA KESİNTİSİZ BAĞLANTI 
SAĞLAMIŞ OLDU.” DEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, DP World Yarımca Limanı 

Demiryolu Bağlantısı Açılış Töreni’ne ka-
tıldı. Törende yaptığı konuşmada Turhan, 
Türkiye’nin lojistik noktasında doğal üs ko-
numunda olduğunu belirterek, bu nedenle 
tam bir ulaşım seferberliği başlattıklarını 
dile getirdi. Çalışmalarının yalnızca kamu 
eliyle gerçekleşmeyeceğini, bundan do-
layı serbestleştirme politikalarının önünü 
açtıklarını anlatan Turhan, şöyle devam 
etti: “Özel sektörümüz de taşın altına elini 
koysun, gücümüze güç katsın istedik. DP 
World, kendi imkânlarıyla yapmış olduğu 
1 kilometrelik demiryoluyla dev Yarımca 
Limanı’nı ana demiryolu hattına bağlama 
başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sek-
törümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı 
zamanda. Bu modern liman sayesinde 
Türkiye’nin demiryolu olan her köşesine 
hizmet verebilme imkânına kavuşmuş bu-
lunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük 
önem verdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş 
açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca 
Limanı sayesinde Çin’den Londra’ya kadar 
doğrudan bağlantı sağlamış oldu.”

“7 LİMANA DAHA BAĞLANTI SAĞLAYACAĞIZ”
Yük potansiyeli olan merkezlere demiryolu 
bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak 
hatları yapımının da önem taşıdığına dikkat 
çeken Turhan, “Bu konudaki çalışmalarımı-
za da hızla devam ediyoruz. Toplam uzun-
luğu 433 kilometre olan 281 adet iltisak 
hattımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde 
38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman 
ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisi-
ne yönelik toplam 294 kilometre uzunlu-
ğunda iltisak hattı yapılmasını planladık.” 
dedi.  Yüklerin daha hızlı ve ekonomik ola-

rak taşınması amacıyla limanlara da de-
miryolu bağlantıları yaptıklarını açıklayan 
Turhan, “Halen 10 liman ve 4 iskeleye ol-
mak üzere toplam 85 kilometre demiryolu 
bağlantısı bulunmaktadır. Filyos, Çandarlı 
gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana 
daha bağlantı sağlayacağız. İnanıyorum ki, 
bu durumda limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarı 460 milyon tondan, milyar tonlara 
çıkacaktır. Bu rakam 2003 yılında sadece 
149 milyon tondu. Maksat sanayicimizin 
önünü açmak, yükünü hafifletmek, pazara 
kolay ulaşmasını sağlamaktır.” ifadelerini 
kullandı. Kendi öz kaynaklarıyla adım atam 
işletmecileri takdir ettiklerini belirten Tur-
han, limanın demiryoluyla buluşmasının 
aynı zamanda geniş ve büyük bir vizyonu 
ortaya koyduğunu belirtti. Açılış konuşma-
larından sonra Turhan, DP World Simülas-
yon Merkezinde incelemelerde bulundu.

ÇİN’DEN 
LONDRA’YA 
KESİNTİSİZ 
BAĞLANTI
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Yolu’nun kavşak noktasında yer alan 
Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık ticaret 
akışını kontrol edebilmek için lojistik 
merkez çalışmalarını hızlandırdığını 
belirten Turhan, “Bu kapsamda yapımı 
planlanan 21 lojistik merkezin dokuzu 
işletmeye açıldı. Mersin ve Konya Kayacık 
lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars 
lojistik merkezinin yapımı devam ediyor. 
Sekizinin ise ihale, proje ve kamulaştırma 
çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi. 

TÜM YOLLAR TÜRKİYE’DE BİRLEŞECEK 
Türkiye’nin ulaştırma politikalarının 
temel ekseninin Çin’den Londra’ya 

kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak 
üzere şekillendiğini ve Türkiye’nin ticaret 
kervanlarının yeni rotası olması için uğraş 
verdiklerini ifade ede Turhan, “Bakü-Tifls-
Kars Demiryolu hattı da Çin’den ve Orta 
Asya’dan ülkemize ulaşan tüm yolları 
birleştiren bir altyapı olarak çok büyük 
önem taşıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Bakü’den Kars’a uzanan bir 
demiryolu hattının, Hazar geçişli orta 
koridorun önemli bir parçası olduğunu 
belirten Turhan, “Çin ve Avrupa arasındaki 
ticaret bugün günde 1,5 milyar dolara 
ulaştı. Bunun 5-6 yıl içinde 2 milyar doları 
geçmesi bekleniyor.” şeklinde konuştu. 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattının tam kapasite ile çalışabilmesi 
için hattın tamamlayıcısı olan yolların 
bitirilmesinin hayati önem taşıdığının 
altını çizen Turhan, “Bu nedenle 
Türkiye içinde yapılan devasa projeler 

