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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yapım çalışmaları 

devam eden Küçük Çamlıca TV-Rad-
yo Kulesi’nin inşaatında incelemeler 
yaptı. İncelemelere Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik 
etti. Yaklaşık 1 saat incelemelerde 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
inşaat çalışmalarına ilişkin yetkili-
lerden bilgi aldı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

GÜMÜŞHANE ÇEVRE YOLU’NU 
HİZMETE AÇTI

CUMHURBAŞKAN 
YARDIMCISI OKAY’IN 
BAŞKANLIĞINDA 
E-DEVLET 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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TOPLANTISI 
YAPILDI

PERSONELLE 
BAYRAMLAŞMA
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
ÇAMLICA KULESİ İNŞAATINI İNCELEDİ 

GÜMÜŞHANE GEÇİŞİ ÇEVRE YOLU’NUN AÇILIŞI 
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
TEŞRİFLERİ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
TURHAN’IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

U A  B A K A N L I Ğ I  B A S I N  V E  H A L K L A  İ L İ Ş K İ L E R  M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ
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UA

30 Ağustos Zafer Bayramı dola-
yısıyla kutlama mesajı yayımla-

yan Bakan Turhan, 30 Ağustos’un, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ordular 
ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle 
başlayan büyük mücadele ve milletin 
evlatlarının ilan ettiği şanlı bir zafer ol-
duğunu belirtti. Turhan, bu zaferin, di-
ğer milletlerin hafızalarında derin izler 
bıraktığını ve Türk’ün gücünü bir kez 
daha dünya tarihine kazıdığını söyleye-
rek, “Kanlarıyla canlarıyla bu toprak-
ları bizlere vatan yapan aziz şehitleri-
mizi ve kahraman gazilerimizi rahmet 
ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer 
Bayramımızı kutluyorum.” dedi.

Bakan Turhan, İslam aleminin Kur-
ban Bayramı’nı tebrik ederek şu 

mesajı iletti: “Bayramlar, sevginin, şef-
katin, vefanın, merhametin, dayanışma-
nın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. An-
cak aile bağlarının daha çok güçlendiği 
bu müstesna günlerde seyahat ederken 
trafik kurallarına azami derecede ria-
yet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı 
olunması; uykusuz ve yorgun biçimde 
araç kullanılmamasını özellikle istir-
ham ediyorum. Bu güzel bayram coş-
kusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, 
yollarda yapılacak hatalarla ocakların 
sönmemesini temenni ediyorum.” 

ZAFER BAYRAMI 
MESAJI:

KURBAN 
BAYRAMI MESAJI:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bakanlık ve 
bağlı birimler personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşmada konuşan 

Bakan Turhan, Bakanlık olarak tek yürek halinde çağdaş uygarlık hedefle-
rine ulaşma azim ve kararlığını tüm vatandaşlarımızın yakından izleyerek 
takdir ettiğini söyledi. Turhan, 16 yıldır, Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme 
altyapısını tamamlamak, Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürmek için el ve 
gönül birliği içerisinde büyük yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade ederek 
bu noktada olağanüstü bir gayret gösterildiğinin altını çizdi. Turhan, “2003 
yılından bu yana, yılmadan, yorulmadan ülkemizin ulaşımda, haberleşme-
de, bilişimde dünyayla rekabet edebilmesi, insanımızın yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi yolunda gösterdiğiniz özverili çalışma için sizlere ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bu duygularla, ulaştırmanın ve haberleşmenin bütün 
alanlarında ve her kademede görev yapan arkadaşlarımın Kurban Bayra-
mını tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu. 

“ÜLKEMİZİN ULAŞIMDA, HABERLEŞMEDE, BİLİŞİMDE 
DÜNYAYLA REKABET EDEBİLMESİ YOLUNDA GÖSTERDİĞİNİZ 
ÖZVERİLİ ÇALIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.”

PERSONELLE BAYRAMLAŞTI 
BAKAN TURHAN 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Kurban Bayramı dola-

yısıyla Trabzon’a gitti. Atatürk Alanı’nda-
ki tarihi belediye binasında düzenlenen 
bayramlaşma törenine katılan Bakan 
Turhan, bayramların, paylaşmanın ve 
dargınlıkların giderildiği özel günler ol-
duğunu söyledi. Turhan, ülkenin çok 
kritik günlerden geçtiğinin altını çizerek, 
“Bu millet tarih boyunca çok büyük ba-
direler, sıkıntılar atlattı, büyük savaşlar 
geçirdi. Fakat çağımızın yöntemleriyle 
yapılan savaşlara karşı da bugüne kadar 
olduğu gibi yine kendi asaletinden gelen, 

genlerinde olan mücadeleci devlet, bir-
lik ve beraberlik şuuru içerisinde bunları 
savuşturmaya devam ediyor.” dedi. Bay-
ramlaşma programına Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 
ile vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor’da bayramlaşma töreni
Bakan Turhan daha sonra Trabzonspor 
Kulübü’nde düzenlenen bayramlaşma 
törenine katıldı. Trabzonspor Mehmet 
Ali Yılmaz Tesisleri’nde organize edi-
len programda, Trabzonspor Kulübü 

