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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) 

Editör Masası canlı yayınında gündeme 
ilişkin soruları yanıtladı. Kanal İstanbul 
Projesi’ne ilişkin sorular üzerine Turhan, 
projenin yapım ve planlama ile ilgili kısmının 
büyük ölçüde tamamlandığının altını 
çizerek, “Proje kapsamında inşa edilecek 

kanalın yeri belli. ÇED aşamasıyla ilgili son 
değerlendirmeler yapılıyor.” ifadelerini 
kullandı. Projede toplam maliyetin 
yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu 
söyleyen Turhan, proje güzergahı üzerinde 
7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer 
altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu 
geçişi, 2 metro geçişi planlandığına dikkat 

çekti. Turhan, “Bunlarla birlikte ana su 
iletim hatlarının geçişi kapsamında, 8 
adet tünelli geçiş planlanmıştır. Mevcut 
14 enerji nakil hattı için 4 koridordan, 
mevcut 7 doğalgaz hattı için 5 koridordan 
ve mevcut telekomünikasyon hatları 
için de 3 koridordan olacak şekilde geçiş 
planlaması yapılmıştır. Kanal İstanbul’u 
2025’te ülkemize kazandırmış oluruz. 
Tam teşekküllü olarak buradan deniz 
araçları geçmeye başlar ve burada yaşam 
başlar.” dedi.

“10 TREN SETİNDE İLK TESLİMAT KASIMDA”
Bakan Turhan, Siemens’e sipariş edilen 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin teslimat 
zamanına dair soru üzerine, Ankara-
İstanbul arasında hizmete açılan hızlı trenin 
Halkalı’ya kadar uzanmasının yolculuk 
talebini artıracağını, ilave setlerle hattın 
beslenmesi gerektiğini kaydetti. Geçen 
yıl yapılan sözleşme kapsamında sipariş 
edilen 10 YHT’nin ilk partisinin kasım 
ayında teslim edileceğini belirten Turhan, 
“Kalan 9 seti de her ay bir set olmak üzere 
2020 yılı içinde teslim edecekler. Bunları 
hizmete alacağız. Bunlar aynı zamanda 
mevcut çalışanların yedeklemesi olacak.” 
ifadesini kullandı. 

BAKAN TURHAN, YAPIM VE PLANLAMA AŞAMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE 
TAMAMLANAN  KANAL İSTANBUL PROJESİ’NİN 2025 YILINDA 
KULLANIMA HAZIR OLACAĞINI AÇIKLADI.

İstanbul Havalimanı’nın 
dünyanın en büyük havalimanı 

olacağını belirten Bakan Turhan, 
“Yeni havalimanımızdaki pistlerin 5’i 
kuzey-güney, 1’i doğu-batı yönünde 
planlandı. Bunların hepsi yedekli. 

3’ünün taksi yolu normal pist gibi 
kullanılabiliyor.” bilgisini paylaştı. 
Turhan, İstanbul Havalimanı’nın 
1 milyon 450 bin metrekarelik 
kapalı alanı olacağını kaydederek, 
terminalin her yerinin akıllı elektronik 

sistemlerle donatıldığını söyledi. 
Turhan, 2020 ‘de yeni havalimanına 
metro sistemlerini diğer ulaşım 
hizmetleriyle entegre bir şekilde 
hizmete almayı hedeflediklerini 
bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 2020’DE METROYLA BAĞLANACAK 

KANAL İSTANBUL’DAN

2025’TE
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen, 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı 
Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi’nin açılışına katıldı. 
Açılışta yaptığı konuşmada Turhan, zamanla ulaşımın her aşamasına 

iletişimin de ortak olmasıyla yeni 
bir ulaşım kategorisinin doğduğunu 
ifade etti. Bakan Turhan, adına kısaca 
‘akıllı ulaşım’ denilen, ‘bilişim destekli 
ulaşım’ diye de özetlenebilecek olan 
yeni kategorinin gündelik hayatın 
vazgeçilmezlerinden biri haline 
geldiğini belirterek, artık uluslararası 
standartlara uygun olarak geliştirilen, 
sürüş konforu ve trafik güvenliğini 
azami ölçüde sağlayan yol yapımının, 
en önemli öncelik ve hedef haline 
geldiğini söyledi. Turhan, yol, araç 
ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin 
sağlanmasıyla ortaya çıkan “akıllı 

ulaşım sistemleri”nin Türkiye’de etkin kullanılabilmesi ve yurt 
geneline yaygınlaştırılması için 2023 stratejisinin belirlendiğini ifade 
ederek, Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 Stratejisi’nin eylem planıyla 
somutlaştırılarak yol haritasının oluşturulduğunu bildirdi.

“KAZA ORANLARI AZALDI, SEYAHAT SÜRELERİ KISALDI”
Bakan Turhan, akıllı ulaşım sistemleri konusunda yapılan çalışmalara 
değinerek, “Biri ana merkez olmak üzere 18 akıllı ulaşım sistemleri 
merkezi ve karayolu ağımızda bulunan 15 bin kilometrelik fiber optik 
kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale 
getiriyoruz. Bu hedef çerçevesinde 4 bin 733 kilometrenin planlamasını 
yaptık, şu ana kadar 505 kilometrelik kısmı tamamladık.” diye konuştu. 

