




Konum

Güncel
Durum

29 Ekim 2018 tarihinde yılda 
90 milyon yolcuya hizmet 
verecek ilk etabı açıldı.

Tamamlanma

Tarihi

Dört etaptan oluşan projenin 
tamamının 2028’e kadar 
tamamlanması öngörülmektedir.

İstanbul Havalimanının hizmete 
girmesiyle Türkiye, kuzey-güney ve 
doğu-batı aksları arasındaki en önemli 
transit merkez konumuna gelmiştir. 
76,5 milyon metrekarede inşa edilen 
İstanbul Havalimanı, hizmete verilen 
ilk etabı ile birlikte yılda 90 milyon 
yolcuya, tamamlandığında ise 200 
milyon yolcuya hizmet verecek. 225 
bin kişiye istihdam sağlayacak, 250'si 
dış hatlar olmak üzere 300'den fazla 
uçuş noktası ile havalimanımız 
dünyanın en büyük havacılık 
merkezlerinden biri olacaktır.
Türkiye'ye sefer düzenleyemeyen 
havayolu şirketleri, İstanbul 
Havalimanına tahditsiz uçuş 
yapabilecek, dünya nüfusunun üçte 
biri İstanbul'a direkt bağlanacak ve bu 
havalimanı kullanılarak dünyanın her 
yerine ulaşılabilecektir.

Projenin
Kazandırdıklarıİstanbul / Yeniköy

Akpınar yerleşimleri arasında





Konum

İstanbul/Kazlıçeşme
Ayrılık Çeşmesi

Güncel
Durum

Vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur. 

Tamamlanma

Tarihi

29 Ekim 2013

Sadece Anadolu ve Avrupa yakalarını değil, bir 
anlamda, Pekin ile Londra arasını kesintisiz demiryolu 
hattı ile birleştirecek Marmaray’ı 2013 - 2017 yılları 
arasında toplamda 233,97 milyon kişi kullandı.

Marmaray projesi, Avrupa ve Asya yakasını İstanbul 
Boğazı'nın altından birleştiren Gebze ve Halkalı 
arasında konumlandırılan üç bölümden oluşuyor. 185 
dakika süren Gebze ve Halkalı arası yolculuk süresi, 
Marmaray projesi kapsamında iyileştirilmiş banliyö 
demiryolu sistemi hizmete açıldığında söz konusu 
yolculuk 105 dakika sürecek. Bostancı ve Bakırköy 
arası 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası ise 12 
dakikada geçilebilecek. 

60 metre derinliği ile "dünyanın en derin batırma 
tüneli" özelliğine sahip olan Marmaray, Sirkeci 
İstasyonu'nun güney girişinde yer alan yürüyen 
merdivenler, 61 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 
yürüyen merdiveni olma özelliğini de taşımaktadır.

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

İstanbul/Kazlıçeşme
Göztepe arası

Güncel
Durum

Vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur. 

Tamamlanma

Tarihi

22 Aralık 2016

İstanbul’da doğu-batı aksında özellikle doruk 
saatlerde yoğun trafik oluşmaktadır. Haliç üzerindeki 
Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ile Boğaziçi 
Köprüsü’nün trafik yüklerini azaltarak İstanbul’un daha 
dengeli bir şehir içi ulaşımına hizmet etmektedir.

Projenin başlangıç ve bitiş noktaları arasında karayolu 
ile yolculuk süresi ortalama 42 dakika olan seyahat 
süresi 15 dakikaya inmiştir.

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

İzmir/Çandarlı

Güncel
Durum

Proje kapsamında; 480 metrelik taş dolgu 
dalgakıran, 1.020 metrelik kazıklı dalgakıran 
imalatı tamamlanmıştır. Üstyapı için YİD modeli 
düşünülmektedir. Liman geri sahasında alternatif 
sanayi tesisi kurularak limanın işletilmesine yönelik 
değerlendirmeler yapılmaktadır.