BAKAN TURHAN, 
KURBAN BAYRAMI 
VESİLESİYLE TRABZON’DA 
DÜZENLENEN 
BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMLARINA KATILDI.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri, Trabzonspor Teknik Di-
rektörü Ünal Karaman ile bordo-mavili 
futbolcular hazır bulundu. Bakan Turhan, 
burada yaptığı konuşmada, Ağaoğlu’nun 
şahsında tüm Trabzonspor camiasının 
Kurban Bayramını tebrik etti. Trab-
zon’da en güzel bayramlaşma ortamı-
nın Trabzonspor’da yaşandığını belir-
ten Turhan, “Bu durum burada açıkça 
görünüyor. Bu da bize şunu gösteriyor 
ki Trabzonspor, Trabzonluların ortak 
değeri, mirası, milli bir davasıdır.” şek-
linde konuştu.

BAKAN TURHAN 
TRABZON’DA BAYRAMLAŞTI 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havali-

manı inşaatında incelemelerde bulundu. 
İncelemenin ardından basın açıklama 
yapan Bakan Turhan, İstanbul Yeni Ha-
valimanı’nın boyutlarıyla kendi alanında 
dünyanın en büyüğü olacağını ifade etti. 
Havalimanının ilk fazını 29 Ekim 2018’de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle 
açmayı planladıklarını anlatan Turhan, 
projede yüzde 95 oranında gerçekleşme 
sağlandığını kaydetti. Turhan, “Projemizin 
yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon 
Euro. Bu proje yap-işlet-devret yönte-
miyle yapılıyor. Kamu kaynağı kullanma-
dan, yatırımcısının finansmanını sağlayıp 

inşa ettiği ve işletme süresi dahilinde ha-
zinemize 22 milyar 152 milyon Euro işlet-
me gelirinden pay verecektir. Bu projenin 
yapıldığı alan bildiğiniz gibi daha önce ma-
den sahası olarak kullanılmış, birçok ma-
den çukurundan, gölcüklerinden ibaretti. 
75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek 
böyle güzel bir hizmeti meydana getirdik, 

BAKAN TURHAN, FAZ 1’İ 29 EKİM’DE AÇILACAK OLAN İSTANBUL YENİ HAVALİMANINDA 
YÜZDE 95 ORANINDA İLERLEME SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.

İSTANBUL YENİ 
HAVALİMANI’NDA İNCELEME 

BAKAN 
TURHAN’DAN
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bu proje kapsamında. Bu alan 15 bin fut-
bol sahası büyüklüğünde.” dedi. 

Bakan Turhan, havalimanının doğrudan 
ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkanı 
sunacağını belirterek, oluşan katma de-
ğerden 1,5 milyondan fazla insanın yarar-
lanacağını söyledi. İnşaat aşamasında 3 
bin 200’ü beyaz yaka olmak üzere yak-
laşık 32 bin çalışanı bulunduğunu anlatan 
Turhan, “Burası; 300’den fazla destinas-
yonla, ki bunların 250’si dış hat, 50’si iç 
hat, en büyük hub’lardan biri olacak. Yeni 
Havalimanı 6 adet bağımsız pist ile yine 

200 futbol sahası büyüklüğünde bir ter-
minalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda 
terminale yanaşabilecek, 143 köprü uçak-
lara hizmet verecek.” bilgilerini verdi. 

Havalimanının kargo kapasitesi   
yıllık 5,5 milyon ton seviyesinde 
Kargo hizmeti verecek alanın 1 milyon 
400 bin metrekare büyüklüğünde oldu-
ğunu ifade eden Turhan, havalimanının 
kargo kapasitesinin yıllık 5,5 milyon ton 
seviyesinde olacağını dile getirdi. Turhan, 
“Açıldığı ilk yıl 1 milyon tondan fazla kar-
go işlemi yapılabilecek. 29 Ekim 2018 ta-
rihinde açacağımız Faz 1, 1 milyon 400 bin 
metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, 
hava trafik kontrol merkezi ve destek 
binalarından oluşuyor. Hava trafik kont-
rol kulesi 5 bin metrekare alanda ve 90 
metre yüksekliğinde. Yıllık yolcu kapasi-
tesi 29 Ekim’de açacağımız Faz 1’de 90 
milyon yolcu. Tüm fazlar tamamlandığın-
da ise 200 milyon yolcuyla artırılabilir bir 
kapasitede olacak. Yolcu biniş köprü sayı-
sı da 143 adet.” bilgilerini verdi. 
 