de Bir Kuşak Bir Yol projesi için büyük 
önem arz ediyor. Marmaray Tüp 
Geçidi, Yavuz Sultan Selim  
Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve Avrasya Tüneli, Osmangazi 
Köprüsü, hızlı tren ve yüksek hızı 

tren hatları, Kuzey Ege Limanı, 
Gebze Orhangazi- İzmir Otoyolu, 
1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul 
Havalimanı gibi mega projelerle de bu 
koridorun sağladığı yararı ve önemi 
artırıyoruz.” dedi.

MEGA PROJELER DESTEK VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, “Bir Kuşak 

Bir Yol projesi” kapsamında çalışmaları 
süren Modern İpek Yolu ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.  Asya ve Avrupa 
arasında, doğu-batı güzergâhında, kuzey, 
güney ve orta koridor olmak üzere 3 
ana koridor bulunduğuna dikkat çeken 
Turhan, “Orta koridor olarak adlandırılan 
ve Çin’den başlayarak Orta Asya ve Hazar 
bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
bağlayacak hat, tarihi İpek Yolu’nun 
devamı olarak büyük öneme sahip.” 
dedi.  Asya ve Avrupa arasında yeniden 
canlandırılmaya çalışılan Modern İpek 

BAKAN TURHAN, LOJİSTİK MERKEZ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİKLERİNİ BELİRTEREK, 
AMAÇLARININ TÜRKİYE’Yİ TİCARET KERVANLARININ ROTASI YAPMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

TÜRKİYE, TİCARET KERVANLARININ

ROTASI OLACAK
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin 

Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 
“Gaziantep İçin Harekete Geçme Çalıştayı” düzenlendi. 
Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 
Erol Yanar katıldı. Çalıştayda konuşan İskurt, üçüncüsü 
düzenlenen farkındalık odaklı çalıştayın, daha öncekilerde 
olduğu gibi başarıya ulaşacağını ifade etti. İskurt, raporlara 
göre Gaziantep’in birçok ilde olmayan kaliteli erişilebilir 
uygulamalara sahip olduğunu dile getirerek, “Gaziantep, 
proje sonunda çıkarılacak yol haritasına en kolay uyum 
sağlayacak illerin başında geliyor. Çalışmaların engelli ve 
yaşlı bireyler tarafından takdir edilmesi, bizim ne kadar 
doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. 2003 yılından 
itibaren Türkiye’yi geç kaldığı hizmetlerle buluşturmanın 
büyük bir gayreti içerisinde olduk.” dedi. Strateji Geliştirme 
Başkanı Yanar ise Türkiye’de yolcu taşımacılığının 
erişilebilirlik düzeyinin artırılmasının, Türkiye’nin ortak 
başarısı olacağını, o yüzden hayata geçirilen projenin de 
tüm paydaşların katkılarıyla hayata geçirildiğini vurguladı. 

ENVER İSKURT, 
“GAZİANTEP İÇİN 
HAREKETE GEÇME 
ÇALIŞTAYI”NA KATILDI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, başarılı bilişim şirketlerinin ödüllendirildiği 

Bilişim 500 ödül törenine katıldı. Törende bilişim sektörünün 
önemini anlatan Sayan, 2023 vizyonuna uygun olarak adım 
attıklarını belirterek, Türkiye’nin artık çok daha emin adımlarla 
geleceğe yürüdüğüne dikkat çekti. En büyük hedeflerini Türkiye’nin 
dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almasını sağlamak olarak 
açıklayan Sayan, Bilişim 500’e girmeye hak kazanan şirketlerden 
bu konuda destek istedi ve kendilerinin de her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını ifade etti. Sayan yaptıkları çalışmaları 
anlatarak, “Bakanlık olarak bir yandan vatandaşlarımıza en 
yeni teknolojilerin sunulmasını hedeflerken, diğer taraftan da 
bu hizmetleri alan tüketicilerin güçlendirilmesine büyük önem 
veriyoruz. Tüketici talep ve ihtiyaçlarının gözetilmesi, kaliteli 
hizmet almaları ve hayatlarının kolaylaştırılması her zaman 
önceliklerimiz arasında. Artık dünya ‘tüketicinin güçlendirilmesi 
(consumer empowerment)’ kavramı üzerinde daha da önemle 
duruyor. İnsanı merkeze alan çalışmalar yürüttüğümüzde, başarı 
da kaçınılmaz oluyor.” ifadelerini kullandı.