Tamamlanma

Tarihi

Ocak 2014

İlk etabı aşama aşama 4 milyon TEU 
olacak proje tamamlandığında 10 
milyon TEU kapasite ile Avrupa’nın ilk 
10 limanı arasında yer alacaktır. 
Avrupa ile Orta Doğu arasındaki 
potansiyel trafikten kaynaklanan 
kombine taşımacılık zincirinde, 
aktarma merkezi olarak planlanmıştır.

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

Ordu Giresun arası

Güncel
Durum

Vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur.

Tamamlanma

Tarihi

22 Mayıs 2015

Havalimanı, coğrafi özellikleri 
nedeniyle karayolu ulaştırmasının 
oldukça güç gerçekleştiği Ordu ve 
Giresun’da yurt içi ve yurt dışı 
havayolu yolcu taşımacılığı için önemli 
bir alternatif oluşturmaktadır. 
Türkiye’de ve Avrupa’da ilk defa 
altyapı ve üstyapısıyla deniz üzerine 
bir havalimanı yapılmıştır.

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

50° doğu yörüngesi

Güncel
Durum

Türksat 4B Uydusu, 16 Ekim 2015 
tarihinde Kazakistan’da bulunan 
Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya 
fırlatılmış, 21 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 
aktif olarak kullanılmaktadır.

Tamamlanma

Tarihi

Ekim 2015

50° doğu lokasyonunda ilk defa 
Türksat uydusu işletilmektedir.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(ITU) nezdinde 50° doğu 
lokasyonunda adımıza kayıtlı frekans 
haklarımızın korunması sağlanmıştır.
 
Ka-Bant’ta sağlanan 20 bin ilave 
terminal kapasitesi ile, uydu üzerinden 
uygun maliyetli internet 
sunulmaktadır.
 
Uydu üretim sürecinde Türksat 
mühendisleri eğitim ve sertifikasyon 
programlarına katılmışlardır.

Projenin
Kazandırdıkları



50° doğu lokasyonunda ilk defa 
Türksat uydusu işletilmektedir.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(ITU) nezdinde 50° doğu 
lokasyonunda adımıza kayıtlı frekans 
haklarımızın korunması sağlanmıştır.
 
Ka-Bant’ta sağlanan 20 bin ilave 
terminal kapasitesi ile, uydu üzerinden 
uygun maliyetli internet 
sunulmaktadır.
 
Uydu üretim sürecinde Türksat 
mühendisleri eğitim ve sertifikasyon 
programlarına katılmışlardır.



Konum

Kars-Gürcistan sınırı

Güncel
Durum

Dizel işletmeciliğe açılmıştır.

Tamamlanma

Tarihi

30 Ekim 2017

Ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasındaki kesintisiz demiryolu 
bağlantısının sağlanarak tarihi İpek 
Yolu’nun canlandırılması ve bu şekilde 
ülkeler arası ekonomik ve kültürel iş 
birliğinin geliştirilmesine hizmet 
etmektedir.

İlk aşamada 1 milyon yolcu ve 6,5 
milyon ton yük, 2035 yılı sonunda ise 
3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük 
taşıma kapasitesi hedeflenmektedir.

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

İstanbul

Güncel
Durum

Vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulmuştur.

Tamamlanma

Tarihi

26 Ağustos 2016

İstanbul’da ağır vasıta ve transit 
trafiğin şehir içinden 
uzaklaştırılmasıyla hem trafiğin 
rahatlaması hem de hava ve ses 
kirliliği gibi çevre sorunlarının ortadan 
kaldırılması hedeflenmektedir.

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

İzmit Körfezi

Güncel
Durum

Vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur. 

Tamamlanma

Tarihi

1 Temmuz 2016

Osmangazi Köprüsü ile Körfezi geçmek 1 saat 
30 dakikadan 6 dakikaya inmiştir. Böylece 
Gebze-İzmit aksının trafik yükü önemli bir ölçüde 
rahatlamıştır. 