Bakan Mehmet Cahit Turhan, KKTC 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga 

Atakan ve beraberindeki heyetle görüştü. 
Bakan Turhan, görüşmeden önce yaptığı 
açıklamada, görüşmede ortak projeleri 
ayrıntılı ele alacaklarını ifade ederek, KKTC 
Karayolu Master Planı kapsamında 1988-
2018 arasında 181 kilometre bölünmüş yol, 
421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 
602 kilometre bitümlü sıcak karışım 
kaplamalı ana yol yapılarak trafiğe açıldığını 
anlattı. Bu dönemde tamamlanan yolların 
yapım ve proje çalışmaları için Türkiye 
tarafından sağlanan finansman tutarının 
güncel rakamla 1,4 milyar lira olduğunu 
dile getiren Turhan, “2019 yılı itibarıyla 
toplam proje bedeli 352 milyon lira olan 
4 projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 
ifadesini kullandı. Turhan, 2020’ye kadar 
68 kilometre bölünmüş yol, 14 kilometre 
tali yol yapılarak 274 milyon liralık yatırım 
planlanmasının hedeflendiğini belirterek, 
limanlar, hava meydanı yapımı konusunun 
da ele alınacağını kaydetti. 

KKTC’YE 352 MİLYON 
LİRALIK 4 DEV PROJE 

505 KİLOMETRE YOL

BAKAN TURHAN, 505 KİLOMETRELİK YOLU 
AKILLI YOL HALİNE GETİRDİKLERİNİ AÇIKLADI. 

AKILLANDI 
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5G, 2020’DE TÜRKİYE’DE 
TURHAN, TÜRKİYE’DE 4,5G HİZMETİNDEN 74 MİLYON 
ABONENİN YARARLANDIĞINI; 2020 YILINDA İSE 5G HİZMETİNİ 
SUNMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLEDİ. 

Bakan Turhan, Bolu’nun özellikle son yıllarda eğitim alanında da çok önemli gelişmeler 
kaydettiğine dikkat çekti. Yükseköğrenimde eğitim gören öğrenci sayısının Bolu’da 30 
bini aştığını ifade eden Turhan, “Bu sayı giderek artıyor. Bu manada gerek üniversite öğ-
rencilerimize gerekse burada hizmet veren bilim adamlarımıza ve diğer tüm vatandaşla-
rımıza hizmet verecek fiber optik altyapıyı geliştireceğiz. Turhan, Türkiye’de 4,5G hizme-
tinden 74 milyon abonenin yararlandığını belirterek, “2020 yılında 5G hizmetini inşallah 
Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız.” şeklinde konuştu.

“FİBER OPTİK ALTYAPIYI GELİŞTİRECEĞİZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, çeşitli 

ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 
Bolu’ya geldi. Güney Çevre Yolu Projesi 
şantiyesinde incelemelerde bulunan 
Turhan, Bolu’nun bulunduğu coğrafi 
konum itibariyle gerek Türkiye’nin doğu-
batı ulaşım aksları üzerinde olduğuna 
gerekse Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu 
ulaşım yollarının geçtiği bir ilimiz 
olduğuna değinerek, “Ülkemizin önemli 
ulaşım ağları, doğu-batı, kuzey-güney 
istikametinde Bolu ilimizden geçiyor.” 
dedi. Bakan Turhan, Bolu’nun turizm 
potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla 
Eşref Bitlis Kışlası içindeki hava alanını 
sivil uçuşlara açmak maksadıyla Sivil 

Havacılık ve Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi’ndeki teknik ekibin çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirtti. 

YOLLAR YAZA HAZIRLANIYOR
Bolu il merkezi ile ilçe merkezlerini 
birbirine bağlayan yollarda çalışmaların 
devam ettiğini anlatan Turhan, Gerede-

Ankara yolunda iyileştirme çalışmalarının 
sürdüğünü açıkladı. Mevcut devlet 
yollarında, otoyollarda bakım onarım 
çalışmalarını, özellikle yaz aylarında 
artan trafiğe hazır hale getirmek amacıyla 
çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen 
Turhan, “Bolu il merkezi ile Mudurnu 
arasında yol yapım çalışmalarımız 
devam ediyor. Bolu-Seben, Bolu-Kıbrıscık 
yolunda çalışmalarımız devam ediyor. 
Ayrıca doğu-batı aksında önemli bir 
ulaşım görevi ifa eden Ankara-Nallıhan, 
Mudurnu-Akyazı yolunda da iyileştirme 
çalışmalarımız sürüyor. Yine Göynük-
Nallıhan-Mudurnu yolunun bağlantısı, 
Göynük çevre yolundaki çalışmalarımız 
devam ediyor.” dedi.
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. 