Halkalı-Yeni Havalimanı Metrosu   
27 kilometre olacak
Yenilenen D-20 Karayolu’nun tamamla-
narak hizmete açılacağını aktaran Turhan, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu Projesi’yle de yeni ha-
valimanına bağlantı yapılacağını kayde-
derek, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 
geçecek hızlı tren hattının da İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda bir istasyonu bulunacak. 
3 katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’yle de 
Anadolu Yakası’ndan yeni havalimanına 
ulaşmak mümkün olacak. Diğer metro 
bağlantıları da projelendiriliyor. Gayret-
tepe-Yeni Havalimanı arasındaki metroyu 
2019 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. 
Yine Halkalı-Yeni Havalimanı projemiz 27 
kilometre, 6 istasyondan oluşuyor. Bunu 
da 2020 yılı sonunda hizmete açmayı 
planlıyoruz.” dedi.

Yeni havalimanının devreye 
alınmasıyla yılda 19 bin 

hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 
500 hanenin tüketimine denk su 
tasarrufunun yapılacağını anlatan 
Turhan, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bu sayede İstanbul Yeni 
Havalimanı yılda 33 milyon 200 
bin lira tasarruf ettirecek. Terminal 
yağmur suyu, geri dönüştürerek 
kendi ihtiyaçları için kullanacak 
şekilde dizayn edildi. Bu da 1,5 
milyon metreküp yıl su tasarrufuna 
ve bir yılda 5 bin 500 hanenin 
su kullanımına denk bir suyun 
tasarrufu anlamına geliyor. Enerji 
verimliliği çalışmaları sonucunda 
ise bir yılda 19 bin hanenin enerji 
tüketimine ve yılda 30 bin 700 ton 
karbondioksit emisyon eşdeğerine 
denk bir tasarruf elde edilmesi 
öngörülmektedir.”

Yılda 33 mİlyon 
200 bİn lİra 

tasarruf edİlecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Bakanlık Toplantı Salonu’nda 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ba-
yındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan 
ile bir araya geldi. Görüşmede, bunun Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı olarak ilk ulusla-
rarası resmi görüşmesi olduğunu belirten 
Turhan, Kıbrıs meselesine adil ve sürdü-
rülebilir bir çözüm bulunması için kararlı 
duruşlarını sürdüreceklerini söyledi. Bakan 
Turhan, “Sizler bu güzel adanın ortak sa-
hiplerisiniz. Bir Rum devletinde azınlık ola-
rak eriyip gitmek sizin için ne kadar kabul 
edilemez ise ana vatan ve garantör olarak 
bizim de buna göz yummamız asla söz ko-
nusu olmayacak.” diye konuştu.

KKTC Karayolu Master Planı
KKTC’nin sürdürülebilir ekonomik kalkın-
ması, refahı ve güvenliği için de destekle-
rini sürdüreceklerini vurgulayan Turhan, 

“Karayolu sektöründe ‘KKTC Karayolu 
Master Planı’ kapsamında 255 kilometre 
bölünmüş yol, 145 kilometre tek yol ol-
mak üzere 400 kilometre yeni yol yapımı 
hedeflenmiştir. Söz konusu proje için 2018 
yılı ödeneği 45 milyon liradır. 2018 itibarıy-
la KKTC’de 4 adet yol yapımıyla bir adet 
onarım ve üstyapı takviye ihaleleri yürü-
tülmektedir. Toplam proje bedeli 396 mil-
yon lira olup, 122 milyon lira harcanmıştır. 
2020 yılına kadar da 68 kilometre bölün-
müş yol, 14 kilometre tali yol yapılarak 
274 milyon lira yatırım gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.” dedi. 

BAKAN TURHAN, KKTC’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMASI, REFAHI 
VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÜLKE OLARAK DESTEKLERİNİN SÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ.

“KKTC’YE 
DESTEKLERİMİZ 

SÜRECEK”

Limanlar ve hava meydanı 
yapımı konusunda değerlen-

dirmelerde bulunacaklarına işaret 
eden Turhan, haberleşme konusun-
da ortak projelerin sürdüğünü, söz 
konusu projeler için bu yılki ödene-
ğin 35 milyon lira olduğunu bildirdi. 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Ba-
kanı Atakan da ülkesinin ulaştığı re-
fah seviyesinde Türkiye’nin katkıla-
rının yadsınamaz olduğunu belirtti.

Bu yılkİ ödenek 
35 mİlyon TL
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TURHAN, ANKARA-SİVAS YHT PROJESİNİN YILSONUNA KADAR ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARININ 
TAMAMLANARAK, 2019 YILI İÇERİSİNDE DENEME SÜRÜŞLERİNE BAŞLANACAĞINI KAYDETTİ.