Projenin
Kazandırdıkları





Konum

Rize Erzurum

Güncel
Durum

Ovit Tüneli, Rize ili İkizdere ilçesi üzerinden 
İspir’e bağlanmaktadır. Proje bünyesinde 14,3 
kilometre çift tüp tünel ve 3 kilometre bağlantı 
yolu bulunmaktadır. Tünelin tamamlanmasıyla 
mevcut yol 3,8 kilometre kısalmıştır.

Tamamlanma

Tarihi

13 Haziran 2018

Gerek coğrafya gerekse iklim şartları 
sebebiyle ulaşım açısından çok zor bir 
güzergah Ovit Tüneli ile aşılmış olup, 
GAP illeri önce Doğu Karadeniz 
Bölgesine oradan da diğer komşu 
ülkelere yüksek standartlı bir yol ile 
bağlanmıştır. Böylece GAP bölgesinde 
üretilen malların Karadeniz limanlarına 
çıkarılarak Rusya, Ukrayna, Kafkaslar 
ve Türki Cumhuriyetlere ihracı 
kolaylaşmıştır.

Projenin
Kazandırdıkları







Konum

İstanbul

Güncel
Durum

Projenin Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de içeren 
Odayeri – Paşaköy (148 kilometre, bağlantı yolları ve 
kavşak kolları dahil 215 kilometre) kesimi 26 Ağustos 
2016’da hizmete verilmiş olup, Kınalı-Odayeri (80 
kilometre)  ve Kurtköy-Akyazı (170 kilometre) 
kesimlerinde çalışmalar devam etmektedir.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2019

İstanbul’daki transit trafik yükünün hafifletilmesi, 
araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, 
yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir 
yol ile zamandan tasarruf edilerek transit geçişin 
sağlanması, diğer ulaşım modları ile entegrasyonun 
sağlanmasıyla İstanbul şehir içi trafiğinde yaşanan 
yoğunluğun azaltılması, yoğun trafikten kaynaklanan 
hava kirliliği ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılması 
öngörülmektedir.

Projenin
Kazandıracakları



405 km

Sivas
Yozgat

Yerköy

KırıkkaleEskişehir
Polatlı

Ankara

Konya



Konum

Ankara-Sivas Güzergahı

Güncel
Durum

405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 
Demiryolu projesinin altyapı çalışmalarında %85 fiziksel 
ilerleme sağlanmıştır. Üstyapı ve elektromekanik 
sistemler için ise Kayaş-Yerköy (143 kilometre) ve 
Yerköy-Sivas (250 kilometre) olmak üzere iki kesim 
halinde çalışmalar devam etmektedir.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2018 yılı sonunda tamamlanması ve 2019 
yılı içerisinde test sürüşlerine başlanması 
planlanmaktadır.

Proje ile İran ve Kafkasya’dan gelen 
hatlarla buluşacak 603 kilometrelik 
Ankara-Sivas demiryolu 405 
kilometreye düşecek ve seyahat süresi 
12 saatten 2 saate inecektir. 

Projenin
Kazandıracakları



Eskişehir

Afyonkarahisar

Uşak
Manisa

İzmir

Polatlı

Ankara

Konya

624 km



Konum

Ankara-İzmir Güzergahı

Güncel
Durum

Proje kapsamında 6 kesimde altyapı çalışmaları 
devam etmekte olup, %33 fiziki ilerleme 
sağlanmıştır. Üstyapı için 2 kesim halinde ihale 
süreci devam etmekte olup, 2018 yılında her 2 
kesimde de çalışmalar yürütülecektir.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

Ankara-Afyonkarahisar-Uşak kesiminin 
2019 yılı sonunda Uşak-Manisa-İzmir 
kesiminin 2020 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır.

Mevcut Ankara-İzmir demiryolu 824 
kilometre olup, seyahat süresi yaklaşık 
14 saattir. Projenin tamamlanması iki 
şehir arası mesafeyi 624 kilometreye 
ve seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya 
düşürecektir.