Yılı dolayısıyla Çanakkale’de bulunan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan ile birlikte inşası süren 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Projeyle 
ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing 
alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 
telsizden köprünün kule keson temeli şaft 
montajının talimatını verdi. Proje sahasında 
da incelemelerde bulunan Erdoğan, proje 
ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Çelik şaftların ıslak havuzda kule keson 
temelleri üzerine montajı törenle yapıldı. 
Ardından kule keson temelleriyle 
yüzdürülerek daha önce iyileştirilen nihai kule 
temel konumlarına batırılarak yerleştirilecek. 
Bu imalatın tamamlanması sonrası ankraj 
kaidesi ve bağ kirişi imalatlarının da 
yapılmasıyla çelik kule montajına başlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN 
KULE KESON TEMELİ ŞAFT MONTAJININ TALİMATINI VERDİ. 
PROJE SAHASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NDE 
KULE MONTAJI 

BAŞLADI 

BAKAN TURHAN’DAN HIZLI TREN MÜJDESİ 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Bolu ve Düzce ziya-

reti sonrasında açıklamalarda bulundu. 
Karayolu ulaşımında önemli bir sıkıntının 
kalmadığını, tali yollarda, trafiği az olan 
yollarda ve yüksek maliyetli yollarda da 
çalışmaların devam ettiğini dile getiren 
Bakan Turhan, “Türkiye’nin ana arterlerini 
tamamladık. Yüksek standartlı yollar yap-

tık.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin hızlı treni 
milletiyle tanıştıran altıncı ülke olduğunu 
aktaran Turhan, Ankara’dan İstanbul’a 
yapılması planlanan Yüksek Hızlı Tren ça-
lışmalarının sürdüğünü bildirerek, “Bizim 
yaptığımız güzergâh tespiti etüdü var. 
Onunla ilgili olarak yapılabilirlik, fizibilite, 
etüt çalışmaları yapılıyor, sonucuna göre 
karar vereceğiz.” dedi. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, Trabzon programı kapsamında 

kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum 
kuruluşu yöneticilerinin bulunduğu toplantıya 
katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Turhan, 
herkesin ülke ve millet için bir gaye uğruna 
çalıştığını, yapılan her işin kutsal olduğunu söyledi. 
Her şehrin kendi kaynaklarını ve imkânlarını en iyi 
şekilde değerlendirmesi gerektiğine işaret eden 
Turhan, fikir projelerinin üretilmesi durumunda 
topyekûn kalkınmanın yaşanacağını vurguladı. 
Konuşmasında kalkınma için inovasyona önem 
verilmesi gerektiğine değinen Turhan, değişim ve 
gelişmelere ayak uydurulması gerektiğini belirtti. 
Bakan Turhan, Türkiye’de 4,5G teknolojisinin 
kullanıldığını anımsatarak, 2020 yılında 5G’nin 
faaliyete geçeceğini bildirdi. Mobil iletişimde 
4,5G’ye göre 10 kat daha yüksek hız sunan 5G’nin 
teorik uzmanının ODTÜ’deki bir mühendis olduğunu 
belirten Turhan, “Bunu bir Çin firmasına götürdü, 
lisanslarını aldı. Artık dünya otomasyonda öyle 
bir hale geliyor ki eğitim, savunma, sağlık, tarım 
ve reel sektörün her aşamasında otomasyona 
geçiyor. Bizim sanayicimizin, eğitimcimizin ve diğer 
sektörlerimizin de buna ayak uydurması lazım.” 
şeklinde konuştu. 
Turhan, buradaki konuşmasının ardından yapım 
çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı’nda 
incelemelerde bulundu. Programının devamında, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir 

alışveriş merkezinde düzenlenen 
Trabzon 6. Kitap Fuarı’na katılan 
Turhan, yazarların da yer 
aldığı fuarda stantları gezerek, 
vatandaşlarla sohbet etti, 
onlarla fotoğraf çektirdi. Daha 
sonra Çamoba Mahallesi’ndeki 
Botanik Parkı gezen Turhan, aynı 
mahallede Ortahisar Belediyesi 
tarafından oluşturulan örnek 
meyve bahçesini inceledi.

TURHAN, TOPYEKÜN KALKINMANIN 
DEĞİŞİM VE GELİŞMELERE UYUM 
SAĞLAYARAK, İNOVASYONA ÖNEM VEREREK 
MÜMKÜN OLACAĞINI SÖYLEDİ.

BAKAN TURHAN’DAN 
İNOVASYON VURGUSU
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TURHAN, YAKLAŞIK 1,9 MİLYAR 
LİRAYA MAL OLAN ORDU ÇEVRE 
YOLU’NUN İLK ETABI KAPSAMINDA 
6,5 KİLOMETRE OLAN 3 ÇİFT TÜP 
TÜNEL, 44 METRE UZUNLUĞUNDA 
1 KÖPRÜ, 2,5 KİLOMETRE OLAN 5 ÇİFT 
KÖPRÜ, 2’Sİ KÖPRÜLÜ OLMAK ÜZERE 
6 KAVŞAK YER ALDIĞINI AÇIKLADI.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi 
kapsamındaki Ordu Çevre 