YHT HATTI TESTLERİ 2019’DA BAŞLIYOR
ANKARA-SİVAS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Ankara-Sivas YHT hattı 

inşaatında incelemelerde bulundu. İn-
celemelerinin ardından değerlendirme 
yapan Turhan, Ankara Kayaş’tan başla-
yarak güzergahı gezdiklerini ve yetkili-
lerden bilgi edindiklerini söyledi. Bakan 
Turhan, projeye ilişkin sürece değinerek, 
“Ankara-Sivas YHT Projesi, yıl sonuna 

kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını ta-
mamlayarak 2019 yılı içinde de deneme 
sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasın-
da yetkinliği aldıktan sonra hizmete aça-
cağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım 
projesi.” diye konuştu. 

Ankara-Sivas ulaşımı 2 saate inecek
Bakan Turhan, projenin Sivas ile kal-

mayıp Erzincan ve Erzurum’u takip ede-
rek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’na 
ve Demir İpek Yolu’na entegre olacağını 
vurgulayarak, “Projemizin yatırım mali-
yeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz 
saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalı-
şacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 
2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında 
seyahat edecek yolcularımıza hem eko-
nomik anlamda hem de seyahat süre-
sinde kolaylık sağlamış olacağız.” dedi. 

YHT konforu gelecek
Bakan Turhan, bugüne kadar bin 213 

kilometre yüksek hızlı demiryolu hattı-
nın inşa edilerek hizmete açıldığını, An-
kara-İzmir ve Ankara-Sivas YHT hatları 
başta olmak üzere, bin 889 kilometresi 
yüksek hızlı, bin 480 kilometresi hızlı ve 
612 kilometresi konvansiyonel toplam 3 
bin kilometrenin üzerindeki hatlarda da 
çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan, 
Ankara-Sivas YHT Projesi’nin Ankara’nın 
doğusundaki illere yüksek hızlı tren kon-
forunu getireceğini vurguladı. 
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BAKAN TURHAN, GÜMÜŞHANE ÇEVRE 
YOLU’NUN, KARADENİZ’İN DOĞUSUNU 
BATISINA BAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR 
PROJE OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış 
Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirildi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turan da törende hazır bulundu. Törende 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 
yılda ekonominin 3,5 kat büyüdüğünü ifa-
de etti. İhracatın 36 milyar dolardan 163 
milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, 
temmuz ayında 14 milyar dolarla Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştiril-
diğini hatırlattı. 

Gümüşhane’ye 111 km’lik bölünmüş yol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’de yüzde 
7,4 büyüyen ekonominin bu senenin ilk 

çeyreğinde de yüzde 7,4’lük büyümeyi 
yakaladığını, böylece Türkiye’nin Avrupa 
ülkeleri arasında birinci, G-20 içerisinde 
ise ikinci sıraya yerleştiğini bildirdi. Türki-
ye’ye hizmet ederken Gümüşhane’yi de 
unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, kente 

n Gümüşhane Çevre Yolu, Trab-
zon-Gümüşhane Yolu’nun 95. km’sin-
deki Mescitli Köyü çıkışında başla-
yarak, Gümüşhane şehir merkezinin 
kuzeyinden geçmekte ve Akçakale 
mevkiinde son buluyor.

n Güzergah boyunca; toplam 16 bin 
822 metre uzunluğun 14 tüpten olu-
şan 9 adet tünel inşa edildi.

n 1.016 metrelik 13 adet köprü, 
1.381 metrelik 4 adet viyadük ve 5 
adet farklı seviyeli kavşak yapıldı.

n Çevre yolunun aktif olması ile 
yerel ve bölgesel trafiği barındıran 
mevcut şehir geçişi bypass edilerek 
transit trafik şehir dışına alındı.

n Çevre Yolu ile yol konforu arttı, 
20 dakikalık bir zaman tasarrufu sağ-
landı.

n Transit trafik ile şehir içi trafiğinin 
birbirinden ayrılmasıyla kent merke-
zindeki trafik yoğunluğu rahatlatıldı, 
daha güvenli ve konforlu bir seyahat 
imkânı tesis edildi.

GÜMÜŞHANE 
ÇEVRE YOLU 

KARADENİZ’İN İKİ YAKASI BAĞLANACAK



MANŞET 09

ANA İŞ KALEMLERİ TOPLAMI
Yarma kazısı:   898.750 m³

Beton :   650.250 m³

Demir :   30.120 ton

Plent-miks alttemel-temel:  298.135 ton

Bitümlü sıcak karışım :   125.120 ton

16 yılda 10,5 katrilyonluk yatırım yapıldı-
ğını anlattı. TOKİ vasıtasıyla kente bin 900 
konutun kazandırıldığını anlatan Erdoğan, 
Gümüşhane’de 111 kilometre uzunluğun-
da bölünmüş yol yapıldığını belirtti.