Projenin
Kazandıracakları



Ankara

Polatlı

Konya

Eskişehir
Bilecik

Bursa

İstanbul

105 km



Konum

Bursa-Bilecik Güzergahı

Güncel
Durum

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 103 kilometre 
uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında 200 
kilometre/saat hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli 
hızlı tren hattı iki kesim halinde yapılmaktadır.

Bursa-Yenişehir (56 kilometre) kesiminin 16,5 kilometresi tünel 
olup, 6,8 kilometresi (%41) tamamlanmıştır. Geri kalanında 
çalışmalar devam etmektedir. Altyapı yapımının genelinde 
%30 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 

Yenişehir-Osmaneli (47 kilometre) altyapısı ile 
Bursa-Yenişehir-Osmaneli üstyapı ve elektromekanik ihale 
süreci devam etmektedir.  

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2020

Projenin tamamlanmasıyla gelişmiş 
sanayi şehri olan Bursa’nın 61 yıllık 
demiryolu hasreti sona erecek, Bursa; 
İstanbul, Eskişehir, Konya ve Ankara’ya 
bağlanacaktır.

Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, 
Bursa-Eskişehir arası 1 saat ve 
Bursa-İstanbul ise 2 saat 15 dakika 
olacaktır.

Projenin
Kazandıracakları



İzmir

Manisa

Balıkesir

Bursa

Yalova

Kocaeli



Konum

Kocaeli-Bursa
Balıkesir-Manisa-İzmir

Güncel
Durum

Osmangazi Köprüsü’nün hizmete girmesi ile beraber, 
Gebze-İzmit aksının trafik yükü önemli bir ölçüde rahatlamış 
Körfezi geçmek 1 saat 30 dakikadan Osmangazi Köprüsü ile 
6 dakikaya inmiştir. 

Gebze-Bursa (Osmangazi Köprüsü dahil) 78 kilometrelik 
kesim,  Kemalpaşa Ayr.-İzmir arasındaki 19 kilometrelik kesim 
ile 6,5 kilometrelik Kemalpaşa bağlantı yolu ile muhtelif 
kesimlerde 115 kilometre binder seviyesinde olmak üzere 433 
kilometrelik projenin toplam 219 kilometrelik kesimi 
tamamlanmıştır.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2019

Otoyol Türkiye’nin en büyük 
metropolitanı ve sanayi kenti olan 
İstanbul’u Türkiye’nin diğer büyük 
sanayi kentleri olan İzmit, Bursa ile 
birlikte Yalova, Balıkesir, Manisa 
üzerinden İzmir’e bağlayacaktır. 
Türkiye nüfusunun %44’ünün yaşadığı, 
GSYİH’nın %65’ini oluşturan 
coğrafyaya hizmet eden projenin 
tamamı (433 kilometre) bitirildiğinde 
İstanbul-Bursa-İzmir aksının trafik 
yükü %50 seviyesinde azalacaktır. 
Ortalama 8-9 saat süren İstanbul-İzmir 
yolculuğu 3-3,5 saate, Bursa 1 saate, 
Eskişehir 2-2,5 saate düşecektir.

Projenin
Kazandıracakları



Tekirdağ

Çanakkale

Balıkesir



Konum

Tekirdağ-Çanakkale

Güncel
Durum

İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye 
bağlayacak olan projenin toplam uzunluğu bağlantı yolları 
dahil 352 kilometredir. Malkara-Çanakkale Kesimi, Tekirdağ’ın 
Malkara ilçesinden başlayarak Çanakkale Boğazı’nı geçmekte 
olup toplam uzunluğu bağlantı yolları dahil 101 kilometredir. 

Projede yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü; Cumhuriyetimizin 
100. kuruluş yılını simgeleyecek şekilde 2023 metre orta 
açıklığa sahiptir.  Bu orta açıklık ile dünyanın en uzun asma 
köprüsü olacaktır.

18 Mart 2017‘de çalışmalara başlanılmıştır. 

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2022

Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç 
Anadolu’nun batısına, Adana-Konya 
aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine 
yönelecek karayolu trafiği için İstanbul 
Boğazı Geçişine yeni bir alternatif 
oluşturulacaktır. 