SAYAN: HEDEF İLK 10 
ARASINDA YER ALMAK
BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİNİ VURGULAYAN BAKAN 
YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN, 2023 VİZYONUNA 
UYGUN OLARAK ADIM ATTIKLARINI BELİRTTİ.  

BAKAN YARDIMCISI ENVER İSKURT:  
“2003 YILINDAN İTİBAREN TÜRKİYE’Yİ GEÇ 
KALDIĞI HİZMETLERLE BULUŞTURMANIN 
GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUK.”

Bakan Yardımcısı Enver İskurt, down sendromlu bireylerden 
oluşan gösteri ekibi ile biraraya geldi.
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Lojistik Koordinasyon Kurulu 16. Toplantısı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un 

Başkanlığında; TOBB, TİM temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda limanlar, Organize Sanayi Bölgeleri, 
endüstri bölgeleri ve yük merkezleri gibi özel firmaların 
bir arada bulunduğu alanların demiryolu bağlantısına 
ihtiyaç duyduğuna işaret edildi. Toplantıda söz konusu 
alanların iltisak hatları ile demiryollarına bağlanmasının 
önceliklendirilmesi gerektiğine değinildi. Gümrüklerde 
Lojistik maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar, deniz 
limanlarında ücret uygulamaları ile havayolu, denizyolu 
ve demiryolu taşımalarında basitleştirilmiş transit rejim 
uygulamaları konularında katılımcılarla görüşmeler 
yapan Dursun, dünya kargo pazarında Türkiye’nin payının 
artırılmasına yönelik çözümler üzerine çalıştıklarını belirtti.

LOJİSTİK KURULU SELİM 
DURSUN BAŞKANLIĞINDA 
TOPLANDI 
BAKAN YARDIMCISI SELİM DURSUN, DÜNYA 
KARGO PAZARINDA TÜRKİYE’NİN PAYININ 
ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER 
ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ. 

Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim 

Kurumu Başkanı Ömer 
Abdullah Karagözoğlu, 
Huawei 5G Etkinliğinde 
konuştu. Karagözoğlu, 
5G ile ilgili yenilikleri, 
fırsatları, gelişmeleri, 
yapılan çalışmaları ve 
başarı hikâyelerini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade 
etti. Türkiye’nin 5G ve ötesine hazırlandığı bu dönemde elektronik 
haberleşmeden sorumlu düzenleyici kurum olarak kendilerine 
düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını dile getiren 
Karagözoğlu, çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Karagözoğlu, 
“3GPP tarafından 2017 yılı Aralık ayında 5G standartlarının 
uçtan uca olmayan (non- standalone) kısmı tamamlandı. 3GPP, 
2018 yılı Haziran ayında da bağımsız (standalone) 5G Yeni 
Radyo spesifikasyonunu tamamladı. Bu durum mobil şebeke 
için uçtan uca yeni bir mimari sunmakta ve yeni iş modelleri 
geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte 2020 yılında 
Sürüm 16’nın yayınlanması hedefleniyor.” dedi.

5G ÇALIŞMALARI HIZ 
KESMEDEN DEVAM EDİYOR 

Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat 
treni, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Gürcistan 

Demiryolları Genel Müdürü David Peradze’nin katılımlarıyla 
Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törenle uğurlandı. Törende konuşan Uygun, Uzak Doğu’dan 
Avrupa’nın batısına kadar uzanan demiryolu ulaşım ağının orta 
koridorunda yer alan bir ülke olarak demiryollarına büyük 
önem verildiğini vurguladı. Uygun, cam sanayisinde kullanılan 
soda külü ve demir/çelik sanayisinde kullanılan demir cevheri 
taşıyacak trenin, Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek 
ilk ihracat treni olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Ayrıca 
söz konusu tren, Gürcistan’dan ülkemize gelirken Ahılkelek 
İstasyonu’nda bojileri değiştirilmiştir. Böylelikle iki ülke 
demiryolu hatlarındaki ray açıklığından doğan uyumsuzluk 
giderilmiş, yüklerin elleçlenmesinden doğan iş gücü ve zaman 
kaybı önlenmiştir.” diye konuştu. 