Havalimanı 2020’de hizmete sunulacak
Zigana Tüneli’nin gelecek yıl tamamla-
nacağını vurgulayan Erdoğan, yapılacak 
yeni yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: 
“910 trilyon lira bedeli olan Gümüşha-
ne-Bayburt ayrımı Pirahmet, Kınıklı, Kel-
kit Yolu Projesinin, Pirahmet ve Yeniköy 
tünellerinde kazı çalışması tamamlandı. 

Projenin tamamı üç yıla kadar bitiyor. Ya-
pımı süren Gümüşhane-Köse Yolu Köse 
Şehir geçişi seneye, Torul-Gümüşhane 
ayrımı, Şiran yolu ve Gümüşhane-Kale 
ayrımı, Yağmurdere yolu ise 2020 yılında 
tamamlanıyor. Gümüşhane ve Bayburt’a 
hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu ka-
pasiteli havalimanının yapımına başladık. 
Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hiz-
mete sunmayı planlıyoruz.”

20 dakikalık zaman tasarrufu sağlayacak
Bakan Turhan da yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine 

vermiş olduğu talimatı bir kez daha ye-
rine getirmenin onuru yaşadığını dile ge-
tirerek, “Karadeniz’in doğusunu batısına 
bağlamakla kalmayan, Karadeniz’i Erzu-
rum’a, Bayburt’a hatta Erzincan’a bağla-
yan Gümüşhane’nin şehir içi trafiğini ra-
hatlatacak Gümüşhane Çevre Yolu’nun 
açılış törenine teşriflerinizden dolayı 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Turhan, 
“Günde ortalama 8 bin aracın transit 
geçiş yaptığı Gümüşhane şehir içindeki 
yol, bugünden sonra artık sadece şehir 
içi trafiğine hizmet edecek. Bu proje kap-
samında 16 bin 822 metre uzunluğunda 
14 tünel inşa edildi. Bin 16 metre uzun-
luğunda 13 köprü, bin 381 metre uzun-
luğunda 4 viyadük ve 5 köprülü kavşak 
yapıldı. Gümüşhane geçişini kullanacak 
vatandaşlarımız seyahatlerinde 20 daki-
kalık zaman tasarrufu sağlayacak.” ifa-
delerini kullandı. 

KARADENİZ’İN İKİ YAKASI BAĞLANACAK



GÜNDEM10 T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı

UA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu`da 
selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Turhan, 

incelemelerinin ardından Ordu Valiliği’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ile bir araya geldi. Turhan daha sonra Ordu Çevre Yolu’nun 
Eskipazar mevkisinde yaptığı açıklamada, Ünye, Fatsa, Perşembe ve 
Çaybaşı ilçelerinde oluşan taşkınların hasara yol açtığını söyledi. Ordu 
Çevre Yolu Projesi ile ilgili olarak da sahada inceleme yaptığını belirten 
Bakan Turhan, Ordu Çevre Yolu ihalesinin yapıldığını ve inşaat çalışma-
larında önemli gelişme kaydedildiğini anlattı. 

“Dere yataklarını ıslah edeceğiz”
Bakan Turhan, Vali Sarıfakıoğulları ile AK Parti Giresun Milletvekilleri 
Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk’le Giresun’da acil yapılması gereken 
ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Turhan, ziyaretin ardından 
karayolu ile Trabzon’a geçti. Trabzon Valiliğinde bir açıklama yapan 
Turhan, derelerin etrafındaki her türlü oluşumun disipline edilmesi 
gerektiğini belirterek, “Sadece bina yapılaşması değil. Dere yataklarını 
ıslah edeceğiz, temizleyeceğiz.” ifadesini kullandı. 

ORDU’DA SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE 
İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN TURHAN, DERE 
YATAKLARININ ISLAH EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, Rize mer-
keze bağlı Kömürcüler köyünde heye-

lan ve taşkın meydana gelen bölgelerde in-
celemelerde bulundu. Turhan, Rize’nin bazı 
bölgelerinde oluşan aşırı yağış nedeniyle 
derelerde taşkın ve heyelan meydana geldi-
ğini belirtti. Helikopterle havadan Kalkande-
re, Güneysu ve Çaykent bölgesinde bulunan 
derelerdeki yağışı ve akışı izlediklerini, vali 
ve kaymakamlardan bilgi aldıklarını anlatan 
Turhan, “Çok şükür can kaybı yok, bu en bü-
yük teselli kaynağımız” diye konuştu. Turhan, 
maddi hasar oluştuğuna işaret ederek, “Bu 
hasarları en kısa sürede telafi etmek için tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli deste-
ği, çalışmaları yapacaklar.” dedi. 