Ülkemizin önemli hizmet, sanayi ve 
turizm sektörlerine ilişkin kuruluşların 
yoğun olarak yer aldığı, önemli nüfus 
barındıran Trakya ve Batı Anadolu 
Bölgesinde sosyal ve ekonomik 
ilerlemeye ivme kazandırılacaktır. 

Ayrıca Gebze-İzmir otoyoluna Balıkesir 
civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, 
Antalya gibi turizm merkezlerinin 
Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe 
kısaltılmış olacak ve turizm 
sektöründe gelişme sağlanacaktır. 

Projenin
Kazandıracakları



Ankara

Kırşehir

Nevşehir

Aksaray

Niğde



Konum

Aksaray Nevşehir Niğde

Güncel
Durum

Ankara - Niğde Otoyolu; Edirne’den 
Şanlıurfa’ya uzanan TEM otoyolunun eksik 
bölümünü oluşturmaktadır. 24 Ağustos 2017 
tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara 
başlanmıştır.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2020

Avrupa - Türkiye – Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesi 
ülkelerinin transit geçiş ve ticaret hacminin yükünü 
taşıyan TEM otoyolunun Ankara-Niğde arasının 
tamamlanmasıyla ülkemizde de Marmara-İç Anadolu 
ve Akdeniz hinterlandı otoyolla bağlanmış olacaktır.

Projenin
Kazandıracakları



Menemen

İzmir

Aliağa

Çandarlı



Konum

İzmir

Güncel
Durum

Çiğli-Aliağa-Çandarlı  arası 92 kilometre olup, 10 
kilometrelik kesimi tamamlanmış, 6 kilometrede 
çalışmalar devam etmektedir. 

Kalan 76 kilometrelik kesimin (51 kilometre otoyol, 25 
kilometre bağlantı yolu) YİD modeliyle ihalesi yapılmış 
ve 2017 yılı içerisinde yapım çalışmalarına başlanmıştır.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2020

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu; 
Çandarlı Limanı ile ülkemizin en büyük 
petrokimya tesislerinin bulunduğu 
Aliağa, Aliağa Organize Sanayi 
Bölgesi, Aliağa-Horozgediği 
bölgesinde kurulu bulunan ağır sanayi 
tesisleri, Çiğli Atatürk Organize 
Bölgesi gibi önemli tesislerin 
bağlantısını sağlayacaktır.

Projenin
Kazandıracakları





Konum

İstanbul Çamlık Kavşağı
Hasdal Kavşağı

Güncel
Durum

Etüt proje çalışmaları tamamlanan işin
Yap-İşlet- Devret (YİD) modeli ile ihale edilmesi 
planlanmaktadır.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

-

Türkiye’nin en kalabalık şehri 
İstanbul’un trafiğine önemli katkı 
sağlayacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli, dünyanın ilk 3 katlı tüneli olma 
özelliğini taşımaktadır. Proje ile boğaz, 
tek seferde geçilerek binlerce metre 
tünel yapım maliyetinden ve 
süresinden tasarruf edilmiş olacaktır. 
Ayrıca 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) 
Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro 
tüneli ile, FSM Köprüsü aksının ihtiyaç 
duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, 
tek tünel ile geçilecektir. Karayolu ve 
metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması 
bakımından da büyük önem 
taşımaktadır.

Projenin
Kazandıracakları





Konum

Antalya Mersin

Güncel
Durum

Mersin-Antalya arasında yapımı devam eden Akdeniz 
Sahil Yolu 446 kilometre uzunluğunda olup, yeni 
yapılan projeler ile 42 kilometre kısalma sağlanarak 
404 kilometreye düşecektir.