Yolu’nun ilk etabı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan 
ile yaptığı canlı bağlantıyla hizmete 
açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği 
geçenlere teşekkür ederek, 40 dakikalık 
şehir içi geçiş trafiğinin 10 dakikaya 
düştüğünü söyledi. Bakan Turhan ise 
burada yaptığı konuşmada Ordu’da 16 
yılda 33 tünel inşa ettiklerine dikkati 
çekerek, “Karadeniz Sahil Yolu boyunca, 
Anadolu’ya bağlanan yollar boyunca, 6 
tanesinin daha inşaatı devam ediyor. Bunu 
inşallah en kısa zamanda tamamlayıp 
Ordu’nun iç yollarını da yapacağız. Bütün 
yollar yapılacak.” değerlendirmesinde 

bulundu. Turhan, yaklaşık 1,9 milyar liraya 
mal olan Ordu Çevre Yolu’nun ilk etabı 
kapsamında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp 
tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 
kilometre olan 5 çift köprü, 2’si köprülü 
olmak üzere 6 kavşak yer aldığını açıkladı. 
Turhan, Ordu’da 3 bin kilometre fiberoptik 
hat döşendiğinin de altını çizerek, “Akıllı 
şehirler geliyor. Kentsel dönüşüm geliyor. 
Akıllı evler geliyor. Bizim insanımız 
dünyada her şeyin en iyisine layık.” dedi.

ORDU ÇEVRE YOLU’NUN 
İLK ETABI AÇILDI
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Gebze-Halkalı Banliyö Tren 
Hatları’nın açılış töreni, Kartal 

Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım ve vatandaşların yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
törende yaptığı konuşmada, “Demir ipek 
yolunu bu hat oluşturuyor. Londra’dan 
gelen Pekin’e gidecek. Bu hatla birlikte 
YHT’ler Pendik’i son durak kullanmayacak, 
Halkalı’ya kadar devam edecek.” dedi. 
Erdoğan, Marmaray’ın temelinin 2004 
yılında atıldığını anımsatarak, Gebze-
Halkalı Banliyö Hattı ile Marmaray’ın daha 
ileri seviyeye taşındığının altını çizdi.

İSTANBUL’A GELİŞMİŞ ALTYAPI 
Bakan Turhan tören konuşmasına, asrın 
projesi Marmaray’ı tamamlayacak ve 
İstanbul’u kesintisiz bir banliyö hattına 
kavuşturacak Gebze-Halkalı Banliyö 
Hattı’nın hayata geçirilmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek başladı. 
İstanbul’un şehir olduğu günden bu yana 
dünyanın en büyük ve muazzez kentlerinden 
biri olduğunu dile getiren Turhan, “Bugün 
de dünyanın en büyük şehirlerinden birisi 
olan İstanbul için tarihin her döneminde 
büyük projeler düşünülmüştür. Bizler de 
daha gelişmiş ve sorunsuz bir altyapıya 
sahip İstanbul’a ulaşmak için gece gündüz 
çalışıyoruz.” dedi.

“ULAŞIM ŞEBEKELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”
Bu çerçevede yeni projelerle İstanbul’a 
önemli hizmetler yapıldığını vurgulayan 
Turhan,  “İstanbul’u baştanbaşa donatmakla 
kalmıyor, konforlu yolculuklara olanak 
sağlayan ulaşım şebekelerini bir bir 
hayata geçiriyoruz. Çevre yollarını yapıyor, 
İstanbul’u otoyollarla, bölünmüş yollarla 
örüyoruz. ‘Dünya başkenti İstanbul’a bu da 
yetmez’ diyerek alt geçitler, kavşaklar, üst 
geçitler inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük 
havalimanını İstanbul’umuza yaparak 
tarihe mührümüzü vuruyoruz.” şeklinde 
konuştu. Gelişmiş bir şehirde raylı sistem 
altyapısının büyük önem taşıdığını anlatan 
Turhan, İstanbul’un metro alt yapısının 

BAKAN TURHAN, AÇILIŞI YAPILAN 
GEBZE-HALKALI BANLİYÖ 
PROJESİ’NİN İSTANBUL İÇİN SADECE 
BİR BANLİYÖ DEMİRYOLU HATTI 
DEĞİL, AYNI ZAMANDA İSTANBUL’UN 
TÜM RAYLI SİSTEMLERİNİ 
BİRLEŞTİREN ANA OMURGA 
OLDUĞUNU AÇIKLADI.

İSTANBUL’A 
KESİNTİSİZ RAYLI 

SİSTEM
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Banlİyö İle Üsküdar-Sİrkecİ 
arası 4 dakİkada, İstanbul’un İkİ 
yakasında Gebze-Halkalı arası 
115 dakİkada alınabİlecek.

yapımında büyükşehir belediyesine destek 
olmakla kalmadıklarını, tüm hatları 
boğazın altından birbirine bağladıklarını 
dile getirdi.