TURHAN, RİZE’DE 
İNCELEMELERDE 
BULUNDU 
 RİZE’DE MEYDANA GELEN HEYELAN 
VE TAŞKINLAR SEBEBİYLE BÖLGEDE 
İNCELEMELER YAPAN BAKAN TURHAN, 
“ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK, BU EN BÜYÜK 
TESELLİ KAYNAĞIMIZ.” DEDİ. 

BAKAN TURHAN, 
ORDU’DA SELDEN 
ETKİLENEN   
BÖLGELERİ İNCELEDİ
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından kamuoyuna açıklanan 
100 Günlük İcraat Programı’nda yer 
alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-
nın 100 Günlük İcraat Programı’na 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye’nin prestij projesi Kanal 
İstanbul’da etüt proje işinin tamam-
lanması ve yapım ihale ilanına çı-
kılması için hem Karayolları Genel 
Müdürlüğü (KGM) hem de Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünün 
(AYGM) çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ettiğini vurgulayan Turhan, 
çalışmaların tamamlanmasının ar-
dından 3 aylık süre içinde ihale ilanı-
na çıkılmasının planlandığını söyledi. 

“Evrensel Hizmet” kapsamın-
da 990 yerleşim yerine daha 4,5G 
mobil kapsama sağlanacağına işa-
ret eden Turhan, yerli ve milli 5G ve 
ötesi çalışmalarının başlatılacağını 
belirtti. 

İdris-i Bitlisi Feribotu    
seferlere başlayacak 
Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi 
Feribotu’nun seferlere başlayaca-
ğını da anımsatan Turhan, Mersin 
ve Konya’da 2 milyon 596 bin ton 
kapasiteye sahip 2 lojistik merkezin 
faaliyete geçirileceğini söyledi. 

BAKAN TURHAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KAMUOYUNA DUYURULAN 100 GÜNLÜK İCRAAT 
PROGRAMI’NDAKİ TÜRKİYE’NİN GURURU PROJELER İÇİN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.

TÜRKİYE’NİN GURURU PROJELER 
İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI 

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı 

M. Cahit 
Turhan

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nda 120 
kilometre hat seriminin tamamlanacağının altını çizen 
Turhan, 230 kilometre uzunluğunda Halkalı-Kapıkule 

Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleştirilerek, hızlı 
trenin Avrupa ile buluşturulacağını dile getirdi. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla 

9 güne çıkarılan sezonun son tatilini de-
ğerlendirmek isteyen vatandaşların yolla-
ra düştüğünü belirterek, tatili süresince 
hava, kara, demiryolu ulaşımında vatan-
daşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde 
kavuşması için yoğun çalışma yaptıklarını 
söyledi. Bayramda turizme yönelik hava-
limanlarından hizmet alan yolcu sayısının 
iç hatlarda 2 milyon 386 bin, dış hatlarda 
ise 3 milyon 749 bin olduğunu belirten 
Turhan, böylece toplamda turizme yöne-
lik havalimanlarından toplam 6 milyon 
135 bin yolcuya hizmet verildiğini ifade 
etti. Söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 
51’inin İstanbul’daki havalimanlarında ger-
çekleştiğine dikkati çeken Turhan, “Burada 
hizmet verilen yolcu sayısı yaklaşık 3 mil-
yon 115 bin oldu.” diye konuştu. 

Havalimanlarındaki yolcu   
sayısı toplam yüzde 6,06 arttı 

Bakan Turhan, Kurban Bayramı 
tatili boyunca turizme yöne-
lik havalimanlarının uçak 
trafiğinin iç hatlarda 

16 bin 678, dış hatlarda ise 23 bin 333 
olarak gerçekleştiğine işaret ederek, ta-
til süresince turizme yönelik havaliman-
larında hizmet verilen günlük ortalama 
yolcu sayısında geçen yılki Kurban Bayra-
mı tatiline göre dış hatlarda yüzde 10,95, 
toplamda ise yüzde 6,06 artış olduğunu 
kaydetti. Hizmet verilen günlük ortalama 
yolcu sayısı açısından Antalya Havalima-
nı’nda dış hatlarda yüzde 21, toplamda 
yüzde 18 artış gerçekleştiğini ifade eden 
Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 
iç hatlarda yüzde 8, dış hatlarda yüzde 
17, toplamda yüzde 14 artış olduğu bilgi-
sini verdi. Turhan, “Muğla Milas Bodrum 
Havalimanı’nda iç hatta yüzde 4, dış hatta 
yüzde 59, toplamda yüzde 20 artış oldu. 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 
dış hatta yüzde 19, toplamda yüzde 6 ar-
tış gerçekleşirken, İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda dış hatta yüzde 11, top-
lamda yüzde 5 ve Alanya Gazipaşa 
Havalimanı’nda iç hatta yüzde 
44, dış hatta yüzde 70, top-
lamda yüzde 58 artış 
görüldü.” ifadesini 
kullandı.