Antalya-Mersin Akdeniz Sahil Yolu kapsamında 39,8 
kilometre uzunluğunda 34 tünel ile 6,1 kilometre 
uzunluğunda 17 viyadük, 3,9 kilometre uzunluğunda 65 
köprü ve 5,8 kilometre uzunluğunda 19 köprülü kavşak 
bulunmaktadır. Bugüne kadar 9,7 kilometre 
uzunluğunda 15 tünel, 3,4 kilometre uzunluğunda 60 
köprü, 140 metre uzunluğunda 1 viyadük ve 4 kilometre 
uzunluğunda 16 köprülü kavşak tamamlanmıştır.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2020

Ülkenin iki büyükşehri arasında ciddi 
bir trafiğe sahip güzergah aynı 
zamanda turizm açısından da 
önemlidir. Projenin tamamlanmasıyla 
hem yolculuk süresi kısalacak hem de 
yol konforu önemli ölçüde artacaktır.

Projenin
Kazandıracakları





Konum

Rize Artvin arası

Güncel
Durum

Deniz üzerine inşa edilen havalimanının en 
önemli kısmı olan taş dolgu mendireğin 
%30'u tamamlanmıştır. Havalimanının 
inşaatının tamamı düşünüldüğünde projenin 
%11'den fazlası tamamlanmış durumdadır.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

Ocak 2022

Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede 
olan Rize-Artvin Havalimanı, tamamlandığında; Ordu- 
Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz 
dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacaktır.  

Türkiye’nin kalkınma stratejileri göz önüne alındığında 
bölgesel bir havalimanı niteliğinde olan projenin 
gerçekleştirilmesi, Rize ve Artvin’in kent merkezi ile 
turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine ayrıca 
Doğu Karadeniz Bölgesine komşu ülkeler ile ticari 
ilişkilerin artmasına katkıda bulunacaktır. Doğu 
Karadeniz Bölgesinin hava ulaşımının kesintisiz bir 
şekilde sağlanması temin edilecektir.

Projenin
Kazandıracakları





Konum

42° Doğu yörüngesi

Güncel
Durum

Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 
TUSAŞ-TAI Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test 
Merkezi’nde üretilmektedir. Tasarım aşamasının sonuna 
yaklaşılan projede tasarlanan uydunun yeterlilik test 
modellerinin üretimine başlanmıştır. Yüzde 50 fiziki 
ilerleme sağlanmış olup Mayıs 2018’de test aşamasına 
gelecektir.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2020

Proje ülkemizin, haberleşme uydusu 
üretebilen 10 ülke ve New Ku Frekansına 
sahip 5 ülke arasında yer almasını 
sağlayacaktır.

Projenin
Kazandıracakları





Konum

Zonguldak Çaycuma

Güncel
Durum

Limanın altyapı işleri kapsamında; 2450 metre 
ana dalgakıran, 1370 metre tali dalgakıran,  
derinliği 14- 19 metre arasında değişen 3000 
metre rıhtım, yaklaşık 20 milyon metreküp 
tarama, geri saha dolgusu ve tahkimat işleri 
yapılmaya devam edilmektedir.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

2020

Filyos Limanı, yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahiptir, 
tamamlandığında kuzey-güney aksında kombine 
taşımacılık hizmeti verecek ülkemizin en önemli yük 
limanlarından birisi olacaktır. 

Proje ile ticari faaliyetlere yönelik ulaşım imkânları 
artırılacak ve Batı Karadeniz illerinin gelişimi ve 
kalkınmasında önemli bir ivme oluşturulacaktır.

Projenin
Kazandıracakları





Konum

İstanbul Çamlıca

Güncel
Durum

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin 
betonarme yüksekliği 221 metredir. Kulenin toplam 
yüksekliği ise 369 metreyi bulmaktadır. 28 Eylül 2016’da 
yapımına başlanan ve toplamda 49 kat olan projenin 
yapımına  hızla devam edilmektedir.

Öngörülen
Tamamlanma

Tarihi

Temmuz 2019

Proje ile görüntü kirliliğine neden olan 
birçok anten ortadan kaldırılarak 
İstanbul siluetine katkı sağlanacak ve 
seyir katları, restoranları ile yılda 
yaklaşık 4,5 milyon kişinin ziyaret 
edeceği öngörülen bir yapı inşa 
edilmiş olacaktır. 

Projenin
Kazandıracakları