GÜRCİSTAN’A İLK İHRACAT 
TRENİ YOLA ÇIKTI 



15 LİMANA YEŞİL 
LİMAN SERTİFİKASI
BAKAN TURHAN, LİMAN TESİSLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN 
BAŞLATILAN ‘YEŞİL LİMAN’ PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN LİDER 
LİMANLARINDAN 15’İNE SERTİFİKALARINI TESLİM ETTİ. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Bakanlık binasında 

gerçekleştirilen Yeşil Liman Sertifika 
Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada 
Turhan, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri 
değerlendirdi. Türkiye’nin egemenlik 
haklarına rağmen bölgede “fırtına 
koparıldığını” belirten Turhan, şöyle devam 
etti: “Akdeniz, altıyla üstüyle birilerinin ne 
arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin 
sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası 
çerçeveler belli. Buna rağmen bize, ‘orada 
ne işiniz var?’ deme cüretinde bulananlara, 
tek kelimeyle ‘hakkımızı yedirtmeyiz’ 
diyoruz. Bizim için tek bir çakıl taşımız 
ne kadar kıymetli ve vazgeçilmezse bir 
damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli 
ve vazgeçilmezdir. Denizlerimizde liman 
yapmak ne kadar hakkımız ise egemenlik 
haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda 
sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar 
hakkımızdır.”  

“TÜRKİYE’DE DENİZCİLİĞİN EKONOMİK 
BÜYÜKLÜĞÜ 18 MİLYAR DOLARI AŞTI”
Denizcilikteki gelişmelere değinen Bakan 
Turhan, sektörün daha da gelişmesi, 
denizlerden sağlanan imkânların artması, 
kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en 
etkin şekilde kullanılması hususlarına büyük 

önem verdiklerini belirtti. Uluslararası deniz 
ticaretinin 2017’de yüzde 4’lük büyümeyle 
son 5 yılın en hızlı büyümesini yakaladığını 
ve geçen yılsonu itibarıyla 11 milyar tona 
ulaştığını dile getiren Turhan, yaklaşık 17 
trilyon dolar olan dünya ticaretinin 10 
trilyon dolarlık bölümünün denizyoluyla 
gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Turhan, 
Türkiye’de denizciliğin ekonomik 
büyüklüğünün 18 milyar doları aştığını ve 
sektörün 1 milyona yakın istihdam sağladığını 
belirterek, altyapıları ve operasyonel 
verimlilikleriyle birden çok limanı, dünya 
sıralamasında üst sıralara taşımanın temel 
hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti. 

Ticari gelişmelere bağlı olarak 
limanlardaki trafik yoğunluğunun 
yılda ortalama yüzde 3 arttığını 
dile getiren Turhan, bunun, lojistik 
zincirinin en önemli halkasını 
teşkil eden ve kent merkezlerinde 
veya yakınında hizmet veren 
limanların çevre kirliliği, iş sağlığı 
ve güvenliğiyle yönetim sorunlarını 
da beraberinde getirdiğini söyledi. 
Turhan, Yeşil Liman Projesi’ni bunun 
için hayata geçirdiklerini belirterek, 
“Amacımız limanlarımızda çevre, 
iş sağlığı ve güvenliği konularında 
etkin yönetim bilincinin oluşmasını 
sağlayarak, buraların uluslararası 
rekabet gücünü artırmaktır.” dedi. 
Turhan, elleçleme ekipmanlarında 
fosil yakıt yerine elektrik tercih 
edildiğinde, hem operasyon 
maliyetlerinin yüzde 70-80 azaldığını 
hem de çevreye verilen zararın en alt 
seviyelere indirildiğini vurgulayarak, 
işletmecilerin bunu göz ardı 
etmeyeceği kanaatinde olduğunu 
dile getirdi. Turhan, uluslararası 
trafiğe açık diğer limanların 
da bu sertifikaya sahip yerler 
olabilmeleri için çalışmaların devam 
ettiğine dikkat çekerek, denizcilik 
sektöründeki değişimi etkileyecek 
unsurlar arasında enerji verimliliği, 
çevre dostu taşımacılık, yeşil 
gemi, yeşil liman ve bunlara ilişkin 
inovasyonların geldiğini anlattı.

“LİMANLARDAKİ TRAFİK 
YOĞUNLUĞU YILLIK 
YÜZDE 3 ARTIYOR”