BAKAN TURHAN, KURBAN 
BAYRAMINDA HAVAYOLU İLE 6 
MİLYON 135 BİN, OTOBÜSLERLE  
10 MİLYON, DEMİRYOLLARIYLA İSE 
2 MİLYON 75 BİN VATANDAŞIN 
SEYAHAT ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

TÜRKİYE, BAYRAMDA 
YOLLARA DÜŞTÜ 

T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı

UA
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Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 
8 bin otobüsle hizmet verdiğine işaret 

eden Turhan, vatandaşların sorun yaşamama-
ları için B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri 
kullanma izni verdiklerini, böylece hizmet verilen 
otobüs sayısının 10 bine çıktığını aktardı. Turhan, 
bayram tatili süresince söz konusu seferlerle 
taşınan yolcu sayısının 10 milyona yaklaştığını 
belirterek, kendi araçlarıyla memleketlerine ya 
da tatil beldelerine giden vatandaşların da sa-
yısının oldukça fazla olduğunu kaydetti. Kurban 
Bayramı’nda artan yolcu talebinin karşılanması 
için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hız-
lı tren ve konvansiyonel trenlerde ek sefer ve 
vagonlarla ilave tam 55 bin koltuk kapasitesi 
sağlandığını anlatan Turhan, sadece YHT’lerde 
değil, konvansiyonel ve bölgesel trenlere de 
talepler doğrultusunda çeşitli tiplerde vagon-
lar ilave edildiğini söyledi. TCDD Taşımacılık AŞ 
tarafından YHT’lerle 528 sefer, konvansiyonel 
trenlerle 240 sefer, bölgesel trenlerle bin 800 
sefer, Marmaray ve Başkentray ile 4 bin 620 
sefer gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, 
toplamda 7 bin 188 yolcu tren seferiyle 2 mil-
yon 75 bin vatandaşın seyahat ettiğini belirtti.

OTOBÜSLERLE 
TAŞINAN YOLCU SAYISI 
10 MİLYONA YAKLAŞTI
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 18. kuruluş yıl dö-
nümü nedeniyle program düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan katıldı. Toplantıda 
konuşan Sayan, kurumun telekomünikasyon sektöründeki serbestleşme 
sonrasında etkin rekabetin sağlanması amacıyla kurulduğunu, yıllar için-
de bilgi teknolojileri ve internet de dahil olmak üzere yeni sorumluluklar 
üstlendiğini söyledi. Sayan, BTK’nin geçen dönemde gerçekleştirdiği tüm 
faaliyet ve ilerlemelerin Türkiye’nin sayısal dönüşümünü tamamlaması 
ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılan döneme kendi öz kaynakları ve tekno-
lojileriyle girebilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Siber güvenlik için yerli ürün çalışmaları devam ediyor 
5G ve ötesi için sektörün tüm paydaşlarını içeren çalışmaların ulusal ve 
uluslararası düzeyde sürdürüldüğünü kaydeden Sayan, milli güvenlikle 
ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğin sağlanmasında da yerli 
ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması için ça-
lışmalar yaptıklarını hatırlattı. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu 
BTK’nin, kuruluşundan bugüne kadar ülkenin bilgi teknolojileri ve iletişim 
alanındaki yolculuğuna yön verdiğini ve önemli katkılar sağladığını vur-
guladı. Karagözoğlu, yerli ve milli Ar-Ge ve üretim konularında sektörel 
birliklerle olan çalışmaların ve bu konuda üreticilere çeşitli kaynaklardan 
destek sağlama çabalarının sürdüğünü söyledi. 

BTK’NIN 18. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE 
DÜZENLENEN PROGRAMA UA BAKAN YARDIMCISI  
DR. ÖMER FATİH SAYAN KATILDI. 

BTK BAŞKANI 
KARAGÖZOĞLU 

OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından imzalanan 2018/106 sayılı 

kararname ile, Bilgi Teknolojileri ve   İletişim 
Kurumu Başkanlığı görevine Abdullah 
Karagözoğlu atandı. BTK Başkanlığı göre-
vini daha önce çıkan kararname ile Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
görevine atanan Ömer Sayın yürütüyordu.   
Ömer Abdullah Karagözoğlu, 1975’te İs-
koçya’nın Glasgow şehrinde doğdu. 2000 
yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 2002 ve 
2004 yılları arasında İSKİ’de yazılım mü-
hendisi olarak görev yapan Karagözoğlu, 
2004’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BEL-
BİM’de önemli görevler yürüttü.  