PEKİN’DEN LONDRA’YA KESİNTİSİZ  
DEMİRYOLU BAĞLANTISI 
Turhan, Gebze-Halkalı Banliyö Projesi’nin 
İstanbul için sadece bir banliyö demiryolu 
hattı değil, aynı zamanda bu hattın 
İstanbul’un tüm raylı sistemlerini birleştiren 
ana omurga olduğunu açıkladı. Marmaray’ı 
da içinde bulunduran bu hatta hem metro 
ve yüksek hızlı tren hatlarını hem de yük 
treni hatlarını birbirine entegre ettiklerini 
belirten Turhan, “ Artık İstanbullular 
demiryollarında kesintisiz seyahat 
edebilecek.” dedi. Bakan Turhan, bunu 
sağlayabilmek için Marmaray’la birlikte 

n Avrupa ile Asya arasında 
kesintisiz demiryolu bağlantısı 
 sağlanacak. 
n Mevcut köprülerin trafiğinde 
 azalma sağlanacak.   
n Araç trafiğinin Tarihi Yarımada’ya 
 etkilerinde azalma sağlanacak.  
n Çevre dostu proje ile İstanbul’da 
 kirlilik ve CO2 salınımında 
 azalma sağlanacak.   
n İstanbul’un ulaşım sorunlarına 
 uzun süreli çözüm sağlanacak.   
n Pekin’den Londra’ya kesintisiz 
 demiryolu bağlantısının son 
 halkası olan proje ile günde 
 1.700.000 kişinin İstanbul’un iki 
 yakasında ulaşımı sağlanacak.   
n Metro ve yolcu/yük treni aynı hat 
 üzerinde işletilecek.

Yer Üstü Hat Uzn.: 63 km (Asya: 43,8 Km-Avrupa: 19,2 km) 

Minimum Sefer Aralığı:  128 saniye    

Gebze-Halkalı Sefer Süresi:  115 dakika   

Yolcu kapasitesi:  Saatte tek yönde 75.000 yolcu 

İstasyon Sayısı:  38 adet (Marmaray ile birlikte 43 adet)

PROJENİN FAYDALARI

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

43 istasyon inşa ettiklerini ifade ederek, 
Gebze-Halkalı demiryolu hattı projesinde 
2 hat üzerinden Marmaray’la bütünleşik 
olarak kent içi banliyö işletmesi yapılacağını 
ve üçüncü hat üzerinden ise şehirlerarası 
yolcu ve yük trenleriyle yüksek hızlı tren 
işletmesi yapılabileceğini söyledi. Toplam 13 
istasyondan da 16 adet metro ve tramvay 
hattına bağlantı sağlanacağını belirten 
Turhan, “Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 
4 dakikada, İstanbul’un iki yakasında Gebze-
Halkalı arası 115 dakikada alınabilecek. 
Bostancı ile Bakırköy arası 37 dakikaya 

düşecek. Hızlı tren Gebze, Pendik, Maltepe, 
Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, 
Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek. Yük 
trenleri için de Pekin’den Londra’ya 
kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış 
olacak. Yük trenleri gece saatlerinde boğaz 
geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasında 
taşımacılık yapabilecek.” diye konuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilen Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-
Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir 
kavşakları güzergâhının açılış törenine 
katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, 
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören 
Kesimi ile Habibler Kavşağı-Başakşehir 
Kavşağı arasının resmen hizmete açıldığını 
bildirdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 398 
kilometre uzunluğunda olduğunu, projenin 
70 kilometrelik Kınalı-Odayeri Kesimine 
bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım 
yapıldığını kaydeden Erdoğan, otoyolun 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de içinde 
olduğu Odayeri-Kurtköy arasının trafiğe 
açık olduğunu, Odayeri-Yassıören arasının 
29 Ekim’de İstanbul Havalimanı’yla 
hizmete sunulduğunu ve bugün açılışı 
yapılan kısımla otoyolun Çatalca’ya kadar 
uzatıldığını anlattı.

“ÇATALCA’DAN İSTANBUL HAVALİMANI’NA 
13 DAKİKADA ULAŞILACAK”
Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, 
yaptıkları hizmetlerle İstanbul’un değerine 
değer kattıklarını anlattı. Turhan, “Kuzey 
Marmara Otoyolu projemiz de bunlardan 
bir tanesi. Bu projeyle İstanbul’un yükünü 
hafifletmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini 

kullandı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Çatalca Yassıören Odayeri kesimiyle 
Habipler Kavşağı-Başakşehir kavşağı 
kesiminin hizmete açılması ile ekonominin 
de canlanacağına değinen Turhan, 
“Çatalca’dan İstanbul Havalimanı’na 13 
dakikada ulaşılacak. Yine Çatalca’dan 
Anadolu Yakası ve Kurtköy civarına 2 
saat, pik saatlerde 3 saat olan yolculuk 
50 dakikaya inecek. Sultangazi ve 
Gaziosmanpaşa’dan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne doğrudan erişim imkânı 
olacak.” şeklinde konuştu.

TURHAN, KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ İLE KUZEY MARMARA BÖLGESİ’NİN 
398 KİLOMETRELİK MODERN BİR OTOYOL AĞINA KAVUŞMUŞ OLACAĞINI KAYDETTİ.