BTK’NIN 
18. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ 
KUTLANDI
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“e-Devlet Değerlendirme” 
toplantısı, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığın-
da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojile-
ri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer 
Abdullah Karagözoğlu, Türksat AŞ 
Genel Müdürü Cenk Şen, Haber-
leşme Genel Müdür Vekili Gündüz 
Şengül de katıldı. Toplantıda, va-
tandaşların kamu hizmetlerine eri-
şimini kolaylaştıran, hızlandıran ve 
maliyetleri azaltan e-Devlet siste-
minin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi ile yeniden yapılandırılan 
devlet teşkilatına uyumuna ilişkin 
atılacak adımlar ele alındı. Cumhur-
başkanlığı Kabinesi’nin 100 Günlük 
İcraat Programı’nda yer alan hedef-
lerden biri olan e-Devlet sisteminin 
etkinleştirilmesi, vatandaşa, kamu 
kurumlarına, üniversiteler, beledi-
yeler, meslek örgütleri ve iş dün-
yasına verilen hizmetleri hızlandıra-
cak. Toplantıda, yeni sistemle bazı 
bakanlıkların birleştirilmesi, yeni 
kurumların oluşturulması ve kapa-
tılan kurumlar nedeniyle e-Devlet 
sisteminde yapılacak yenilikler de 
görüşüldü. 

e-DEVLET DEĞERLENDİRME

TOPLANTISI YAPILDI

Geleneksel “Balkan Ülkeleri Postacı 
Yürüyüş Yarışması”nın 47’ncisi Bos-
na Hersek’in başkenti Saraybosna’da 

düzenlendi. Türkiye, Bosna Hersek, Ro-
manya, Arnavutluk, Slovenya ve Makedon-
ya’dan toplam 16 kadın ve 27 erkek spor-
cunun mücadele ettiği yarışma,   Vilsonovo 
Setaliste Parkuru’nda gerçekleştirildi. 5 ki-
lometrelik kadınlar, 10 kilometrelik erkek-
ler parkurunun bulunduğu yarışmada ferdi 
kadınlar kategorisinde birinciliği Ankara 
PTT Başmüdürlüğü’nden Esra Sağlam, 
ikinciliği İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden 
Gülşen Eser, üçüncülüğü Ankara PTT Baş-
müdürlüğü’nden Fatma Temel elde etti. 
Ferdi erkekler kategorisinde ise Ankara 
PTT Başmüdürlüğü’nden Serkan Doğan bi-
rinci, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden Hanifi 
Çobanoğlu ikinci, Romanyalı Costescu Vasile 
Claudiu üçüncü oldu. PTT Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik, 47.Balkan Ülkeleri Postacı 
Yürüyüş Yarışması’nda yaptığı konuşmada, 
“Bugün burada sporcularımız barış, özgür-
lük ve insanlık için iyiliklerin yürüyüşünü 
gerçekleştirecekler. Tüm sporculara başa-
rı diliyorum. Centilmence en hızlı yürüyen 
kazansın” ifadelerini kullandı. 47. Balkan 
Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nın ar-
dından PTT A.Ş. tarafından Bosna Hersek 
Posta İdaresi’ne hibe edilen 10 motosikletin 
teslimi gerçekleştirildi. 

PTT SPORCULARI 
BALKANLARDA 

ÖDÜLLERİ TOPLADI

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

açıkladığı 100 günlük icraat programında 
da yer alan ve inşa çalışmaları devam eden 
Konya YHT Gar ve Kayacık Lojistik Merkezi’n-
de incelemelerde bulundu. Konya YHT Gar’ı 
hakkında bilgi veren Apaydın, “Konya Buğday 
Pazarı Mevkiinde yolculara yönelik her tür-
lü sosyal ve kültürel donatıların yer alacağı 
YHT Garı inşa ediliyor. Yıllık 3 milyon yolcuya 

hizmet verebilecek şekilde planlanan Konya 
YHT Garı, Konya Büyükşehir Belediyesinin 
hafif raylı sistem projesiyle entegre olacak.” 
dedi. Apaydın, Konya (Kayacık) Lojistik Mer-
kezi’nin Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 
1 milyon m2 alan üzerine kurulduğunu hatır-
latarak, “Yıllık 1.7 milyon ton taşıma kapasi-
tesine sahip olacak Kayacık Lojistik Merkezi, 
Konya’yı Anadolu’nun lojistik üssü haline ge-
tirecek.” ifadelerini kullandı. 

APAYDIN, KONYA YHT GARI’NI İNCELEDİ

CUMHURBAŞKAN YARDIMCISI OKAY’IN BAŞKANLIĞINDA 
E-DEVLET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 