KUZEY MARMARA OTOYOLU 
ÇATALCA-YASSIÖREN KESİMİ AÇILDI
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n Çatalca’dan İstanbul 
 Havalimanı’na 26 kilometrelik 
 otoyolla 13 dakikada ulaşılacak. 
n Kuzey Marmara Otoyolu’nun toplam 
 uzunluğu 398 kilometreyi buluyor. 
n Yatırım tutarı yaklaşık 180 milyon 
 dolar olan otoyolun 15,3 kilometre 
 uzunluğundaki Çatalca-Yassıören 
 kesimi, geçen yıl trafiğe açılan 
 25,3 kilometrelik Yassıören-Odayeri 
 kesiminin devamında yer alıyor.
n İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 
 merkezi yerleşim alanlarına bu 
 yolla ulaşım rahatlayacak.
n Çatalca’dan, İstanbul’un Anadolu 
 Yakası’ndaki Kurtköy ve civarına 
 2-3 saate varan seyahat 
 süresi, Kuzey Marmara Otoyolu 
 ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
 kullanılarak yaklaşık 110 
 kilometreye inecek ve yolculuk 50 
 dakikada gerçekleştirilebilecek. 
n Sultangazi ve Gaziosmanpaşa 
 ilçelerinden, otoyolun 2016’da 
 trafiğe açılan Odayeri-Paşaköy 
 kesimine ve Yavuz Sultan Selim 
 Köprüsü’ne doğrudan erişim imkânı 
 sağlanacak.

PROJEDE NELER VAR?



Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-
Akyazı kesiminin 4. Kesimi, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete 
sunuldu. Açılış töreninde konuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, büyük projeleri yap-işlet-
devret modeliyle bir bir hizmete aldıklarını 
belirterek, bu yılsonunda İzmit doğu 
kavşağına kadar projeyi bitireceklerini 
vurguladı. Projenin hizmete girmesiyle 
özellikle Kuzey Marmara bölgesindeki 
uluslararası ve şehirlerarası trafiğin, şehir 
içi trafiğinden ayrılacağının ve ulaşımda 
önemli bir rahatlama olacağının altını 
çizen Turhan, konuşmasının ardından 
açılış kurdelesi keserek, Kuzey Marmara 
Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. 
bölümünde bir süre araç kullanarak 
incelemelerde bulundu.

ADIM ADIM KULLANIMA SUNULUYOR
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-
Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı 

yolunu kapsayan bölümün trafiğe 
açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü 
üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu 
bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine 
hizmet eden Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü’nün 
bağlantıları sağlandı. Kentin yükünü 
hafifletmek amacıyla şehir içi trafiğine 
girmeden, erişim kontrollü, yüksek 

standartlı, kesintisiz, emniyetli ve 
konforlu yolla araçların zamandan ve 
akaryakıttan tasarruflu şekilde transit 
geçişini sağlayan 398 kilometrelik 
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hayata 
geçiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda 
yapılacak diğer çalışmalarla bölgenin 
kuzey-güney ve doğu-batı aksında 
konforlu ve güvenli ulaşım ağı tesis 
edilmesi amaçlanıyor.

BAKAN TURHAN, YAVUZ SULTAN SELİM VE OSMANGAZİ KÖPRÜLERİNİ BİRBİRİNE 
BAĞLAYAN KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN 4’ÜNCÜ KESİMİNİ HİZMETE AÇTI.

İKİ DEV KÖPRÜ BİRBİRİNE BAĞLANDI

GÜNDEM 11



GÜNDEM12

TURHAN, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN YAPILAN YATIRIMLARIN 537 MİLYAR LİRAYI AŞTIĞINI 
BELİRTEREK, DEVAM EDEN 3 BİNİN ÜZERİNDE PROJEYİ TAMAMLAYACAKLARINI SÖYLEDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) tarafından Mili 
Kütüphane’de düzenlenen “2019 
Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni’ne 
katıldı. Burada yaptığı konuşmada 
ulaştırma ve alt yapı çalışmaları 
hakkında bilgi veren Turhan, bugüne 
kadar yapılan yatırımların 537 milyar 
lirayı aştığını bildirdi. Gelecekte 
hizmete açılacak projelere de değinen 
Turhan, “İstanbul-İzmir Otoyolunu 
bu sene sonunda, Menemen-Aliağa-
Çandarlı Otoyolunu 9 Eylül 2019’da, 
Ankara-Sivas hızlı tren hattını 
2020’de, Ankara-Niğde Otoyolunu 
2020’de, yüzde yüz yerli ve milli 
uydumuz Türksat 6A’yı 2021’de, 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir 
Otoyolunun Malkara Gelibolu Lâpseki 
Kesimini 2022 yılında hizmete 
alacağız.” dedi. 
YHT’nin Anadolu’dan Avrupa’ya 
Halkalı’ya ulaştığını belirten Turhan, 
“Artık Ankara’dan İstanbul’a 4-4.5 
saatte gidilecek. Çin’den çıkacak 
olan vagonlar Hazar, Bakü, Tiflis ve 

Kars’ı geçerek, İstanbul’a ulaşacak, 
aktarma yapmadan Londra’ya 
kadar gidebilecek.” şeklinde konuştu. 
Turhan, Türkiye’nin kalkınma hamlesini 
çok daha yükseklere taşıyacak irili 
ufaklı 3 binin üzerinde devam eden 
projelerinin olduğunu ve bu projeleri 

tamamlamanın gayreti içinde 
olduklarını vurguladı. Konuşmaların 
ardından, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği Başkanı Hikmet Eren’den 
ödülünü alan ve kendisine takdim 
edilen Çapan’ı giyen Turhan, dernek 
yöneticilerine teşekkür etti.

BAKAN TURHAN: 3 BİNİN 
ÜZERİNDE PROJE DEVAM EDİYOR
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BAKAN TURHAN, İSTANBUL-İZMİR 
OTOYOLU’NUN AÇILIŞI YAPILAN 
KESİMLERİ İLE İSTANBUL-İZMİR ARASININ 
ARTIK 4 SAATE DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI.

İSTANBUL-İZMİR ARASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın açılışını video konferans ile 
gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 
Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile 
Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergâhı 
açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yaptığı ilk canlı bağlantı, Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu Balıkesir Kuzey 
ve Batı Kavşağı arası 29 kilometrelik 
bölümün açılışına yapıldı. Erdoğan alanın 
görüntülerini vatandaşlarla izledi. Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar-
Saruhanlı arasındaki 24,5 kilometrelik 
bölümünün açılış törenine yapılan bağlantı 
üzerine de görüntüleri vatandaşlarla 
izleyen Erdoğan, “Yol olursa medeniyet 
var, yol olmazsa yok.” dedi.  Açılışın 

gerçekleştirildiği alanda bulunan Bakan 
Turhan da yaptığı konuşmada, İstanbul-
İzmir Otoyolu’nun bazı bölümlerinin daha 
önce trafiğe açıldığını anımsattı. Projenin 
maksadının %80 oranında hâsıl olduğunu 
dile getiren Turhan, “Bugünden sonra 
İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. 
Önümüzdeki 6 ay içerisinde kalan kesimleri 
de trafiğe açılarak projenin tamamı hizmete 

girecek.” dedi. 10 milyar dolar tutarındaki 
projeyi kamu kaynağı harcamadan yap-
işlet-devret modeliyle hizmete açtıklarını 
belirten Turhan, “Projenin hizmete 
girmesiyle özellikle yaz aylarında şehir 
geçişlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, 
yoğunluğu sona ermiş olacak.” bilgisini 
verdi. Bakan Turhan’ın konuşmasının 
ardından açılış gerçekleştirildi.

ARTIK 4 SAAT

n Proje, 384 kilometresi otoyol, 42 
kilometresi bağlantı yolu olmak üzere, 
426 kilometrelik güzergâhı kapsıyor. 
n Balıkesir kuzey ve batı kavşakları 

arasındaki 29 kilometre ana gövde, 3,5 
kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 
kilometrelik hattın yanı sıra Akhisar-
Saruhanlı kavşakları güzergâhındaki 24,5 
kilometre ana gövde, 8 kilometre bağlantı 
yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik hat 
kullanıma hazır hale geldi.  
n İstanbul ve İzmir arasındaki 

güzergâhta kesintisiz ve konforlu ulaşım 
sağlamak amacıyla projelendirilen 
otoyolun açılışıyla Balıkesir-Edremit-
Ayvalık devlet yoluna bağlantı 
sağlanarak, 30 dakikalık seyahat 15 
dakikaya düşürülecek.
n Balıkesir şehir geçişindeki trafiği 

önemli ölçüde rahatlatacak projenin 
Akhisar-Saruhanlı kısmının açılmasıyla 
da geçen yıl kullanılmaya başlanan 
Saruhanlı-Kemalpaşa kesimine doğrudan 
bağlantı sağlanacak. Böylece, Akhisar’dan 

İzmir’e kesintisiz ulaşım imkânı olacak.
n Hattaki 15 hemzemin kavşağın  

baypas edilmesiyle yaklaşık 20  
dakikayı bulan Akhisar şehir geçişindeki 
yolculuk 5 dakikaya inecek. Özellikle 
yaz aylarında mevcut geçişte yaşanan 
aşırı yoğunluk azalarak, şehir trafiği 
rahatlatılacak. 
n Akhisar-İzmir hattında kesintisiz 

ulaşım sağlanarak, mevcut devlet  
yoluyla 1,5 saat süren seyahat, ortalama 
50 dakikaya düşecek.

PROJEDE NELER VAR?
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Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri 
Birliği’nin (IALA) Inter-Governmental Organization 

(IGO) olma çalışmaları kapsamındaki Üçüncü Ön Diplomatik 
Konferansı, Ataköy Sheraton Otelinde düzenlendi. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun konferansın 
açılışında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin bir deniz ülkesi 
ve 8 bin 500 km’lik kıyı şeridi olduğuna işaret ederek, Kıyı 
Emniyeti’nin denizlerde can mal ve güvenliği için çalıştığını 
söyledi. Kıyı güvenliği çalışmalarında yasal düzenlemeler, 

eğitim ve teknolojik 
gelişmeler konusunda 
ciddi adımlar attıklarını 
ifade eden Dursun, 
bundan sonra da buna 
devam edeceklerini 
belirtti. Dursun, “Türkiye 
uluslararası işbirliğine her 
zaman müdahil olmuştur. 
IALA Dünya denizcilik 
camiasında yaptığı 
çalışmalar ve faaliyetlerle 
kendini kabul ettirmiş ve 

denizcilere ışık tutmuş bir kuruluştur. Kurulduğu 1957’den 
beri sivil toplum kuruluşu olarak hizmet verip, faaliyetlerini 
sürdürürken, hükümetler arası titiz çalışmalarını da yakından 
takip ediyoruz. Gerekli desteği de vermeye gayret ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

IALA III. HAZIRLIK 
DİPLOMATİK 
KONFERANSI 
GERÇEKLEŞTİ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, 

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
(TMMMB) toplantısına katıldı. İskurt toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliğinin, mühendislik alanlarından sadece şehircilik 
alanında değil elektrik elektronik, ziraat, matematik, 
meteoroloji, matematik gibi birçok mühendislik alanlarında 
çalışmalar yaparak, farklı STK’lar ile somut işbirliği alanları 
yaratarak Türk dünyasında var olan etkinliğini arttırmak 
çabası içerisinde olduğunu vurguladı. İskurt, Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin kurulduğu ilk günden 
itibaren, milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum şuuru 
ile aktif bir STK olarak görev aldığını belirterek, “Birlik, Türk 
dünyası devlet ve toplulukları ile olan ilişkilerde, barış ve 
güven ortamına dayalı bir politika temelinde tarihi misyonuna 
uygun olarak hareket etmekte ve bu yönüyle de örnek teşkil 
etmektedir.” ifadelerini kullandı.

İSKURT, TMMMB 
TOPLANTISINDA 
KONUŞTU 
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PTT A.Ş. ve Türk 
Kızılay arasında 

işbirliği protokolü 
imzalandı. İmza 
töreninde konuşan 
PTT AŞ. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, Kızılay’ın 
kâr amacı gütmeyen, 
yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan 
gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşu olduğunu belirterek, 
“İşbirliklerimizi daha da ileriye taşımak için bu protokolü 
imzalıyoruz.” diye konuştu. İmzalanan protokole göre Türk 
Kızılay’ın yapmış olduğu tüm bağış türlerinin tahsilatı PTT 
işyerlerinden yapılacak. 

Kazakistan Demiryolları ve TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürlüğü Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve 

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma güzergâhında taşımaları 
artırmak ve yeni işbirlikleri yapmak amacıyla bir araya 
geldi. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen 
oturumlara, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol 
Arıkan ile Kazakistan Demiryolları Genel Müdürü Sauat 
Mynbayev başkanlık etti. Arıkan, BTK ve Trans Hazar Taşıma 
Güzergâhının Türkiye ve demiryolu idareleri için çok önemli bir 
fırsat olduğunu ifade etti. 

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, inşası devam eden 
YHT ve hızlı demiryolu hatlarındaki çalışmaları yerinde 

inceledi. Uygun, ilk olarak, Ankara Sivas YHT hattının Elmadağ-
Kırıkkale arasında inşa edilen, özel yapım tekniği gerektiren, tek 
seferde 90 m. açıklık geçilerek imal edilen ve yapımında Hareketli 
Kalıp Sistemi (MSS) uygulanan V9 Viyadüğünü incelemelerde 
bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. 

PTT VE TÜRK KIZILAY GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ 

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE 
TÜRK-KAZAK İŞBİRLİĞİ 

DEMİRYOLU HATLARINDA İNCELEME 

HAVELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle 

düzenlenen açık kaynak yazılımları temalı 
“3. Teknoloji Sohbetleri” BTK’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. BTK Başkanı 
Ömer Abdullah Karagözoğlu programda 
yaptığı konuşmada, açık kaynak yazılımı 
kullanım alanlarının artmasının sektörde 

olumlu yönde hareketlenmeyle üretimi 
artıracak bir rekabete de kapı aralayacağını 
belirtti. Yerli yazılım Pardus’un açık 
kaynak ile yapılan proje sistemlerinin 
temel işleyişine katkı sağladığını anlatan 
Karagözoğlu, açık kaynak yazılımın 
ülke geleceğini şekillendirmede önemli 
olduğunu vurguladı. 

“AÇIK KAYNAK YAZILIMI GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEK” 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer 
Fatih Sayan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) 

Haberleşme Şebekesi Projesi’nin ikinci çalıştayı ve yürütme 
kurulu toplantısına katıldı. Çalıştayda, UUYM5G Projesinin  
ürünlerinden “5G Çekirdek Şebeke”, “5G Anahtarlayıcı” 
ve “5G Element Yönetim Sistemi” birbirlerine entegre 
edilerek şebekeye kayıt olma ve data bağlantısı senaryoları 
başarıyla test edildi. Sayan, buradaki konuşmasında, 
UUYM5G Projesinin  milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi 
açısından çok önemli bir eşik olduğunu söyledi. 5G ile ilgili 
çalışmalar kapsamında, Ankara’da 5G Vadisi’ni kurduklarını 
ve İstanbul’da da 5G testlerinin yapıldığını dile getiren 
Sayan, “5G’yi kullanan ilk ülkelerden birisi olma amacı 
doğrultusunda hareket ediyoruz.” dedi. Sayan, bütün ilgili 
kamu kurumlarının çalışmaları desteklediğini belirterek, üç 
operatörün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte eğitim 
içeriklerinin ücretsiz sunulması ile ilgili önemli bir çalışma 
yaptığını bildirdi. Proje kapsamında geliştirilen ürünlerin 
gelecekte ihraç edilebileceğini vurgulayan Sayan, ihracata 
katkı sunacak projelere destek vereceklerini sözlerine ekledi.

5G’NİN ÜÇ 
ÜRÜNÜ BAŞARIYLA 
TEST EDİLDİ 




